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Recreatieraad
voor Friesland
Gedeputeerde Staten van Friesland
hebben met ingang van 1 januari 1963
Recreaticraad voor
een Voorlopige
Friesland ingesteld, die bedoeld is als
adviesorgaan
in recreatiezaken voor
het provinciaal bestuur. De taak van de
raad is, in samenwerkins niet het bureau van de Provinciale Planologische
Dienst, een de gehele provincie omvattend recreatieplan op te stellen.
Uit de 48 leden tellende Voorlopige Recreatieraad zijn twee werkgroepen samengesteld, één voor de Waddeneilanden en één voor het merengebied; de
voorzitter. Gedeputeerde mr. D. H. Okma, is gemachtigd zo nodig ter behartiging van bepaalde belangen andere
werkgroepen in te stellen. (Men zie verder pagina 7).

Sint ernstig gewond:

Trap

van

paard

in Holwerd

s. Tegen de achtergrond van een
EE omgeslagen auto (reciits) doemen
s uit liet grijs van de mist vage
schimmen op. Zo was het gisteren
langs de grote en vaak spie= gelgladde
wegen in ons land.
==

==

Bom ontploft bij het

Spaanse konsulaat
in Amsterdam

POLITIE VROEG BURGERIJ VERKEER „BIJ TE LICHTEN"

Verkeer in gehele land door
mist en gladheid ontwricht

Gisterochtend omstreeks half acht is
een bom ontploft voor het Spaanse konsulaat aan de Oranje Nassaulaan in
Amsterdam. Nagenoeg alle ruiten van
het konsulaat sneuvelden. In de tuin
werd een flinke ravage aangericht. De
politie werd pas een uur later door een
personeelslid op de hoogte gesteld. De
Een ongekend dikke mist vooral in het westen en spiegelgladde wegen
bom was in de tuin tegen het hek geplaatst. Van de dader(s) ontbreekt elk hebben het verkeer in ons land gisteren totaal ontwricht. Zo dik was de mist
spoor. De politie heeft van dit voorval
gisterochtend geen melding gemaakt op in Rotterdam en Den Haag, dat de politie de burgerij verzocht na het invallen
het dagelijkse rapport voor de dagbla- van de duisternis de gordijnen open te houden, teneinde het verkeer „bij te
den.
lichten". Het openbaar vervoer was in sommige steden en streken gedwongen
er het bijltje bij neer te leggen. Gisteravond lag het verkeer te water, te land
en in de lucht bijna geheel stil.

Chaos op autowegen; vele doden,
gewonden en talloze autowrakken
—
—

Weerbericht

Lichte tot matige vorst
Verwachting, medegedeeld door het

KNMI, geldig van donderdagavond
tot vrijdagavond. (Opgem. te 11.15 u.)
Plaatselijk mist, overigens weinig of
geen bewolking. Vannacht en morgenochtend lichte tot matige vorst,
morgenmiddag temperaturen om of
enkele graden boven het vriespunt.
Meest zwakke wind' uit zuidelijke
richtingen.

Waterstanden

6 dcc: Bergumerdam 12 (13), Leeuwarden 14 (13), Nesserzijl 12 (10),
Sneek 14 (14), Scharsterbrug 11 (12),
Woudsend 12 (12). Gemiddeld 12.2

(12.2). Neerslag: kleiner dan 0.1 mm.
De zeesluizen zijn geheel voor de
afstroming geopend.

Dec.
6

7

8

Hoog water
Harlingen fersrhel- Schiermonling
nlkooa

3.50-16.31 3.38-16.15 4.18-16.59
5.18-17.57 5.05-17.40 5.46-18.25
6.44-19.21 6.28-19.00 7.12-19.49

Zon en Maan
6 dcc. Zon op 8.31, onder 16.30
Maan op 14.26, onder 1.33
7 dcc. Zon op 8.33, onder 16.30
Maan op 14.49, onder 2.54
8 dcc. Zon op 8.34, onder 16.29
Maan op 15.15, onder 4.15
Het weer in Europa
Overzicht van net weer en temperatuur in Europa volgens het KN Mirapport. In de eerste kolom de. maximum-temperatuur van gisteren, in
de laatste kolom de neerslag in het
afgelopen etmaal.
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Aangezien de mist gisteravond geleidelijk nog dichter werd
Rotterdam bedroeg het zicht nog geen
vijf meter
besloten de Nederlandse
Spoorwegen gisteravond dat
nacht geen goederentreinen naar en
van het westen zouden rijden. Dit was
sinds 1937 niet meer voorgekomen. Er
deden zich gisteren in ons land natuurlijk honderden
botsingen voor,
waarbij verscheidene mensen werden
gedood en tientallen
gewond. Zelfs
vanmorgen had men nog niet precies

u
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Hoewel in de afgelopen nacht ambulaacewagens en politieauto's nog met gewonden op weg waren naar ziekenhuizen en andere, lichtgewonden wachtten
op een taxi die hen naar een arts kon
brengen, stond het reeds vast dat tien
mensen bij verkeersongevallen waren
gedood.
Op de rijksweg Utrecht-Den Haag
slipte een uit Zeist afkomstige auto door
de gladheid en schoot door de middenberm. Twee inzittenden van deze auto,
de 38-jarige D.S. uit Zeist en de 41-jarige T. H. W. R. uit Utrecht kwamen
hierbij om het leven. Op de niet beveiligde overweg in de gemeente Limmen
is in de dichte mist een bestelauto door
de trein aangereden, waarbij
de bestuurder, de heer Metselaar uit Limmen,
op slag werd gedood. Op de rijksweg in
Dussen (NB) is het echtpaar Zoutkamp
uit Arnemuiden om het leven gekomen,
toen hun wagen besrokken raakte bij
een kettingbotsing. De 73-jarige heer C.
Kalkhoven uit Amsterdam gleed gistermorgen vanaf het trottoir onder de achterwielen van een autobus. De man
werd niet geraakt, maar hij kreeg een
hartverlamming van schrik en stierf ter
plaatse. In een dichte mist werd gistermorgen op een onbewaakte overweg in
Hazerswoude een bestelauto door een

Jhr. J.E. de Ranitz,
kinderrechter in Assen
plotseling overleden
De Asser kinderrechter, jhr. mr.
J. E. de Ranitz, is in het paleis van
justitie te Assen plotseling onwel geworden en overleden. Mr. De Ranitz
is 53 jaar oud geworden. Hij werd in
1909 in Winsum (Gr.) geboren en stuRijksuniversiteit te
deerde aan de
Groningen, waar hij in 1935 zijn doctoraal examen rechten behaalde. Mr. De
Ranitz was korte tijd als advocaat en
procureur te Groningen werkzaam.
Daarna ging hij over naar Assen, waar
hij ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht en substituutofficier van justitie was. Sinds 1946 bekleedde hij de funktie van kinderrechter.

Schots schip gezonken na
aanvaring in de mist

Het Schotse schip „Link 1" is gisteravond op een kilometer ten oosten van
de vuurtoren van Gedser in Denemarken, gezonken, na in de Oostzee tijdens
mist in botsing te zijn gekomen met
een onbekende Russische vrachtvaarder. De bemanning van de „Link x"
is aan boord genomen van de sleepboot „Hermes" uit Kiel en een tweede
schip, vermoedelijk Pools, die te hulp
(Vervolg pag. 7) gekomen waren.

kunnen vaststellen, waar zich overal
autobotsingen
hadden voorgedaan,
aangezien in verband met de vaak
spiegelgladde wegen en de dichte mist
politiewagens en ziekenauto's er herhaaldelijk slechts met de grootste
moeite in slaagden de plaatsen te bereiken, waar een ongeluk was gebeurd. Rode lampen waren in de dichte mist niet te zien, vandaar dat de
politie de gevaarlijke plaatsen
met
brandende toortsen markeerde.
Op rijksweg 13 van Den Haag naar
Rotterdam, deden zich reeds gistermorgen op het beruchte gedeelte bü Delft
talloze kettingbotsingen voor. Vijftien
(Van onze Haagse korrespondent)
kraanwagens zün gisteren de gehele dag
bezig geweest autowrakken weg te sleDe minister en de staatssekretaris van Financiën hebpen. Er onstond een onvoorstelbare chaben
bij de Tweede Kamer voorstellen ingediend tot het inos, alleen op het weggedeelte Pauwmolen
Brasserkade werden in enkele voeren van enkele belangrijke „verzachtingen" in de inuren zestig auto's beschadigd. Uit Den komstenbelasting en in de vermogensbelasting.
De wijziHaag en Rotterdam werden politiewagingen komen op het volgende neer;
gens en ziekenauto's gezonden. Drie politieauto's slipten op het gladde wegdek
aanslaggrens voor loontrekkenden wordt verhoogd
en kwamen in de berm terecht. Gewon- O De
van
f
8000 tot f 12000, waardoor de betekenis van de loonde mensen moesten soms
twee uuur
belasting als eindheffing voor de gevallen, waarin het inwachten voor er hulp kwam opdagen,
komen geheel of vrijwel geheel uit loon bestaat, belangrijk
aangezien de ambulancewagens
niet
toeneemt en ongeveer 275.000 belastingplichtigen meer
sneller dan tien tot vijftien km per uur
buiten de heffing voor de inkomstenbelasting vallen.
konden rijden. Eigenaars van verongeQ De mogelijkheid wordt geopend een aanslag in de inkomstenbelasting te vragen voor de gevallen, waarin de loonbelasting als eindheffing eventueel tezamen met andere
voorheffingen
zoals bijvoorbeeld de dividendbelasting
zou leiden tot een belastingdruk, die belangrijk uitgaat
boven die van de inkomstenbelasting. Voorgesteld wordt

Voorstel verzachting inkomsten- en loonbelasting

Aanslaggrens loontrekkenden
van f. 8.000 tot f. 12.000

—

Zwerver overleed
Dinsdagmorgen

is

{" De tariefsvrüstellingen voor de vermogensbelasting worden verhoogd als
volgt: gehuwden van
30.000 tot
64-jarige

de
zwerver J. Metselaar, oorspronkelijk
afkomstig uit Sambeek, in Sittard
half bevroren aangetroffen onder een
open afdak bij een steenfabriek. De
man is naar het ziekenhuis in Sittard
overgebracht, waar hij in de nacht
van dinsdag op woensdag is overleden.

—

—

na bevriezing

U
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lukte auto's staken soms in benzine gedrenkte kledingstukken in brand om het
verkeer op de aanwezigheid van de
wrakken te attenderen. Toch kwam het
herhaaldelijk voor dat onverantwoordelijke automobilisten, die op de spekgladde weg en in de dichte mist nog tamelijk snel reden, op gestrande auto's botsten. De politie heeft gisteren nog overwogen rüksweg 13 voor alle verkeer te
sluiten, omdat automobilisten met te hoge snelheden bleven rijden en daardoor
telkens nieuwe ongelukken veroorzaakten, maar men besloot toch maar een
dergelijk verbod niet af te kondigen.
Wel adviseerde de ANWB de automobilisten gisteren met klem rijksweg 13
niet te volgen.

Botsingen

Sinterklaas heeft gisteren in Holwerd
een enorme klap van zijn paard tegen
de benen gekregen. De goedheiligman
had net een bezoek aan de openbare
lagere school gebracht en zou beginnen
aan een rondrit langs de zieke kinderen. Het paard was waarschijnlijk enigszins zenuwachtig geworden en trapte
hem tegen zijn benen. De arme Sint
Nicolaas verloor door de pijn het bewustzijn en werd met vrij ernstige verwondingen een woning binnengedragen
De tocht door het dorp ging door.
Een der leden van de feestcommissie
trok het pak aan en verving de goede
Sint. De zieke kinderen kregen zo toch
wat hun toekwam.

’
’

’’

40.000, ongehuwden van

22.500 tot

’30.000, kinderaftrek van ’7.500 tot
10.000 extra-aftrek voor belasting-

plichtigen van 65 jaar en

invaliden van

O Het

’

ouder en
20.000 tot f 27.000.

maximum van d* uitrek voor
een lijfrentepremie in de inkomsten-

belasting zal worden

deze

mogelijkheid

bracht boven de
/ 4500.

de verrekenbare

komsten uit dienstbetrekking, worden verhoogd van f 100
tot f 150 en indien man en vrouw samen inkomsten genieten van f 200 tot f 300.
Het maximum van de 5 procent-regeling
verwervingskosten mogen tot een maximum van 5 procent
van
het inkomen worden afgetrokken, wanneer ze boven de
f 100 respektievelijk f 200 liggen (in het vervolg dus boven f 150 en f 300) en dit kan worden aangetoond
wordt verhoogd van f 600 tot f 800.
Een derde gedeelte van de betaalde vermogensbelasting
zal mogen worden afgetrokken van het inkomen, dat voor
inkomstenbelasting in aanmerking komt.

—

—

verhoogd

van

f 3.600 tot 4.500 per jaar. Lrjfrentepremies, nodig om een redelijke toekomstvoorziening te kn-.-i.ti voor een
geestelijk of lichameli.il gebrekkig
knul dat niet of slechts zeer ten dele
in staat is in zijn eigen
levensonderhoud tv voorzien, mogen als persoonnke verplichting in aftrek worden ge-

’

openen, indien

te

voorheffingen de inkomstenbelasting met meer dan 5
procent, docli tenminste I 25 overtreiien. Is uaaientegen
voor de gevallen beneden de aanslaggrens de heffing van
loonbelasting voordeliger dan het heffen van inkomstenbelasting, dan wordt met de loonbelasting volstaan.
Aangenomen wordt, dat per jaar in ongeveer 200.000 gevallen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt zal worden.
Het bedrag van de aftrekbare kosten, die drukken op in-

genoemde grens

van

O De

maximumgrens voor
giften
geld of

de aftrek
anderszins
van dividendbewijzen
aan hier te lande gevestigde 'lerkeliike, charitatieve, kulturele. wetenschappelijke en het algemeen
nut toegevoegde instellingen wordt
verhoogd van vier procent tot zes pro-

met uitzondering

wegens

— —
cent.

(Vervolg zie pag. 3)

Visserij-perspectief
Ts er in Groningen veel te doen over

*

een nieuwe Eemshaven, die de velerlei moeilijkheden waar Delfzijl mee zit
zou kunnen wegnemen, Friesland is en
blijft op Harlingen aangewezen. De huidige situatie in de Friese havenstad laat
echter veel te weinig ontwikkelingsmogelijkheden over en daarom moeten
de plannen voor bijv. de nieuwe visserijhaven urgent geacht worden. Dat
betekent 0.a., dat niet alleen de gemeente maar ook ons gehele £ -'west er achter zal moeten staan. Op dit gebied komt
niets tot stand wanneer men niet zakelijk en vastberaden de overheden
aanklampt en de volksvertegenwoordigingen om hulp vraagt.
De toekomst van Harlingen als visserijstad hangt echter zeker niet alleen
van een nieuwe en volledig geoutilleerde visserijhaven af. De nieuwe vissers,
de nieuwe schepen en de nieuwe vangstmogelijkheden moeten er ook zijn. Dat
het ene hier met het andere samenhangt, is het gemeentebestuur uiteraard
bekend. Zelf, uit eigen kracht, zal het de
berg van moeilijkheden nooit kunnen
overwinnen. Een opleidingsschool voor
kustvaartpersoneel is een mooie aanwinst, maar opent voor de visserij heel
v/einig perspectief. De gehele positie
van de Nederlandse kustvaart dreigt
trouwens bijzonder wankel te worden.
Dat Harlingen door een geslaagde visserijtentoonstelling en door cijfers van
recordbesommingen van de visalslag in
het nieuws komt, is de moeite waard.
De huidige bloei staat echter 10 een te
wankele basis en dat weet het cemeentebestuur ook wel. Daarom zijn er plannen opgesteld om in de buurt van Harlingen een verwaterplaats voor mosselen aan te leggen, daarom wil men nieuwe woningen kunnen 'verschaffen aan
'Zeeuwse vissers die als gevolg van de
Delta-werken naar het Noorden zullen
verhuizen, daarom wil men komen tot
de oprichting en uitbouw van een werkelijke Noordzeevloot.
De zwarigheid is nu, dat deze en andere zaken eigenlijk allemaal tegelijk gerealiseerd moeten worden. Van het
grootste belang is echter dat Harlingen
niet alleen op de Waddenzeevisserij
blijft aangewezen, maar dat er een royaal opgezette buitengaatse visserij ontstaat. Dat houdt direct de aanschaffing
van nieuwe schepen in. De oude boten
zijn niet veel waard en de vissers zijn
maar zelden zo kapitaalkrachtig dat zij
de nieuwe voor een groot deel kunnen financieren. Een soepele regeling voor
credietverschaffing voor nieuwbouw is
daarom dringend noodzakelijk. Waarom zal het rijk, dat de industrie zo vaak
helpt, hier niet bijspringen?
Of alleen de Noordzeevisseri' al het
nodige perspectief schept, is wel zeer de
vraag. De Noordzee was steeds een van
de rijkste visgebieden ter wereld, maar
door de intensieve bevissing van de laatst.- tientallen jaren is de visstand daar
bijzonder hard achteruitgegaan. Men
spreekt niet alleen van overbevissing,
maar zelfs van uitputting. Verschillende
internationale afspraken pogen daar wel
iets aan te doen, maar te vrezen valt
dat de room voorgoed van dit gebied is
afgeschept. En dus zal nen verder moeten gaan zoeken, wat van weer de noodzaak van beter geschoold en betaald personeel en beter vangmateriaal met zich
meebrengt.

Herhaald" malen is op deze plaats

gepleit voor een nieuwe, Nederlandse
aanpak van de verre visserij. Het historische verzuim moet worden goedge-

maakt. In Groot-Brittannië en in WestDuitsland is tegenwoordig al meer dan
de helft van de visproductie uit de verre
vanggebieden afkomstig. Door de uitbreiding van de visserijgrenzen in IJsland en Noorwegen zijn de Engelsen en
Duitsers gedwongen geworden het bij
Groenland en in de visgronden rond
Newfoundland te zoeken. Zonder goede
e-i snelle schepen, zonder geschikte bemanningen en vooral -onder moderne
conserveringsmethoden voor de vis gaat
dat natuurlijk niet.
Kost een vissersbootje dat op de
Waddenzee opereert een handvol duizenden, voor een nieuwe Noordzeekotter
moet men gauw meer dan twee ton betalen. De voor de verre visserij geschikte.treilers vragen echter een investering
van me?, dan drie .niljoen. Aangezien
onze visserijrederijen meestal familiebedrijven zijn en de rentabiliteit van deze
bedrijven ook niet verbazend hoog ligt,
komt men iiyNederland niet gemakkelijk
tot zulk een aanschaffing. Wil men op
den duur ook goede bemanningen houden, dan zal men hektreilers moeten
aanschaffen; wil men Ce vis op prijs
houden, dan zal het niet zonder diepvriesinstallaties aan boord gaan. De tendens is tegenwoordig overal: grotere
schepen met sterker machinevermogen.
Wil Nederland niet nog verder bij de
zwaar door de overheid gesubsidieerde
visserij in Engeland en Duitsland achterop komen, dan zal men op korte termijn andere wegen moeten inslaan. Zonder concentratie gaat het dan zeker
niet; zoals in noordelijke landen reeds
lang gebeurt, zal men ooft hier vormen
van coöperatieve samenwerking moeten
zoeken. Men moet daarbij niet vergeten dat de visserij-afslag wel eens iets
voor de oude doos zal kunnen worden.
De visserij wordt niet alleen veel kapitaal-intensiever, maar zal ook steeds
meer een industrieel karakter gstfri vertonen. Harlingen zal daarom wed doei
reeds nu in de categorieën van labrieksschepen, diepvriesproducton
en
coöperatieve o. dernemingen te gaan dekken. De horizon ligt ver!
p
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HOLLEPINKEL

Concilie wil agenda
gaan „stroomlijnen"

van het tweede V aiikaanse Concilie zal waarschijnlijk aanmerke-

worden. De voorbereidende commissie heeft een nieuwe ontwerpopgesteld, waarop de te behandelen stof is samengevat in twintig hoofd-

stukken of schemata in plaats van in zeventig, zoals aanvankelijk het geval was.
Als de algemene vergadering akkoord gaat, wat algemeen verwacht wordt, zullen speciale commissies voor de opening van de tweede conciliezitting volgende
lierfst, de bestaande schemata herschrijven, inkorten en combineren, zodat er
tijdens de tweede zitting meer voortgang zal kunnen worden gemaakt. Dit werd
gisteren meegedeeld in het officiële communiqué van de concilie-persdienst.
De voorstellen, die het concilie gister- een herhaalde omschrijving van het
morgen te behandelen gekregen heeft primaatschap. Ook de gedachte, dat de
betreffende wijzigingen in het schema herziening moest geschieden door overover de liturgie gingen alle over het La- leg tussen de theologische commissie en
tijn. Zij weraen ingeleid door mgr Van het secretariaat, voor de eenheid, vond
Calewaert, bisschop van Gent. Deze bijval. De missiebisschop Van Melsen
verklaarde als lid van de commissie uit Kongo drong erop aan, dat het misvoor de liturgie, dat de commissie tot de sionaire aspekt van de kerk meer reconclusie gekomen was, dat de vaders liëf zou krijgen.
noch afschaffing van het Latijn in de
Latijnse ritus, noch handhaving zonder
meer wensten. Daarom was dan ook een
tussenweg gekozen. In het algemeen
wordt het Latijn gehandhaafd, maar de
bisschoppen krijgen
uitgebreide volmachten om de volkstaal in te voeren,
met name bij lezingen, gezangen en geWoningbouw in goede richting
beden. Er is ook naar gestreefd, de bisschoppen macht te geven de aanpassing
Bij alle wensen die er blijven kan gein heel de liturgie door te zetten, vooral steld worden dat de woningbouw ook onvaar het toediening van sacrementen,
liturgische plechtigheden en andere han- der dit kabinet in de goede richting is
delingen betreft. Van de acht ingedien- opgemarcheerd, zo concludeert „N ede voorstellen, die meestal hierop be- derlandse Gedachten" (ar),
trekking hadden, zijn er vier reeds met
overweldigende meerderheid aangeno- daarmee de critiek van socialistische zijmen. Men hoopt, dat er vrijdag over de op minister Van Aartsen afwijzend.
het gehele schema over de liturgie ge- Een critiek die zeker ook in de gestemd kan worden
behandeling
Wat de verdere discussies over het meenteraden bij de komende
gemeentebegroting
van
de
voor
1963 zal
schema „De kerk" betreft, heeft het
concilie een verrassende toenadering worden gehoord. De ar-raadsleden zulvan Italiaanse bisschoppen
tot het len deze critiek met de nodige tegenreeds eerder uiteengezette standpunt argumenten te lijf moeten gaan. Niet in
van de meerderheid te zien gegeven.
Vooral trok aandacht de rede van kar- die zin dat een raadsfractie door dik
dinaal Montini, die zich achter de op- en dun een bevriend minister zou moemerkingen van kardinaal Suenens van ten verdedigen. En niet te vergeten mag
dinsdag heeft geplaatst. Volgens hem,
dat de ar Kamerfractie in de
moet het schema van de kerk zo wor- worden
den, dat een kort stuk de dogmatische afgelopen jaren ook verdergaande wenpunten weergeeft, maar' een lang ge- sen had dan de minister kon of wilde
deelte het pastorale aspect. Er is ge- vervullen.
vraagd, vooral Christus de duidelijke
Het was en is allerminst a-sociaal dat
plaats van hoofd der kerk te geven, zonmen trachten wilde tot normalere verder wie zij tot niets in staat is.
Kardinaal Montini drong ook aan op houdingen te komen in de woningbouw.
een ruimere omschrijving van het pri- Zou het niet even asociaal zijn om maar
te gaan met het bouwen van gesubmaatschap, steunend op de grondsla- door
sidieerde woningwetwoningen voor allergen van het Eerste Vaticaanse Concilei mensen die rustig de kostprijshuur
lie. Nu moet de collegialiteit van het kunnen
betalen? Als men met het verwijt
episcopaat en de eigenlijke taak van de komt dat
onder deze minister minder
bisschop het uitgangspunt worden voor woningen er
gebouwd zijn dan onder zijn
voorganger, dan moet men de zaak rustig bezien. Tot en met 1956 was het hoogste aantal gereedgekomen
woningen
68.487 geweest. In 1957 kregen we de
sprong naar 88.397 woningen en in 1958
bereikten we zelfs 89.037 gereedgekomen
waarvan 49.072 woningwetwoIn de kerken, zowel bij Rome als by woningen
ningen.
In
1959 kwamen er 83.632 wode Reformatie, is op het ogenblik alom ningen klaar,
1960 83.815 en in 1961
een heroriëntatie op de bijbel, een „her- 82.687, waarvanin 32.250
bronning" gaande. De theologie wordt gen. Het gelijk is dus woningwetwoninaan de kant van
opnieuw aan de bijbel getoetst. Prof. dr.
de
critici?
Nog niet, want de premieKampen
H. Ridderbos uit
heeft hierbedroeg 29.850 woningen en deze
over enkele opvallende dingen gezegd in bouw
premiewoningen kwamen veel meer overhet „Gereformeerd.-Vteekblad", Een van een
huurklasse met de woningwetwode grote voordelen van deze nieuwe ningindan
de 36.409 premiewoningen in
toetsing is, volgens prof. Ridderbos, dat
iedere theologie nu kritischer is komen
Onder de huidige minister werd de
te staan ten opzichte van zichzelf en premiewoning
voor een groot deel ook
gedwongen wordt, „zich opnieuw te on- goedkope woning.
De minder draagkrachop
gehalte.
derzoeken
On- tigen
haar bijbels
dus allerminst vergeten.
getwijfeld „treft" deze nieuwe ontwikke- Het inwerden
in uitvoering zijnde woling de ene theologie sterker dan de an- ningen aantal
op het eind van 1960 bedroeg
zijn
theologieën,
dere. Er
waarvan bü 89.812, op 31 dcc. 1961 108.799 woningen
na niemand meer gelooft, dat zij zich en
op het eind van 1962 zullen het er
bijbels konden noemen; wie neemt het naar schatting
115.785 zijn. Aantallen die
nog op voor de oude liberale vrijzinnig- na de oorlog nog
nooit zijn bereikt. Als
heid of voor de gevoelsmatige ethische men dan vraagt waarom
er bijv. in 1961
„gevestheologie? Maar ook in de meer
in 1962 niet meer klaarkwamen,
en
tigde" systemen blijken bepaalde pij"en
eerlijkheidshalve toch wel
lers het niet meer te houden. Wie zal fi'ent
te bedenken dat ook in de bouwvakken
zeggen, wat de waarlijk indrukwekkende de vijfdaagse werkweek
werd ingevoerd
nieuwe bezinning op de Schrift, zoals die en dat die verkorting van
de arbeidsdoor een staf van rk bijbelonderzoekers tijd in de bouwvakken
als elplaats heeft, uiteindelijk voor het in vele ders door een vergroteevenmin
produktiviteit
opzichten zo onbijbelse rk leersysteem werd goedgemaakt. Men
het zpbehoeftgevoerde
zal betekenen? En zal de lutherse theo- ker niet tot in details met
het
logie kunnen volharden bij haar avond- woningbouwbeleid eens te zijn om
toch
maalsleer en bij haar spiritualistische te erkennen, dat het nodige gedaan
is
om het tekort te verminderen.
opvatting van de wet?
En zün ook de gereformeerden er niet
aan ontdekt, dat zy niet alleen bepaalde
De jongeren en de PvdA
kuyperiaanse uitgangspunten (de beinheersende betekenis van de leer der
In Nederland heeft een zekere weldividuele wedergeboorte), maar ook alstandsverbetering
de arbeidersklasse
lerlei doorwerkende motieven van de
nadere reformatie uit de 17e en 18e haar eensgezinde strüdvaardigheid doen
eeuw moeten loslaten, ja dat ook de verliezen, aldus „P a r a a f' (PvdA)
wüze waarop Calvün bijv. over de predestinatie sprak moeilijk zonder meer op in een artikel over „De jongeren van de
PvdA". Een groot deel van de jeugd,
de bübel is terug te brengen?"
dat de vroegere noden niet aan den lijve heeft ondervonden, ziet in het socialisme een bedreiging van de persoonlijke vrüheid. Onmiskenbaar heerst een
zekere vorm van vermoeidheid en beHet moderamen van de generale sy- rusting en een geest
van wantrouwen
node van de Gereformeerde Kerken tegen
elk streven naar verder doorgeheeft benoemd tot industriepredikant dr.
L. Zielhuis, gereformeerd predikant te voerde maatschappelüke ordening. Voor
Baflo (GR). Hü krijgt tot taak het ge- het socialisme
betekent dit dat elke
ven van voorlichting en vorming aan de
kerken en haar ambtsdragers, die in het orthodoxie, elk star volgehouden doctribüzonder zün betrokken bij de proble- ne onherroepehjk te pletter loopt tegen
men, waarvoor de industrialisatie de de dynamiek van deze tijd. Geen capikerken tegenwoordig stelt. Dr. Zielhuis, tulatie voor het opkomende
conservatiszal 1 februari a.s. in functie treden. Hij me,
maar wel een erkenning van de
werd in 1914 in Hattum geboren en studeerde aan de Theologische Hogeschool eigen doelstellingen zal geboden zijn
te Kampen, waar hü ook promoveerde. Over een punt dat de jongeren
van vanHü aanvaardde het predikambt in 1943 daag in het
te Den Bosch voor de evangelisatie in
büzonder bezighoudt, n.l. de
Oost-Brabant. vervolgens diende hü de bewapening, wordt vervolgens opgekerken van Roermond en Arum om in merkt:
1955 zün intrede te doen in zün tegen„De tegenstanders van
woordige gemeente.
bewapening
maken geloof is een grote fout: nl. de
poging om de gewetenswroeging over
deze dramatische atoomrace voor zich
zelf te monopoliseren. De PSP-ers zün
Ned. Herv- Kerk. Beroepen te Zwar- daar sterk
daarbü het
tebroek-Terschuur: B. M. Meyndert te feit, dat ookin.wüMendienegeert
de verwoestende
Waarder. Bedankt voor 's Grevelduin- gevolgen van een oorlog
met kernwaCaoelle: W. van Tuyl te Russen.
pens erkennen, niet zonder innerlijke
Geref. Kerken. Aangenomen naar strijd de keuze voor
bewapening hebben
's-Gravenhage-Moerwük: A. B. C. Hof- gedaan.
konden
echter
Wü
tot die keuze
land te Sarnia, Ontario, Canada.
komen,
we naast het geweten
Geref- Kerken. Beroepen te 's-Gra- ook het omdat
nuchtere verstand hebben laten
venhage-zuid: L. Loosman te BodegraDe arbeidersbeweging van
ven. Aangenomen naar Leimuiden: J. functioneren.
Baayens, cand. te Goes, die bedankte voor de oorlog was anti-militaristisch,
omdat zü gekant was tegen geweld,
voor Broek onder Akkerwoude, Dussen, niet
omdat zü in de bestaande maatSibculo, Suawoude en voor Witmarsum. maar
schappü de belichaming van het kapitate
Bedankt voor Emmen: B. Smilde
Grozag en oorlog beschouwde als een
tegast; voor Oost- en West-Souburg: B. lisme
striid
tussen de heersende klassen onWentsel jr. te Oudewater.
derling of als een strüd van onderdrukkers en onderdrukker. De huidige strüd
(Advertentie t.M.)
is niet meer een conflict tussen enkele
landen onderling, het is een strijd tussen democratie die wü eerbiedigen en
een systeem, dat de leugen en de moord
als moderne strüdmiddelen heeft aanvaard, dat de mens aantast in
4jn
diepste menszijn. De moderne totalitaire
staat verlaagt, met behulp van de meest
geraffineerde middelen van techniek en
wetenschap, de mens niet alleen tot
slaaf, maar ook tot object.
Nieuwestad 132 Leeuwarden

Kerknieuws in het kort

—

In de vergadering van de classis
Sneek van de Geref. Kerken is gesproken over een rapport om te komen tot
een veelvuldiger avondmaalsviering. Na
een breedvoerige discussie kwam men
tot de conclusie, dat op grond van het
woord van Christus „zo dikwijls als" het
avondmaal vaker behoort gevierd te
worden en dat de gemeenten in deze
zin onderwezen moeten worden.
In Venlo zamelt de hervormde gemeente geld in voor een nieuio orgel.
honderd gulden
De eerste gift
werd de hervormde predikant ds. J.
Struys persoonlijk
overhandigd door
pastoor-deken M. Strijkers van Venlo.

—

—

CAROL DAY

—

UIT ANDERE BLADEN

Theologieën opnieuw
aan bijbel getoetst

Geref. Kerken krijgen
industriepredikant

Kerkelijke mutaties

hjaJTUTLEJ

De geschiedenis van de mens is een

opgang naar bevrijding uit koloniale en
economische onderdrukking en naar gro-

ter persoonswording en het is de taak

van de socialisten deze opgang mede te
helpen verwezenlijken. Ik erken andermaal de tweestrijd van velen die tegen

de bewapening gekant zijn maar: beseft dat het hier in eerste beginselen
niet gaat om een keuze voor of tegen
geweld, maar uiteindelijk om de keuze
voor of tegen de mens, wiens elementaire recht het recht van zelfverdediging is. Het is opmerkelijk dat de pacifistische beweging in haar huidige vorm
pai aanhang van enige betekenis begon
te krijgen toen de wereldopinie meer en
meer gealarmeerd werd door berichten
over toeneming van radioactiviteit. Het
alternatief van een Russische bezetting,
die uit afschaffing
zonder meer
van onze atoomwapens onvermijdelijk
zou voortvloeien, wordt door de tegenstanders van het pacifisme a la PSP
steeds weer aangehaald, om wie ziende
blind is, de ogen te laten openen. Verbazingwekkend is het, dat nog steeds
een aantal lieden zich te goeder trouw
door communistische propaganda op
sleeptouw laat houden en telkens weerschokkende gebeurtenissen nodig zijn
om hen te laten inzien dat wij geconfronteerd worden met een kliek fanatici,
die de dodelijkste bedreiging uit de wereldgeschiedenis vormen".

—

Het moeilijke

—

leven

Als er iets is dat de brede massa
van ons volk slechts beheerst, dan is
dat het begrijpend lezen, aldus „V rijheid en Democratie"
(VVD).
Het lezen van een bericht, een foldertje, een invulformulier, een geschrift
e.d. schünt voor zeer velen een bijna
onmogelijke taak.
„Het taalgebruik
en dan denk ik
aan het steilen en spreken
is bij
velen zeer slecht. Het verstaan der
taal, hoewel gemakkelijker dan het
hanteren ervan, laat ook veel te wensen over. De vraag is gesteld, of in de
school aan dit deel van de vorming
wel voldoende aandacht wordt besteed.
Ik meen te mogen zeggen, dat vooral
in de laatste jaren het taalonderwijs
toenemende belangstelling ondervindt m
de scholen. De fout, of als men liever wil: de oorzaken, moet men ergens anders zoeken. De enorme vlucht
van het beeldlezen (bekijken) heeft het
lezen en spreken geen goed gedaan.
Ik meen, dat met de uitbreiding van
het aantal t.v-kijkers de toestand alleen maar zal verergeren. Film, t.v,
geïllustreerde bladen, beeldromans en
beeldstatistieken dragen ertoe bij, dat
de mens zich meer en meer gaat instellen op het lezen van de afbeelding,
het plaatje of het prentje. De technische mogelijkheden op dit terrein zün
zo groot, dat elke moeilijkheid voor de
kijker kan worden weggenomen. Wat
zich vroeger in het onderwijs heeft
voorgedaan, nl. dat de molenstenen van
de didaktiek de kost zo fijn vermaalden, dat de leerlingen alleen maar behoefden te slikken, speelt zich thans
af in de wereld van het beeldkijken.
Niemand behoeft zich meer in te spannen; niemand behoeft meer te denken:
het wordt alles voor hem gedaan. Bij
lezen is inspanning vereist en aangezien maar weinigen nog bereid zijn
zich in te spannen verergert de situatie bü de dag".

—

PILOOT STORM

—

2910 Dubois zuchtte en zei: „Als we
niet zo snel behoefden te handelen, had
ik wellicht een beter strijdmiddel tegen
de Rantops kunnen voorbereiden. Ik
durf nu niet de garantie te geven, dat
wü hen zo een-twee-drie op de vlucht
zullen jagen. Maar laat eens zien, wat
jullie met die hitte-projectors
gedaan
hebben?" Het gezelschap was intussen
van het laboratorium naar de aangrenzende binnenplaats gelopen, waar
de
carriers kant en klaar stonden. De

Don Sinclair naar voren. „Bij ontstentenis van de fameuze Charley komt deze jongeman daarvoor 't meest in aanmerking. „Don maakte een bescheiden
buiging en vroeg „Wat is er van Uw orders, meester?" Die orders van de professor waren niet gering, want het eerstvolgende uur was dit tweetal intens bezig met de warwinkel van draden en
knopjes van de radio's der beide voer-

symbolen, riten en geloofsvoorstellingen,
in het bijzonder die van de godsdiensten

teren en te situeren. De afgebeelde voorwerpen zijn zowel uit particulier bezit alt
uit musea afkomstig. De eerste druk van
dit werk (onder de titel ..Het Nederlandse Interieur") dateert van 1950; deze herdruk Is bijgewerkt volgens de
nieuwste inzichten. De uitvoering is voor(Serie
treffelijk.
paperbacks „Palla-

en van de oude beschavingen rondom de
Middellandse Zee, vormt dit werk van
de beroemde Leidse hoogleraar, de thans

UITG. MIJ. W.

HAAN, ZEIST:

DE

van de fysica.
Uit het Amerikaans vertaald door dr.
D. Burger. Ing., 302 blz., met vele fiProf. dr. Gaguren en platen, 8,90.
mow, zelf een der prominentste geleerden op het gebied van de natuurkunde,
geeft hier de levensgeschiedenissen van
de grote fysici, tegelijk met de ontwikkeling van hun Ideeën. De belangrijkste
ontdekkingen, van Pythagoras af tot de

George

Gamow,

Blografie

’ —

atoomwetenschap van onze eigen dagen
toe, worden hier voor de ontwikkelde leek
uiteengezet en belicht. Geen leerboek over
natuurkundige feiten en wetten, ook geen
verzameling van historisch-biografische
portretten, maar een grote figuur op de
voorgrond en zijn werk op de achtergrond. Frisse en duidelijke, directe, vaak
geestige schrijfwijze; een popularisator

van klasse! („Palladium Paperbacks", 3).

Dr W. Brede Kristensen, Symbool en werkelijkheid.

Godsdiensthistorische

—

studiën.

Tweede druk. (Eerste druk 1954). Ing.,
360 blz., 7,90.
Om door te dringen
in de betekenis van allerlei „vreemde"

’

Slot.
Het was 1 uur n.m. toen majoor Werner Pluskat
terugkwam op zün hoofdkwartier te Etreham. De
verschijning daar in de deuropening leek haast niets
meer op de commandant, zoals zijn officieren hem
gekend hadden. Pluskat beefde als iemand, die de
ziekte van Parkinson heeft; hy kon alleen maar zeggen: „Cognac, alsjeblieft..". Toen hem een glas
werd gebracht trilden zijn handen zo onbedwingbaar
heftig, dat hij het glas nauwelüks kon vasthouden.
Eén van zijn officieren zei: „De Amerikanen zün
geland, majoor". Pluskat keek hem met stekende
blik aan en wenkte dat hy zich verwyderen moest
De leden van zijn staf omringden hem; één probleem vervulde hen boven alles. De batterijen, vertelden zy Pluskat, zouden al spoedig zonder munitie
zitten. Dit was aan het regiment gerapporteerd, en
luitenant-kolonel Ocker had gezegd, dat nieuwe voorraden reeds onderweg waren. Maar tot dusver was
er niets aangekomen. Pluskat belde Ocker op.
„Beste Plus", zei Ocker luchtig door de telefoon,
„lééf je nog?" Pluskat negeerde de vraag. „Hoe zit
het met die munitie?" vroeg hy zonder enige aanleiding. „Die is onderweg", antwoordde Ocker. Pluskat werd woest omdat Ocker zo kalm bleef. „Wannéér?" schreeuwde hy. „Wanneer komt die dan? Jullie schynen er geen idee van te hebben hoe de zaken hier staan".
Tien minuten later werd Pluskat aan de telefoon
geroepen. „Ik heb slecht nieuws", vertelde Ocker hem
„Ik heb net gehoord dat het munitie-transport in de
pan gehakt is. Pas in de late avond kunnen we jullie
van nieuwe munitie voorzien".
Pluskat was niet verbaasd
hü wist uit eigen bittere ervaring dat er totaal geen verkeer op de wegen meer mogelük was. Hü wist ook met welk een
frequentie zijn stukken vuurden; tegen de avond zouden de batterijen geen munitie meer hebben. Het was
nu maar de vraag wie of wat het eerst zün stukken
zou bereiken
de Amerikanen of de munitie. Pluskat liet zyn troepen weten, dat zü zich moesten
voorbereiden op zware gevechten
en daarna zwierf
hü doelloos door het kasteel. Hü voelde zich opeens
nutteloos en moederziel alleen. Hü had graag geweten, wat zijn hond Harras was overkomen.

—

—

twee flexibele slurven staken uit de
achterbak omhoog alsof ze altüd een
deel van de wagens hadden uitgemaakt.
De professor knikte goedkeurend, „Juist
ja, prima werk. Die dingen zullen ons
goed van pas komen, als de weg ergens geblokkeerd mocht zün. Maar op
het critieke moment kunnen we ze natuurhjk niet gebruiken, want dan zouden we ook de gevangenen treffen.
Maar nu mün idee: Wie van jullie is
de beste radio-monteur?" Arend duwde

—

Inmiddels hadden de Britse soldaten, die de eerste
slag van D-Day hadden geleverd, hun doelen
de
bruggen over de Ome en het kanaal van Caen
langer dan 13 uur weten bezet te houden. Hoewel ma-

——

overleden nestor onzer godsdiensthistorlci, een onovertrefbare gids. In ongeveer
25 opstellen heeft prof. Kristensen (een
dium", nr. 5).
Noor van afkomst) met zijn uitgebreide
kennis der antieke geloofsvormen een
UITG. J. H. KOK N.V. RAMPEN:
weg gewezen om de vroegere religieuze
belevingen voor ons denken toegankelijk
C.
N. Impeta, Kok's Encyclopedie van de
Dr,
te maken. Steeds wijst hij in zijn fijnBijbel. Ing. ,335 blz.. met vete afbeeldinzinnige analysen van godsdienstige vergen, f 1,50.
Een handig en gemakkelijk
schijnselen op de ontdekkende waarheid,
wel overeenkomst van beleving, maar
naslagwerkje voor bijbellezers. Alle bijgeen identiteit. Een rijke en blijvende
belse personen, geografische namen, alles wat betrekking heeft op de afzonderbundel. („Palladium Paperbacks". 4),
lijke bijbelboeken, op de cultus en het
Arme Berendsen, Antiek in Nederland
leven van Oud-Israel,
maatschappelijk
In geplasticeerd omslag. 132 blz. en 28
alle in de bijbel genoemde gebruiksvoorblz. toelichting op de illustraties, alsmewerpen, planten, dieren, enz., zijn hier
de 282 afbeeldingen op kunstdrukpapier,
met een zeer bondige beschrijving verte/ 890. —De conservatrice van het Mugenwoordigd. Een maximaal aantal onseum Prinsenhof te Delft geeft hier een
derwerpen wordt zo In alfabetische volgbeschrijving van verschillende gebruiksorde in minimaal bestek behandeld; plm.
voorwerpen waarmee de mens zich in
3000
trefwoorden. Zeer praktisch, (Boedeze gewesten gedurende het tijdperk
ket.reeks, pocket». 26).
1450—1820 heeft omringd Daardoor ontstaat hier een boeiend overzicht van
UITG.
„HELMOND", HELMOND:
meubelen, tapijten, koper, tin, zilver,
glas, porselein en aardewerk; het bijbeDiek Corbière, Het Grappige Spelenboek. Ing-.
horende interieur krUgt ook de nodige
118 blz., met vele tekeningen, f 1,50.
aandacht. Een
algemene
bespreking
Geen gewoon puzzelboek, maar een vervan materialen, werkwijzen, keurmerzameling van allerlei spelletjes, raadsels.
ken enz. gaat vooraf. Daarna komen
puzzels en grapjes, rijkelijk
de verschillende stijlperioden aan de ormet „opgaven" waaraan oud en I°"*
de. Een overvloed van wetenswaardigkunnen
meedoen. Geschikte tijdspasseheden en details helpt de bezitter van
ring; ook aardig voor bedlegerige Paantiek zijn Kostbare eigendommen te datientjes. (Helm-Pocket, nr. 57).

De langste dag
door CORNELIUS RYAN

joor Howards door zweefvliegtuigen aangevoerde
troepen omstreeks de dageraad waren versterkt door
andere parachutisten van de 6de Divisie Luchtlan-

dingstroepen, was hun aantal gestadig verminderd
onder het felle spervuur van mortieren en handvuurwapens. Howards manschappen hadden verscheidene
kleine bü wüze van proef uitgevoerde tegenaanvallen weten af te slaan. En nu wachtten de vermoeide,
bezorgde parachutisten in de veroverde Duitse stellingen aan weerszüden van de bruggen verlangend
op het tot stand komen van het contact met het bruggehoofd.

In zün schuttersput naast de weg, die naar de brug
over het kanaal by Caen leidde, keek soldaat Bill
Gray voor de zoveelste maal op zün horloge. Lord
Lovats commandotroepen waren nu al bijna \Vt uur
te laat. Hij vroeg zich af, wat zich ginds op de stranden had afgespeeld. Gray geloofde niet, dat de gevechten daar vreseUjker waren geweest dan hier bü
de bruggen.
Tüdens een pauze van het vüandelük vuur zei Gray's
vriend soldaat John Wilkins die naast hem lag, opeens: „Zeg, ik geloof dat ik doedelzakken hoor". Gray
keek hem kwaad aan. „Je bent gek", zei hü. Enkele
seconden later wendde Wilkes zich wéér tot zyn vriend
„Maar ik hoor ze toch werkelük", drong hü aan. Nu
kon Gray ze ook horen.
Lord Lovats commandotroepen kwamen de weg
aflopen
ze zagen er met hun groene baretten heel
parmantig uit. Bill Millin marcheerde aan het
hoofd
van de colonne en zün doedelzak speelde: Blue Bon
nets over the border". Aan beide zyden" hield het
vuren opeens op; de soldaten keken naar het
spel. Maar de Duitsers bekwamen al gauw schouwvan
verbazing. Terwül de troepen over de bruggen hun
lic
pen, begonnen de Duitsers weer te vuren
Millin
weet zich te herinneren dat hij „op zün Bill
goed ce
sternte vertrouwde, en hoopte dat hij niet getroffen
zou worden, want hy kon niet veel horen, aangezien

—

tuigen.

—

—

Kelarclf"°

alle geluiden bijna door de doedelzak werden overstemd". Halverwege de brug draaide hü zich om naar
Lord Lovat. „Die liep daar te wandelen, alsof hij een
rondje over zijn landgoed maakte".
Zonder zich iets van het zware Duitse vuur aan te
trekken, stormden de parachutisten naar voren om de
troepen te verwelkomen. Lovat verontschuldigde zien,
„omdat hü een paar minuutjes te laat was", voor
de vermoeide manschappen van de 6de Divisie Luchtlandingstroepen was dit een ontroerend moment. Hoewel het nog uren zou duren voor het merendeel van
de Engelse troepen de grenzen van de verdedigingslinie, die door de parachutisten bezet werd gehouden,
zou bereiken, waren nu toch de eerste versterkingen
gearriveerd.
Terwül de rode en groene baretten zien
vermengden, heerste er opeens een onmiskenbare
stemming van intense opluchting De 19-jarige Bul
Gray voelde zich „jaren jonger".
Op het schiereiland van Cherbourg, in de buurt van
Ste Mire-Eglise leunde soldaat Dutch Schultz van de
82ste Divisie Luchtlandingstroepen tegen de wand van
zün k eine schuttersputje en luisterde naar een verre
kerkklok, die elf sloeg. Hy kon zün ogen büna niei
meer open houden. Hy rekende uit, dat hij nu ongeveer drie etmalen op de been geweest was
<£,
sinds D-Day één dag werd uitgesteld op 4 juni. B«
had dit nieuws gehoord
toen
zat te gokken. »«
vond het nu wel een dwaas idee,hüdat hü zoveel moe"*
had gedaan om al dat gewonnen geld weer te verliezen
er was hem immers niets overkomen? Dutcn
voelde zich een beetje genomen
hü had de neie
dag geen schot gelost.
Achter het Omaha-strand, tegen de duinhelling, Het
de sergeant ziekenverpleger, Al fred Eigenberg *«n
doodop in een krater
vallen.
had zóveel gewonde"
verbonden, dat hij er de tel Hü
van
kwüt was geraak;
Hy kon niet meer
toch wilde hü nog één din»
doen, voor hü insliep. Eigenberg haalde een getó*u
keld velletje luchtpostpapier uit zün zak en begonby het licht van een
zaklantaarn naar huis te schrV
de
„krabbel bovenaan het vel: „Ergens >"
Frankrük" en schreef: „Lieve ouders, ik weet
nU
zu" "ebben, dat de nvtf»
h«
T 1gehoord
g
n
met rn« *aat het best
,Q3i
h eld
P
K° D
de 19-jarige jongen op met
schrüven hü
mets meer bedenken.
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LEEUWARDER COURANT

REGERING WENST GEEN VERMOGENSWINSTBELASTING

Geen belastingverlaging, maar
wèl wegwerken oneffenheden
Samentelling inkomens gehuwden
blijft onverkort gehandhaafd
Ter toelichting wordt opgemerkt, dat door de forse verhoging van de aanslaggrens (punt 1) een zekere rust voor wetgeving en praktijk wordt verkregen
omdat de nu gevolgde gedragslijn om telkens, wanneer de loongrens voor de
sociale verzekering een wüziging ondergaat, de aanslaggrens aan te passen, kan
worden verlaten. In verband met deze verhoging wordt het tarief van de loonbelasting voor bijzondere beloningen
zoals overwerk en gratifikaties
niet
naar tariefgroep en kindertal, maar bovendien naar de
alleen gedifferentieerd
hoogte van het loon. De percentages zün daarbij zó gekozen, dat zü passen bij
aan de ondergrens van de gekozen loonklassen, waardoor zij
een jaarloon gelijk
noodgedwongen nog steeds enigszins te laag zullen zijn voor de overgrote meerderheid van de gevallen, waarin het jaarloon boven deze ondergrens uitgaat. Bij
het nieuwe tarief zullen de onvermijdelijke afwükingen ten opzichte van de inkomstenbelasting aanzienlijk geringer zijn dan bij het bestaande terwül voor de
belastingplichtige nadelige verschillen vrüwel niet meer zullen optreden.

—

OFFERS

onder meer aan, dat een vermogenswinstbelasting wèl een deel van alle positieve vermogenswinsten opeist. doch
zij

De opbrengstderving door de verho12.000
ging van de aanslaggrens tot
en de opbrengstverhogende werking van
de herziening van het loonbelastingtarief voor büzondere beloningen, beide
geschat op 40 miljoen gulden, zullen elkaar ongeveer in evenwicht houden.
Het beslag der teruggaven op de aanslagen op verzoek (punt 2) zal in de
ongeveer 200.000 verwachte gevallen tot
een opbrengstvermindering leiden van
circa tien miljoen gulden. Het budgettaire offer van de verhoging van de
werknemers
vaste kostenaftrek van
(punt 3) wordt gesch-t op ongeveer
twintig miljoen gulden. De verhoging
van het maximum van de 5 procent-regeling van 600 tot 800 (punt 4) komt
de schatkist op zes miljoen te staan.
Het budgettaire offer als gevolg van de
aftrek van een derde van de betaalde
vermogensbelasting bü de berekening
van het inkomen (punt 5) wordt berekend op ongeveer 22 miljoen gulden,
terwül de verhoging van de vrijgestelde
bedragen voor de vermogensbelasting
(punt 6) de staat twintig miljoen zal
gaan kosten, zo heeft men berekend.

’

’

—

’

VERANTWOORD

de vermogensverliezen
voor rekening
van de belastingplichtige zelf laat. Ook
is /.ij van mening, dat een specifieke
vermogenswinstbelasting, die zich tot de
vermogensvoordelen van enkele objekten
onder meer gronden en aandelen

—
—Eveneens

beperkt, onbillijkheden schept.
wijst zij een ondernemingswinstbelasting af. Bezwaren heeft zij
verder tegen de invoering van de vervangingswaardeleer
voor de fiskale
winstberekening. Het bedrijfsleven zou

GEHUWDEN

—

TACHTIG MILJOEN

’ ’ ’
’
’

’

——
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Om negen uur precies gingen gisterochtend de deuren open van
het paleisje aan het Haagse Lange
Voorhout. In de witmanneren
hall, een kleine ruimte van ongeveer zeven bij zeven meter, stond
de koninklijke baar opgesteld bedekt met de nationale vlag, waarop gelegd waren het grootkruis
en de watersnoodbijbel. Rechts
van de baar stond prins Bernhard,
links grootofficier W. S. baron
Snouckaert van Schauburg. Ze
zouden een uur lang de dodenwacht betrekken en daarna worden afgelost door twee andere
adjudanten en oud-adjudanten
van de overledene. De rij belangstellenden bleek al vroeg onafgebroken te zijn. Velen hadden
bloemen bij zich.

Koninklijke grafkelder
is gisteren geopend
Grote aktiviteit in Nieuwe Kerk;
Delft verft, veegt en straat

Gistermorgen hebben vier arbeiders in de Nieuwe Kerk van Delft de zware
steen boven de koninklijke grafkelder verwijderd. Zij waren er drie uren mee bezig. De kelder zelf is nu nog afgesloten door twee deuren, die waarschijnlijk pas
morgen of zaterdag zullen worden geopend. Twee politieagenten zorgen er voor,
dat niemand de nu bloot liggende stenen trap afdaalt. Inmiddels hebben militairen
van het regiment Van Heutz, die de rouwstoet van Den Haag naar Delft zullen begeleiden, de route in versnelde pas proef gelopen. Daarbij bleek, dat de tijdsduur,
waarin het trajekt kan worden afgelegd, met bijna drie kwartier kan worden bekort. Anderhalf uur is voldoende. In Delft verwacht men echter niet, dat de dienst
in de Nieuwe Kerk, voorafgaande aan de bijzetting, eerder dan half een kan berinnen. Er zal namelijk geruime tijd mee gemoeid zün alle gasten naar hun plaatsen te brengen.
In de kerk is men gereed gekomen zullen zijn. Men is al drie keer van
met de twee grootste podia. Ze lopen gedachten veranderd. Schuin tegenover
van 20 tot 86 centimeter in hoogte op. de preekstoel zullen drie kamera's
Timmerlieden zijn momenteel bezig met worden opgesteld: een voor de tv-life
het opzetten van vijf toiletten in het ach- uitzending, één voor het NTS-journaal
terste zuider zijbeuk (aan de kant van en één voor het bioskoopjournaal. Eende markt). Vier closets zijn voor de zelfde set zal ook geplaatst worden op
niet-koninklüke gasten bestemd, terwül een speciaal daarvoor gebouwde stellaIn Bonn heerste vanmiddag onzekerheid over het verdere verloop de vijfde in een afgezonderd gedeelte ge in het voorste gedeelte van de zuiongeveer ter derlijke zijbeuk.
van het overleg over de vorming van een Westduitse coalitieregering. Bonds- van de zuider zijbeuk
hoogte van de ingang
voor leden van
De dienst van openbare werken te
kanselier Adenauer zei in de loop van gisteravond een voor hedenavond het Koninklijk Huis in gereedheid wordt Delft
zal de bestrating van de te volafgesproken onderhoud tussen christen-democraten en socialisten af. SPD- gebracht. Verder zal naast de kerk in gen route
nagaan op gebreken. Ontsiede Nieuwe Kerkstraat een buitentoilet rende obstakels worden verwijderd, zovoorzitter Ollenhauer heeft de bondskanselier daarop aangeboden het besluit (op
een wagen) met vüf closets worden als met de rubber kegels op de markt
van de socialistische fractie van gisteravond over de voortzetting van het
geplaatst. De hofpredikers zullen in alle al is gebeurd. Men ondervindt bij deze
coalitiegesprek te verduidelijken. Het besluit is, aldus Ollenhauer, in persbe- hoeken van de massale kerk te horen werkzaamheden
echter veel last van de
richten onjuist uitgelegd. De fractie had zich in beginsel voor verdere onder- zün. Daartoe worden veertig luidspre- vorst. De leuningen
van de te passeren
handelingen met de CDU uitgesproken, maar geëist, dat eerst alle zakelijke kers aangebracht. Tot op heden staat bruggen worden geschilderd. Plantsoenog niet vast welke kleuren de lopers nen worden schoongemaakt
en persoonlijke kwesties zouden worden opgehelderd. Ook het overleg tussen
en de stravan de route worden door een heel
socialisten en liberalen zou worden voortgezet. Volgens de laatste berichten zal voor te bereiden op de in 1965 te ten
legertje van reinigers schoongeveegd.
houden algemene verkiezingen, alAdenauer het beraad met de socialistentoch nog voortzetten.
Uitrukploegen zullen zaterdagmorgen
dus de woordvoerder der Westklaar staan om direkt op te treden wanduitse socialistische oppositiepartij.
De door Ollenhauer als onjuist aange- een socialistische woordvoerder. Hü verneer de route door één of andere ongeduide interpretatie van het besluit van volgde: „Indien de socialistische partij
De Westduitse bondspresident Hein- lukkige omstandigheid vuil wordt. De
de SPD-fractie betreft de bezwaren, die er in slaagt haar programma als re- rich Lübke, die over benoemingen en grachten zullen deze dagen eveneens een
op de vergadering zün geuit tegen een geringsprogramma te doen aanvaarden, ontslag van ministers officieel moet intensieve schoonmaakbeurt krijgen.
aanblijven van dr. Adenauer als bonds- komt het er voor haar niet op aan on- beslissen, is gisteravond van een
beDe Delftse politie heeft Intussen de
kanselier. Een deel van de fractie zou der welke kanselier h' wordt uitge- zoek van twintig dagen aan Pakistan, definitieve verkeersmaatregelen
voor
niet bereid zijn Adenauer als kanselier voerd.
teruggekeerd. De minister-president van zaterdag bekend gemaakt. Zoals al bete aanvaarden of in elk geval in verBaden-Württemburg, Kiesinger, tevens kend, zal de hele Delftse binnenstad
band met diens leeftijd (hij wordt 5 jaDe SPD is, indien overeenstemvoorzitter van de Bondsraad en ver- voor het verkeer worden afgezet. De
nuari 87) een beslissing wensen over de
ming wordt bereikt op het politiescheidene ministers waren op het vlieg- politie doet dan ook een beroep op de
datum, waarop Adenauer zich terug zal ke vlak, bereid, dr. Adenauer als
veld aanwezig om Lübke te verwelko- automobilisten liefst niet per auto naar
trekken. Voorzitter
Ollenhauer heeft
bondskanselier te aanvaarden overmen. Kanselier Adenauer was bij de be- Delft te komen, omdat er een groot teAdenauer later geschreven, dat het de
eenkomstig de door hem aan zijn
groeting niet aanwezig. Verwacht wordt kort aan parkeerruimte wordt verwestduitse socialistische party slechts te
partü gedane belofte, namelük om
dat president Lübke zün invloed zal wacht. Voor de afzetting van de route
doen is om opheldering van politieke zazich op een zodanig tijdstip terug
aanwenden
om de crisis te beslechten. in Delft en de regeling van het verkeer
ken. „Welke personen hierbü betrokken
te trekken, dat er voor zün opvolis een voorstander van een coalitie krijgt de Delftse politie driehonderd
Hü
zijn is van ondergeschikt belang", aldus
ger tijd genoeg zal zün om zich
van alle partijen.
man versterking van rüks- en reservepolitie, recherche- en politiemannen uit
naburige gemeenten. Ook zullen leerlingen van de regionale politieschool in
Wassenaar worden ingeschakeld.
De Christelüke Middenstandsbond,
Koninklijke Nederlandse Middende
Tiet spel, dat in de Duitse Bondsrehet geding bracht, verstrakte de houding
standsbond
en de Nederlandse Rooms
van de bondskanselier plotseling. Hij
publiek rondom de vorming van
Katholieke Middenstandsbond, samenbleek
plotseling veel te voelen voor
een nieuwe regering wordt gespeeld,
werkend in de Commissie van Overoverleg met de socialisten om de mogelijkheid van een regeringscoalitie te onleg van de Middenstands Vakcentrale,
heeft iets weg van een driehoeksklucht,
derzoeken.
hebben
hun leden verzocht, uit eerbied
waarbij kanselier Adenauer de rol
voor
Koninklijk Huis en ten teken
het
Dezelfde gedachte bestond ook in de
speelt van een nukkige minnaar, die
van rouw over het verscheiden van
partükringen.
christendemocratische
beurtelings avances probeert te maken
prinses Wilhelmina, op zaterdag
Niet zozeer omdat de leidende figuren
8
er nog steeds zo op gebrand zouden zün
december, indien de plaatselüke ombij twee mogelijke huwelijkspartners
standigheden dit toelaten, de zaken te
Adenauer ten koste van alles aan de top
om dan weer terug te schrikken voor
van de regering te houden
de keuze
sluiten tijdens de uitvaartplechtigde consequenties, die zijn aangebedevan een opvolger zou overigens nog heel
heden.
wat onderling krakeel kunnen oplevenen aan een huwelijk verbinden. De
ren
maar omdat er andere kansen
86-jarige bondskanselier wordt echt te
in een samengaan met de socialisten
schuilen. Een coalitie van de twee grote
oud voor de rol van jeune premier en
partüen zou de weg openen naar een
zijn optreden krijgt daardoor in wezen
hervorming van het kieststelsel, welke
de liberalen, (die het door het verooreen zielige toets. De hele vertoning
zaken van de kabinetscrisis bü de chrisgeeft de indruk, dat er eigenlijk meer
ten-democraten toch al hebben verkor- hetVanmiddag is besloten de uitgave van
ven) als partij buiten het politieke strijd,
om machtsposities van personen en
rooms-katholieke weekblad „De Liperk kan zetten. Dat middel zou
nie"
voort te zetten. Aan dit besluit
partijen wordt gespeeld dan om de
soort districtenstelsel zün, waarbü een
heeft ongetwUfeld bijgedragen het feit,
de
principiële grondslagen, waarop een
Vrije Democratische Partü, met haar dat zich na de berichten over de ophefverspreide kiezers, vrüwel nergens aan fing
nieuw Duits kabinet krachtige leiding
niet minder dan negenhonderd nieubod zou kunnen komen. Het zou de weg
we abonnees hebben opgegeven en dat
aan de bondsrepubliek zal kunnen gevrij maken naar een
twee-partijenstelsel, waarbij de twee grote partijen sa- 4500 akkoord-verklaringen tot vrijwillige
ven.
PRESIDENT LÜBKE
men of, naar gelang van de stembus- verhoging van het abonnementsgeld zün
De jonge Duitse democratie, die in de
bemiddelende
taak
uitslag,
om beurten de dienst zouden binnengekomen. Op het ogenblik heeft
vooroorlogse Republiek van Weimar niet
„De Linie" ongeveer 12.500 abonnees.
kunnen
uitmaken.
kreeg
op
de kans
tot volwassenheid
te °P Adenauers wanhopige worsteling om
Bijna
de helft van het aantal abonnees
groeien, dreigt van de koehandel in nog éen keer als leidende
staatsman teHet plan was aanlokkelijk, doch de reageerde dus gunstig. Dit alles zal tot
Bonn een lelijke deuk te krijgen, die rug te keren in de bondskanselarij. Het
hadden de euvele moed ook het laten voortbestaan van het weekzowel de binnenlandse openbare mening conflict, dat binnen het oude Duitse ka- t socialisten positie
weer op de lust van blad hebben geleid, samen met enkele
als het vertrouwen buiten de Duitse gren- binet was gerezen, was toegespitst rond- Adenauers
zen in de toekomstige politieke ontwik- om de figuur van minister Strauss, maar onderhandelingsobjecten té plaatsen. De nieuwe zakellike perspektieven «u.n
oude bondskanselier zei
onmiddel- gens. want pater
keling van Duitsland niet ongeschonden door de wijze, waarop
de christen-demo- Hik een gesprek met detoen
S. A. Maas si
socialisten af. de hoofdredakteur dr.
laat. Als Bonn in zijn buitenlandse poli- craten de liberale ministers
„De Linie
bewust
buivan
iel
zijn
Onder
druk
van
partijgenoten
hij
is
tiek even vlot de huik naar de wind ten de Spiegel-affaire probeerden te wel op
gisteren ook: „Het staat vast. dat ie
dit
besluit
teruggekomen,
maar
gaat hangen als op het ogenblik in de houden lagen er
ï
toch ook duidelüke te- dat zal niet van harte zijn gegaan. Giste- orde der jezuïeten geen ernt meer <w>
binnenlandse politiek gebeurt, kan er el- genstellingen tussen
de twee coalitie- ren is Bondspres. dr. Heinrich Lübke te- tafel kan brengen voor het blad
ders met reden twüfel rüzen aan de be- genoten aan ten grondslag. Het feit,
datt ruggekeerd van een lange goodwillreis de loop van de jaren is al bijna in
ook
trouwbaarheid van West-Duitsland als
Adenauer van het optreden van zün
een
naar Azië. Hü is een gematigde
bondgenoot in omstandigheden, waarin minister van defensie op
miljoen op de uitgave toegelegd. Het
hoogte was, i wiens voorkeur volgens politieke figuur,
de
krinhangt nu af van de zakelijke vooreen wisseling van partners directe voor- maakte zijn positie bizonder moeilijk bij gen uitgaat naar
een brede coalitie van lot
delen lijkt te breneen.
het openen van het overleg met de li- I
waarden. Geheel zakelijk /in, |,/e voorpartijen.
drie
Misschien kan hü er in
Al te tragisch behoeft men overigens berale coalitiegenoten Hij
was tenslotte
de kabinetsformatie die in po. waarden intussen ook wee niet. |>
de gebeurtenissen in Duitsland ook weer wel bereid minister Strauss
te
offeren litieke manoeuvres dreigt vast té lopen geldversi ihaifers, uier namen nog onbeniet te nemen. Zij zün waarschijnlijk maar toen de liberale partijleider
Menweer op gang te brengen. Met of zonde- kend zijn, motten een zeker risiko drabelangrük'
voor een
deel terug te voeren de ook de positie van Adenauer zelf
(> gen".
in l Adenauer.
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Ook handhaaft de regering de samentelling van de inkomens van gehuwden
voor de berekening van de inkomstenbelasting. Zij wyst dus splitsing af. Wèl
zullen voortaan man en vrouw elk afzonderlijk een aanslag kunnen krijgen,
maar die twee aanslagen zullen toch
tezamen geluk zün aan het bedrag, dat
by samentelling van de inkomens betaald had moeten worden. Afwijzend
staat de regering tenslotte tegenover de
instelling van een staatskommissie, die
een studie zou moeten maken van de
fundamenten van het Nederlandse fiskale recht. De voorstellen van de regering
omvatten verder nog een aantal wijzigingen, die echter meer een technisch
karakter dragen en niet tot een verandering in de belastingdruk van enige
betekenis leiden. Zij komen in grote
trekken op het volgende neer:
Voor de werkende gehuwde vrouw
geldt ook de verhoging van het bedrag
van de aftrekbare kosten, die drukken
In totaal zal de staat door de voorop de inkomsten uit arbeid, van 100 tot
gestelde regelingen een bedrag van
f 150. Hebben man en vrouw beiden intachtig miljoen gulden per jaar aan
komsten uit arbeid, dan wordt tweebelasting derven. Dat is, gezien de
maal het bedrag van 150 afgetrokken.
totale belastingopbrengst, een gering Deze aftrek van
150 tezamen met de
bedrag. De bedoeling van de regevrijstelling van de eerste 500 arbeidsring is dan ook niet om met haar
inkomsten van de gehuwde vrouw en
voorstellen een belastingverlaging te
de toepassing van de regel, dat nevenverwezenlüken, maar een aantal oninkomsten tot en met 300 (thans ’200)
effenheden, onvolkomenheden en ongeen aanleiding geven tot het opleggen
billijkheden uit de belastingen weg te
van een aanslag, leidt ertoe, dat de
nemen en ze aan te passen aan de
werkende gehuwde vrouw, als haar man
nieuwste ontwikkelingen op maatin loondienst is, tot 950 (thans 800)
schappelük gebied.
arbeidsinkomsten kan genieten voordat
De voorstellen zün vervat in twee no- zü
samen met haar man in de inkomta's van wijziging, die de memories van stenbelasting wordt
betrokken. Dit laatingediend
antwoord vergezellen, die zijn
wordt
des
meer
ste
te
van belang door
op de uitvoerige voorlopige verslagen de verhoging van de aanslaggrens
tot
van de Tweede Kamer over de wets12.000.
ontwerpen betreffende de inkomstenbelasting 1960 en de vermogensbelasting
DOORSCHUIVING
1960. De voorstellen vormen een onderdeel van de algehele belastingherzieSociale-verzekeringsuitkeringen
wening, waarmee men al jaren lang bezig
tüdehjke
arbeidsongeschiktheid
gens
is. Zeer binnenkort zullen de memories
van antwoord inzake de loonbelasting, zullen voor de werkende gehuwde vrouw
de vennootschapsbelasting en de divi- steeds meetellen als arbeidsinkomsten,
een derde van
dendbelasting volgen. De regering hoopt, waarover de aftrek
wordt beredat alle voorstellen nog vóór de verkie- de jaarlükse inkomsten
zingen zullen kunnen worden behandeld. kend. Op het ogenblik worden de sociDe nieuwe regelingen zouden dan op 1 ale-verzekeringsuitkeringen alleen als
januari 1964 kunnen ingaan. Het be- arbeidsinkomsten in aanmerking genotreft hier een omvangrijke materie. Als men als de dienstbetrekking nog bebesloten de
alle stukken, die op deze algehele belas- staat. De regering heeft
tingherziening betrekking hebben, kom- normale verlieskompensatie voorrang te
pleet zijn, overtreffen zü in omvang de verlenen boven verrekening met de
nieuwe onbelaste reserve (NOR). Hierstukken van de mammoetwet.
tegenover staat, dat voor een bedrag,
geluk aan het aldus verrekende verlies,
afrekening van de NOR zal plaats vinden
tegen een tarief van 15 procent.
deze
verlangens,
Een aantal
die bü
mogelijkheid zal worden geopend
De
belastingherziening zijn uitgesproken,
van
doorschuiving
af.
Zo
van fiskale claims in
wUst de regering met beslistheid
geval van overdracht van een ondernewenst zij aan het Nederlandse belasting- ming
door ouders aan kinderen, indien
stelsel geen vermogenswinstbelasting toe
te voegen. Als bezwaar daartegen voert deze tegen de boekwaarde van het vermogen van de onderneming plaats vindt
op of na het 65ste jaar van de ouderondernemer. De regering meent dat op
deze manier een bijdrage kan worden
geleverd tot het overdragen van de onderneming op een voor de bedrüfsvoede zo hartveroverende en ring 'jassend tijdstip.
„Open
-verwarmende aktiewij
in al
De mogelükheid om een vervangingshet Dorp" hebben
°nze onmogelijkheid even gehoopt dat reserve te vormen is opnieuw verruimd,
de hoge, kille muur van bikkelhard met name voor vrü snel in de onderegoïsme en niets en niemand ontziend neming roulerende bedrijfsmiddelen, zowinstbejag zou zijn geslecht. Maar die als taxi's en dergelüke. De bewindslieh °op Werd enkele dagen later al weer den hebben er verder geen bezwaar ter «tu de grond ingetrapt door die Delf- gen, dat de mogelükheid van het voreen vervangingsreserve ook
tenaren die voor de begrafenis van men van
voor de vrijwillige vergeopend
wordt
verhuren
Prinses Wilhelmina ramen
v°or tachtig gulden per persoon. Want vreemding van gronden, indien een
aanwezig is.
UU mogen dan rouwen om het heen- voornemen tot vervanging
Man t'an een „Moeder des Vaderlands". Verder is uitdrukkelük bepaald, dat de
de commercie vergelen wij nooit en te voorgestelde regeling wordt toegepast,
een bedrijfsmiddel met het oog
«immer. De ee*i :i/n dood is de ander wanneer
vervanging reeds is aangeschaft
op
de
passen
de
rood — dit spreekwoord
vervangen bedrijfsmidDelftsr
art tonder aanzien des voordat het te
vervreemd.
del
wordt
Persoons toe.

ONBILLIJK

In de nota over de algemene belastinghebben de minister en de
staatssekretaris van Financiën er destijds op gewezen, dat het bedrag van
200, waar beneden de kosten van opleiding of studie voor een beroep niet
voor aftrek in aanmerking kunnen komen, voor kleinere inkomens van vooral jeugdige personen een te hoge grens
is. Met het oog op het maatschappelijke
belang van een verhoging van het algemene niveau van persoonlijke kennis,
hebben zij toen voorgesteld het bedoelde maximum te verlagen tot 120. Bü
nadere overweging menen zij, dat het
verantwoord is deze grens geheel te laten vervallen. De studiekosten blüven
behoren tot de groep van de buitengewone lasten en zijn als zodanig al onderworpen aan de algemene limitering,
die voor de aftrek van buitengewone
lasten van kracht zal zijn.
Naar aanleiding van opmerkingen
over de regeling inzake het privé gebruik van auto's die tot het vermogen
van de onderneming behoren of anderszins voor het verkrijgen van inkomsten worden gebruikt, stelt de regering voor de tot dusverre geldende
norm van tien procent van de katalogusprijs voor de bezitters van tweede- of derdehands auto's terug te
brengen tot zes procent van de katalogusprijs. Dit laatste percentage zal
gelden voor auto's, waarvan blijkt,
dat zü later dan drie jaren na het
tijdstip, waarop zij voor het eerst in
gebruik zün genomen, ter beschikking
van de belastingplichtige zijn gekomen.
De regering heeft tenslotte geen aanleiding gevonden bij deze gelegenheid
voor te stellen de kinderaftrek voor het
extra-kind
het „Lucaskind"
te laten vervallen. Zü heeft deze aftrek dan
ook in de tekst van het ontwerp opgenomen, waardoor de bestaande toestand
herziening

bevoorrecht worden boven de overige
belastingplichtigen en juist in de laagkonjunktuur zou de meeste belasting betaald moeten worden. De invoering van
een onbelaste konjunktuurreserve is niet
van de regering te verwachten, omdat
zü een rechtvaardige verdeling van de
lasten over de belastingplichtigen in de
weg staat en omdat ten aanzien van de
doeltreffendheid van een onbelaste konjunktuurreserve als één van de middelen om de konjunktuur zo goed mogelük
te beheersen, scepticisme past. De rege- gehandhaafd bluft.
ring handhaaft de belastingheffing bij
vervreemding van een zogenaamd „aanmerkelijk belang", doch zü verzacht deze heffing.

De verhoging van de maximale aftrek van lüfrentepremies (punt 7)
de kosten voor de staat worden berekend op drie miljoen gulden
acht
de regering verantwoord, mede op
grond van de prijsontwikkeling in de
sektor van de konsumptieve bestedingen van de gezinshuishouding sinds
1955, het jaar van invoering van het
maximum van ’3.600. Zij is van oordeel, dat met het nu voorgestelde
maximum, in kombinatie met de voorzieningen krachtens de aow er de aww
en eventueel nog aangevuld met de zogenaamde stamvrijstelling van
100.000
voor zelfstandigen, in ruime mate de
rogelijkheid is geschapen een redelijke oudedagsvoorziening in het leven te
roepen. De herziening van de aftrekregeling voor giften (punt 8) zal een
belastingderving van drie miljoen gulden tot gevolg hebben.
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Op snein 9 desimber 1962

Hotze Bakker
hoopje üs alden, skoanen
Heden overleed nog vrü
Diny Schaafsma,
plotseling, na een ziekte
alden, pake en beppe
; geven U hierbü, mede na- van slechts enkele daKlaas Adema
en
i
mens wederzüdse ouders, gen, onze oud-medewerker
.leitje Adema-Stallinga 1kennis van hun voorgenohuwelük,
men
waarvan
de
]
harren 40-jierrige troudei
Klaas Halbersma
voltrekking zal plaats hebto bitinken.
J. Anema-Palsma
Harren tankbere bern jben op donderdag 13 dcc. en kinderen
a.s. 's namiddags om 3 uur
en bernsbern.
ten gemeentehuize te DokOude Bildtzül, 4 dcc.
Huzumerleane 142
kum.
1962.
Ljouwert, des. 1962
bevestiging In
Kerkelüke
Lokwinskje
yn
kafé jhet kerkgebouw van de
„Zevenwouden" to Ter- Ver. Doopsgez. en Rem.
herne.
(Gem. te Dokkum, om 3.30 Heden overleed zeer
plotseling onze beste
Zondag, 9 dcc. a.s., hopen !uur, door de Weleerw. Heer
buurman
onze ouders en grootouders Ds. Schneider.
Klaas Halbersma,
Juckemastr.
Stiens,
28
J. Soldaat
in de ouderdom van 68
Dokkum,
en
jaar, geliefde echtgeWortelhaven
D
270
T. Soldaat-Robijn
noot
van B. Bouma
december 1962.
hun 40-jarige echtvereniDe
buren:
Receptie van 7.30 tot 9.30
R. v. d. Zee
ging te gedenken.
uur in Café v. d. Meer,
S. v. d. Zee—Tolsma
Hun dankbare kinderen Woudpoort
te Dokkum.
H. Katsma
en kleinkinderen.
Toekomstig adres:
S. Katsma—Halma
Leeuwarden, dcc. 1962,
Abel Tasmanstr. 8, Bedum. Oudebildtzül, 4 dcc. '62
Schooldükje 15.

'

,

.

,
*

Gode dankbaar hopen wü Getrouwd:
met onze geliefde ouders iA. W. Vooistra
(en
Joh. de Jong
T. R. Voolstra-v. d. Weide
en
J. de Jong-Muskee SSorremorre,
zaterdag 8 dcc. de dag te iAkkrum, dcc. 1962
gedenken dat zü 25 jaar
geleden in het huwelük ]Mei üt namme fan üs alden
sizze wy allegearre hertzün getreden.
Jan, Joop en Albert lik tank, foar de folie bligen fan bilangstelling en
Leeuwarden, dcc. 1962
de moaije kado's, foar en
Sontdwarsstraat 37
!by
1 üs houlik ünderfoun.
Zondag 9 dcc. a.s. hopen
Sietse en Ineke
onze lieve ouders
INij Beets, desimber 1962
B. v. d. Lei
Tolhekbuurt 5.
en
K. v. d. Lei-Dijkstra Met dank aan God, die
en leven spaarde,
hun 25-jarige echtvereni- ]leven gaf
wij
geven
kennis van de
ging te herdenken.
fgeboorte van
ons zoontje
Hun dankbare kinderen
Tjerk
Afke
Freerk
J. van Dijk
Molenstraat
H. van Dük-van Dellen
jAchlum, 4 december 1962.
Berlikum, dcc. 1962
Voor de vele blüken van ]Met blüdschap geven wü U
belangstelling,
bü ons 1kennis van de geboorte van
25-jarig huwelük onder- ons zoontje en broertje
vonden, betuigen wüimede
Jan,
namens onze kinderen,
Otter
E.
onze hartehjke dank.
A. Otter-Dijkstra
J. IJ. de Boer
Albert
W. de Boer-Harmenzon Leeuwarden, 4 dcc, 1962
]Breitnerstraat 50c
Bolsward, dcc. 1962,
Burg. Praamsmalaan 30.
tijdelük: Stadsziekenhuis
5 dcc. hebben zich verloofd \
Met dankbaarheid en blüdInge Heijnis
schap geven wü u kennis
;van
en
de geboorte van ons
Wolter J. v.d. Meij,
zoontje en broertje
Pr. Mauritsl. 106, Den Haag
Jacob Meine,
Gov. Flinckstr. 5, Zaandam.
D. R. de Jong
M. de Jong-Visser
Jan M. Koopstra
Liesje
en
Ritske
Janny Okkema,
geven, mede namens we- Meine
derzijdse ouders kennis 4 december 1962
van hun huwelük,waarvan Zurend o/d Parrega, post
de voltrekking zal plaats- Workum.
vinden op vrijdag 21 dcc. Tüdelük: St. Anthonius
1962, 's middags 2.30 uur in IZiekenhuis,
kamer 152,
het gemeentehuis te Grouw ;Sneek.
Kerkelüke inzegening om
Ynsté fan kaerten
3.30 uur in de Doopsgezinde kerk te Grouw, door de Sinteklaes forblide üs mei
weleerwaarde heer
ds. de berte fan
Gjerryt Ids
Keurling
's Gravenhage,
Aldlan Jelsum, des. 1962
Erasmusweg 176
Tj. S. Jensma
A. Jensma—Jensma
Grouw, Kleine Buren 18
december 1962
en
Receptie op de trouwdag Mei greate tankberens
blydskip jowe wy kennis
in hotel Oostergoo van 6— fan de berte fan üs famke
7.30 uur.
;en suske
linke
Piet Zondervan
Boer—Oosterhof
T.
I.
de
en
K. Y. de Boer
Antje Bosma
Ynse, Piter, Hilde, Nynke
hebben de eer, mede na- Ljouwert, des. 1962
2
mens wederzüdse ouders, Euterpestrjitte
2
geven
kennis te
van hun
voorgenomen
huwelük, iGeboren:
waarvan de voltrekking
Auke,
zal plaatsvinden op don- zoon van
derdag 20 dcc. 1962, 's naH. Weima en
L. Weima—van Dijk
middags 3.45 uur ten stadhuize te Sneek.
Stiens, 4 dcc. 1962
Receptie van 5—6.30 uur in
café
rest.
„Leeuwen", ]Foar de folie bliken fan
meilibjen, ünderfoun nei
Parkstraat, Sneek.
de berte fan üs jonkje
Leeuwarden,
IJsbrand,
W. Sprengerstraat 58
Sneek,
sizze wy hertlik tank.
W. Lodewükstraat 20
G. de Jong
december 1962
IJ. de Jong-Gerbranda
Voorlopig adres:
Boalsert, des. 1962
W. Lodewijkstr. 20, Sneek.
Langs deze weg betuigen
Johannes Scherjan
wü onze hartelüke dank
en
voor de vele blijken van
Klazien Schadenberg belangstelling, bij de gehebben het genoegen U, boorte van ons zoontje
mede namens wederzüdse
Gerben
ouders, kennis te geven van ondervonden.
hun voorgenomen huwelük
F. G. de Jong
H. de Jong-Kooistra
waarvan de voltrekking
Sietske
zal plaatshebben op vrijdag 14 december om 3.00 Winsum, Boskdyk 2,
december 1962
uur ten stadhuize te Harlingen.
Franeker:
Hjoed is forstoarn üs
Titia Bogardastraat 3
leave man en heit
Harlingen:
Tamme Kramer,
Hugo de Grootstraat 2
ald 78 jier.
December 1962.
Stiens;
Gelegenheid te feliciteren
op de trouwdag van B—lo D. Kramer-Miedema
Nijmegen:
uur in hotel „Bogt fen GuP.
Kramer
Franeker
né" te
Toekomstig adres:
Stiens, 4 des. 1962
Dr. Jelle Bangastraat 12, Brédyk 7
Franeker.
Leafst net to folie oanrin.
rin hoogland
en
annie miedema,
december overOp
zün van plan te trouwen-1 leed 3te Leeuwarden onop dinsdag 11 december, ze lieve tante en huis's middags om 3 uur, in het genote
gemeentehuis te st. annaTeatsche Annes
parochie.
Fokkema,
natuurlijk
ook
hun
zij, en
van 87
de
ouderdom
ouders, zullen het prettig in
jaar.
op
vinden u te ontmoeten
de receptie, die gehoudenï A. P. van Duinen
zal worden in café lauten- A. van Duinen-Klaver
bach te st. annaparochie, en kinderen
's avonds van 7.30 tot 10 uui Overeenkomstig
de
dokkum, klaverstraat 7
wens van de overledest. annaparochie, steven-1 ne heeft de begrafenis
huygenstraat 40a—108
heden te Menaldum
december, 1962.
in alle stilte plaatsgehun toekomstig adres is:
had.
op de keppels 49, dokkum.
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Heden nam de Here
plotseling tot Zich onze geliefde man en vader
Wytze van Wieren,
op de leeftüd van 58
jaar.

T. v. Wieren-de Jager
Drachten:
W. J. v. Wieren
G. v. Wieren-v. d.
Heide
Sneek, 5 dcc. 1962
Güsbert Japicxstr. 30
zal
begrafenis
De
plaatshebben op maandag 10 dcc. a.s. 's mid2 uur vanuit
dags
„Taütha Koem", Singel 44, Sneek.
Heden nam de Here tot
geliefde
onze
Zich
zwager, oom en vriend
Wytze van Wieren,
op de leeftüd van 58
jaar, geliefde echtgenoot van Trijntje de

Jager.
Wagenborgen:

IJ. de Jager
L. de Jager-de Jong
Sneek:
B. de Jager
H. de Jager-Frankena
U. de Jager
L. de Jager-Hoekema
I. de Jager
F. de Jager
A. de Jager-Waringa
Neven en nichten
A. Dükstra
Sneek, 5 dcc. 1962

f
Heden overleed na een
geduldig gedragen lijden, vol overgave aan
Gods Heilige Wil en na
voorzien te zün van de
H. Sacramenten der
Stervenden in het Maria-paviljoen van Huize
„Coudewater" te Roslieve
malen,
mün
vrouw.
Gerbregina Martha
Wagenmakers,
op de leeftüd van 42
jaar.

Utrecht:
5 december 1962
Nolensstraat 4 II

Condoleantie-adres:

Burg. Steenhuisenlaan 17, Bergum (F.)
J. Douma.
De overledene is opge-

baard in de aula Herenwaltje 9 te Leeuwarden.
Zaterdag 8 december
zal om 10 uur in de
kerk van de H. Dominicus te Leeuwarden de

gezongen Requiem-mis
opgedragen,
worden

waarna haar lichaam zal
worden begraven op
het R.K. kerkhof.
Bidden donderdag- en
vrijdagavond om 7.30
uur in de Parochiekerk van de H. Dominicus te Leeuwarden.

Het Groene Kruis

Heden overleed zeer onverwacht mün geliefde
moeder

Bergum

en

Omstr,

Moedercursus te Noordbergum
van half ach
woensdagavond 12
t
van
de
consistorie
nlfen Deuur,kosten de
voor 10 lessenGereformeerd
4,-. z^*
kunnen

Boukje Hoekstra,

december,

begint

sedert 2 dcc. 1939 wed.
van Klaas Attema, in de
ouderdom van 76 jaar
Franeker, 4 dcc. 1962
W. Attema

in

Kerk

*..

’

bedragen

hieraan deeu

gehuwde als ongehuwde dames

nemen.

dein

AJlery

TONEELGROEP

CENTRUM

Ljuyt

1 dcc. is van ons heengegaan onze geliefde
broer en zwager
Ouwe Gerbens

Wlersma,
weduwnaar van G.
Zuidema
Berkhout, 1 dcc. 1962
Uit aller naam:
P Bokma-Wiersma
Marssurn

2 goede bekenden

..

de Eifleltoren en

Heden is nog vrü onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
Aukje Faas,

COGNAC

in de ouderdom van
bijna 85 jaar, weduwe
van C. Faas.
Leeuwarden, 5 dcc. 1962
Jacob Marisstraat 25
Condoleantie-adres:
Hercules Segherstr. 10
A. A. Faas
J. Faas-Spoelstra
Th. Faas
C. Faas-Prinsen
en kleinkinderen
De overledene is opgebaard in één der rouwkamers van het „Heer
Ivo huis", Gr. Kerkstraat 7. Rouwkamerbezoek vrijdag 16—17 u.
vindt
De begrafenis
plaats zaterdag 8 december te Huizum.
Vertrek van Gr. Kerkstraat 7 om elf uur.

(The big killing) Thriller in

ven van

;N,^^-'*-^sfe-?SÉES«

FLEURON

geb. Nijdam,

MOORDKANS

e

.^

boekhandel v rt
Velde en 's avonds aan de Harmonie
Zie het aan de leden toegezonden programma.

£*t~<

'

Hoofdnummers van 7 t/m 13 dcc. 1962

t

———————————

v'

Kaarten verkrijgbaar bij

IRA.* tiUii
H^MHHÉH

_____—

drie bedrü
UIJJ"

*

j^iMpiLiJHpP

voortreffelijk!

Mackie.

Medespelenden: Luc Lutz, Arm Hasekamp, pct_~
Aryans. Ellen de Thouars. Hans Culeman. Ina vrt
«"
Molen, Gerard Hartkamp, Jan Hundling.

BS|
||

Schenk Uw gasten
de sachU FLEURON
en geniet ook zèli
van smaak en kwaliteit.

Philip

■
■

It^^

TIVOLI

het sprankelende filmwerk in Technicolor

■
■

DIAMANTEN BIJ HET ONTBIJT

met een verrassende creatie van
AUDREY HEPBURN
welke HollyDe vrolükste comedie.
wood ons sinds jaren gebracht heeft.
Toegang 18 jaar
Vrijdag 3 u. en 8 u. Zondag 2 u., 4.30 u.,
7 u. en 9.15 u. Overige dagen 3 u. en
8 u.
CINEMA
de boeiende film

1

Voor de handel:

HOOGHOUDT

o",^

Wegens verleidingvan

minderjarigen
Heden ging vrij onverwacht van ons heen
een eerlüke film over een delicaat
onze lieve man, vader
onderwerp, met
en schoonzoon
HANS SOHNKER en
vele blüken van Op VRIJDAG 7 DECEMBER A.S. aan de vooravond 1
Voor
de
Jan van Dalen,
HELI FINKENZELLER
belangstelling en medele- van de begrafenis van H.K.H. Prinses Wilhelmina, beOnthullingen over een ongeoorloofde
na
het
overven,
in de ouderdom van 45
betoond
legt de vereniging Oranje Nationaal een
liefde.
lijden van onze lieve dochjaar.
Toegang 18 jaar
ter
en
zuster
Leeuwarden, 5 dcc. 1962
Vrijdag 3 u. en 8 u. Zondag 2 u., 4.30 u.,
Bredeplaats 9
Itte Schukken,
7 u. en 9.15 u. Overige dagen 3 u. en
G. van Dalen-Dijkstra
8 u.
betuigen wü onze harteDinie
dank.
lüke
LEEUWARDER
Wed. Dükstra-Zwier
T. Schukken-Kundersma
Vrüdag 8 u., zondag 2 u., 4.30 u., 7 u.
ligt
opoverledene
De
en kinderen.
en 9.15 u.
gebaard in één der Scharnegoutum 72,
in de GROTE KERK te LEEUWARDEN
rouwkamers, Eewal 61
Aanvang 8 uur
dcc. 1962.
Condoleantie-bezoek:
Spreker: de heer J. PIEBENGA
vrijdagavond van 7-8 u. Voor de vele blüken van
een Western in Technlcolor, vol nieuwe
hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant
De teraardebestelling deelneming, ontvangen na
sensaties, met
maanplaatsvinden
zal
het overlijden van onze Muzikale omlüsting van het Herv. Kerkkoor Centrum
ROBERT KXAPP en JANA DAM
dag 10 dcc. a.s., op de lieve vrouw, moeder, beEén
man tegen drie moordenaars, ■
Noorderbegraafplaats.
groot- en over- en Piet Post, orgelspel
maar
voor een man.
huwd-,
wat
Vertrek vanaf rouwgrootmoeder
Toegang 14 Jaar
61,
Eewal
om
kamer
Harst,
Sietske v. d.
2 uur.
Als voorprogramma:
A
betuigen wü onze hartelüke dank.
Voor de vele blüken van Leeuwarden, dcc. 1962.
met een spannende dubbelrol van
Uit aller naam:
deelneming, ondervonden
CHARLES STARRETT
onze
J. Lerk.
bü het overlüden vanzuster
dochter
en
geliefde
Oprechte dank aan allen,
Maandag, dinsdag en woensdag 8 uur
Regina Sleiver,
die tüdens de ziekte en na
betuigen wij U onze op- het overlüden van
mün
rechte dank, inzonderheid vrouw
bestuur,
de mensonterende schande der conde direktie, het
Janke Punter,
op woensdag 12 december 1962, 's avonds 8 uur precies
centratickumpen, met
Eerw. Moeder overste, zus- hun medeleven hebben
beSUSAN STRASBERG en
ters en het personeel van toond.
HARMONIE
te
LAURENT
de
LEEUWARDEN
in
I
TERZIEFF
HospiBonifatius
het St.
Uit aller naam:
is
waarvoor Eichmann
I
T
Dirigent:
taal
ALFRED
Q
SALTEN
J. B. Dükstra
terechtstond.
Solist:
EDUARDO
DEL
piano
PUEYO,
Fam. Sleiver
Ludolf Bakhuizenstr. 14
Toegang 18 jaar
Uitgevoerd worden: BRUCKNER —4e Symfonie
Leeuwarden, dcc. 1962. Leeuwarden, dcc. 1962
BEETHOVEN
5e Pianoconcert
Hedenavond 7 uur en 9.15 uur
Toegangsprüs f 4.25; donateurs F.O. en leden K.A-A.
Voor de vele blijken van
4.—; jongeren tot 17 jaar en militairen beneden de
medeleven, tijdens de ziekrang van onderofficier 2,25 (alle prüzen inclusief beinternist
te en na het overlüden van
lasting en vestiaire).
VRIJDAG
onze geliefde vrouw en
verkrügbaar bü Boekhandel Van der
Toegangsbewüzen
GEEN SPREEKUUR
moeder
Velde en Muziekhandel Ganzevoort.
I De theaters zün zaterdag gesloten
Trijntje de Walle,
Kopen bij VéGé.... een Plaatsbespreken op de dag van het concert tussen 10 en1 M Over telefonisch bestelde kaarten, B
I welke bü de aanvang van de voorbetuigen wü onze harte- gezellig feest van ver- 13 uur aan de Harmonie (tel. 23729).
stelling niet zün afgenaaid, beschikt H
BI
dank.
lüke
I de directie.
rassende
voordeel-ontdekLeeuwarden, dcc. 1962,

KORTE
HERDENKINGS-BIJEENKOMST

,

De wraak met de tomahawk

frysklorkest

Durango rekent af

ABONNEMENTSCONCERT

KAPO

"

H.Th. van der Brug

Noteboomstraat 7

Heden is nog zeer onverwacht van ons heengegaan onze beste zwager en oom
Jan Dijkshoorn,
op de leeftüd van 57 jaar.
Leeuwarden, 4 december 1962
George, Z.-Afrika: A. F. D. Meüers
P. Meüers-Ferwerda
Wapenveld: F. L. A. Meüers
Leeuwarden: L. Bottema
W. J. J. Bottema-Meüers
Amsterdam: D. J. W. Meüers
J. Meüers-Kimp
neven en nichten
Tot ons groot leedwezen overleed heden, geheel
onverwacht,
onze zeer gewaardeerde medewerker, de heer

J. Dijkshoorn
Leeuwarden, 4 december 1962
N.V. Bokma de Boer
——ii——im^^

Voor het vele medeleven, ons betoond na het overlüden van onze zo innig geliefde man en vader
Ids van Kalsbeek,
onze hartehjke dank.
Lindenoord:
G. van Kalsbeek-v. d. Feen
Amsterdam:
L. G. Ooms-van Kalsbeek
C. M. B. Ooms
Wolvega, december 1962

’

Onder de neon van Parijs

’

kingen.

Mede namens de familie:
Sj. Riemersma
en kinderen

Heden ging zeer onverwacht van mü heen mün
lieve en zorgzame man
Jan Dijkshoorn,
op de leeftüd van 57 jaar.
Leeuwarden, 4 december 1962
Dokkumertrekweg 46
C. B. J. Dükshoorn-Meüers
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Diakonessenhuis (ingang Transvaalstraat).
Bezoek vrijdag 7 december a.s., van 16—17 uur.
De crematie zal plaatsvinden te Velsen, zaterdag
8 december a.s., na aankomst trein 11.31 uur te
Driehuis-Westerveld.

—
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voor een

EXCLUSIEF
BLOEMSTUK

Harmonie Bioscoop
Alleen zondag 9 december 2 voorstellingen, 15 en 20 uur,

I Profi^er

La Franqaise et l'amour
— Jean-Paul
—
—
Een film met een keur van Franse filmsterren, o.a.
Martine Carol
Belmondo
Sylvia Monfort
Dany Robin
Regie: RENÉ CLAIR en HENRI ÜECOIN
18 jaar

yanae!&2-z£

Het

i

Bijkantoor I
RUILVERKAVELING
van

Drachten
Burgm.
Wuiteweg
37a

Tel. 3166

f

PRIJZEÊL

I „GAASTERLAND"

de
IDe voorlichtingsI
Friese Pers I
VERGADERING
te

j<

voor FRIESE

EIGENAREN-

VERPACHTERS,

A.
DEKKER
I FA.
knK"»
1 gg^^ro^ho^net

zoulI

welke oorspronkelük gehouden
worden op zaterdag 8 december 196*»
wordt uitgesteld naar

■ ZATERDAG 15 DECEMBER 1962,
voormiddags 10 uur in

v/h Boonstra te BALK.

Ml

NAAIMACHINEHUIS

Hotel Olivier

BHHBB^^^^S

EDEN St' Jacobsstraat 3. tel. 24326

t2

Aan onze adverteerders

M
Adresseer uw opdrachten en o>ate
aan de

advertentie-afdeling

Dat kan vertraging in de behand*voorkomen 1
1

DONDERDAG, 6 DECEMBER 1962

HIL ANDRINGA: NEDERLANDS
ENIGE IVOORSNIJDSTER
Werken met hard materiaal
in oud Hilversums huis
(Van

een medewerkster)

in Nederland die de ambachtelijke kunst
het ivoorsnijden
Dl liebte
Hil
het
dat
verwondering
zulk robuust
keienige

van

mohw

beoefent, woont In Hilversum. Haar naam is

Andringa, en
een vrouw
en
beheerst
zich
de
dringt
vraag op: waar haalt men dit niethard materiaal
alledaags materiaal vandaan? Het antwoord is simpel: „Uit Amsterdam.
Daar is namelijk de grootste ivoorhandel van Europa. Maar ik krijg ook
wel materiaal van particulieren".
over

niet

feit

hoekje van de werkplaats binnen

zün

het de kleuren van de Abalone-schelpen die het oog boeien. Ze komen
van Tahiti en Hil Andringa maakt
wel eens sieraden van dit prachtige
veelkleurige materiaal: medaillons,
oorknoppen, bizar gevormde oorhangers. Tegenwicht misschien tegen het
„worstelen" met de keiharde materialen die haar werkplaats bevolken?

Het is een „worsteling" waarin Hil
Andringa keer op keer de overwinning heeft behaald. „Om inspiratie

—

ik nooit verlegen nog voordat
een werkstuk af heb, weet ik alweer wat ik daarna wil maken". Uitspraak van een vrouw die kennelijk
altijd „tijd te kort komt" bij de beoefening van haar vak en wie dat
van zichzelf kan zeggen is in veel
zit

ik

—

opzichten een gelukkig mens!

„Zwarte Jeanne"
nog spoorloos
Met man en macht heeft de Amsterdamse politie
ook gisteren gezocht
naar de sedert maandagavond spoorloos verdwenen prostituee J. V.—B.,
(Zwarte Jeanne) een aan lager wal
geraakte dochter uit een keurig Haags
gezin. De rijkspolitie te water heeft tot
het invallen van de duisternis tevergeefs gedregd in een water langs de
windtunnelkade nabü het
Nationaal
Luchtvaartlaboratorium, waar dinsdag
avond het laatste spoor van de vrouw
uit het water werd opgevist: het rode,
plastic tasje, dat zij altüd bij zich had
air ze op de Haagseweg tippelde. Vandaag gaat men met het dreggen verder.
De Amsterdamse recherche
houdt
thans zeer ernstig rekening met de
mogelükheid van represaille
(mogehjk ontvoering, maar men denkt
thans serieus -an moord) door de Amsterdamse prostitutie-onderwereld, die
het wellicht niet heeft kunnen verkroppen dat Jeanne tot driemaal toe haar
echtgenoot wegens souteneurschap bij
de zedenpolitie heeft aangegeven.
(Advertentie LM.)

I Nog heden

SIEMENS

1

Televisie
70' Nkort en zakelijk antwoord is
*-" tekenend voor de "persoon Hil
Andringa: vrouw van weinig woorden die recht op de zaken afgaat, met
wie men „op de man af" kan praten

en die absoluut geen vrouw voor „artistieke franje" is. Dank zü die eigenschappen weet men binnen enkele
minuten al het een en ander over het
materiaal waarmee ze werkt: „Ivoor
is kostbaar materiaal, je zaagt er bü
de verwerking veel van weg. Olifantenivoor is het mooist, prachtig getekend; het ivoor van potvis of walrus is veel minder mooi. Ivoor is een
veeleisend materiaal, tien jaar heb
ik er over gedaan om het te leren
beheersen". Materiaal uit Amsterdam: voor deze kunstenares dus nogal dicht bij huis. Ze woont al meer
dan veertig jaar in het Gooi, maar
haar land-van-herkomst is Friesland
in haar stem klinkt het noordelük
accent nog licht na.

—

Ivoor is niet het enige materiaal
voor Hil Andringa. Houtsoorten, parelmoer, buffel- en hertshoorn liggen
ook in haar werkplaats opgestapeld
atelier zou een misleidende naam
zün voor deze werkruimte! Het is
een werkplaats in de volste zin des
woords, de gereedschappen en machinerieën die rondom verspreid staan
en hangen, bewijzen dat hier geen
„hobby" maar een ambacht wordt
beoefend. „Met hout ben ik indertijd
begonnen. Dit bijvoorbeeld is pokik schijn
hout, keihard materiaal
altijd met hard materiaal te moeten werken
Voorliefde voor speciale objecten? Nee, ik maak eigenlijk van alles: mensen, dierfiguren,

—

—

gebruiksvoorwerpen".

De fotoboeken waarin ze afbeeldingen van haar werk bewaart, bevestigen het: al bladerend ontmoet
men een Schevenings vissersvrouwtje, speelse rock-and-roll figuurtjes,
den sierlijke reversspeld, thee- en
poederdozen, argeloze èn hooghartige
dierfiguren, kostelijke figuurtjes van
mensen, gevangen en getypeerd in

Advertentie

"s

Het „menselijk bedrijf" boeit Hil
met deze ivoren „Forens"
ze een der facetten ervan
wel zeer voortreffelijk.

Andringa:

typeerde

een verrassend moment. Want het
„menselijk bedrüf" boeit Hil Andringa en zo ontstaat büvoorbeeld „De
mannetje uit ivoor, trefforens"
fend vertegenwoordiger van één der
facetten van het moderne leven. Even
treffend als „De Haast" die (tweemaal) een algemeen verbeide menselijke eigenschap op rake wüze verpersoonlijkt. „En deze kat is van
groen ivoor. Ook prachtig materiaal,
wonderlük genoeg ruikt het bü de
verwerking naar versgekookte spinazie
Ivoor heeft tamelük veel afwerking nodig, het moet geschuurd,
kan ook nog gepolijst worden, maar
dat hoeft niet. Dat doen de handen
wel".

-

VOORSTREEK 3 LEEUWARDEN
TELEFOON 26857

—

...

ANDRINGA — kleine
HILfiguur
in blauwe werk jas, rode
gezette

zakdoek om het haar geknoopt, ogen
waarin vaak een glans van humor
verschijnt
houdt zich niet op met
concessies aan de .Jcunstnijverheidssmaak.". „Ik maak waarin ik zin
heb
als ik verkoop is het «aak
aan verzamelaars. De ambachtsKunstenaars in ons land werken samen in een genootschap, in dit kader
wordt regelmatig geëxposeerd en verkocht. Deze ambachtelijke kunst
heeft zoveel mogelijkheden en er zijn
meer dan je
altijd nog liefhebbers
verwacht in deze gemechaniseerde
wereld".
Haar huis is een ideaal huis voor de I
he- I
beoefening van het ambacht
laas zal ze op zeker ogenblik naar 1
omzien. I
andere behuizing moeten
Over enkele jaren zal er een mo- I
dern parkeerterrein zün op de plaats 1
aan de 's Gravelandseweg te Hilver- I
sum, waar haar woning staat: een I
oud laag huis, enigszins verscholen 1
in een tuin waarin nu de herfstkleu- \
ren elkaar verdringen. En in een f

—

—

—

—

onze weerkundige

medewerker)

Laat Rügbird maar schuiven!
In deze vreemde winter met juist
op Sint Nicolaasdag net zon zware mist-explosie als in januari
1959 en maart 1961, heeft hij op
veel plaatsen de tempertatuur
weer tot waarden tussen min 5 en
min 10 graden C. doen dalen. Een
..tientje" meldden vanmorgen de
vliegvelden Twente, Soesterberg,
Volkel, Rotterdam, Ypenburg en
De Bilt. Op min 9 graden stopte
Schiphol, min 8 graden het vlieg-

veld Deelen. De vliegbasis Leeuwarden en Gorredijk registreerden vanmorgen min 6 graden C.
De mist is vannachtplaatselijk uitgevroren: Bij sterk dalende tempertuur zetten de onderkoelde
mistdruppeltjes zich af op vaste
voorwerpen zoals bomen en struiken, waardoor de mist uitdunde
en het zicht verbeterde. Vandaag
" overdag kan plaatselijk de zon
doorbreken, maar vanavond en de
komende nacht keert de mist terug bij opnieuw op veel plaatsen
vijf tot tien graden vorst. Het hogedrukgebied boven Midden-Europa blijft doorgaan met ons overwegend koud weer te bezorgen.
De invloed van een oceeanfront
reikt niet verder dan tot de lerse
V Zee.

INGEZONDEN
(Over Ingezonden stukken kan niet
worden gecorrespondeerd. Ze kunnen
ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen of stukken zonder
duidelük adres van de inzender worden
niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tüde het
recht voor de stukken te bekorten.)
FRIESLAND, LET OP UW BRUGGEN
Uw bericht, dat de nieuwe, vaste Oosmeter
terpoortsbrug in Sneek niet 1,80 boven
zoals in het bestek stond
komen te liggen,
Fries zomerpeil is bezig.
Daarom reanog
steeds
houdt mü
geer ik alsnog, hoewel het artikel reeds
op 11 september werd geplaatst. Dit geFriesval laat mij niet los, zoals heel moeten
land dat ik om den brode heb
verlaten, niet los laat. In het büzonder
de watersport heeft mijn belangstelling.
De groei van het aantal watersporters
geeft Friesland misschien ook financiënaast de indusle kansen, waardoor
mogelükheden worden getrialisatie
te
schapen om de bevolkingsuittocht

—

—

—

—

Met het oog op dit alles is het niet
verstandig, dat de doorvaarthoogte van
prakde brug in Sneek op 1.80 (en in de
tijk nog lager) is gebracht. Het bestuur

van de waterpoortstad heeft in dezen
Met
toch wel heel kortzichtig beschikt
de groei van het watertoerisme zal ook
het aantal bootbezitters toenemen dat
niet de hele dag op de grote.wateren
De
als het Sneekermeer wil verblijven.
vreemd,
misschien
lijkt
dat
Snekers
maar het is zo. Men zal steeds meer kanalentochten gaan maken
De afgelopen zomer heb ik met mijn
gezin per motorboot de tocht gemaakt
van Leeuwarden over Dronrijp, Welsrijp. Winsum en Wommels naar Boisward en verder via Tjerkwerd en Farrega naar Wjrkum. Een belevenis! Voorvraagt:
al ook wat betreft het aantal watersporters, dat ook een kanalentocht maakte.
De brugwachter in Tjerkwerd vertelde
mij, dat het in de trekvaart steeds drukker werd met pleziervaarders.
Friesland staat wat dat betreft nog
maar aan een begin. Daarom moeten er
geen afdammingen en brugverlagingen
meer komen. Daarom ook is het zo dom,
enkele
dat de brug in Sneek tot 1.80 en
daaronder is verlaagd.
centimeters
B. en w.
van Leeuwarden
Hierdoor is een tocht kostelijke
Zwette
naar Sneek langs de
tijd
aan permanent aanlijngebod voor vele pleziervaarders verleden niet
geworden. Het onmogelijke wordt
Het Tweede Kamerlid mejuffrouw mr. gevraagd, maar met een
doorvaartTen Broecke Hoekstra (VVD) heeft de hoogte van 2.25 tot 2.45 meter boven
minister van Landbouw en Visserü, mr. Fries zomerpeil zou elke motorboot plezierig de vaste bruggen kunnen nemen.
V. G. M. Marijnen. gevraagd of de maatFriesland de doorvaartLager moet
regelen ten aanzien van de bewegingshoogte niet maken, wil het tenminste
vruheid voor honden in geheel Nedermogelijkheden om uit het toerisme
land na 1 april van het volgend jaar zul- zijn
munt te slaan niet grandioos
welkome
len worden opgeheven. Dit zou dan zijn verkleinen.
nadat de massale inenting van honden Nümegen.
Buitenfries.
is beëindigd en het stadium van immuniteit voor de geënte dieren is bereikt.
DE TWEE BLOKKEN III
„Afgezien van het
aanlüngebod
in een debat de ene discussiant
i.v.m. de hondsdolheid, aou dit het deZodra
begint te verwüten dat hij aan
ander
juiste moment zün voor b. en w. om verstarring lijdt en over een bekrompen
een verbod voor het laten loslopen van blik beschikt, is het moment bereikt dat
honden in te voeren, zoals dat reeds hü niet de argumenten van de tegenin Den Haag en Rotterdam bestaat. stander maar a^een zijn nersoonliikheid
aantasten. Zo ook hier.
Zowel de eigenaren als de honden zijn kan
Warschau-pact en Navo. schryft de
er nu aan gewend. Het zou goed zijn
Klijnstra. zijn pionnen. Halve waarvoor de veiligheid van het verkeer en heer
heid. De Navo-leden zijn tot dit verbond
voor de bestrijding van de straatver- toegetredan. na goedkeuring van de vrüvuiling. B. en w. zullen overwegen een gekozen parlementen en kunnen dit verdergelijk voorstel te doen", aldus de bond op ieder tüdstip verlaten. Hoe vrij
burgemeester van Amsterdam, mr. G. de westerse regeringen in deze zün blijkt
indertijd niet doorgegane Europevan Hall, gisteren tüdens de vergade- uit de
se Defensie-Gemeenschap. Het Warring van de Amsterdamse gemeenteschaupact, aanvankelijk onder leiding
raad. De wethouder voor de volksge- van een Russische generaal, die plotsezondheid, dr. P. J. Koets, wees erop, ling tot Pool werd gebombardeerd, tendat de toestand i.v.m. de hondsdol- einde het Russische leiderschap te caheid nog steeds ernstig is. Hü deelde moufleren. Toen Hongarije, n.b. onder
mede. dat als men er niet in slaagt een communistische regering, dit pact
in 1956 wenste te verlaten bleek hoe
alle honden in Amsterdam en Amdaarin was!
stelveen voor 15 januari in te enten, vrüDanmen
de
tweede halve waarheid:
datum,
de
dat de honden gevaccineerd twijfelachtige demokratie van de Navo-de
zijn,
moeten
automatisch wordt verlanden. In een adem worden met elkaar
laat.
vergeleken: Frankrük —De Gaulle: West

VVD-Kamerlid

Na 1 april '63 weer
bewegingsvrijheid
voor honden?

Amsterdam denken

Tv-surprises bleven uit
Helemaal aan het eind van het televisieprogramma van de KRO gisteravond
kwam er iets feestelijks op het scherm waardoor je de indruk kreeg, dat de
Sinterklaasavond toch iets anders is dan alle andere avonden. Dat was de show
van Wim Sonneveld die weliswaar vele oude kabaret-koeien uit de sloot haalde,
maar dit toch op zon opgesierde manier deed dat zijn programma veel plezier
verschafte. Van de apothekersscene bijvoorbeeld, nu met Jan Blaaser, hebben we
deze keer evenveel genoten als indertijd in zijn zaalprogramma met Joop Doderer.
De vele terzijdes in dit stukje werden fraai op de kamera gespeeld. Het viel
trouwens toch op, hoe goed de vele andere bekende nummers voor de televisie
waren bijgeschaafd.
Een ander extraatje op deze Sinterklaasavond moest worden
gevormd
door „Een zak vol kluchten"
twee
oude films uit de gooi- en sniïjtperiode.
Men had mooie voorbeelden gekozen.
In „Een dagje uit" speelden zich dolle
tafrelen af rond een ook voor die jaren
oude auto e in „De rustkuur" konden
we Chaplin aanschouwen als alcoholist
in een herstellingsoord.
Voor de rest werd heel alledaags de
Sportrubriek en de aktualiteitenrubriek
Brandpurt op het scherm gebracht. Tussen wat varia-reportages door werd in
Brandpunt een politiek
beeldverhaal
over Jemen verteld, waarbij filmopnamen werden vertoond die voor de zoveelste keer als de eerste na de revolutie werden aangeduid. Het kommentaar van Henk Neuman was, zoals gebruikelük, deskundig en verzorgd.
Voor het NTS-journaal werd het KLM-

—

Morgenavond zal prof. mr. P. J. Oud
voor de radio spreken over zün persoonlijke herinneringen aan prinses Wilhelmina. Dit zal plaats vinden in de door de
regering ten behoeve van de politieke
partijen gevorderde zendtijd over de zender Hilversum I van 19.30—19.40 uur.

Schitterende ontvangst
Duitse televisie
vakdagblad voor de bouwwereld)

(Van

Kijk en luister

prinses Wilhelmina

Hlirm An COBOIIW
mROUW (Het
DAGBUiD
COBOUW POSTBUSIO67, D£NHAAG

Op veel plaatsen
-10 graden C.

Spanje—Franco
Duitsland—Adenauer;
en Portueal—Salazar. De ..Soiegel"-af-

Prof. Oud spreekt over

LM.)

—
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LEEUWARDER COURANT

Nog steeds is het voor bezitters van
speciale antennes mogelijk de Duitse teprogramma's in ongekende kwalevl
liteit te ontvangen. Een dezer dagen

kwam zelfs de
achtereen op kanaal
door.

televisie uren

11 zeer

duidelijk

kabaret „Op gevoelige hoogte"
ten
scherme gevoerd. Een paar grappige
soms ook wel voor de hand liggende
parodietjes werden aan elkaar gehjmd met een zwakke tekst. Alles
bü
elkaar dus een voor deze
surpriseavond te konventioneel
programma
met te weinig uitschieters.

——

Vanavond in de ether
Televisie: Om half acht begint het
avondprogramma met een dokumentaire
over de exploitatie van het aardgasveld, dat in 1960 in Groningen ontdekt
werd. Om acht uur het journaal en om
tien voor half negen een uitzending, gewüd aan prinses Wilhelmina. Om half
negen het Georgisch Danstheater en om
negen uur het tv-spel „Van man tot
man" van Terence Rattigan.
Radio: Hilversum I: „Recht zo die
gaat", het marinehoorspel om tien voor
half negen. Vanavond geen Steravond,
maar om tien voor negen Massazang:
Choros VI opus 77, van dr. Anton van
der Horst, op volledige tekst van het
Wilhelmus. Een orgelconcert om tien
uur, uitgevoerd door professor Josef
Zimmermann, organist van de Dom te
Keulen.
Hilversum II: Om vüf over acht een
concert door het Omroeporkest 0.1.v. Hugo Rignold, na de aktie „Het Dorp" om
half acht. Nog meer muziek om kwart
over negen: het Promenade Orkest 0.1.v.
gastdirigent Michael Collins, m.m.v. Victoria Elliot (sopraan), John Hauvell (banton) en het Radiokoor
met een selektie uit „Die lustige Witwe", een selektj? uit „My fair lady", melodieën van
Victor Herbert en een selektie
uit Der
Zigeunerbaron"

PROGRAMMA'S VANDAAG
OP PAGINA 6

vergadering was terecht, omdat de ga-

rantieprüs voor de melk geheel onvol-

doende was. Deze garantieprijs voor de
melk was afgeleid van een te verwachten vleesprüs van ’2,80 per kg, maar
die pnjs is op het ogenblik 2,20 tot
’2.30. hetgeen voor de boeren bij hun
inkomsten een verschil maakt van een
tot anderhalve cent per liter.
Na de oorlog waren de pachtprijzen
in de Zuidwesthoek 70 tot 80 gulden per
hektare en ze zün opgelopen tot 160 tot
180 gulden. Ik zal de laatste zün, die bü de
huidige produktenprüzen zegt, dat de
boer meer pacht moet betalen, maar
het is algemeen bekend, dat wanneer
cci pachtboer door omstandigheden gedwongen wordt zijn bedrüf van de eigenaar te kopen, zijn kostprijs met twee
ze
tot drie cent oploopt. „Hoe durvenhoger
veel
Landbouwschap
niet
het
bü
prüzen te vragen en „hoe durven ze'
de regering nog te knabbelen aan
bü bescheiden,
ja zeer bescheiden prijs,
de
die het Landbouwschap vraagt. Tenslotte nog dit. De statistieken leren, dat
onze industrie bij in- en uitvoer een negatief saldo oplevert, dat door de uitvoer van land- en tuinbouwprodukten
wordt opgeheven, want de landbouw leop
vert nog altijd een uitvoeroverschotzijn
en dat is een reden om zuinig te
oo de landbouw. En dat niet alleen in
jaren als 1940-'4f>.
K. de Jong.
Koudum.

’

HOE DURVEN ZE VII
Na verschillende ingezonden stukjes
over de boeren wil ik nog iets over dat
van die arbeidersvrouw zeggen, die
schreef „Hoe durven ze". In de bezettingsjaren moesten wü als spoormensen
een onderdak zoeken. En we hebben het
gekregen ook. En wel bü boeren, en wat
voor boeren. Wat hebben ze ons gesteund
en geholpen in alle mogelüke omstandigheden, zoals ziekten. Als alle mensen zo
waren, dan hadden we een heel andere
wereld. We Hebben toen pas ondervonden
wat er alzo bü een boer te doen is. Als
andere mensen nog slapen, zijn de boeren allang aan het werk. Ik geloof wel
dat ze allemaal niet gelijk zijn, maar dan
hebben wij het wel getroffen. We waren
als huisgenoten en hebben zeven maanden veel liefde van hen beleefd en we
werkten zelf ook mee. Maar dat waren
dan ook boeren, die hun naasten lief
haddet. als zichzelf.
Een spoorvrouw
Leeuwarden.
LEEUWARDEN LET OP UW SAECK
Honderden, wellicht duizenden der
jonge Leeuwarders genoten de afgelopen middagen ongekunsteld en vol-uit
op het zon-overgoten ijsvlaktetje bü de
Grote Wielen-hals, onmetelijke schat-

ten aan

blüheid, frisheid, en nieuwe

energie voor lichaam en geest opdoen-

de. Een onbegrensd geluk in geen tienduizenden guldens te meten!
heeft
Wegens de lage waterstand
Leeuwarden ditmaal alléén dit terreintje bij de Wielen als overstroomd
bütlan voor de schaatsliefhebbers ter
beschikking. Men realisere zich wat de
toestand ware indien ook dit (in de
gelebuurgemeente Tietjerksteradeel
gen) niet ter beschikking ware. Nüpend!
De hiofdstad met z*n meer dan
80.000 inwoners heeft momenteel zegge
één ijsbaan (de Huizumer viel als
Rondweg-Oost).
slachtoffer aan de
Ondanks dat, kan een stad met een
dergelyk groot inwonertal onmogelijk
voorzien in de grote behoefte aan ijsbanen: een behoefte die al-maar groter wordt met de wassende schare
scholieren en vrije zaterdag-gelegenheid voor de ouderen
bovendien
Daarom is Leeuwarden
permanent aangewezen op het „natuuriüke", ondergelopen land op het Oosten van de stad. en daarom zal de
stad Leeuwarden
die zo goed haar
zemer-recreatie-behoefte zag en gaat
verwerkelüken in het grootse Kleine(uiteraard: met partiWielen-Plan
culieren en betreffende organisaties)
op de bres moeten staan voor het behoud dezer natuurlijke schaatsgelegenheden, als een kostbare, rijpe vrucht in
enige
haar schoot gevallen, zonder
moeite en kosten, en duizenden malen mooier dan „gemaakte" ijsbanen.
gezien „plannen"
Een „behoud",
waarvoor gestreden zal
moeten
worden!
Leeuwarden.
H Swierstra

—

—

faire heeft reeds bewezen dat de parlementaire democratie in Duitsland een levende zaak is. De Gaulle is op wettelijke
wiize gekozen, evenals het Franse parlement. Spanje is geen lid van de Navo.
waarin alleen Porti-gal een ontsierend
element is. Dat ook de overige leden
volbloed-democratieën zün, wordt door
de heer Klijnstra gemakshalve verzwegen.
Verder vraagt de heer Klijnstra: wie
DE VLAGGEN UIT!
bepaalt wanneer Rusland te vertrouwen
Uit
de
der zaak „levert een
is. Het antwoord luidt: ..leder van ons dorp niet aard
op. Geen wonder
veel
helden
op het moment waarop Rusland óf een
dus", dat men wel eens iemand wil
wordt,
democratisch land
óf besluit inDeze kans deed zich verleden
ternationale controle op haar militair eren.
voor. Soldaten
kwamen van
doen en laten toe te staan, znals nok week
terug. Hadden zij
op
de Navo-landen daartoe reeds thans be- Nieuw-Guinea
sportgebied iets
belangrüks
gepresreid zün. Tot aan dat moment hebben teerd? Neen! Hadden zij menslievende
de democratieën de plicht hun vrüheid
daden verricht, of iets dergelüks? Hete verdedigen, een Dlicht waarvan He laas
lammeren
van schaverzaking de dictators altijd heeft uit- pen neen! Alsnog
kan men
niet spreken
hadgenodigd tot agressie Deze les hebben
den
transporteren
zü
zich
laten
naar
we na 1940 geleerd ten koste van mu- Nieuw-Guinea, voor een totaal onnodige
loenen doden, in 1947 ten koste van rle onderneming.
En nu kwamen zü heelvrijheid van Tsjecho-Slowakije
in 1962 huids
gelukkig voor de
ten koste van duizenden Tnriiers dip nok familie weer thuis gedwongen
zonder
te zün, om
vol vertrouwen op de vreedzame volks- hun bloedig vak uit
te oefenen, en dus
democratie China waren.
feest. Ik betwijfel het echter ten
Tenslotte een vaag- waarom
be- zeerste of de „Grote Liefdeprediker"
zwaren van de PSP tegen een wel
vreed- de vlag ook zou hebben uitgestoken! Bezame blokkade van Cuba. maar niet
te- gint het te dagen? Hulde in elk geval
gen de plaatsing van
aan de synode der
wapens op dit eiland?Russische aanvalsDat is een vraag St. Annaparochie. NH Kerk
waarop Klijnstra c.s. tot nu toe
Kattenburger.
net antwoord uit de weg gaan. steeds
ZONDER WOORDENBOEK
j oh. de Jong.
Leeuwarden.
Bij de cursussen van het „Nederlands
Genootschap tot opleiding van leerHOE DURVEN ZE VI
krachten voor het N.0." was het tot nu
Een arbeidersvrouw heeft in een in- toe gebruikelük dat op het examen
bü
gezonden stuk „Hoe durven ze"
over de het maken van een Engelse vertaling
aktie van de boeren voor een beter >egebruik
het
van een woordenboek was
staan geschreven. Ik wil daar wel op toegestaan. Plotseling
is het Genootantwoorden, want ik behoor tot de ka- schap op het wel zeernuongelukkige
idee
tegone klagende boeren. Het
is nu 28 gekomen om daar van af te stappen.
jaar geleden, dat ik met
pleeg- Maar hebben de heren van het Genootouders een boerderü betrok,mün
groter schap wel nagedacht bij het nemen van
die
was dan onze vorige. We hadden be- dit besluit.
Het is
te geloven van
noeiti. aan nieuwe melkbussen. We kre- wel want dan hadmoeilük
men het gebruik van
gen bussen (30 liter) en die kostten
’3 een woordenboek op de twee eerstvole/prf voor 100 liter dat eerste iaar gende examens wel toegestaan.
’4,80
melk met ongeveer
We hebben nu ongeveer
jaar
3.7 proc vet. Dezelfde bus kost nu f27 en Engels gehad uit boeken, die 3'i
volkomen
ingesteld zün op het vertalen met be„ „ nk lk 00k wel eens „Hoe
ze -Het afgelopen jaar kregen wüdurven
voor hulp van een «woordenboek. En nu we
melk met i.04 procent vet f 28,10 per nog ruim een half jaar hebben om ons
,100 liter uitbetaald. De hooggeroemde voor te bereiden op het komende exaindustrie neemt dus voor bussen negen men komt de mededeling dat het voortkeer zovsel als toen. terwül wü nog geen aan niet meer toegestaan 7.1 1 worden
zes keer het bedrag van 28 jaar gele- om op de examens een woordenboek te
den ontvangen. Mijn konklusie is, dat gebruiken. Het gevolg van dit besluit is
die industrie ons met huid en haar op- dat we ons dit laatste half laar heleeet. Als wü nu eens negen keer de maal moeten omschakelen op het vermelkprijs van toen kregen (negen keer talen zonder woordenboek. Dit zal dan
’4.80) dan kan ik wel garanderen,
dat wel neer komen op het van buiten leren
er dan niet een klagende boer zou zijn.
van de verschillende Engelse woorden
In de Leeuwarder Courant stak de en uitdrukkingen, wat voor velen
met
landbouwredakteur de draak met de overdag een drukke werkkrinvr ontzetnrotestvergadering van het KNLC in tend moeilük zal zijn zonder er bü In
Den Haag. maar hü was blijkbaar niet slaao te vallen.
uonri "Tiriënteerd. dat bleoV wel to*n
AI mot al zouden wü gras" willen dat
enite dagen later de resultaten van de hel '.enootschan deze be«"««lng herriep, maar dat het in ieder e?v;-l op
CAF ""nuhiireorrl werden di.
de
debiteurencijfer van 7.9 miljoen gulden twee eerstkomende examens het gevermeldden. 2.4 miljoen meer in één bruik van een woordenboek toestaat
jaar. Hier klopt toch lets niet. Die protestLeeuwarden.
Een leerling

—
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Sommige bedrijven beperken zich al

nat

Ook drs. De Pous tegen
onmatige uitkeringen
Vermindering van spanning in de
ekonomie, maar geen ontspanning
(Van onze parlementaire korrespondent)

Antwoordende op de opmerkingen, die prof. Vondeling van de PvdA in de Kamer
had gemaakt over de buitensporig hoge beloningen en uitkeringen voor direkties en
kommissarissen van een aantal grote ondernemingen, heeft de minister van Economische Zaken, drs. De Pous, gisteren meegedeeld, dat ook hü van oordeel is,
dat de redelijkheid in acht dient te worden genomen. In talrijke bedrijven zün de
salarissen en uitkeringen al op een lager niveau gebracht. Met de Hoogovens, die
prof. Vondeling als voorbeeld noemde, had de minister geen bemoeienis, zei hü. Dit
geval ressorteert onder de minister van Financiën, aan wie hij de gemaakte opmerkingen zou overbrengen. Drs. De Pous deelde verder mee. dat nu de prüzenbeschikking bouwbedrijf is vervallen, dit geenszins betekent, dat het prüsbeleid van
de regering niet meer op het bouwbedrijf van toepassing zou zün.

,Doorberekening'

blijft verboden

Bij de verdediging van zün begroting voor 1963 de tegenwoordige konjunkturele situatie besprekend^ achtte drs. De Pous het meest opmerkelijk de ietwat paradoxale omstandigheid, dat aan de vloed een einde is
gekomen, doch dat de ebstroom niet
is ingetreden. Wij zün nu eenmaal vertrouwd met een konjunktureel beeld,
zo zei hij, dat afwisselend opgang en
neergang toont, maar het schünt alsof de lijnen nu meer horizontaal gaan
verlopen. Zo neemt op de arbeidsmarkt het cüfer van openstaande aanvragen van werkgevers sinds medio
1961 niet meer toe, terwül anderzüds
de arbeidsreserve op een peil blijft
van even boven de 30.000. Ook de
betalingsbalans deelt in deze opmerkelüke stabiliteit. Voor 1962 en 1963
die
worden overschotten verwacht,
slechts geringe afwükingen tonen met
die van 1961.

Geen ontspanning
De minister was geneigd om de ver-

wachting van het Centraal Plan Bureau, namelijk een hoog peil van bedrijvigheid in 1963, te onderschrüven. Hü

dacht bijvoorbeeld aan het enorme
stuwmeer, dat zich heeft gevormd in de
sektor bouwnüverheid voor bouwprojekten, die nog moeten worden begonnen.
Wèl meende de minister, dat de zeer
grote spanning, die nog steeds bestaat,
enigszins zal verminderen. Vermindering van spanning is echter niet identiek met ontspanning. Wanneer men bijvoorbeeld leest, dat in bepaalde bedrijven voorlopig geen nieuw personeel meer
wordt aangenomen, betekent dit geenszins, dat er al een ontspanning voor
de deur staat. Het is slechts een symptoom, dat de verhoudingen op de arbeidsmarkt iets meer naar het normale
tenderen...
De minister achtte het ook daarom
zo ongewenst om van ontspanning te
spreken, omdat men in het tegenwoordige beleid nog de handen vol heeft aan
het beteugelen van de aanwezige spanning. Hü vond het dan ook prematuur
zich nu al zorgen te maken over het
verloop van de investeringen. Natuurlijk
moet men de investeringen nauwgezet
volgen, maar konjunktureel gezien mag
het verloop van de investeringen, gegeven het niveau waarop deze zich bevinden, bevredigend worden genoemd.

Doorberekening
De minister noemde de regel van nietdoorberekening van loonsverhogingen
redelük. Met inachtneming van enkele

het voorkomen van een loon- en prijsinflatie. Hü wilde dit nog eens nadrukkelijk meedelen, omdat hü nogal eens
het geluid beluistert, dat Nederland
zich ekonomisch geen zorgen behoeft
te maken, zolang de betalingsbalans
nog maar een redelük saldo toont. Deze opvatting is eenzüdig en onvolledig.
Het zou immers betekenen, dat men büvoorbeeld bij een inflatoire ontwikkeling
in het buitenland net zo hard mag
betalingsbalans
meegaan, mits de
maar niet uit het lood wordt geslagen.
Voor een open ekonomie als de Nederlandse is dit al daarom een zeer gevaarlüke stelling, omdat de overheid een
kosten- en prijzeninflatie, eenmaal op
gang gekomen zijnde, heel moeilük qua
omvang en tempo kan beheersen. Vaak
is dit slechts mogelük door een zeer
drastisch ingrijpen met alle gevolgen
waaronder soms een volledige stagnatie
van de ekonomische groei
van dien.
Bovendien zou bü een in de pas marcheren met het buitenland de schade
voor Nederlands kwetsbare exportpositie wel eens na enige tüd aan de dag
kunnen treden en dan zeer moeilük te
repareren blüken. Konkurrentievermogen en werkgelegenheid plegen onder
meer door de starheid van lonen en prü-

—

—

De prijzen die de Nederlandse pluimveehouders ontvangen voor eieren die
voor uitvoer zün bestemd bevinden zich
de laatste tijd in stijgende lijn. Sinds
24 oktober jongstleden zijn de prüzen
van ’11,25 per 100 stuks gestegen tot
omstreeks 15. Dit deelde de heer H.
H. Garrelds, voorzitter van het produktschap voor pluimvee en eieren mee tüdens een in Utrecht gehouden vergadering van het r'oduktschap.
De heer Garrelds noemde het niveau
waarop de prijzen zich thans bewegen
redelük al ligt het lager dan in voorgaande jar^n. In oktober voerde Nederland 288.000.000 eieren uit
tegen
377.000.000 dezelfde maand van het vorig jaar. Alleen al naar West-Duitsland
werden in deze maand 90.000.000 stuks
minder uitgevoerd dan in oktober 1961.
De heer Garrelds verwacht dat de totale
eierproduktie dit jaar rond de zes miljard stuks zal schommelen, hij noemde
het merkwaardig, dat gedurende de eerste helft van dit jaar 400 miljoen stuks
meer in de tweede helft 400 miljffen stuks
minder werden uitgevoerd dan in 1961.
Dit jaar zal in vergelüking met voorgaande jaren geen bevredigende resultaten opleveren. De heer Garrelds sprak
de hoop uit dat de Nederlandse pluimveehouders voor het volgend broedseizoen tenminste zoveel eieren zullen inleggen als in dit jaar. Hü zei vertrouwen
te hebben in de toekomst. Nederland zal
zich niet van de markt laten verdringen,
zo verzekerde hü. De heer Garrelds uitte
nog eens zijn misnoegen over EEG-regelingen die diskriminerend voor Nederland werken. Hij noemde In dit verband de verplichte stempeling van eieren. Hij drong er in zün export overzicht
op aan, dat Nederland zich met zijn ex-
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Wat meer uitzicht op

rundvleesmarkt
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Programma's

VRIJDAG ) DECEMBER 1962
Hilversum 1 (402 m.) 7.00-24.00 KRO
KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Klassieke grammofoonmuziek. 7 30 Voor de Jeugd. 7.45 Morgengebed en Overweging. 8.00 Nieuws. 8.18
Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Voor de
De ministers van do EEG hebben huisvrouw.
Waterstanden. 9.40 Schoolbelangrüke
koncessies radio. 10.058.35
de Britse boeren
Klassieke grammofoonmuziek.
gedaan, in een poging het tempo der 10.40 Lichte grammofoonmuziek. 11.00 Voor
besprekingen over de toetreding van de zieken. 11.40 Grammofoonmuziek. 11.50
lezing. 12.00 MiddagEngeland tot de Euromarkt te versnel- Als de ziele luistert,
klok " Noodklok. 12.04 Lichte grammofoonlen. De zes namen een voorstel van de muziek. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en
Belgische min' ter van buitenlandse za- tuinbouw. 12.33 Pianospel met ritmische be1250 Actualiteiten. 13.00 Nieuws.
ken Spaak aan om het Britse agrarisch geleiding.
13.15 Platennieuws. 13.20 dansorkest met
prijssysteem in bepaalde gevallen gedu- zangsolisten. 13.45 Over de onderdeur, prorende enige tijd voort te zetten nadat gramma voor de vrouw. 14.00 Promenadeorkest en zangsoliste:
amusementsmuziek.
Engeland is toegetreden.
14.45 Chansons de France 15.00 Schoolradio
zieken. 16.60 Kamermuziek:
In kombinatie met een voorstel door 15.30 Voor de
moderne en klassieke muziek. 17.00 BoekSpaak gedaan dat Engeland en de Zes bespreking
voor de jeugd. 17.15 Kinderkoor.
in januari besprekingen zouden begin- 17.40 Beursberichten. 17.45 Nederlands Konen op basis van „alles of niets", geven perorkest. 18.15 Uit het land van Hertog
18.50 RegeringsuitJan, Brabants halfuur.
de nieuwe koncessies waarnemers het zending:
Bescherming Bevolking vraagt uw
gevoel dat de zaken eindelük wat gunsti- aandacht. 18.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten.
ger komen te staan. De Europese voor- 19.30 Politieke lezing. 19.40 Verzoekprogramma voor de militairen. 20.30 Muzikale asstellen zullen aan de Engelse delegatie pecten,
muzikale lezing.
21.00 Strijkorkest:
voorgelegd

in EEG

worden
in besprekingen die
hier op 10 december zullen beginnen.
Het voorstel van Spaak behelst, dat
de Engelsen de subsidies op eieren en
varkensvlees kunnen voortzetten op producentenpeil, zo lang dit er niet op neerkomt dat aan de boeren een inkomen
wordt gegarandeerd. Ook aan andere,
niet met name genoemde agrarische produkten zou subsidie kunnen worden verbonden op producentenpeil, indien de
subsidie ieder jaar kleiner wordt en volkomen verdwenen is tegen 31 december
1969, de datum dat het Europees gemeenschappelük agrarisch beleid van
kracht wordt. Onder geen omstandigheden zou Engeland na die datum nog subsidies mogen geven.

amusementsmuziek. 21.10 Levensherinneringen: interview. 21.35 My fair Kenau, een
22.15 ?????.
quasi-historisch
zangspel.
22.40
22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieiws.
avondtheater: 22.40 Voorspel, moderne muziek (gr.) 22.45 De laatste zaak van Commissaris Middlebury. detectivehoorspel. Naspel:

moderne

-24.00 Nieuws.

grammofoonmuizek.

23.55-

Hilversum 11. 298 m. 7.00 VARA. 10.00
VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO.
00.00—24.00 VARA.
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Profiteer nu van de extra
voordelige aanbiedingen
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LEVENS.

VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymna-

stiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte ochtendklanken (gr.) (7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nieuws en socialistisch
8.18
grammofoonmuLichte
strijdlied.
ziek. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10
Klassieke grammofoonmuziek. VPRO: 10.00
Schoolradio. VARA: 10.20 Voor de vrouw.
11.00 Voor de kleuters. 11.15 Pianorecital:
Werken van Nederlandse componisten. 11.40
Electronisch orgelspel. AVRO: 12.00 Instrumentaal kwintet en zangsoliste. 12.20 Regeringsuitzending: voor de landbouw. 12.30 Memaanden,
pas
zen niet in enkele
doch
dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33
na een pünlük deflatoir proces, hersteld Sport en Recreatie, afgewisseld met grammofoonmuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededete worden.
lingen, eventueel actueel of grammofoonmuDaarom betoogde de minister, dat ziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Licht enen zangsoliste. 14.00 Nederlands klaeen verantwoord konjunktuurbeleid niet semble
14.25 Literair programma.
zijn uitgangspunt kiest in het navolgen rinetensemble.
15.00 Kerkorgelconcert. 15.15 Dieren in en
van de feitelijke inflatie in het buiten- rondom het huls: programma over huisdieland, maar in het voorkomen van auto- ren. VARA: 16.00 Dansorkest en zangsolisten. 16.30 Voor de zieken. 17.00 Tijd voor
nome inflatie in het binnenland. Wan- teenagers.
17.50 Actualiteiten. 18.00 Nieuws.
zijn
neer ieder land daarnaar
kon- 18.15 Gesproken brief uit Vlaanderen. 18.20
junktuurbeleid zou richten zou de grond- Licht ensemble en zangsolist. 18.50 Onder
slag zijn gelegd voor een werkelijk het mes, politiek praatje. 19.00 Voor de kin19.10 Muziek voor kinderen (gr.)
mondiale bestrijding van de inflatie. Dit deren.
VPRO: 19.30 Kunstkroniek. 20.00 Nieuws.
gevoelen
is naar het
van de bewinds- 20.05 Amnesty, programma over het werk
Amnesty
man ook essentieel bij het totstandbren- van de Internationale BewegingGewetensvrijgen van een internationale of supranati- de Nederlandse Stichting voor
heid. 20.25 Van een sta. een staat en een

Gesneden komkommer, heerlijk
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onale koördinatie van het konjunktuurbeleid.

Pluimveehouderij richt
zich op uit prijsval

korrekties op de te verwachten loonstüging in 1963, schatte hij de loonstüging,
die voor het prijsbeleid relevant is, op
2,5 procent. Dit rijfer bluft nog iets beneden de geschatte produktiviteitsstüging. De stelling, dat niet-doorberekening redelük is, behoeft geen wijziging,
nu overeenkomstig het SER-advies de
loonstijging wellicht 0.9 procent hoger
ligt. Hiermee komt het door de minister genoemde percentage van 2,5 procent
op 3,4 te liggen, tegenover een geschatte produktiviteitsstijging van 2,8 procent.
Het verschil is dus nauwelüks 0,5 procent, waarbü nog niet eens rekening gehouden is met de verlaging van bepaalde sociale verzekeringspremies; de
ziekenfondspremie werd
büvoorbeeld
met 0,2 procent verlaagd. Ook het advies van het bedrijfsleven zelf ging al
Het bestuur van het produktschap
uit van een niet-doorberekening, behouvoor vee en vlees heeft in Utrecht bedens uitzonderingsgevallen.
sloten de heffing op de import van bevroren vlees uit Argentinië te verhogen
van 80 cent tot een gulden per kilo.
goed als geen Argentijns
De afgelopen jaren, aldus de minister, wordt zo ingevoerd,
meer
maar met de verhebben een snelle stüsing van investe- vlees
ringen te zien gegeven, waardoor de hoging van de heffing wil men begrondslag is gelegd voor de verdere reiken, dat het vlees uit Argentinië ook
groei van de Nederlandse ekonomie. bü een eventuele daling van de prüs ons
in het bijzonder in de industriële sek- land niet binnenkomt. De direkteur-gevoor de landbouw zal nog wortor werd de taakstelling voor de perio- neraalgevraagd
den
of hij bezwaar heeft teduidelijk,
namelijk
met
1956—1962
de
ruim 15 procent, overtroffen. Verheu- gen deze maatregel. De binnenlandse
koeien zün bü een geringer aanbod
gend noemde de minister het dat het bedrijfsleven meer kapitaal per werkne- iets duurder geworden. Er is 2100 ton
mer heeft aangewend, dus meer diep- rundvlees ingevroren. De export naar
teinvesteringen heeft tot stand gebracht, Spanje is inmiddels op gang gekomen.
waardoor de ekonomische struktuur is Naar Oost-Europa zal 500 ton rundvlees
worden uitgevoerd.
versterkt.
De voorzitter van het produktschap, de
Hiermee is echter nog geen eindpunt
bereikt. Indien wü de ekonomische groei heer Joh. de Veer, verwacht, dat de reuit de achter ons liggende periode in gering positief zal reageren op zijn verhetzelfde tempo willen voortzetten, al- zoek om een bedrag van tien miljoen
dus de bewindsman, zullen met name de gulden, waarmee verdere maatregelen
industriële investeringen in de komende genomen zullen kunnen worden ter onJaren nog belangrüke verdere stijgingen dersteuning van de rundvleesmarkt.
moeten ondergaan. Daarom zal een bevredigende groei een hernieuwde grote
inspanning juist in de industriële sektor
vragen.
VRIJDAG 7 DECEMBER
De Hoeve: mannen 55.
Nüelamer: vrouwen 200.
Voor minister De Pous omvat de konZONDAG 9 DECEMBER
junktuurpolitiek niet alleen het voorkomen van bestedingsinflatie, maar ook Noordwolde: vrouwen ’260.

Inflatie

Engeland krijgt toch
agrarische koncessies

port van

reproduktie materiaal meer
richt op de zogenaamde ontwikkelingslanden. Hü laakte voorts de pressie die
Amerika uitoefent opWest-Duitsland met
betrekking tot de afzet van slachtkuikens.
De Amerikaanse uitvoer naar dit land
bedroeg vorig jaar 39.000 ton en zal dit
jaar stügen tot ongeveer 66.000 ton.
Men zal in het komend jaar belangrijk meer aandacht gaan besteden aan
propaganda voor eieren en pluimvee in
binnen- en buitenland. Daartoe werd
het bedrag dat hiervoor is bestemd met
’650.000 tot ’2.000.000 verhoogd.

ster. muzikale impressie. 20.45 Wereld in beweging, lezing. VARA:
21.00 Metropoleshow. 21.35 Signalementen van het andere
ik. Radio-documentaire. 22.15 Buitenlands
weekoverzicht. 22.30 Nieuws. VPRO: 22.40
Verre-Kijken, gesprek over de televisie
VARA: 23.00 Socialistisch nieuws in Esp.grammofoonmuziek.
ranto
23.10 Lichte

\ _Jk
sM*i~^ZVr)

23.55-24.00 Nieuws.
DONDERDAG 6 DECEMBER
Regionale omroep Noord en Oost. FM: 98,2

e»

MHz. 97,45 MHz. 98,95 MHz.
18.30—18.40
Regionaal weerbericht van het KNMI in De
RONO Radiodagboek. 18.40—19.45 Grun.
Bilt.
neger oetzenden. a. De Beer, de Broezerd en
de mosterdpot, 'n neie riege oaventuren van
twei kammeroaden; schreven deur Duut van
Goor. Regie: Harm Jan Tuin. (le ofleveren).
b. Wonen en waarken in schaar van Martini,
dizze moal over 'n neimoudse ontwikkelen
ien Grunnegerlaand; soamensteld deur M. R
op
W. Bos (N.E.T.0.). c. 't Grunnegers
schoulen, wie bennen gast ble de daarde
klas van 'n legere schoul d. 't'Grunnegers in
de Kerk, de Cantorij van Neie Kerk in Stad
zingt kerklaiden in de overzetten van de
waarkkemizze van de Groninger Culturele
Gemeenschap; soamensteilen en inlaaiden:
Evert Westra. e. „Bic ons op Houkshörn", ge.
beurtenissen ien 'n Grunneger dörpke. beproat over 'n teunbaank, deiainks aaltied nog
Oafke Diekemoa heurent Is: schreven deur
Sien Jensema, regie: Herman Koop. 19.45—
20.00 Literair Leven. A. Marja spreekt over
het heerlijke avondje.

Het

moet een bijzondere reportage worden, die opvalt
door originele opnamen en feilloze afwerking. Die zekerheid
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Uw Warenhuis

557ste STAATSLOTERIJ
HOGE PRIJZEN
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Wirdumerdi;kl4 Leeuwarden te 1.24684 faTi

GROTE

REORGANISATIE-UITVERKOOP BIJ

HEKSTRA
met

duizenden textielkoopjes

Zware manchester jongensbroeken, m. 3—14, vanaf
f 13.95. nu met 20 tot 25 "/" korting.
Zwaar interlock heren-ondergoed
nu met 20 ". korting.
Extra mooie wollen Didas dekens, 150 x 200,
waarde 27.95
nu voor 21,75, 2 stuks voor 41,—
Jaspé flanellen lakens. 1-pers.. 150 x 220,
11,50
nu voor 5,98, 2 stuks voor
Jaspé flanellen lakens, 2- pers., 170 x 230
nu voor f 6.98, 2 stuks voor 13,50.
Prima schuimplastic kussens.
8,98
nu voor
4.98. 2 stuks voor
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’
’

’
’
’
’

WIJ GEVEN OP ALLE COURANTE ARTIKELEN
10 TOT 30 ". KORTING.
Koopt nu wollen en gemengd wollen ondergoed, het
scheelt U guldens, rijksdaalders en tientjes.
Bij al Uw aankopen boven de 5 gulden
een paar Viola nylons, 20 of 30 den. voor 98 cent.
Doe Uw voordeel en koop bü
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Gedeputeerden
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Voorlopige Recreatieraad voor
Friesland per 1 januari
Overheid, recreatie, landbouw
e.a. ruim vertegenwoordigd
De Voorlopige Recreatieraad voor Friesland, die per 1 januari wordt ingesteld
bü besluit van Gedeputeerde Staten, zal
zoals op pagina 1 is vermeld
onder
voorzitterschap staan van Gedeputeerde mr. D. 11. Okma. Vice-voorzitter is Gedeputeerde J. E. Hoogland, terwül het secretariaat zal worden waargenomen door ir.
D. Tuinstra, directeur van de Provinciale Planologische Dienst voor Friesland. De
heer 31. Tjerkstra, planoloog van de PPD, wordt bij het bureau van de Voorlopige
Recreatieraad gedetacheerd als adjunct-secretaris.
De overige 44 leden van de Voorlopige Recreatieraad zijn gerecruteerd uit vertegenwoordigers van overheidsorganen, hoofden van diensten in de provincie, deskundigen inzake landschapszorg en landgebruik, inzake sport en lichamelijke opvoeding, vertegenwoordigers van toeristische belangen, van de economische sector,
van streekorganen e.d. voor zover van belang voor de recreatie en van enkele andere maatschappelijke groepen als jeugdorganisaties, vakbeweging enzovoort. Verder is er naar gestreefd, zowel het merengebied ais de bossen en de eilanden door
enkele terzake kundigen te doen vertegenwoordigen, aldus GS.

—

—

De recreatie neemt geregeld in omvang en betekenis toe, zo zeggen de Gedeputeerden, en onze provincie is daarbij door haar natuurschoon, de ruimte
en de toeristische mogelijkheden in

nen), J. Lassche te Sneek (NNWB), E.
Loerakker te Vlieland, drs. P. Lukkes
J. Okkinga te West-Terschel(PPD).
ling, ir. M. P. Oosterkamp te Den Haag
(Rijksdienst Nationale Plan), dr. G. J.
Otten (Kamer van Koophandel), ir. JPost te Utrecht (CTD), W. Riemersma
(rijksmiddenstandsconsulent), ir. K. A.
Rienks (Provinciale Waterstaat), drs.
W. K. de Roos, C. J. van Schaardenburg te Den Haag (ANWB), K. Sikkema (NJHC), ir. A. F. Spruyt (Rijkswaterstaat), H. Swierstra (Friesch Grondbezit), H. P. Timmermans (prov. Friese VVV), H. Verdouw te Amersfoort
("ampeerraad), ir. J. Vlieger te Beetsterzwaag (Staatsbosbeheer), M. Wiegersma te Drachten (Fryske Gea), dr.
H. G. W. van der Wielen te Bakkeveen (Volkshogescholen), H. de Wilde
(NVV), H. A. van Wülen (inspecteur lichamelijke opvoeding). Th. W. Zandstra te Sneek (prov. Friese VVV) en
verder zal de te benoemen socioloog
van de stichting „Sudergoa" deel uitmaken van de Voorlopige Recreatieraad.
De leden, achter wier naam geen woonplaats is vermeld, wonen te Leeuwarden.
Met ingang van 1 januari wordt de recreatiecommissie van de PPD opgeheven. Deze commissie was in 1956 ingesteld; verschillende leden van die commissie hebben nu zitting gekregen in de
Voorlopige Recreatieraad.
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Harmsma te Olterterp (streeksintrum
Eastelik Fryslan), mr. G. F. W. Hartung (chef eerste afdeling Provinciehuis), mr. G. Heida (gewestelijke raad
Landbouwschap), ir. R. N. Hemmes
ii
sterke mate betrokken. De Gedeputeer- (Volkshuisvesting er Bouwnijverheid),
zij,
daarbij,
zeggen
steeds A. P. Hettinga te Franeker (r.k. Boeden stuiten
veelvuldiger op vraagstukken van land- ren en Tuindersbond), H. W. Hielkema te
schapszorg,
natuurbescherming, cul- Harich (CBTB), J. van Hout te Sneek
tuurverbetering, verbetering van de wa- (Marrekrite), mr. G. Huizinga (Domeiterhuishouding, de bevordering van de
openluchtrecreatie en het toerisme en
daarbij blijkt, hoe complex deze vraagstukken zijn en hoezeer een zorgvuldige
bestemming van de beschikbare ruimte
in dit opzicht nadere bestudering en
coördinatie vereist. Deze nadere studie
zou dan zo mogelijk haar neerslag moedat
ten vinden in een recreatieplan,
voor het college van GS en voor de gemeentebesturen in de provincie een
leidraad zou kunnen zijn bij de uitvoering van deze tak van het overheidsbe~:xjy
„öo^ÉMBQËï
leid.
De vraag of een zodanig recreatieplan volledig kan worden opgezet binnen
het raam van de ruimtelyke ordening,
in de vorm van een ontwerp-streekplan,
of dat daarbü ook zaken aan de orde
zullen komen, welke naar hun aard hier
Op
gisterochtend in Amsterdam gehouden vergadering van de hoofdbesturen
eigenlijk buiten vallen en mogelijk af- van deeen
bij het NVV aangesloten bonden, heeft de vice-voorzitter van het NW, de
zonderlijke voorzieningen eisen, zouden
A. Kloos, de vrijheid, die de Stichting van de Arbeid na 1 januari in het nieuGS voorlopig in het midden willen laten. heer
loonpolitieke
systeem krijst, vergeleken met die van de leeuw in een natuurrewe
De praktijk en de uitkomsten van het te servaat. „In de konstruktie echter die de ministers
in eerste instantie op tafel hadverrichten werk zullen hier te zijner den gelegd, was de
van
het
vrüheid
bedrüfsleven vergeiükbaar met die van een
tijd de weg moeten wüzen, zeggen zij.
Kloos, die verder vaststelde, dat de eensgezind opArtis",
leeuw
in
zo
zei
de
heer
In ieder geval lijkt het hen dienstig, dat tredende vakcentrales „een suksesvolle operatie achter de rug hebben".
de Voorlopige Recreatieraad het college
behalve omtrent het recreatieplan ook
heer Kloos 0.m., dat de minister van Aan de Londense ziekenhuizen is giszal kunnen adviseren omtrent aangeleEkonomische Zaken in zün prijspolitiek \
(Vervolg van pag. I )
genheden van meer incidentele aard, inniet langer met één been kan blijven teren gelast de routine-opnamen op te
aangereden. De bestuurder van de
dien daaraan behoefte mocht blijken.
fietsen.- „Hij zal ook zijn tweede been l schorten en alleen spoedgevallen op te trein
wagen, de 28-jarige H. de Vries uit Wadmoeten laten meewerken. Dit betekent, nemen, dit in verband met de „smog",
Wij achten het in zekere zin een gedinxvcen was op slag dood. Misleid door
dat voor zover ons Nederlandse prijspeil het gevaarlijke mengsel van rook en de
lukkige coïncidentie, zo zeggen GS,
mist reed gisteravond de zeventigtot
aan het buitenlandse moet worden aan- mist. Toen de ziekenhuizen gisteren de jarige
dat de van provinciezüde gevoelde beheer C. Schaap uit Elburg in het
gepast,
prijsdalingen
er
zullen moeten
hoefte aan een adviesorgaan op reWesterdok
w
aarschuwing
ontvingen,
hing
smog
te Amsterdam. Men haalde
de
Veel respekt had de heer Kloos voor worden bewerkstelligd in de ene sektor
creatiegebied samenvalt met in dat
zijn auto. Hij was reeds bede
man
uit
realistische
van
optreden
prijssstijgingen
„uitermate
omgeving
om
zo dik als men
elders op te van- in Londen en
opzicht bestaande desiderata in krin- het
wusteloos,
maar
kwam in een ziekenhuis
er maar zelden beleeft. De rookconcen- weer bij. Een merkwaardig
gen van recreatiezoekenden, natuur- dr. Holtrop" en de overige leden van de gen".
ongeluk had
kroongroep,
dat van beslissende betekebeschermers, belanghebbenden bij het
tratie
boven
Londen
was
tienmaal
de
62-jarige
loonpolitieke
Het
nieuwe
i
Zomeren
uit Rotsysteem
de
heer
H.
v.
vreemdelingenverkeer enz., zoals eni- nis is geweest voor de totstandkoming
plaatst het Nederlandse bedrijfsleven i normale en de concentratie van zwavel- terdam, die met zijn auto in de Maasstad
unanieSER-advies,
het eerste
ge tijd geleden tot uitdrukking kwam van het
volgens de heer Kloos voor een kracht- dioxide veertienmaal de normale.
in de Schie terecht kwam. Hij slaagde
de
toen de voorgenomer uitvoering van me ruimterapport. Waardering had
proef. Interne koördinatie is de achiler in, voor zijn wagen zonk, op eer ducwijze",
reële
werken heer Kloos ook voor de
bepaalde cultuurtechnische
lespees van het hele systeem. In dit; Sinds maandagnacht zijn in Londen dalf te klimmen en schreeuwde om hulp.
waarop
Veldkamp
door
minister
het
enige onrust veroorzaakte. „Indien overleg
verband deed de heer Kloos een be- ,60 mensen tengevolge van de smog Met een bootje werd hij van de ducdalf
is gevoerd. „Hij heeft zijn afwij ons niet vergissen, is bij die geroep op de bonden die taak voor de overleden. Van hen stierven gisteren 28, gehaald zonder een nat pak te hebben
weten te dekken zonder al te veel
legenheid het woord „Recreatieraad" tocht
mensen van de vakcentrales uitvoer- in leeftijd variërend van 37 tot 86 jaar. opgelopen.
prestigeverlies", zo meende de heer
laarzouden
wij
gevallen
en
het eerst
baar te maken. Een tweede en mis- Vanmiddag trok de mist in Londen
als onEen onverantwoordelüke weggebruiaan, wat de naamgeving betreft, wil- Kloos. „Wat wij in de minister hij
schien wel de belangrijkste voorwaar- langzaam op
derhandelaar waardden, is dat
büker
heeft gisteren op de rijksweg Amlen aanknopen, zü het met het praedi- zonder goed aanvoelt
voor
algewelslagen
de
het
is,
dat het
het mowanneer
recreatiesterdam—Hoevelaken
een verkeersonAls
het
„voorlopig".
caat
mene economische klimaat door mid- l Advertentie 1.M.)
gekomen is om te zwaaien".
geluk veroorzaakt, waarbij de 32-jarige
plan gereed is, zal men immers na- ment
budgetaire en medel
van
monetaire,
poelier A. F. Kohlmeyer uit Oostzaan
De heer Kloos toonde zich gelukkig
der kunnen bezien of de raad al dan
dedingingsmaatregelen de voorwaarverdwijnen
voortbeover
het
-an
het
oude
loonom het leven is gekomen en de achtblijven
niet gewijzigd moet
de moet scheppen om de loonsverhopolitieke
lelijk
systeem,
tienjarige J. M. van Kasteel uit Ameendje
„recreatieraad"
dat
een
woord
(Het
staan".
gingen op het gewenste niveau te housterdam ernstig werd gewond. Het
is, voorzover ons bekend, het eerst en een mooie zwaan is genoemd. Voor
mHUIDenHANDENI
den.
**".
gistermiddag. Een
ongeluk
gebeurde
gevallen in een twee jaar geleden ge- de geschiedschrijving kan het z.i. geen
personenauto wilde, ondanks het feit
houden lezing over „Recreatie en kwaad doen vast te stellen, dat het
dat het zicht ter plaatse circa tien
cultuur" voor de Akademy en Kul- NVV sinds het stelsel in 1959 werd gemeter bedroeg, een militaire colonne
tuerried en later nog weer eens op lanceerd op het onhoudbare van een
op weg van Naarden naar Stroe
pasloonpolitiek gegrond op de makro-ekode Merenconferentie 1961 te Grouw
nomische produktiviteitsstijging, heeft
seren. Juist toen de personenwagen aan
red. LC).
gewezen. „Eerst stonden wij in die krihet inhalen was, naderde een tegenligger. De bestuurder van de personenwatiek alleeen, maar steeds meer plaatgen trachtte zich in de militaire colonsten de theoretici er de mensen van de
waarbij een der militaine te
Gedeputeerde Staten hebben tot leden loonpolitieke praktijk zich naast ons".
re wagens geraakt werd. Na deze botvan de Voorlopige Recreatieraad be- De les die wij, volgens de heer Kloos,
sing kwam de hele colonne tot stilstand.
noemd de heren: J. Anker te Akkrum uit de gebeurtenissen sinds de besteAan het eind van de file reed echter een
(Midden-Friesland), M. Apperloo te dingsbeperking hebben getrokken, is dat
tankwagen, die niet tijdig kon stoppen
Drachten (Plancommissie), J. W. Blom de werkeüjke invloed van de overheid
ir. G. J. A. op de loonvorming zijn grenzen heeft.
en op de voor hem rijdende kleine be(Schoonheidscommissie),
stelwagen van de heer Kohlmegfr- reed.
mr.
brengt
omvang
de
Bouma te Kimswerd (Friese Mü-),
Het nieuwe stelsel
De rijkspolitie, die snel
assistentie
L. H. Bouma (Stichting Friesland voor van het overheidsingrijpen in de loonkreeg van de verkeerspolitie uit AmMaatschappelük Werk), ds. J. W. Bruins- vorming z.i. tot reële proporties terug.
sterdam en Laren, slaagde er spoedig
ma te Gaastmeer (Sudergoa), H. H.
in de weg weer voor het verkeer beBuisman (Fryske Gea), ds. Sj. Bülerijdbaar te maken, zodat het wegverveld te Boornbergum (Jeugdraad), K.
keer niet lang belemmerd is geweest.
Elzinga (inspecteur La), P. J. Engels
De heer Kloos zei over de bespre(Kath. Sociaal Caritatief Centrum) mr.
Het aantal ongelukken, waarbij menkingen betreffende de mogelijkheden
E. Foppes (ETIF), B. M. van Grietsen
zwaar werden gewond, is nauwe1963,
dat
het
loonsverbetering
voor
in
huysen te Den Haag (vrijetijdsbesteding
lijks te tellen. In Dordrecht werden bij
workonjunkturele
beeld
het
best
kan
OKW), ir. K. I. de Haan (CTD), W.
acht kettingbotsingen twee mensen
den gekarakteriseerd in termen van
zwaar gewond, in Dalfsen botste een
De Bilt: het kan vriezen of dooien.
autobusje tegen een boom en liepen
De onzekerheid schuilt vooral in het
vüf van de zeven inzittenden ernstig
buitenland, maar er bestaat ditmaal
letsel op. Bij Zwolle botste een moniet zoals in 1957 aanleiding voor de
torrijder op een voor hem rüdende
vrees dat zich een overbesteding zal
auto. De man werd zwaar gewond.
stap
ontwikkelen. Een belangrijke
In Naaldwük deden zich gisteren ongehet,
vooruit
Kloos
de
meest
noemde
de
heer
Williams",
„Sparkie
veer
twintig aanrijdingen voor. Drie
wereld,
is
dat üe argumentatie van werknemerspraatgrage parkiet ter
zijde:
ook,
belangrijk
dat
cijfers,
woorden
ïoe
Zijn
laatste
gestorven.
niet steeds het laatste woorr1 mogen
waren: „Ik houd van moeder"
spreken, maar dat het uitstippelen
beroemd,
1958
„Sparkie" werd in
van
wedstrijd
van
de
oen beleid het sociaal-ekonomihij
een
toen
sche klimaat op een zeker ogenblik
BBC voor parkieten won. Hij verop zijn minst zo belangrijk is, effekt
sloeg 3.000 concurrenten in welheeft gehad.
bespraaktheid. Sindsdien had de
geEen man, die zich moeizaam
vogel duizenden kilometers
Volgens de heer Kloos kan hei SERweg zocht in de Londense
een
reisd om op te treden voor radio
rapporl niet als een standaardmodel
zijn carmist,
Gedurende
teón 1 n ogen nauwelijks getelevisie
en
worden ge/.ien voor de toekomstige halfdan
meer
loven (oen hij een sjiek geklede
rière verdiende lii.)
jaarlijkse
rapporten. „Da&rvooi is het
aap tegenkwam. De man vreesde
f W.UOO en werd op die manier de
te scherp toegespitst op cci konveel
inkomstenbedie
even 'in
landelijke vermoenige parkiet,
kreet makro-ekonomisch loonstijgingsgens waren aangetast. Als stuk
lasting moest betalen.
percentage". Het NVV stelt zich voor
van overtuiging voor zijn verhaal
„Sparkie" was eigendom van
de toekomst SER-rapporten van breder
utt
bracht Maurice Kreman de aap
Wllliams
mevrouw Mattie
allure voor, waarin de loonvorming een
gestoken in een knap gebreid
Bournemouth. Na de dood van de
belangrijke en misschien wel eens een
pantalon en twee truien teBBC
een
ïak.
de
wijdde
8-jarige vogel
centrale plaats zal Inaemen.
maar
gen de kou
naar liet dirhtstbij.
uitzending van U) minuten aan
waarin het loonbeleid geplaatst /.ai «orTerwijl koning
winter veel mensen bij
warmkacehenlte
aam
o
u
d
t
linde ooHtieburenn. Ddm m<*id h
de poormalige radto»t«r, die gein
(
den
het brede kader van een kouojongens uit Akkrum nog steeus zwemmen. v. n hebben daarvoor
latei de eiaenaai !><■ aap een
de
1huisdier,
dicatje» Icon opzeggen en met een
mische. monetaire en hudKetaire poliMeinesloot
uitgekozen. Onze fotograaf maakte gisteren dit plaatje, in hel
u>oi onder dekking
praten.
Schots accent kon
tiek. Over de konsekwenties van het
liggend, terwijl ijsschotsen om hem heen drijven. K,!aas
water
de
mist
aan
de haal gegaan.
j
de
Groot.
nieuwe loonpolitieke systeem zei de
Op de kant zittend de vijftienjarige Henk Kuik.

j,^

A.H. Kloos (NVV) over nieuwe loonpolitiek:

Systeem lijkt op leeuw
in natuurreservaat

few:

Veel respekt voor realistische
optreden leden kroongroep

„Smog?"boven Londen

Toch inhaalmanoeuvres in
mist op gladde wegen

Dodencijfers zijn
snel gestegen

Invloed van overheid
op loonvorming terug

,'

.
..

reële proporties

"

.

j
p
uro
Ruwe
■

mensen werden zwaar gewond naar
een ziekenhuis vervoerd. In en rond
Amsterdam hadden zich gistermorgen'tien uüf'aT honderd botsingen
voorgedaan.

Schiphol was gisteren zowel vanuit de
lucht als over de weg langdurig geïsoleerd geweest. Op Schiphol was het
zicht vijftig tot dertig meter, de meeste vliegtuigen weken uit naar Duitsland.
Personeelsleden van de KLM kwamen
gisteren vaak uren te laat op Schiphol
aan, aangezien de autobussen die deze
mensen naar hun werk brachten, op de
gladde wegen bleven steken.
Het
scheepvaartverkeer in ons land was
gisteren vrijwel geheel gestremd, de
nachtboot uit Harwich kwam gisteren
met twee uur vertraging in Hoek van
Holland aan. De loodsdiensten in De
Hoek werden gestaakt.
In verband met de ongewoon dichte
mist kreeg Rotterdam gisteren een driemaal hogere vuilkoncentratie ir de
lucht dan normaal, hetgeen voor de
autoriteiten aanleiding was extra waakzaam te zijn. Op vijf punten in stad
werden telkens luchtmonsters genomen.

— — Veerboot vast „Brakzand"

—

Leden

Vriezen en dooien

Beroemde parkiet in
Engeland gestorven

Vreemde ontmoeting
in de mist

—

■

.

—

De veerboot
van de
dienst Oostmahorn-Schiermonnikoog
is gisteravond half acht door de mist
vlak bij Schiermonnikoog aan
de
grond gelopen. Er waren ongeveer
dertig passagiers aan boord. De kapitein van het schip riep via de mobilofoon de hulp in van de rüksveerdienst te Oostmahorn, vanwaar even
later de barkas „Ameland" vertrok.
Die nam de passagierr over en zette ze omstreeks tien uur (twee uur en
drie kwartier later dan volgens de
dienstregeling had <no"ten gebeuren)
op het eiland af. De „Brakzand" liep
bij half-t'j eb aan de grond op vijf
minuten varen van de nieuwe pier
van Schiermonnikoog; bij hoogwater
vannacht is ze vlotgekomen.

Ontslag ongedaan

van

gemeentearchitect
Grootegast

te

Het ambtenarengerecht te Groningen
heeft uitspraak gedaan in het beroep
van dt gemeente-architekt van Grootenast en Oldekerk, dv heer .1. (ielderloos,

tegen zijn schorsing, respektievelijk zün
ontslag uit zijn lunkties waarbij ook die

van brandweerkommandant. Na het ontslag van de architekt, die werd verdacht
van fraude en het aannemen van steekpenningen, uit verzekerde bewaring, had
zijn
deze bewering gebaseerde schorsing moeten worden opgeheven o! op een
Dleuwe grpDd had moeten worden re ba
seeni. zo stelde hei ambtenarengerecht.
De latei e voortzetting dei (ebornng,
„omdat het belang van de dienst een
schorsing vorderde", werd door het
ambtenarengerecht gebillükt. Het ontslag als gemeente-architekt werd door
het ambtenarengerecht vernietigd Het
achtte met lebleken, lat de architekt
nomen du veri
band hielden mei zün bfetrekfctng De
heei Gelderloo* U inmiddels door de
rechtbank te Groningen van recbUvervolging ontslagen
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KERSTBOOMéén koop). Te
bevra"en bü IJ. de Haan,
Kerkstraat 19, Haulerwijk
Plm. 150
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tot maximaal 50 woorden per annonce;
van zaken en bedrijven tot en met lü woorden 2.40
elk woord meer
0.16
van particulieren
tot en met 10 woorden ’1.75
elk woord meer
?_»l3
Brieven ond no. 50 et. extra
Aanbieding a contant aan onze kantoren en door
bemiddeling van onze agenten en bezorgers. Alleen
voor regelmatige adverteerders op rekening.

’’

Een in goede staat zünde
SMITSKACHEL, met of
zonder voetstoof. Woninginrichting „De Zon", Breedeplaats 7, Franeker, tel.
05170—2450.

OPGELET!!! Onze reeds
alom bekend zünde lage
prijzen, konden wij door
zee- grote aankopen nogmaals drastisch verlagen!
Ziet etalages !!! B. Douma's Meubileringen. Voor70, Leeuwarden,
streek
tel. 05100-25197.
Door eigen FABRICAAT
zün onze prijzen steeds
het laagst. Woninginrichting Hamersma, Eijsingastraat 21, Leeuwarden Z..
tel. 23005.

anderV

Br. nr. 6499.

LEGERechte
vachtvoerine f 62.50. ona.nele
nieuwe gevechtsïacks.
met losse nylon
vacht ’57.-. Wacht U voor
namaak.
Rinzema's
„American Shop", Voorstreek 4. Leeuwarden, tel.
24888.

fB-p.

«m\

inschreven
u.

th.or.-1.. I" olul.»-rb„_
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en zacht BOARD
levert Staal. Noordvliet 71.
24067. Leeuwarden
tel
Ook Super Hard voor buiConcurrerende
tenwerk.
Driizon.
Hard

»»«««<»

december,

Bejaard heer vraagt

een
vrouw voor SAMENWO
NEN. leeftijd 65-75 jaar
Brieven no. 6502.
BELONING voor wie serieuze inlichtingen kan verstrekken over onze grote
kater, die sinds
zwarte
dinsdagmorgen wordt verH. Oosterhoff, v
mist.
Miereveltplantsoen
g
Leeuwarden, tel. 29998.
VERLOREN:
maandaggouden speld met 3 rode
bloedkoralen.
Erfstukje
men is er zeer aan gehecht. Tegen beloning terug te bezorgen. KI. Kerkstr. 20b, Leeuwarden, tel
27557.

PANNEKOEKHUYSI
Hoogstraat, Hmm,
Grote

’

FiJnSLIJPERIJ

krant
kunt

altijd welkom. Aantrekkelijke prijzen. Motorservi-

met

L..0.1d

■%»_

heerlijk. TSCHApot
schaft
Alleen
bü Stöpetic s
De
SLIK!
Leeuwarden.
h.
visschoNoordvliet.
automatiek.
morgen voor 2.tel met worteltjes of capu- Bleeklaan, Leeuwarden.
cijners met spek
voor No- I'OSTZEGELHANDEL D<
"tl
Vries. Kanaalstraat 2H2(i4
Friese
schaatsen. Leeuwarden,
ren en
tel.
Voor Franeker en omstre- 'nkiiop verkoop nieuw
ken, het bekende adres. tiesdienst.
Blauw. Wüdesteeg 12. hoek
Voorstraat, Franeker.
HYGIËNISCHE ARTIKEVERLOREN LEN? Zaak van rertrou
SLEUTEL
Cvlindersleutels. Lips Ya- wen. Vraagt prijscourant
e en alle merken: echt in blanco couvert Po'thn- Aangelopen Cypers POESvaar in 2 minuten klaar H3. Leeuwarden, ('t B"«»p
JE, pl.m. 3 mnd. oud.
Je Sleutelspecialist. Klok- en goedkoopste adres ii fransvaalstraat 63,
LeeuJaï
Friesland
traat 13 zijstraat St.
warden, tel. 28995.
cobsstraat tel 28824. LeeuSCHOENEN verven, in
warden.
modeiedere gewenste
Gemsbedrijf.
POSTMA levert goedkoper kleur.
handzagen. klauwhamers Schoenmakerü v->
Nieuduimstokken, waterpassen wenhout.
14, LeeuWeerd
booromslagen.
schaven.
warden.
motoren
bankschroeven
soldeerbouten beitels en Voor feestavond op 25 jan.
vijlen. Schuifmaten. boor- 1963
TONEELGEZ. geslijpmachines vraagd. Aanbiedingen aan
machines,
Ringsleutels
steeksleutels H. Brugman, CambuurBako sleutels dopsleutels sterpad 134. Leeuwarden.
Postma
cirkelzaagassen.
IJzerhandel. Voorstreek 79 Folksünderwiis
ófdieling
Leeuwarden.
missen,
Achlum-Hitsum freget in
TOANIELSELSKIP
foar
NAAIMACHINES. Wü refeestioun op sneon 18
<r('(>il
pareren al meer dan 60 har
u
jannewaris 1963. Brieven i
C>
laar cüe merkep naaimagarantie. oan Tsi. Scholten. Hitsurn i
chines onder
Eventueel '-ooraf prijsop- nfl 72.
gave. Buwalda.
Nieuwestad 101. Leeuwarden, tel. Nette alleenstaande man,
42-jr.. arb. stand,
zoekt
05100—29646.
KENNISMAKING met beHagel, sneeuw of regen, slist nette vrouw, liefst
woning.
Br. no.
met kleding van WAGE- i.b.v.
Adresseer uw opdrachNAAR kunt ver tegen! 6509.
ten en materiaal aan de
Het laagst in prüs het
hoogst in kwaliteit. Diver- Een jonge, vlotte. Toed uitse soorten, kleuren en prij- ziende Oostenrüker, 22 j.,
zen. Wagenaar. Wübr. de blond haar zoekt KENNIS- afdeling
Dat kan vertratinr In
Geeststraat 47-49. Leeu- MAKING met meisje Br
warden, tel.: 26095—27165 aan: Wersten. Guerickede behandeling voor(05100).
komen !
weg 22, Düsseldorf. Dtsld

't

AUTOGESCHENK-ART.

PARKA's,

-*"

t»—imw u-r—...""«""ii»

JE",

’

Amerikaanse

■

Laat U nog vandaag

AUTO-PARKEERHOES
v.a. f5O

SCHOORSTEENPLATEN

Bij ons alléén de originele

|

o*

070—118865.

vanaf f 15 plastiek golfplaten 12 rer M.2 grote parvertijen hardboard in
schillende soorten en lengten vanaf ’1.35 per M.2
hout- er
Idzenga & Zn-,
Oosterbieboardhandel.
rum. tel. 319-05188.
alle
Voor uw bromfiets
ONDERDELEN, alle merken. Spoelstra. Hoeksteroad 2. Leeuwarden.

B^Roya

Instructeur voor
f*^\ IiUw
rijbewll».
Uw

RAAMPLAATSEN beschikbaar
op le etage, aan de hoofdroute Rijswükseweg. Tel.

ce v. d. Werff, Westerplantage 38 a bij de benz.
ponven. Leeu~arden.
SCHAATSWERK. Schaatsschoenen. Rencaps. Handschoenen. SchaatsfournituEngros en Detail,
ren.
Meijer's Lederhandel, KI.
Kerkstraat.. Leeuwarden.
tel. 27557.
Nu ot nooitl Eerste klas
WASMACHINE met automatische tüdklok Geheel
geëmailleerd, zware V« o»
motor. 5 dagen op proel.
Betaling: contant f 145,—
of p.w. ’2.65. Levering
van alle merken wasmachines, centrifuges enz. De
SlotmaLampenkoning,
kersstraat 5. Leeuwarden,
tel 28554.
Fuchs 300 mobiele DRAGLINE, 7 mtr. giek 275 ltr.
bak zelfrüdend. E.U.H.O.
NV. Industrieterrein Buitenpost (Fr), tel. 05115-277.
Elektr. Triang TREIN Harlingersingel 23b. Leeuwarden.
Mooie KINDERWAGEN en
pitriet wieg. P. Moreelsestraat 13, Leeuwarden.
Voor slechts / 127.00 koopt
u bij ons 'n prima SPORT
FIETSJE in kleur. Tourrijwielen ’119,75. Ger. v. d
Meulen. t.o „De Harmonie" Leeuwarden Unlon-

.

-

Draagbare transistor RADIO ’65.-; 32 bas accordeon, pianoklavier „VioItalia", ’65.-. F.
letta
Pool, Zuidvliet 2b, Leeuwarden.

oostkant, L'den.

8

voor div. merken
Overtrekken voor binnenbeklediag, automatten. geschenkartikelen enz. Aantrekkelijke prijzen. Motorservice v. d. Werff.
Wecterplantage 38a bij le
benz. pompen. Leeuwarden.

#^ VRt£$V£RS een wonder van smaak

Royi

WONING,
houtrüke tegen
iets

i

dubbele FIETSTAS, gemaakt van legerransels
f 6.-. Rinzema's
..American Shop", Voorstreek 4. Leeuwarden, tel
24888.

Canvas

doyco

WEGWIJZERS

Flinke
SLAGERSKNECHT. Slagerij J. Dooper, Goudenregenstr.
42,
Leeuwarden, tel. 26611.

(in

i \uu;n

f;ni,(

ESA

(Fr.)

groente-rijstsoep! Eenkeur van uitgezochte zomergroenten, aangevuld met rijst. Anders dan groentesoep.
Anders dan rijstsoep. Een volkomennieuwe soep: groenterijstsoep! Vriesvers. Dus van een voortreffelijke kwaliteit.
Haal vlug zon zakje Royco in huis, voor 4 borden heerlijke
SOep! Proeflloelekker!proeflloeailders! Groente-rijstsoepisnieuw!

6s-h J jßmi
T—*-»^

’

grammofoonplatenhan-

dèl Bij de Put. Leeuwar-

■

Royco

Agb.

derkoor, orgel enz., geen
2,95. Alleen
6,25 maar

Royco groente-rijstsoep
|*W«*»ii^l>lll

op F.W.D.
Alfa KRAAN
truck. E.U.H.O. NV InduBuitenpost
strieterrein
(Fr) tel. 05115-277.

Langsncel
GRAMMOFOONPLAAT met kerstkinliederen, kerkkoor,

vandaag neem ik die NIEUWE soep:

/ ,
/.:.

den, tel. 05100-20194-21478.

Voor steeds de nieuwste
WAGENS, modellen 1962
en 1963. naar het oude
adres,
a'-toverhuurinrichtine J v. d. Meulen. Nw.
Oosterstr. 1, Leeuwarden,
Groninffprtel 'M5BO of
str.weg 45. tel. 29981. Wij
Lieden u: Fords Taunus
4-deurs:
17-m. Super.
Volkswagens
de Luxe:
VW-busjes en VW-bestelwagens. Alles met radio
en verwarming.

Vaillant GEISER.
butagas: Acmé wringer; haaMkachel. Na 5
H.
uur:
Menniga,
Fikarusleane
21, Winsum (Fr.).

"

«Iglll

noxDERDAc:

LEEUWARDER COURANT

rüwielen.

Z.g.a.n. MESSERSCHMITT

1961. Nog niet ingereden.
Ver beneden nieu T>rijs.
Motorhandel J. Sübenga,
Breedijk 109, Jelsum. tel.
05109-429.
Mooie V.W. PICK-UP '56
weinig gebruikt en prima
onderhouden. P. Bosma,
Menaldum 320. tel. 05185—
263.
Prima MERCEDES 180 D.
bouwj. '55, diesel; wegens
verandering. F. Talman,
AEngwirderweg 36. Luin245.
jeberd, tel. 05131
OPEL Rekord 1954-55, in

!

U

niet

dag
"

| Aan onze
i adverteerders

:

advertentie-

Zoekt u een huis in Friesland

■

Inlichtingen

over bouwmogehjkheden in Leeuwarden,
Oosterwolde, Harlingen, Drachten, Franeker, Sneek en div.
andere plaatsen.

ZITTING

lelke

eerste vrüdag van de maand (e.v. dus op vrijdag
7 december a.s. van 10—1 uur in Hotel De Groene Weide
te Leeuwarden

Bouwfonds Nederlandse Gemeenten de veilige weg
het eigen huis.

naar

|Df|| Bouwfonds Nederlands* Gemeente
LH! de veiligt weg tuar het eigen buis

-

MOTOHOVERALLS, ge- prima staat.
Groningervoerd, Raf-kleur, f 36.35, straatweg 65, Leeuwarmotorhelmen KNMV goed- den, tel. 27924.
gekeurd,
24.50. motorhandschoenen, bromfiets- Betaal niet meer dan nohandschoenen, f 6,50, gor- dig is! OPEL Rekord 1956,

’

dels
9,75,
broeken 1250,-;
Opel Rekord,
f 13,50,
2.75, zwart, 1956,
rencaps
1250,-; Ford
VERPLEEGSTER
worlaarzen
vanaf
f 13,75. Taunus 1956, 1250,-; Morden. Onze cursus vangt
Meüer, Kleine Kerkstraat. ris Oxford 1955, spotprijs,
aan begin januari 1963. InLeeuwarden.
800,-" Rüksgekeurde walichtingen Direktrice !>«"geDoor
verzamelaar
gens. Let op ons
adres:
-conessenhuis.
ParXWn
vraagd oude
Ontvangen pracht Itali- Garage Prins,
MUNTEN
Bisschop95A. Eindhoven.
Aankomend
KAPSTER, Brieven ond.
JACKS,
aanse
NYLON
met
70,
no.
Post- Keiharde
LAGE PRIJstraat 35, tel. 27333, Leeugoed gevorderd. Br. no.
huma's Boekhandel, Post- ZEN!! Ziet etalages. B. ruiten nlaidvoering 7 29.50. warden.
Een HUISHOUDSTER bij 6512.
33,
„American
Harlingen.
bus
Douma's
meubilering. Rinzema's
man alleen, rustend veeVoorstreek 70, Leeuwar- Shop". Voorstreek 4, Leeu- Ruime luxe
CARAVAN,
houder, in een mooi dorp LEERLING-VERKOOPwarden, tel. 24888: Zuidka- met Besloten
plm. 16 jaar, voor
den tel. 05100—25197.
voortent.
in Friesland. Br. no. rM6B. STER,
de 80. Drachten, tel. 3523 Winterhard.
winkel 0.i.d., (liefst omIn
prima
geving Leeuwarden). R.
staat, ’4500.-, Friwo. AmNette
HUISHOUDSTER Hingstman,
1-pers. OPKLAPBED met Marineblauwe
W_RKCornjum 1.
pèrestraat 4, Leeuwarden,
voor dag en nacht, leeftiid
BURGERHUIZING
2e ombouw, schrijfbureau. ta- TRUIEN met rits en rol- tel. 21907 of 26847.
tussen 45 en 50 jaar. Mfcrr- Nette
felkleed
9,95.
Rembrandtdwarsstr. Binen
tortelduif. boord. slechts /
Rindere hulp aanwezig. 3;ie- 36 jaar, HUISHOUDSTER,
20
Leeu- zema's
American Shop, Een in prima staat verVrijz Herv. Liefst nenkort vrij te aanvaar- Marnixstraat
(beh.
den,
ven onder nr 6507
goedk.) Desge- warden.
Voorstreek 4, Leeuwarden, kerende
in klein gezin. Br no. 6503
WOONWAGEN
wenst % deel koopsom als
tel. 05100—24888. Drachten, op luchtbanden.
Billijke
Zskenman, 37 jaar, vratgt Atelier heeft per 1 januari hypotheek. Te bevr Joh. Zuiver
prüs. Tj. A. Wagenaar,
POLYETHEH Zuidkade 80.
DAME voor de huishau- tijd beschikbaar voor aller- v. Meerlo, VeenwoudsterZwaag10 cm dik.
d:ng Hulp voor ruw werk lei STIKWERK Brieven no wal 51, o. Veenwouden. DONSBEDDEN
snel- Koopmansweg,
1 pers. ’27.50. 2 pers. HANDSCHOENEN,
westeinde.
aanwezig.
Br. o.id no. 6511.
binders
fietslampen.
tasf 39.50. Prima tijk. Kin- sen,
6501
Pracht WOONARK in aan- derbedden
zaklampen;
enorme
Buckey DRAGLINE,
f 9.-. Meüer's lekeus bij L. de Vries NV Een
BANKETBAKKER, in be- bouw. bev. woonk.. keu- derhandel
12 mtr. giek, 600 ltr bak.
KI.
Kerkstr.
Keurig MEISJE voor de zit VBOB. Liefst in Leeu- ken,
douche.
wc.
3 4—20
Leeuwarden
tel Voorstreek 65—67. L'den. In bedrijf te bezichtigen.
huishouding. Geheel zeh'st. warden. Br. no. 6493.
slaapk.. berghok.
Weck- 27557
Aanbieding: Broodfabriek
verlaag- Tel. 05115-277.
end-arken vanaf
PANTOFFELS,
7250.-.
de prijs. Vroegop. markt,
v. d. Berg, Voorstreek 63. Net PERSOON. 47 jaar. Van Wieren's Scheepsbouw
Leeuwarden, tel:
BEDDEN, Leeuwarden.
POLYETHER
wonende te Leeuwarden, Dedemsvaart, tel. 2010.
zoekt werk, onverschillig Geheel gereviseerde TV- le kwaliteit. 15 iaar ga- Prima
MEISJE/huishoudster
in wat. I.b.v. rijbewijs BCUE
rantie.
i n elke dikte
Etna VULKACHEL
TOESTELLEN. met
met plaat en püpen. v. Juffrouw zoekt per 1 jan.
Amstelveen, modern huis; Br. no. 6497
Va rechtstreeks fabriek Meü- Sytznmastraat
jaar
garantie. Alle
mooie eigen kamer: geen
mer- er'» lederhandel. Kleine
9a. Leeu- ongemeubileerde KAMER
kleine kinderen; hulp van Voor direct. Net PER- ken. Alle toestellen worden Kerkstr 4—20 Leeuwar- warden.
(S) met kookgelegenheid,
der den, tel. 27757.
werkster. Aanmelden za- SOON, 23 jr.. i.b.v. rijbe- geleverd door een
Z.g.a.n. jIjNCKKR & RUH te Leeuwarden.
Br. no.
grootste
van
Neonverschillig
wijs
auto,
TV-zaken
terd.- of maand.-avond 6V4
en
6498
rood-bruin.
voor
winkel
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Verrukkelijk - het lekkerste van de aardappeloogst.

Gemakkelijk. strooi de vlokjes in melk

en water.
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Leeuwarder gerechtshof

Getrouwde verpleegsters
zijn gewaardeerde hulpen

De procureur-generaal bij het gerechtshof te Leeuwarden vorderde vanmorgen bevestiging van de straf, die
de rechtbank 11 juli j.1. oplegde aan de
31-jarige metselaar L. J. uit Bolsward,
Het verpleegsterstekort heeft al dikwijls de aandacht gehad. Directies van ver- een maand hechtenis en een jaar ontNederland hebben reeds een noodkreet laten horen: er zegging van de rijbevoegdheid, wegens
schillende ziekenhuizen in komen,
anders kunnen wij geen zieken meer opnemen. schuld aan een dodelijk verkeersongemoeten meer verpleegsters
Jonge meisjes, die tijdens hun schooltijd nog het ideaal koesterden „zuster" te wor- val.
den, werden later vaak afgeschrikt, toen zü merkten, wat verpleegster-zijn precies
Op 20 mei, tien dagen na het verkrijheeft de medewerking van noodhulpen moeten inroepen en momenteel gen van
inhield Men
zün rijbewijs, reed J. op de
heeft het aantrekken van gehuwde verpleegsters de aandacht.
Tzummerweg bij Franeker met zijn auto
de 72-jarige wandelaar de heer S. de
Vries aan. die vrijwel direct aan zijn
ernstige verwondingen overleed.
Het
slachtoffer liep links naast zijn zwager
aan de
rechvoor de automobilist
terkant van de weg. Volgens J. had hij
voldoende ruimte in acht genomen bü
het inhalen en voorbij rijden der twee
voetgangers en kon het ongeluk alleen
zijn ontstaan doordat de heer De Vries
plotseling een stap naar links had gedaan. Dit was slechts een mening, want
niemand heeft gezien, dat, dit is gebeurd. De procureur-generaal achtte
bewezen, dat hier zeker van schuld bij
de verdachte sprake is.

—

—

Bigamie
Het hof wees arrest in de zaak tegen de 29-jarige Leeuwarder Plaatwerker H. 8., die in beroep was gekomen
van een vonnis van de Leeuwarder
rechtbank van drie maanden met aftrek
wegens bigamie. 8., die in
Engeland
een vrouw had was
toen hij nog als
zeeman voer
in Rangoon met een
Indiase gehuwd, menend, dat zijn eerste huwelijk was ontbonden op gezag
van enkele brieven van zün vrouw in
Engeland. Conform de vordering van
d^ procureur-generaal werd B. tot eenzelfde straf veroordeeld als welke de
rechtbank hem had opgelegd.

— —

Bouwplannen voor nieuwe

broodfabriek Coöperatie

kenhuis willen werken. Een wonderlijke
cirkelgang der historie noemt de Federatie van Nederlandse Verenigingen die
de Belangen van de Verpleging en de
Verpiegenden behartigen dat. Vroeger
was het gezin de plaats om zieken te
verzorgen en alleen de allerarmsten gingen naar het gasthuis. Men vond het
een schande wanneer een zieke buitenshuis werd verpleegd. Later werd dat anders. De verpleging werd een beroep
voor ongehuwde vrouwen. Een zieke
werd verpleegd in cc.i ziekenhuis, dat
was heel normaal. Verpleegsters
die
gingen trouwen,
zegden hun beroep
vaarwel en bleven thuis voor hun gezin
zorgen.
Nu is dat anders. In de kringen van
de volksgezondheidszorg gaat men weer
uitzien naar de getrouwde vrouw, de
vroeger van nature op ziekenverzorging
ingestelde figuur. Het aantrekken van
gehuwde verpleegsters geschiedt op sociaal-medische en economische indicatie. Er bestaat een reëel tekort, maar
aan de andere kant, aan die van de
getrouwde vrouw,
bestaat ook een
leemte. Er leeft, bij haar zo zegt de
Federatie, een bewust of sluimerend
verlangen weer de wacht in te gaan of
weer eens de ronde te maken, weer eens
de ziekenhuissfeer te Droeven. Niet omdat het dagelijks leven van de verpleegster in een ziekenhuis o' in de wijk zo
romantisch is, maar omdat de moderne
vrouw een geheel andere mentaliteit
heeft dan haar grootmoeder.

Stadsziekenhuis
Wij hebben in Leeuwarden een kleine
onder de directies van
de drie ziekenhuizen. De directrice van
het Stadsziekenhuis vertelde ons, dat zij
slechts zo nu en dan hulpkrachten, ook
getrouwde, aannam. Eigenlük drüft het
ziekenhuis op eigen krachten, zo zei zij
en zij voegde hieraan toe, dat het in
enquête gehouden

Mr/nerf entte LM.)

Burgerlijke Stand
Geboren: Klaas IJnze, z. v. IJ. Bos-

ma en W. Riemersma te Akkrum; Dirk
Marcello, z. v. S. Bootsma en S. E. E.
van der Meulen.
Overleden: K. Halbersma, 68 jr. m. v.
B. Bouma te Oudebildtzijl.
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Tengevolge van glad
Dodelijke aanrijding wegdek drietal
bejaarde wandelaar aanrijdingen

Ook in Leeuwarder ziekenhuizen:

Er is namelijk gebleken, dat zü, die
lange tijd in een ziekenhuis hebben gewerkt en daarna getrouwd zijn, nog met
plezier aan hun beroep terugdenken en
graag nog eens een poosje in een zie-
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Verbruikscoöperatie
De Algemene
Noord-West heeft plannen om een broodfabriek te bouwen in het stadsgebied,
dat wordt omsloten door Tulpenburg,
Romkeslaan, Achter Tulpenburg en Fabriekssteeg. Dit deel zal gesaneerd worden. De gemeente heeft er reeds verschillende huizen gekocht.
B. en w. stellen de raad voor het door
de coöperatie gewenste stuk grond te
verkopen tegen een prijs, welke pas definitief kan worden bepaald wanneer alpercelen daar in handen van de gele
Gehuwde en ongehuwde verpleegzijn overgegaan, bij het voormeente
ingeschakeld
verplein
sters samen
overleg
is een prijs van 30 per viergingsapparaat.
kante meter genoemd. De huidige bakdienst nemen van gehuwde verpleeg- kerij van de coöperatie, gevestigd aan
sters veel bezwaren met zich mee de Oldegalileën, is al geruime tüd te
brengt. Een gehuwde kracht kan men klein.
tijdens het weekend niet laten werken,
terwijl ook de ongeregelde diensten moeiin botsing op
lijk te regelen zijn. Als aanvulling op
Harlingerstraatweg
de middaguren ligt het aantrekken van
tijdelijke hulpen nog het meest gunstig.
Op de kruising Harlingerstraatweg-Engelsestraat-Nachtegaalstraat
kwamen
St. Bonifatius Hospitaal
gistermiddag twee auto's in botsing. De
In het Sint Bonifatiuc Hospitaal heeft auto's die achterelkaar over de Harlinger.
men op het ogenblik ook geen gehuwde straatweg reden, werden respectievelijk
verpleegsters in dienst. Zuster Honora- bestuurd door de 27-jarige mejuffrouw D
ta vertelde, dat men op het ogenblik vol- J. de V. (onder toezicht van de 37-jadoende gediplomeerde verpleegsters en rige J. D.) en de 54-jarige K. v. d. M.
leerlingen had, zodat het aantrekken uit Witmarssum. Op de kruising moest
van die extra hulpen niet r *dig was. mejuffrouw De V. stoppen voor van
Zij was van mening, dat de 45-urige rechts komend verkeer. V. d. M. slaagwerkweek en de salarisverbetering de de er niet in zijn wagen tijdig tot stilaantrekkelükheid van het verpleegsters- stand te brengen en botste tegen de voor
beroep wel heeft verhoogd. Wel kon zij hem rijdende auto op. Beide auto's wervertellen over ervaringen met gehuwde den beschadigd.
verpleegsters, die zeer goed bevielen.
Wij hebben een reuze steun aan hen gehad. Zij hebben verantwoordelijkheidsgevoel, levenservaring en mensenkennis, aldus zuster Honorata. Zü voegde
eraan toe, dat men bij de sollicitatie
altijd wel vroeg, of de sollicitr '; haar
huishouding en haar nevenberoep zodanig kon behandelen, dat het ne niet onder het andere leed. Als dat in orde
bleek te zün, was er van de kant van |
Commissaris van politie A. Houhet ziekenhuis geen enkel bezwaar om I wing herinnert er nog even aan dat
de gehuwde verpleegster aan te nemen.
zaterdag aanstaande in openbare geWel gaf men de gehuwde krachten vas- 1I legenheden geen muziek mag worden
te diensten, die zoveel mogelük aan hun | gemaakt. Zoals bekend zullen ook
wensen werden aangepast. Want het
bioscopen in verband met begrafenis
feit, dat die dames hun hulp komen |f van prinses Wilhelmina die dag gesloaanbieden, moeten wü toch wel zo waar| ten zijn. Ook openbare leeszaal sluit
deren, dat wij rekening houden met hun 1 zaterdag en biblio'ous rijdt niet.
omstandigheden, aldus zuster Honorata.
★
Hoewel Sint Nicolaas Leeuwarden
Diakonessenhuis
| nog niet vaarwel heeft gezegd, hebHet Diakonessenhuis werkt al verschil- | ben ïeestc zakenlieden goede Sint al
lende jaren met gediplomeerde, gehuw- | uitgewuifd. Zagen gisteren tenminste
de verpleegsters en, zo zei ons de direc- | al verschillende kerstetalages-in-aantrice zuster. B. Holwerda, dat bevalt i bouw.
★
goed. Er zijn zusters bü, die ook voor
In Leeuwarden kon gisteren Oosthun huwelük bij ons gewerkt hebben. Zij
televisieprogramma van DDR
kennen dus het huis. Natuurlijk zit het | Duits
op Nederlandse kanaal 6 worden ontwel eens moeilijk met de weekends. Er 1 vangen.
Geluid was niet al te best
|
zijn zusters bü, die om hun gezin moei| en beeld sneeuwde lichteüjk zo nu en
werzondags
zaterdags
kunnen
en
lük
ken en ook voor de nachtdienst kunnen | dan, maar met elkaar was het het
aankijken zeker waard.
wü hen dikwüls niet inschakelen. Maar 1
wij zijn blü met hun hulp, omdat er alInstuifcommissie" buurtvereniging
tüd een tekort aan gediplomeerde ver- 1 Achter
de Hoven houdt zaterdag 22
pleegsters is. Dit tekort moet dan aan- f
december dansavond in zaal van hotel
gevuld worden met leerlingen en dan
Heer Kocps vraagt geen
ligt de zaak natuurlijk verkeerd De ge- | Amicitia.
huur, New Gold Stars en J. B. Sixtet
!
collega's
kunongehuwde
huwde en de
komen pittige muziek leveren, want
nen het best samen vinden. E> wordt I alle
iten zün voor Open het Dorp.
weekendgemopperd,
wel eens
dat de
Entree
1,-. Hupse bijeenkomst spe|
diensten nu altüd voor de ongehuwde i ciaal bedoeld
voor jongeren.
zusters overblijven, maar toch zün zü
+
wel zo sportief, dat alle bezwaren en
Hevige teleurstelling voor leerlinmoeilijkheden worden opgelost zo zei
I gen rk lagere scholen, die vandaag
zuster Holwerda.
[ in Harmonie Sint Nicolaasfeest zouden vieren. Voor feestmorgen was
Bagijnestraat |i Haags
toneelgezelschap „Spelender| wüs" geëngageerd, maar mist en
gisteren
| gladde wegen maakten, dat gezelGisteren werd in de Beurs het bou- | schap onderweg is blijven steken.
wen van een schakelstation aan de Ba- | Feest wordt nu uitgesteld.
gynestraat aanbesteed. Er kwamen vi.iftien inschrijvingen binnen. De firma F
mist en gladde wegen. Dat is
K.. Sinnema en zn. uit Warga was de
iets om in deze tijd van het jaar eens
hoogste inschrijver met f 188.200 en de
heerlijk op te mopperen. Mrar dat die
firma K. van der Meer uit Warga was
de laagste met f 1*57.800. De raming werd e nare 'wakkelwintertijd ook wel zijn
niet bekend gemaakt en de gunning | charme heeft, bewijst dit plaatje, dat
een onzer fotografen
vanmorgen
werd aangehouden.
\ schooi,
I
op de Voorderweg. Het Ste| delijk Gymnasium temidden van de
Tot tijdelijk onderwijzeres aan de I prachtig Uerijpte bomen in de stralagere
school te Kollum is
openbare
benoemd mevrouw R. Nicolai-van der I lende zon.
Meer.
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Auto's
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Schakelstation
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beschadigd.

Even tevoren vond in de Insulindestraat een aanrijding plaats. Daar reden de 40-jarige automobilist T. v. A.
en de 20-jarige vrachtwagenchauffeur
J. R. uit Britsurn achterelkaar. Op een
gegeven moment stopte V. A. voor van
rechts komend verkeer, maar R. kon de
vrachtwagen op het beijzelde wegdek
niet zo snel tot stilstand brengen. Er
volgde een botsing waarbij de personenauto beschadigd werd.
Op de Zuidersingel bij de Snekertrekweg kwamen vanmorgen de 40-jarige
automobilist H. H. en de 48-jarige automobilist T. R. in botsing H. reed over
de Zuidersingel en R. kwam van rechts
over de Snekertrekweg aanrüden. H. kon
op het gladde wegdek zijn wagen niet
tijdig tot stilstand brengen en omdat R.
links door de bocht reed, was een aanrijding toen onvermijdelyk. Beide waDe onlangs gepubliceerde vondst van
gens werden beschadigd.
een Romeins Apollo-beeldje in Ruigahuizen levert geen raadsels meer op.
Dankzij een onderzoek van de heer K.
Folkertsma, te Balk, is gebleken, dat het
beeldje gevonden is op een stuk land
aan de Trophoarnsterwei tussen Harich
Vandaag:
en Trophoarne. Het is bijna zeker daar
reeds
meer dan dertig jaar geleden met
Films: Tivoli 2.30 en 8 u., „De kanon- terpmodder
aangevoerd, waarna het in
nen van Navarone" (14 j.)
Cinema
hoop afval terechtkwam, die in de
een
3 en 8 u., „De rimboevechters van
herfst van 1961 is opgeruimd. VerkenBirma" (14 j.)
Leeuwarder 7 en 9.15 ningen
wijzen uit, dat zich ter plaatse
u., „Ondet de Neon van Parijs" (18 j.).
geen nederzetting uit de Romeinse tijd
Exposities: Kunstzaal
Van Hulsen heeft bevonden, zodat het beeldje uit
10—10 u., werk van Sjoerd de Vries
een Friese terp afkomstig moet zijn,
Prinsentuin 9—5 u., „Creativiteit op wat zich ook beter met kennis omtrent
Friese scholen"
Princessehof 9—12 en de geschiedenis van Gaasterland verdraagt. Het bovenstaande is ons mee2—5 u., werk van Jacob Kuijper
Fries Museum 9—12.30 en 2—5 u., gedeeld door de heer G. Elzinga, archeogeopend
Fries Natuurhistorisch Mu- loog van het Fries Museum, die de afseum 2—5 u., geopend
Beeg '62, Hee- gelopen weken weer allerlei vondsten in
restraat 29. 7—lo u., werk van Rein Hes- de Friese grond heeft kunnen doen.
selink en Jan Hofman
Tijdens de aanleg van een riolering
Allerlei: Harmonie, gehele dag, Priiste Midsland is gebleken, dat het hoge deel van het dorp, waarop de kerk
sjongen.
staat, oorspronkelijk weliswaar een
Apotheek
Nachtdienst apotheken:
natuurlijke hoogte (vermoedelijk een
Cath, Nieuwestad 156, tel. 23092.
stuifduin) was, maar naar de scherfvondsten uitwezen sedert
de 12de
eeuw door afval en het opbrengen
Morgen:
van zandlagen zeker anderhalve meFilms: Tivoli 3 en 8 u., „Diamanten bij
ter hoger is geworden. Opvallend was,
het ontbijt" (18 j.)
Cinema 3 en 8 u.,
dat zich juist ter hoogte van de pasto„Wegens
verleiding van
minderrie aan de westzijde veel scherven
jarigen" (18 j.)
Leeuwarder 8 u., „De
van gemporteerd Siegburger aardewraak met de tomahawk" (14 j.).
werk uit de 14de eeuw bevonden. Duidelijk is waargenomen, dat de oorExposities:
Kunstzaal Van Hulsen
spronkelijke hoogte eertijds aan de
10—10 u., werk van Sjoerd de Vries
noordzijde door de zee bespoeld is gePrinsentuin 9—5 u., „Creativiteit op
weest.
Hiervan getuigde onder meer
Friese scholen" Princessehof 9—12 en
de aanwezigheid van lagen kleine
2—5 u., werk van Jacob Kuijper
Beeg
mosselschelpen, die kennelijk in vloed'62, Heerestraat 29, 7—lo u., werk van
lijnen waren afgezet. Zuidelijk van de
Rein Hesselink en Jan Hofman
Fries
hoogte hebben enkele veenafzettingen
Museum 9—12.30 en 2—5 u., geopend
plaatsgehad, die nog nader gedateerd
Natuurhistorisch
Museum
2—5
u.,
Fries
moeten worden. Boven het veen lagen
geopend.
ongeveer 75 cm dikke steriele zandlaAllerlei: Harmonie 2 u., Priissjongen
gen, die werden afgedekt door met
Oranjehotel 8 u., Fries Genootschap
niet ouder dan 17de eeuwse kuituur(spr. H. Dijkstra: De Valkerij vroeger
resten verontreinigde zandgrond. De
en nu).
veronderstelling is dan ook, dat de
middeleeuwse kern van Midsland zeApotheek
Nachtdienst apotheken:
ker niet groter was dan het oppervlak
Cath, Nieuwestad 156, tel. 23092.
van de nu nog aanwezige dorpshoog-

Gaasterlands Apollo uit
Friese terp afkomstig

Kern van Midsland sinds twaalfde
eeuw anderhalve meter hoger

en

Vandaag morgen
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
* *

*
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Om tien uur kwamen vanmorgen op
het spiegelgladde Wilhelminaplein een
stadbus en een personenauto in botsing.
De personenauto, die bestuurd werd door
de 34-jarige H. K. uit Meppel, kwam het
Wilhelminaplein oprijden via het Ruiterskwartier en de stadsbus, bestuurd
door de 32-jarige C. V. naderde van de
andere kant. Toen V. met de bus de
bocht genomen had, kwam hij met het
voertuig dwars op de weg te staan. De
bus gleed door en kwam tegen de personenauto tot stilstand. De auto werd
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Voor het naburige Hoorn kon worden
vastgesteld, dat het zuidoostelijk van de
kerk gelegen dorpsgedeelte ontstaan is
op een vrüwel vlakke, steeds van het
oosten uit aangegroeide zandplaat. Het
scherfmateriaal dateerde hier eerst uit
de 17de eeuw.

Op een ander eiland, Ameland, werd
een vondst gedaan bij het slopen van
een bouwvallig voorhuis van een boerderij uit 1666 aan de Oranjeweg te Hollum. Onder een vloer werd daar een gemetselde stookruimte van 1 bij 1.5 meter gevonden, waarvóór zich bij een der
hoeken een in de grond ingegraven 17de
eeuwse doofpot bevond van rood geglazuurd aardewerk en gevuld met asresten. Enkele meters ten noorden van deze haardplaats werd een tweede ingegraven doofpot aangetroffen.
Van de andere vondsten noemen wij:
sloten en afvalputten met schervenmateriaal uit de 11de tot 12de eeuw in Minnertsga; een te Goutum bij graafwerk
aan de Wergeaster Dyk gevonden Romeinse munt (in 10 tot 11 na Chr. te
Rome geslagen, met kop van Tiberius);
sarcofaag van gele
een zandstenen
Bentheimer steen te Pingjum (die in de
opgesteld); vele
worden
toren zal
scherven uit het einde der 16de tot het
begin van de 19de eeuw (waaronder
produkten van Friese gleibakkerijen uit
het laatste kwart der 17de eeuw) in een
stuk land bü Sieswerd onder Hichtum.
Bij de ontginning van een oude vervening bij Slijkenburg is met 17dz en
18de eeuwse scherven ter plaatse waar
zich enige huissteden hebben bevonden,
ook een fraaie rood geglazuurde kan gevonden. Het is een voorbeeld van z.g.
Hessisch aardewerk met gele slibversiering en groene glazuur, terwijl hier
ook Friese majolica aan de oppervlakte
kwam.

Combinatie slipte op

Leeuwerikplein: mast,
klok, borden vernield
Om half drie vannacht slipte op het
Leeuwerikplein een trekker met oplegger. De combinatie, die geladen wa»
met hout, kwam uit de richting Spanjaardslaan. Na de slip kwam de trekker met oplegger op het rechter trottoir terecht. Een tweetal palen waaraan verkeersborden waren bevestigd
werd vernield en de ijzeren paal waaraan de klok was bevestigd knapte af.
De trekker kwam tot stilstand tegen
een lichtmast op de mr. P. J. Troelstraweg. Ook de mast werd beschadigd.
Na de aanrijding bleek, dat de trekker
met oplegger lichte schade had opgelopen.

Kraanwagen kwam
auto te hulp en
werd aangereden
Op de mr. P. J. Troelstraweg slipte

gisteravond de 21-jarige F. N. O. met
zijn auto. 0., die uit de richting van

Stiens kwam, belandde in de sloot, links
van de weg. De auto werd door een
kraanwagen op het droge getrokken en
O kon op eigen kracht zün weg vervolgen.
Toen de bestuurder van de kraanwagen
op zoek was naar de auto van 0., parkeerde hü zün wagen rechts van de weg.
De 30-jarige automobilist S. de V., die
in de richting Stiens reed, zag de kraanwagen staan en week uit naar het midden van de weg Op het gladde wegdek slipte zün auto en reed tegen de
kraanwagen op. De auto werd vrü ernsit, de kraanwagen licht beschadigd.

Wielrijdster (48) ten val
op de Wirdumerdijk
Op onverklaarbare wüze kwam de 48-jarige mevrouw S. V. vanmorgen op de
Wirdumerdük ter hoogte van hotel Amicitia met haar fiets ten val. Zij werd
per ambulance naar het Diakonessenhuis overgebracht en daar opgenomen,
omdat men vermoedde, dat zij een hersenschudding had opgelopen. Mevrouw
V. wist zich later van het ongeval niets
meer te herinneren.

Lichtmast vernield door
slippende auto
Bü het nemen van de bocht Esdoornstraat-Dennenstraat slipte gisteravond
de 46-jarige E. 8., die een caravan bestuurde. De auto kwam op het voetpad
terecht en botste tegen een lichtmast.
De lichtmast, die werd vernield, werd
door personeel van de energiebe'drüven
weggeruimd.
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Sportieve stoere car-coats van MGriJp Uw kans I Ongelofelijk voor- /
prachtige katoenen poplin. Warme §9 deligeaanbiedingslanke doorknoop-jfl
capitonvoering en tricot shawlkraag, «japonnen in geweven draion
Moderne blauwe en
ruiten. Groot assor- -1 Qgs
QQ7S W Penen van
bruine kleuren
kleuren. 42-52
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Sollicitaties, alleen schriftelijk, binnen 1 week
te zenden aan de directeur, Pioenstraat 1, Leeu-

warden

- IES^W

2.95

INPAKSTERS

[ Zeer gunstige salarisregeling.
5-daags« werkweek.

Augustinusga is een aantrekkelijk dorp. De school is
als nieuw verbouwd. Nieuwe ambtswoning. Goede busverbindingen met Leeuwarden en Drachten (uurdiensten). Verplaatsingskostenregeling van toepassing.
Brieven aan de Burgemeester te Buitenpost binnen 10
dagen na het verschijnen van dit blad.
Wij vragen voor spoedig

Accountantskantoor S. DE VRIES

Biscuitfabriek HEL WA N.V.

EEWAL 51 (S. de Vries Sr.
LEEUWARDEN

ZWETTESTRAAT 17—19, LEEUWARDEN telef. 26129 i

Informaties en/of sollicitaties
bij het Opleidingscentrum PTT,
Buurtweg 90, Wassenaar, telefoon
(01751) 8841.

vraagt per 1 januari a.s. een

HULP IN DE
HUISHOUDING
bekend

met

koken.

en

8.z.a.: Jongeman, 25 j.,
i.b.v. rijbewijs 8.E.,
z.z.g.g., als

vertegenwoordiger

bedrijfs-

Br. nr. 6505.
Gevraagd:

Tevens kunnen wij nog enige

Ie en 2e MONTEURS

Uitstekend gesorteerd in
NEW-BELT PANTALONS
De ideale gepatenteerde broek
met brede elastische binnenband.

u

Vastgestelde prijs 49.75

niet
missen,
geen

- J. Zijfferi)

DE NAAM

Wint (/(ouwen
,
&li ,i «*«ito« (H

vaste arbeider

dag

""

Te koop aangeboden:
MERCEDES 190 D. 20.000 km
1962
MERCEDES 190 D. met ruilmotor
1959
MERCEDES 190 Benz
1957
OPEL COUPE, 9.000 km
1962
3 OPELS REKORD, type
1961
1 OPEL REKORD. met roldak
1959
2 OPELS CARAVAN, 45.000 km
1959
1 OPEL KAPITAN
1957
FORD TAUNUS. bus (9 pers.)
1960
FORD TAUNUS 12 M, met ruilmotor
1959
FORD TAUNUS 15 M, type
1958
FORD TAUNUS 12 M
1956
FORD FAIRLANE
1956
2 VOLKSWAGENS DE LUXE, m. roldak,
20.000 km
1962
1 VOLKSWAGEN DE LUXE, 11.000km
1962
VOLKSWAGEN, met roldak
1958
B.M.W. SPORTCOUPE
1961
BORGWARD STATIONCAR
1956
SKODA/spotprijs)
1956

..
..
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HET NIEUWE MODERNE MIDDEL
Automobielbedrijf GEBR. v. d. MEI,
TEGEN OVERMATIG MAAGZUUR
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overmatig maagzuur? Dat

hoeft

niet meer- Want nu is er

NORAC. Het
nieuwe, moderne middel tegen storend maag*
zuur met unieke, drievoudige werking:
neutraliseert veilig het brandend zuur
voork°mt nieuwe ongewenste 2uurvormin?
en--- beschermt de maagwand.

"
*
"

©NORAC

is vrij van koolhydraten en suiker.
Elk Norac-tablct is in cellophaan verpakt.
Handig, om 20 los in de zak mee te nemen!

/
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245 Amsterdam
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Wirdumerdiik Leeuwarden
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die menen van werkkring te willen veranderen en een zelfstandige buitendienst functie
wensen, gelieven te schrijven onder no. 6500.
Zij

kennis van alle vooraanstellen.
komende werkzaamheden DIVERSEN:
SPRTTE SPEED BOAT, 35 pk (als nieuw) 1961
Sollicitaties zowel mondeling als schriftelijk vereist, 1 x per 2 weken
VERKOOP ONDER GARANTIE
melken. Nieuwe woning in
aan:
FINANCIERING BINNEN 24 UUR
dorp disponibel.
n.v.,
Leeuwarden
P. Boelstra, O.B.Dijk,
St. Jacobiparochie,
WESTERPLANTAGE 16-18
LEEUWARDEN
tel. 05180-595.
Tel. 05100—21014.

Automobielbedrijf Nijland

krant
kv nl

Enige

geven.
Wegens sterke toename van de werkzaam- leiding kunnende
Brieven z. sp. m. aan de
heden in het bedrijf kan worden geplaatst: Directrice, Bogermanstr. 15,
Kollum.

personen-

De

O Volledige betrekking.
Goede arbeidsvoorwaarden.
Leeftijd tot pl.m. 40 jaar.

Gevraagd:

bekend
met
automobielen.

g'^Sf^jSfetêrT 1 2 75

zal zijn de belangen te
van de bestaande relatiekring en deze uit te breiden.

Rusthuis „Collehelm",
Kollum.

vertegenwoordiger

j

Zijn taak
behartigen

Brieven Optwizel 44, Twijzel.

een all-round

..„.«iPf.

Vertegenwoordiger

LEIDER(STER)

NIJLAND N.V.

m

Bekende Levensverzekerings Maatschappij vraagt voor het rayon
TIETJERKSTERADEEL e. o. een

Gymnastiekver. „Olympia", Twijzel

AUTOMOBIELBEDRIJF

_

tel

Aan de openbare lagere school te Augustlnusga (tweemansschool) wordt gevraagd

voor controlewerkzaamheden
Vereist Praktijkdipl. Boekhouden. Bij voorkeur aantal jaren ervaring in gelijke functie.
Goed salaris.
Brieven aan:

Voor direkt gevraagd

dlening.
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ASSISTENT

voor huishoudelijk werk en be-

jf

■

1

EEN HOOFD

(intern)

\

*:tbw?1

.«w I'

Gemeente Achtkarspelen

KRACHT
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Bijpassende polyester das

volledig in staat kinder- en vrouwenkleding te vervaardigen. Goede salaris- en va_
cantieregeling. 45-urige en 5-daagse werkweek.

VROUWELIJKE

_.
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NAAISTER (Extern)
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Dat hoort bij de feestdagen, zon geom
.
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Uitstekende kwaliteiten, -790 lILjiT * T ; qriize langhaar mohair met grappige
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/
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De VER. „PRACTISCHE HULP" vraagt voor
haar Kinderhuis een
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Nachtelijke vuurzee

Boerderij

met

te

Direktie

Pingjum

machines afgebrand
Vannacht omstreeks kwart over een is de boerderij van de gebroeders J. en G.
Giliam aan de Nes onder Pingjum door brand volkomen verwoest. De gebroeders
Giliam gebruikten van de boerderij alleen de stallen en de schuur, terwijl het
voorhuis was ingericht als atelier van de kunstschilder Frans Pannekoek. De heer
Pannekoek ontdekte de brand en waarschuwde de gebroeders Giliam, die elk aan
een kant van de boerderij wonen. Samen hebben zij het vee kunnen redden. Verder ging vrijwel alles wat in de schuur was opgeslagen, waaronder vele kostbare
machines als een maaidorser, een jacobsladder e.d., en ook de inboedel van de
kunstschilder verloren.
De heer Pannekoek ontdekte de brand
toen hij omstreeks kwart over een uit
het dorp terugkeerde. Het vuur moet
zijn ontstaan in het door hem bewoonde
voorhuis, maar intussen kwam de rook
ook al uit de schuur. Hij waarschuwde
de gebroeders Giliam en samen wisten
zij de twintig stuks vre, die in de stallen van de boerderij stonden, naar buiten te brengen. Toen de brandweer van
Witmarsum arriveerde, stond de met
riet gedekte boerderij al in lichterlaaie.
De brandweer tastte het vuur met vier
stralen aan, doch kon van de kostbare
waaronder nachines van het
inhoud
dorsbedrijf, dat de familie Giliam exploiniet redden. De boerderij, waarteert
op tot mei van dit jaar de vader van
was eigen
de gebroeders Giliam
aan mejuffrouw mr. Meilink in Laren

Bebakening op ijs:

—
—

te

Leeuwarden

—

Ongelukken bij mist en gladheid

—

moest

Vrachtauto's botsten in
West van Buitenpost

afremmen.

D* bestuurder trachtte de auto nog
een dam op ie sturen, maar die manoeuvre mislukte. De auto kantelde
in de sloot en drie van de vier inop weg van Leeuwarzittenden
Brummen
om daar Sint
den naar
Hepen een nat
Nicolaas te vieren
pak op. Ook de Sinterklaaspakjes
waren grotendeels nat. De chauffeur,
die alleen natte voeten kreeg, bleef
bij zijn auto; de anderen zijn, nadat
:ij bij omwonenden van droge kleren waren voorzien, naar Brummen

—

Gistermiddag
om ongeveer kwart
voor twee is in het West van Buitenpost een in de richting Groningen
rijdende vrachtauto van C. en A.
uit
Amsterdam, bestuurd door de heer J.
Schriek, bij een uitwijkmanoeuvre tegen een uit tegenovergestelde richting
komende truck met oplegger van de
Legro, bestuurd door de 45-jarige heer
R. Hoekstra uit Leeuwarden gebotst. De
heer Hoekstra liep een verwonding aan
zijn elleboog op, maar verder deden zich
geen persoonlijke ongelukken voor.

—

doorgereisd.

De bestuurder van de auto, die uit de
bemerkte
in de dichte mist te laat, dat er voor
hem rechts van de weg een vrachtauto
met knipperlicht stond, waarop boomstronken werden geladen. Hij remde
krachtig af en stuurde zijn wagen naar
het midden van de weg, maar deze
gleed op het gladde wegdek door naar
de linker weghelft, vlak voor de uit de
richting Groningen komende truck met
oplegger. De truck werd bij de botsing
hij
zwaar beschadigd, want
kwam
dwars op de weg te staan en werd tussen zijn eigen oplegger en de vrachtauto als het ware gekraakt. De vrachtauto werd aan de voorzijde enigszins
beschadigd. Het verkeer over de rijksweg Leeuwarden-Groningen was bijna
een half uur gestremd.
richting Leeuwarden kwam,

Hantum won een prijs

Kinderpostzegels:
bijna 3 miljoen
Gisteren zijn de leerlingen van twintig door het lot aangewezen schoolklassen, die hebben deelgenomen aan de
Kinderpostzegelactie-1962 met een prijs
verrast. In totaal hebben bijna 20.000
klassen, d.w.z. meer dan een half miljoen

kinderen, zóveel

postzegels en kaarten
verkocht, dat de actie een netto-opbrengst van 2.900.000 heeft opgeleverd.
De kinderpostzegels zijn nog tot 11 ja-

’

nua-.' op alle postkantoren verkrijgbaar,
zodat het niet is uitgesloten, dat de drie

Scholieren uit Pingjum
door auto aangereden

miljoen wordt bereikt.
De eerste prijs, een vakantie van 14
«gen in Nederland, viel ten deel aan
slas ld van de r.k. nijverheidsschool te
wchtenvoorde. Van de Friese scholen
won alleen de vijfde klas van de chr.
nat. school te Hantum een prijs, nameeen eendaagse schoolreis in Neder-

J'JK

land.

„Friesland" door mist met
patiëntje naar Harlingen
Terschelling

is trots op zijn bootverbinding met Harlingen. Gistermiddag
nebben de mannen van de veerdienst
weer eens bewezen vakmensen te zijn, die
ondanks de dichte mist
Wad
op
w»s er niet meer dan vijftienhetmeter
zicht
de dienstregeling stipt op tijd
°"jven uitvoeren. Gistermiddag
om
K*art over vier, na aankomst van de
»*nesland" moest deze direct weer
met een ongeveer achtjay^trekken
dochtertje van de familie R. India,
jj'Q'e.g een
acute blindedarmontsteking had
*n direct naar het ziekenhuis moest woraen overgebracht. De boot kwam in
«arlingen aan binnen de normale tijd
n was 's avonds om ongeveer negen uur
we«r in de
Terschellinger haven terug.
tje directeur van de veerdienst, de heer
voikert Doeksen. heeft alle lof voor kapitein
Willem Alta en zijn mannen vpn
°e ...Friesland"
er. voor kapitein Jelle
!*orjus en zijn personeel van de „Vlie'aila die onder deze moeilijke omstande zaak normaal draaiende

—

—

.

'Aciuenentie

i

Om ongeveer acht uur vanmorgen
werden op de weg van Arum naar
Kimswerd bij de splitsing met de weg
naar Pingjum twee scholieren gewond,
toen ze werden aangereden door een
door adjudant P. Postma uit Wommels
bestuurde personenauto. De adjudant
zag de jongelui, die in Harlirgen naar
school zouden gaan, plotseling voor zich
uit de mist opdoemen -n probeerde
door af te remmen een botsing te voorkomen. Een van de twee scholieren
Groenendijk,
Pingjum
uit
Paulus
liep een hersenschudding op en werd
naar het ziekenhuis te Harlingen over
gebracht, De auto kwam in de sloot
terecht. Adjudant Postma en zijn mede
passagier, adjudant P. van Doorn uit
Witmarsum, kwamen met de schrik
vrij.

Dongjumerpoortsbrug
Franeker beschadigd
Gistermorgen

te

om ongeveer zeven uur

Dongjumerpoortsbrug te Franeker door

oplegger
met
een slippende truck
Keizer
zwaar beschadigd. De heer A.
langs het
zijn
combinatie
kwam met
smalle
Hocquard en wilde over de
iets
daarvoor
Hij
moest
rijden.
brug
bij deze manaar rechts uithalen, maar
op
noeuvre ging de zware vrachtwagen
de
tegen
hij
glijden
tot
de gladde weg
brug tot stilstand kwam. Er werden
twee zware bevestigingsstangen verbogen, een lichtmast liep schade op en de
lier waarmee de brug wordt bewogen,
werd van zijn sokkel gedrukt. De truck

enige
rechtervoorzijde
schade op. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
liep aan de

Stilstaande trailer de
sloot in bij Itens
Gistermorgen om ongeveer zeven uur
deed zich bij Itens een niet alledaags
ongeluk voor. Hier gleed een stilstaande truck met oplegger van de spiegelgladde weg in de bermsloot. De combinatie van de Gebr. Siebesma uit Oosterwierum had hier vee in voor Frankrijk. Bij Itens bleek het wegdek zo glad
te zijn, dat de chauffeur H. Visser uit
Itens en zijn bijrijder het niet langer
verantwoord achtten verder te rijden. Zij
zetten de zware truck met oplegger aan
de rechterkant van de weg stil en stapten
uit om de situatie te bespreken. Terwijl
zij op de weg stonden, begon het gevaarte te glijden, via de smalle berm
de sloot in. Het vooreinde van de truck
en het achtereind van de oplegger bleven tegen een boompje hangen, waaraan
het waarschijnlijk te danken is, dat de
wagen niet kantelde. Het vee liep geen
letsel op. Een kraanwagen uit Wolvega
bracht het gevaarte weer op de weg.
Een van de boompjes moest sneuvelen.

Tussen Flie en

Lauwers
Vermoedelijk door een defect aan de
stuurinrichting botste de heer K. van der
Wal te Harlingen gistermiddag omstreeks half vier met zijn Daf tegen de
muur van de woning van schilder J.
Nauta op het Oosteinde te Sint Annaparochie. De vensterbanken
werden
verzet en een fiets van de heer Nauta, welke tegen de muur stond is gedeeltelijk vernield. De auto werd licht
beschadigd; de heer Van der Wal bleef
ongedeerd.

De landbouwer G. van Wijk te Donkerbroek viel van de hooizolder. Hij
werd naar het ziekenhuis te Heerenveen
overgebracht. Hij bleek een bekkenbreuk
te hebben opgelopen.

Toneelkonferentie
week uitgesteld
In verband met de begrafenis van
Prinses Wilhelmina Is de voorgenomen
konferentie over het openluchttoneel
van Beetsterzwaag, die nu zaterdag In
het Witte Huis te Olterterp zou worden
gehouden, een week uitgesteld.
Zij
wordt nu op 15 dezer des middags gehouden, waarbij, zoals gemeld, zullen
spreken de heren F. Dam, burgemeester W. Harmsma en H. Hellinga.

BE^Bfl
■Jjl
t.

P»^^
jPTIrfT
Hk
W>**hL BBP**^^i
P^i yflfl^^^^^^TSßH*V
B Cti//D»^7^
Bk
4

—

|&.

Rillerig? Onprettig?
Vlug:

ASPRO

Ook is gebleken, dat het publiek
dikwijls nog niet op de hoogte is met
de wijze van bebakening. Liggende
takken of riet duiden een wak of zwakke plek aan. Staande takken geven
aan, dat tussen deze takken het ijs betrouwbaar is. De voorzitter deed een
beroep op de aanwezigen dit vooral bekend te maken, opdat verdrinkingsgevallen kunnen worden voorkomen.
Besloten werd, dat de eerstvolgende

grote Baarderadeeltocht zal aanvangen

te Weidurn en zal gaan via Baarderadeel zuid. Eventueel te houden kleinere
tochten zullen op meer plaatsen startgelegenheid verkrijgen.

De Chinese volksrepubliek heeft door
de publicatie van een aantal kaarten in
zeskleurendruk duidelijk te kennen gegeven, wat zij voor heeft met de voorstellen, die zij op 21 november aan India
heeft gedaan. Indien de Chinese voorstellen zouden worden opgevolgd, zou India 93.000 vierkante kilometer van het
noordoostelijke grensgebied, dat door
China als deel van Tibet wordt opgeëist, tot zijn grondgebied kunnen rekenen, terwijl 31.000 vierkante kilometer
van Ladakh de Chinese Volksrepubliek
zouden toevallen. De kaarten waren gepubliceerd In het Engelstalige weekblad
„Peking Review", dat in het buitenland
wordt verkocht.
Premier Nehroe heeft een bezoek gebracht aan Charduar, 32 km. ten noorden van Tezpoer. Hij zei tegen soldaten,
die juist uit door China bezet gebied waren teruggekeerd, dat de Chinezen bij
een nieuwe aanval grotere tegenstand
zullen ondervinden. De Chinese aanval
heeft het land ook goed gedaan, omdat
er een eind is gekomen aan interne
twisten en er meer eenheid is ontstaan,
aldus Nehroe. De Indiase premier werd
begeleid door de minister van deensie,
Chavan. Een Indiase Rode-Kruis-ploeg
is in Tezpoer teruggekeerd met 64 gewonde Indiase krijgsgevangenen, die
door de Chinezen zijn vrijgelaten.
De „Times of India" meldt, dat de
eerste zending Russische Mig-straaljagers volgende maand in India verwacht
worden. De toestellen zullen door Indiërs bestuurd worden, die thans in de
Sovjet-Unie worden opgeleid. Het Indiase blad zegt, dat de Sovjet-Unie erin
toegestemd heeft, India twaalf toestellen
van het type Mig-21 te leveren.

naar

Djakarta?

De KLM zal waarschUnlijk met ingang
van 1 februari 1963 naar Djakarta gaan
vliegen. De wekelijkse dienst om de
zuidroute via Blak naar Sydney zal dan
in plaats van via Biak over Djakarta
gaan lopen. Aangezien de poolvlucht
naar Blak eind dit jaar zal worden opgeheven, zullen de Nederlanders, die na
1 februari uit Nieuw-Guinea naar huis
willen reizen, daardoor via Djakarta
moeten vliegen. Verwacht wordt, dat de
landingsrechten

in

Djakarta

formeel »"

per 1 januari aan de KLM zullen worden verleend, dezelfde datum, waarop

luchtvaartmaatNleuw-Guinese
de
!»'"
Kroonduif" aan
„Garoeda Indonesia Airways" zal worden overgedragen, aldus is in Hollandia
de

schappij

meegedeeld.
Het is op Biak overigens officieel nog
niet bekend of de overeenkomst tot

overdracht van ~De Kroonduif" aan de
„Garoeda" in Djakarta is ondertekend.
De direkteur van „De Kroonduif", A.
Janssen, heeft het nieuws via RadioAustralië gehoord, maar het telegram,
dat hij van dr. E. van Konijnenburg zou
ontvangen zodra de handtekeningen zijn
gezet, is nog steeds niet binnengekomen.
Aangezien de partijen vorige week al
volledige overeenstemming hadden bereikt, rekent men er op, dat alles in
kannen en kruiken is.
Bij de KLM-direktie is niets bekend
omtrent de mogelijke hervatting per
1 februari van diensten naar Djakarta.
zodat het bericht uit Hollandia in dit
stadium noch bevestigd, noch ontkend
kan worden. Ten aanzien van de
routeveranderingen, die daarna zullen
optreden, wordt van KLM-zijde meegedeeld, dat deze pas kunnen worden
bestudeerd als het resultaat van het
gesprek, dat de onder-direkteur vande
KLM, dr. Van Konijnenburg, in
Djakarta voert over het tijdstip van
hervatting en de frekwentie bekend
is.

Zware explosies
in fabriek bij
Sas van Gent

Omstreeks half tien vanmorgen Is met
een reeks daverende ontploffingen, die
tot ver in de omtrek te horen waren,
een nieuwe installatie van een fabriek
van teerderivaten in Zelzate, even over
de grens bij Sas van Gent, in de lucht
gevlogen. In deze fabriek werken enkele
honderden mensen, maar slechts twee
werknemers werden licht gewond. De
brand ging gepaard met een enorme
rookontwikkeling. Tot in Zeeuws-Vlaanderen waren de rookwolken en de steekvlammen te tien.
De eerste ontploffing vond plaats in
de benzolafdeling, de voornaamste produktie-afdeling van het bedrijf. Van de
drie tanks met benzol, die zich op het
fabrieksterrein bevinden, zijn twee geëxplodeerd en in brand geraakt. Een
aantal van de creosoottanks. die op vrij
grote afstand van de benzoltanks staan,
is eveneens geëxplodeerd. Op het fabrieksterrein heerst een enorme ravage.
Stukken metaal van de verwoeste tanks
werden honderden meter» weggeslingerd. Vanmiddag om twee uur was het
vuur met koolzuurschuim bedwongen.
steun van de overheid worden uitgevoerd In Zelzate ontstond een begin van
wordt een bevredigende medewerking paniek, omdat men bang was dat de hele
van het betrokken bedrijfsleven verkre- fabriek in de lucht zou vliegen.
gen. In het algemeen wil de overheid alDuitse staatssecretaris:
les wat in het belang van de konsumenten dient te geschieden zoveel mogelijk
van de betrokkenen zelf laten uitgaan.
Tegen het denkbeeld van een konsumentenraad had drs. Gijzeis voorshands reserves. Afwijzend stond hij tegenover de
instelling van een afzonderlijke afdeling
voor konsumentenzaken aan het departement van Economische Zaken.
Het subsidie voor de vergelijkende De Westduitse
prof. K.
warenonderzoeken is voorshands tot Carstens heeft staatssekretaris
in
Parijs verklaard,
een maximu.n van 100.000 bestemd dat de bondsrererlng er zeker geen bevoor het Consumenten Contactorgaan. zwaar tegen heeft als
na afwikkeling
Het totale bedrag beloopt 125.000. Het der Cubaanse crisis
overleg
het
is de bedoeling dat, als zich andere sen het Westen en de Fovjet-Unie tusover
aktiviteiten in het belang van de kon- een onderhandelingsbasis voor
de Duitsumenten zouden voordoen, de mogese en de Berlijnse kwestie wordt herlijkheid openstaat een beroep op het vat.
resterende bedrag te doen. Verder is
Carstens, die sprak in het parlement
de regering van plan het percentage
Westeuropese Unie, voegde hieraan
der
van het subsidie, dat de overheid aan
het vergelijkende warenonderzoek in toe dat nieuwe westelijke voorstellen
geen zin hebben zolang de Sov1963 zal toekennen, te verhogen van echter
jet-Unie vasthoudt aan het sluiten van
50 tot 70 procent.
afzonderlijke vredesverdragen met Oosten West-Duitsland en terugtrekking van
de westelijke mogendheden uit Berlijn.
Zolang de Sovjet-Unie geen bereidheid
met
toont om de problemen op redelijke wijze op te lossen, zo zei hij, moet het wesEr wordt in de Amerikaanse plaats ten niet bij voorbaat zijn
mogelijkheden
Foxboro koorstachtig gezocht naar 22 beperken door ze te vroeg
bekend te
minatuurkerstbomen die zoals achter- maken.
af is gebleken
een dodelijk gevaar beparlement heeft na de rede van
tekenen. De boompjes, 35 centimeter deHet
Duitse staatssecretaris een resolutie
hoog en gemaakt van taxistakken, zijn aangenomen
waarin het zijn bekende
eind vorige week verkocht op een door
een kerk daar georganiseerde bijeen- standpunten tennogaanzien van de Berkwestie
eens samenvat, te
komst van naar schatting duizend men- lijnse
weten:
verwijdering
van de muur, versen. In de boompjes zat een vogeltje op zekering van vrije
toegang tot West-Berzijn nest. Drie boontjes, donker oranje lijn
en herstel van het vrije verkeer
van kleur, dienden als eitjes. Gebleken
tussen het westelijke en het oostelijke
is dat de boontjes bizonder ongelukkig stadsdeel,
bescherming en versterking
zijn gekozen. Het zijn Jequirity-boontjes,
verbinding
van
de
tussen Berlijn en
die dodelijk gif bevatten.
West-Duitsland, het sluiten
van een
vredesverdrag met een herenigd Duitsland dat het beginsel van vrije zelfbeschikking erkent en onder omstandigheden die nauwe en vreedzame samenwerking tussen het nieuwe Duitsland en
zijn buurlanden verzekeren.

HOEWEL SITUATIE NOG GUNSTIG IS:

Wering van misleidende
reklame in overweging
Bescherming

van

de konsumenten
(Van onze parlementaire korrespondent)

De staatssekretaris van Economische
Zaken, drs. Gijzeis, heeft, wat het nemen
van wettelijke maatregelen tegen misleidende aanprijzing van waren betreft,
overleg geopend met de belanghebben-

den op het terrein van de reklame, waaronder de konsumentenorganisaties, om
na te gaan of ook in Nederland behoefte bestaat aan een optreden van overheidswege, of aan het bevorderen van
bepaalde aktiviteiten van de belanghebbenden zelf. Hij heeft dit gisteren in
de Tweede Kamer bü de behandeling
van de begroting van Economische Zaken voor 1963 meegedeeld. Hoewel men
algemeen van oordeel was, dat op dit
gebied in Nederland nog geen onrustbarende situatie bestaat, zo zei hij,
bleek men toch wel van gevoelen, dat
op enigerleid wijze aandacht dient te
worden geschonken aan de reklame, teneinde te geraken tot het ontwikkelen van
gedragsregels op dit stuk. De staatssekretaris vertrouwde, dat uit dit overleg een resultaat zal ontstaan, dat aan
de wensen van de konsumenten tegemoet
komt. Hij kon nog niet meedelen In welke richting de gedachten zich bewegen.
Uitvoerig zette hij uiteen wat het
standpunt van de regering Is ten aanzien
van de bescherming van de konsumenten. Het is onder meer de bedoeling te
komen tot een uitbreiding van de mogelijkheid aanduidingsvoorschriften

te

geven. Vergelijkende warenonderzoeken,
mits met de nodige deskundigheid opgezet en uitgevoerd, achtte hij zowel in het
belang van de konsumenten als in dat
van het bedrijfsleven. Bij de onderzoekingen die onder auspiciën van het Consumenten Contactorgaan met geldelijke

Geen Duits verzet
tegen
met

’

’

overleg
Moskou
——

Kerstbomen verkocht
dodelijk gif

—

—

,

m
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Verkoudheid

Liggende takken: China eist ruim
gevaar; staande: 120.000 vierkante
betrouwbaar
kilometer op

Onder voorzitterschap van burgemeester mr. L. G. Boelens werd te Mantgum
de algemene vergadering van de Wswegcentrale Baarderadeel gehouden. Er
was een totaal batig saldo aanwezig
van ’2.604,40. Dit was vooral te danken
aan de in het vorige seizoen, in de haast
(NH).
georganiseerde doch zeer
geslaagde
De brand moet zijn ontstaan in het Baarderadeeltocht, waaraan ruim
1350
bewoonde personen
door de heer Pannekoek
hebben deelgenomen. De
voorhuis. De kunstschilder had, voor- kaartjesverkoop voor de YWC was zeer
dat hij naar het dorp vertrok, de kachel goed, namelijk 1471 stuks.
aangezet. Vermoedelijk is de schoorOp verzoek van vele afdelingsbesturen
steen in brand gevlogen
werd overeengekomen, er vooral bij de
ouders, het onderwijzend personeel en
verder aan een ieder die het maar horen wil, op aan te dringen, dat de ijswegen niet eerder betrouwbaar zijn, dan
nadat vanwege de centrale de richtingwijzers zijn geplaatst en de afzetting
van onbetrouwbare gedeelten
heeft
plaats gevonden.

Eén van de vele: bij Jutrijp gleed
gistermiddag een Dafje van de rijkseen admiweg toen de chauffeur
ambtenaar
van
het PEB
nistratief

KLM 1 februari

Voorkom

kostbare

weet nog van niets

Een van de wereldvermaard»
FORD produkten, dus: bctrouwbaar degelijk comzuinig
fortabel
verbluftend In prestaties

""

""

Inclusiefvele extra's als verseluchtverwarming en vinyloekleding. Bijzonder krachtige
41 PK motor, 4 versnellingsbak.

Prijzen Staatsloterij

.
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—

—

In de 557 eStaatsloterij
4e klas
16e lijst viel een prijs van f2.000,— op
14913; van f 1.500 op 5908, 17*31 en van
f 1.000 op 3545 MM i met premie van
f 30.000), 10IÖ1, 13295. 15300, 18023, 19160.
Prijzen van l 400 op 2559, 2778, 3333,
4724, 5391, 805», 10393, 11794 12002
19668, 20607 en van f 200 op 1137
1383, 2102, 3052, 5842, 7188, 7431, 7882'
7888, 9195, 10101. 10377, 10837, 10941'
11579, 11816, 12797, 13688, 14848.
15565. 17953, 18161, 18425, 18702, 14141)
19452, 2035», 20493, 20772, 20832 2137
21756.

***'
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Wagenaars

yrijflag

yoorjeel

Zeilmakerij

""**"

Slnd.- 1895

Leeuwarden
WUbrand dr OeesUtr dn
Tel. 26095 l7l

- g

Originele, onontvette
Noorse wol. Breien
tnaar:

sterke èn war-

me mannensokken,
solide sporttruien,
lekkere vesten en
ga maar door. In dit
Vrijdag Voordeel per
knot van
A25

100gram

(met gratis brelpatroon)

Dameshoeden, van
mooie mohair glvré.
Kies uit tien modellen.
Kies tussen gekleed en
Jeugdig-modieus. En
kies uit een hele reeks
prachtige kleuren. De
prijs is deze keer verrassend laag
Q7S

Goed geperforeerde
rollen closetpapier.

Prima van kwaliteit.
Tijdens dit Vrijdag
Voordeel extra laag In
prijs. 8 dikke rollen

Qf\c

slechts
OVJ
72 rollen In doos verpakt (gemakkelijk,

voorraad!)

zon

O

«^lO

Hongaarse runder-

goulash. Uitstekend
toebereid. Heerlijk gekruid. Een fijne win-

terkost, die weinig
kost dit Vrijdag Voordeel. Per groot blik

van 400 gram betaalt
U niet meer
439
dan
1

Grote partij optisch-

witte slopen, van
prima graslinnen.
Diepe hotelsluiting.
Bekend Twents fabrlkaat. Kleine prijs door

minimaal-kleinefoutJes. Grote maat,
cOx 70 cm. Zolang de
voorraad strekt 450
1.95 en
I

Jongens-molières,
uit prima rund-boxleder In effen. Vlot
model. Ijzersterke
„wood-milne" rubber
zool. Alleen zwart.
Maten 3640 13.25
32-35 12.50 >l/")90
Iv
28-31

Ecru flanellen lakens
van zware kwaliteit.
Extra breed: 2-pers.
175 x 230 cm. 5.50
1-persoons
y|5Q

150x230

T"

Damespyjama's, van
warme zwanedonsflanel. Het jasje in leuk
fantasiedessin. De pantalon In bijpassende

""BHIIIIIIa^^

Eewal'
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unitint. U kunt kiezen

uit 2 modellen (V-hals
of kraagje) en verschillende kleuren en desr 95
sins. Maten

■YM^S
■■XI

-

■

SNEEK

in"
te"

Mr. 11. L.
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V! 7 BRUYNZEEL

Leeuwarden

flillll!!lllïij
Met

adverteren
host ook

HONIG AROMAslechts 64et \*JIÊÊ
jj

Wedeven, curator

Stationsweg 2,

»

■Tijdfifijfe& Bij elk pak HONIG MACARONI
tafelflacon

W

WE

liggen.

LEEUWARDEN

ooiti)tedk§

Verkooc!

fssssssV
B
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38-48

In het faillissement van
Jan tnia, koopman, wonen
de te Leeuwarden,
73, enig beherend vennoot
van de commanditaire ven
nootschap
onder firm "
CV. Technisch
ir te Leeuwarden u
de enige uitdeling».
ter griffie van de
Kcthtbank te Leeuwarden
gedeponeerd om
aldaar c
durende 10 dagen ter c
van crediteuren

GELD
l!lll«l!llll!IIlllIffllliIiB
FABRIEKEN N.V.

ZAANDAM
wenst haar personeelsbezetting, waaronder zich
reeds vel» medewerkers uit de dne noordelijke
provincies bevinden, uit te breiden met een aantal

==

1
MOKKA MELKA'S

3Q^^j^^^^^fl(|'
BISCUITS

in de leeftijd tot 40 jaar,
voor het verrichten van uiteenlopende werkzaamheden in de ploegendienst. In onze afdelingen voor
machinale houtbewerking wordt aanvankelijk gee*
vakbekwaamheid verlangd. Bij een 4b-unge werk*
week bedraagt het gemiddelde bruto-weekloon in
ploegendienst voor 23-|angen ol ouder f 109.74,
terwijl in de verblijf- en reiskosten wordt tegemoet

=

j=3

70 cent per 200 gram

/^B^^SjSj^BK

gehuwde of ongehuwde WERKKRACHTEN

=

SCHOTSE TOFFEES

Ê

Bk 58 cent per 200 gram^j^^^^^^^^^^^l^k 50 cent per 200 gram J(

gekomen.

"

I

Bent Uop deze dag
[ verhinderd, vul dan*
:

;

nevenstaande strook
-3 In en aend deze in
= een enveloppe aan.BRUYNZEEL

= SCHAVERIJ N.V.
=

ï

woningen te

►pBON
|

.

Zaandam beschikbaar

i

te Zaandam, het loon, de reiskostenvergoeding, de mogeliikheden
huisvesting, de
"«erd'Oregeling. het vervoer en hetgeen

'
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Adres:

I Pl"t.:

Leeftijd:

l

. . . KOUDE

1

i

rj
j
j
il.
(jaarna zou ondergetekende
inlichtingen
nadere
||,
n
bi|
wl
da Bruynontvangen over een betrekking

I zeel Fabrieken

Afd. Personeelszaken
te Zaandam
k

|

WEG
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I "rul'nxe,' meer biedt
I "''"

=
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Voor gehuwden komen

Bloklerter»

i.v.p.

Adverteren doet verkopen
VOETEN!

ECHTE FRANSE LAMSVACHT INLEGZOLEN
Dames en herenmaten, één prijs f 2.25 per paar

GEMSBEDRIJF schoenmakerij

En 4 pakjes margarine.,.

v/h NIEUWENHOUT
YVEERD 14

—

LEEUWARDEN

Ja, PIM natuurlijk! Want wat u ook toebereidt...
met PIM margarine wordt het fijner! Uw vlees, uw
jus. uw sausen... prachtig van kleur en zuiver van
.smaak. Uw groenten, uw vis-schotel... Lekkerder
met PIM! Bovendien is PIM prettiger in de pan en
makkelijk smeerbaar. Vraag daarom altijd PIM,

.
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NATUURAZIJN SLASAUS.AUGURKEN AMORA MOSTERD PICCAUUI'
FRANSE MOSTERD FRITES SAUS .ZILVERUITJES tIMONAOESIROOf»

kiest u de wijste weg!
Met het plaatsen van een WEGWIJZER
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Langebaanprimeur Jutrijp-Hommerts

Oostelijk duo Meyerink (Arnhem) en
Van Bezoen (IJhorst) samen eerste
Kortebaankampioen Jan Heitbrink
tweede Fries na J. Wester (vierde)
(Van onze sportredacteur)

door de verslechterende omstandigheden van de baan) slechts tot een tijd
van 5.43,4 komen en achteraf bleek, dat
Meyerink slechts 0,1 sec. van de eerste
prijs af is geweest. Hoorneman had met
zijn fraaie rit Jeen Wester zelfs nog naar
de vierde plaats verdrongen. Deze man
uit Zutphen werd derde.

De oostelijke rijders hebben gisteren op de fraaie baan van de ijsclub
De uitslagen
te Jutrijp-Hommerts de nationale langebaanvvedstrijd (de eerste in
500 meter: 1. Jeen Wester, Eernewoude
dit seizoen) beheerst. Ludwig Meyerink uit Arnhem en Harm van Bezoen uit 48.6
sec.; 2. Theewis (M. C.) Pronk,
48.9; 3. Ludwig
Warmenhuizen
Meyerlng,
eindigden
algemeen
horst
in
het
van
deze
gezamenlijk
wedstrijd
klassement
IJ
Arnhem 49.4; 4. Harm van Bezoen, IJhorst
1500
en
3000
meter
500,
op
plaats
49.8;
over
de eerste plaats en de derde
5. J. Halfweg. Wieringen 50.1; 6. Jan
ging naar
Zutphen 50.4; 7. Hielke SpeerJan Hoorneman uit Zutfen. Jeen VVester, die na de twee eerste afstanden (de Hoorneman,
stra, Heerenveen 50.6: 8. Roelof
Bakker,
50.7; 9. en 10. Jacobus de Vries,
500 meter won de rijder uit Eernewoude) de leiding had, zakte door een min- IJhorst
Grouw en Jan Heitbrink. Akkrum 50.8; 11.
der sterke 3000 meter, waarin hij zijn grote concurrent Meyerink ver moest Dikkie Jellema, Grouw 51.8; 12. H. Hulst,
51.9; 13 en 14 H. Brouwer, Harich
laten gaan, tenslotte nog naar de vierde plaats. Een opvallend debuut als lan- Elburg
en E. Bensink, Brummen 52.—; 15. Piet
Zwart, Warga 52.1; 16. Piet Venema, Heegebaanrijder maakte de Nederlandse kampioen op de kortebaan, Jan Heit- renveen
1500 meter: 1. L. Meyering,
brink uit Akkrum. Van de Friese rijders (28 in totaal van de lijst van 41) eindig- Arnhem 52.3.
2.37.4; 2. J. Wester 2.38.—; 3. H.
Bezoen 2.38.5; 4. J. Hoorneman 2.39.6;
de hij op de tweede plaats en hij werd tenslotte in het algemeen klassement van
5. M. C. Pronk 2.43.1; 6 en 7. W. van Heist,
en R. Bakker 2.45.1; 8. J. Halftiende. Alleen Jeen Wester en hij slaagden er in zich bij de laatste twaalf op Haarsteeg
weg 2.45.6; 9. J. Heitbrink 2.46.—; 10. E.
3000
meter
te
Een
uitstekende
de
noordplaatsen.
de
prestatie en de training in
Bensink. Brummen 2.46.7; 11. J. van HeesOldenhof,
wijk, Haarsteeg 2.47.4: 12. B.
oostelijke kernploeg in Deventer begint dus al vruchten af te werpen.
2.49.1;
Amsterdam 2.48.—;
13. H. Hulst

londracht

Overigens vielen de Friezen over het
algemeen

toch wel licht tegen. Hielke

Speerstra, Heerenveen, Piet

Venema,

vierde plaats. Hielke Speerstra werd zevende met 50,6 en Jan Heitbrink, die nog
net op tijd wegens stremming van het
verkeer op de baan arriveerde, maakte eenzelfde tijd als Jacobus de Vries,
n.l. 50,8 sec, waarmee dit kampioensduo de negende plaats deelde.
Dikkie Jellema werd met 51,8 elfde,
H. Brouwer uit Harich, die een zeer
zwakke 1500 meter reed dertiende met
52 rond en Piet Zwart, die moeizaam
achter Jeen Wester aan reed vijftiende
met 52,1 sec, terwijl Piet Venema met
52,3 toch wel iets beneden zijn kunnen
bleef.

Heerenveen, beiden het vorige jaar nog
vooraan in de strijd om het Friese langebaankampioenschap), de beide junioreskampioenen Bonne Speerstra, Tjerkwerd en Jacobus de Vries, Grouw (vooral
de 1500 meter van de laatste was zwak),
Piet Zwart, Warga, die er na de 500
meter rle brui aan „af. Libbe Kerstma,
IJlst, Lammert Kalsbeek, Warga, om er
maar enkele te noemen, bezetten vaak
slechts bescheiden plaatsen. Nieuw Fries
talent? Jazeker. We bedoelen in de eerste plaats Dikkie Jellema uit Grouw, die
zich uitstekend weerde en wellicht ook
Hendrik Haak uit Beetsterzwaag, maar
die mist nog wedstrijdroutine. De Friese
Op de 1500 meter mochten nog 28 rijkampioen Jeen v. d. Berg was jammer ders hun kunnen tonen. Ludwijr Meyegenoeg niet aanwezig. Ook misten we rink stelde al in de tweede rit tegen
verschillende andere bekende langebaan- Van Bezoen zün kandidatuur voor de

Jeen slaagde niet

rijders.

Het actieve bestuur van

eerste plaats. In een spannende rit won
Meyerink in 2.37,4 (tegen 2.38,5 van Van
lendracht
tegen

Bezoen). Jeen Wester, die
trof het evenals oweral elders, waar men moest uitkomen
in de vijfde
wedstrijden had vastgesteld niet met het

weer. De mist toas bijzonder lastig en
men kon met geen mogelijkheid de
strijd goed volgen. Bovendien maakten
dooi en mist de baan zwaarder in de
loop van de dag, zodat het al met al een
wat trieste en ongezellige zaak is geworden, die rijders en bestuur echter
tonder morren namen.
De rijders uit het oosten hebben de
vette prijzen dus uit Jutrijp-Hommerts
gehaald en het is nu wel duidelijk, dat
de kunstijsbaan in Deventer een geweldige stimulans is voor dit landsdeel. Ze
hebben nu al een voorsprong op de
meeste rijders uit Friesland, die wel eens
gaan trainen in Deventer, maar dat
hooguit één keer in de week doen, velen
zelfs minder vaak.
Overigens werd de wedstrijd, die onder leiding stond van de heer J. A. v.d.
Sluis uit Gorredijk, vlot afgewerkt. Voor
de mede-winnaar van de eerste prijs,
verliep de 500 meter gunstig. Hij bleef
ni. bij de vijfde start van de wedstrijd,
waarin hij tegen Pronk (Warmenhuizen)
moest starten staan. Pronk keerde na
bijna een ronde te hebben gereden terug,
omdat het publiek riep, dat hij moest
stoppen. Hierdoor kon nogmaals worden
gestart, maar anders zou de Arnhemmer
direct kansloos zijn geweest.
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14 H. Speerstra 2.49.6;
15. P. Venema
2.49.8; 16. O. Jellema 2.51.4. 3000 meter:
1. J. Hoorneman 5.38.1; 2. H. van Bezoen
5.38.8; 3. L. Meyering 5.43.4; 4. W. van
Heist 5.49.8; 5. M. C. Pronk 5.53.2; «. B.
Bakker 5.53.9; 7. J. Wester 5.56.4; 8. E.
Bensink 5.56.7; 9. J. Halfweg 5.58.—; 10 J.
van Heeswijk, Haarsteeg 5.58.4; 11. R. Oldenhof 6.05.5; 12. J. Heitbrink 6.11.4 (gevallen). Algemeen klassement: 1. en 2. L.
Meyerink en H. van Bezoen 159.100 p.: 3.
J. Hoorneman 159.950;
4.
J. Wester
160.667: 5 M. C. Pronk 162.134; 6. R. Bakker 164.716; 7. J. Halfweg 164.967; 8. W.
van Heist 166 733: 9. E. Bensink 167.017; 10.
Jan Heitbrink 168.033; 11. J. van Heeswijk
168.333; 12. B. Oldenhof 169.917.

Zaterdag geen schaatswedstrijden
Het dagelijks bestuur van de KNSB
heeft een verbod uitgevaardigd voor het
houden van nationale schaatswedstrijden en verzoekt IJsverenigingen geen gewestelijke wedstrijden te organiseren op
zaterdag 8 december.

Pronk

rit, deed al-

le mogelijke moeite om beneden deze tijd
te blijven, maar hij slaagde hierin net
niet (0,6 sec. langzamer) en hiermee
bleef de spanning voortduren, want bij

IJSCLUBBESTUREN
Uw advertenties worden nog dezelfde dag geplaatst, Indien zit

vóór 8 uur
's

morgens

opgegeven

worden.

Telefonisch zijn wij te
bereiken van 7.00 uur
's v.m. tot 17.30 uur
's nam. onder no.

0 5100 - 22941

Voor advertenties in de Friese
Koerier kunt u ook dit nummer
bellen.
Jantje Venekamp-Tienkamp (rechts)
de winnares van de grote hardrijderij voor vrouwen in Beetsterzwaag, in duel met mede-finaliste
At je Keulen-Deelstra (links).

Hardrijderij voor vrouwen in Beetsterzwaag

Jantje Venekamp-Tienkamp won in
finale van Atje Keulen-Deelstra
Dichte mist maakte volgen van

wedstrijd bijna onmogelijk

Kwartfinales
t In de kwart finales kreeg Atje Deelstra te maken met Ike Hoekstra—Seinstra uit Groningen. Beide malen toonde

zich duidelijk superieur. Grietje Oosterhof bleef in twee ritten de baas over
Hoekstra. De meest spannende
„lisnocht" te Beetsterzwaag trof het gistermiddag niet met haar leuwkje
De
ontmoeting
in de kwartfinale was de rit
hardrijderij voor vrouwen, die voor Friesland in deze categorie een primeur tussen Marijke
Flisijn en Annie van der
betekende. De prachtige midden in de bossen gelegen, baan verkeerde n.l. Steeg—van der Meer. De eerste rit werd
door de dooi in een slechte conditie. Daar kwam bij dat een dichte mist het kamp, hoewel Marijke eerst leek te zijn.
rit was voor Annie en de
volgen van de wedstrijden bijna onmogelijk maakte. Toch hebben de vijftien De tweedebeslissende
werd gekenen
derde
deelneemsters, van wie Annie Arendz uit Akrum op het appèl ontbrak, ge- merkt door veel valse rit
starts. Uiteindelijk
maakt wat er van te maken was. De wedstrijdbaan, waarop steeds meer water zegevierde Annie. Jantje Venekamp—
kwam te staan en dientengevolge steeds zwaarder werd, vergde veel van het Tienkamp was tweemaal duidelijk steruithoudingsvermogen van de dames. Beetsterzwaag mocht niet klagen over ker dan Lutske Hiddinga.
de kwaliteit en de quantiteit, want de sterkste Friese rijdsters van het ogenblik kwamen aan de start, uitgezonderd om bekende redenen de onoverwinnelijke Martha de Vries—Wierin ga. Uit het veld van vijftien kwam tenslotte
de enige Drentse rijdster van het gezelschap, n.l. Jantje Venekamp—Tienkamp In de halve finales plaatsten zich dus
Atje Keulen—Deelstra, Grietje Oosteruit Assen als winnares te voorschijn.
hof, Annie van der Steeg—van der Meer
Jantje Venekamp—Tienkamp. Grietje
en
In de eerste omloop had Jantje het uit Jubbega en Grietje Oosterhof te la- Oosterhof schoot in snelheid te kort om
gemakkelijk, daar haar tegenstandster ten vertrekken.
het Atje erg lastig te kunnen maken.
wegbleef. In de kwartfinale won Jantje
Atje
Keulen—
Beide malen werd Atje nl. duidelijk winomloop
In
de
eerste
had
van Lutske Hiddinga uit Heerenveen, Deelstra weinig moeite met Henny Wie- nares, terwijl Annie van der Steeg—
terwijl zij In de halve finale Annie van
gersma—v. d. Brug uit Heerenveen. Atje van der Meer op haar beurt de eer In
der Steeg—van der Meer, Huizum, in won nJ. gedecideerd in twee ritten. twee ritten aan Jantje moest laten.
twee ritten naar de kant verwees. In Spannender ging het toe in het duel
de finale kreeg Jantje Venekamp—TienJong (Jubbega)—Grietje
kamp het te stellen B't Atje Keulen— Gooitske de
Oosterhof. De eerste rit werd door Grietvoor
Deelstra uit Irnsum, Ook deze laatste je gewonnen, maar de tweede werd een
hindernis nam de Drentse kampioene kamprit, zqdat een derde rit de beslisIn een steeds dichter wordende mist
uitstekend, want beide malen zegevierde sing
brengen. Opnieuw zegevierde begonnen Atje en Jantje aan de finale.
moest
zij met ruim verschil. De strijd om de
uit Nij-!horne De eerste rt werd met enkele meters
Grietje. leuwkje
derde en vierde prijs, tussen Grietje schakelde in tweeHoekstra
Jantje Seinstra verschil door Jantje gewonnen. De tweeritten
Oosterhof uit Nijeholtpade en Annie
Hoornsterzwaag uit. Marijke Flisijn de rit werd na 25 meter onderbroken
van der Steeg—van der Meer werd in uit
uit
Huizum klopte Dina Hokwerda uit door een val van Atje. Jantje stopte en
het voordeel van eerstgenoemde beslist. Irnsum, eveneens in twee ritten. De ge- dus werd er opnieuw gestart. Ook nu liet
Ondanks de vele valse starts, er werd routineerde Annie van der Steeg—van de Drentse zich niet verrassen en won
op schot gestart, was de wedstrijd mooi der Meer had weinig moeite met Aaltje met een viertal meters -erschil de eerop tijd afgelopen, waarvoor de organi- Spoor uit Garijp. Jantje Venekamp— ste vrouwenhardrijderij In dit seizoen.
serende IJsvereniging terecht een pluim Tienkamp had het al heel gemakkelijk Uitslag: 1. Jantje Venekamp—Tienkamp,
verdient. Daar deze wedstrijd op de ver- daar Annie Arendz verstek liet gaan. Assen, 100,--; 2. Atje Keulen—Deelstra,
jaardag van de Sint viel kon de Goed- Het pittige Heerenveense melsj Lutske Irnsum,
75,—; 3. Grietje Oosterhof,
heiligman het niet laten om zich even te Hiddinga verwees in twee ritten Koenie Nijeholtpade, ’50,--; 4. Annie van der
laten zien. Ook de Sint trad op als star- de Glee uit Nijehorne naar de kant. Steeg—van der Meer, Huizum, ’25,—.
ter, maar ook d?' toerd geen succes, Ike Hoekstra—Seinstra uit Groningen leuwkje Hoekstra, Marijke Flisijn, Lutstoant pas bij de zevende maal gelukte het had een staand nummer en kwam daar- ke Hiddinga en Ike Hoekstra—Seinstra
de kindervriend om Gooitske de Jong door automatisch in de kwartfinale.
ontvingen elk ’2,50.
Atje

IJsclub

Halve finales

het winnen van ook deze afstand zou de
man uit Eernewoude reeds zeker zijn van
de ereprijs. Geen van de anderen kwam
meer aan deze tijden toe.
Jan Heitbrink, die Jacobus de Vries
ver achter zich liet, reed uitstekend en
plaatste zich met 2.46,- op de mooie negende plaats. Hielke Speerstra, Piet Venema en Dikkie Jellema (de laatste
weerde zich overigens in de laatste rit
tegen Hulst uit Elburg knap) kwamen
met resp. 2.49,6; 2.49,8 en 2.51,4 op de
veertiende tot de zestiende plaats, maar
zij kregen daarmee geen plaats bij de
laatste twaalf, die In de dichte mist,
voor het beslist niet talrijke publiek aan
de laatste loodjes op de 3000 meter begonnen.

Finale

Weer andere winnaar

Ja, die 3000 meter heeft weer een
andere winnaar opgeleverd. Jan Hoorneman uit Zutphen (de kunstijsbaan bijna
vlak bij huis dus) reed in de eerste rit
tegen Van Bezoen en de tijden (5.38,1
en 5.38,8) bleken tenslotte de snelste. Jan
Heitbrink had al snel een voorsprong
genomen op Bensink uit Brummen,
maar in de derde ronde kwam hij in de
De
bocht ten val en dat betekende de laatNu kwam hij tot 49,4 sec. en dat be- ste plaats op deze afstand en tevens dat
tekende een derde plaats op deze af- de Akkrumer niet Bensink en misschien
stand achter Pronk, die met 48,9 lange ook nog Van Heist achter zich zou hebtijd de leiding had. Jeen Wester ging ben gelaten in het eindklassement. Ludechter in de vijftiende rit bijzonder goed wig Meyerink gaf Jeen Wester geen
over het toch niet al te snelle ijs tegen kans, maar de Arnhemmer kon (mede
Piet Zwart en de man uit EernewouDe beste Fries in Jutrijp-Hommerts,
de, die een goede sprint bezit, werd
tenslotte eerste met 48,6 sec. Van BeJeen Wester (voorgrond), in zijn rit
op de 500 meter, die hij als beste
zoen, die moest rijden tegen Lammert
afsloot, tegen Piet Zwart.
Kalsbeek kwam met 49,8 sec. op de

Jantje

’’

snelsten

ARJEN DIJKSTRA

Schimmenspel in de Grote Veenpolder

Arjen Dijkstra uit Nijbeets kwam als
laatste aan en ging als eerste heen
Wiebe Wijnja en Geert Regts verrassend
verslagen door negentienjarige Arjen
Onder de titel „grote rijderij van mannen" heeft de ijsclub „De Eendracht" In
de barre vlakte van de Grote Veenpolder bij Scherpenzeel gistermiddag een spookachtig schimmenspel laten opvoeren in een dichte mist, die Sinterklaasrijmen
dichtte aan de bomen en mensenharen. De negentienjarige hbs-er Arjen Dijkstra
uit Nijbeets was de laatste bardrijder, die bij deze bijzondere Sinterklaas-voorstelling aankwam; hij had de baan niet kunnen vinden In de mist
Diezelfde
Arjen bromde 's avonds als de gelukkige overwinnaar de mistnacht weer in naar
Nijbeets met honderd gulden op zak om Sinterklaas van te vieren. Hij was dé grote
verrassing van deze eerste grote mannenrijderij van dit seizoen. Eerst versloeg hij
tot verbluffing van vriend en vijand de sterke Wibe Wijnja uit Uitwellingerga op
overtuigende wijze, daarna de immer gevaarlijke Egbert Vaartjes uit Wolvega. In
de halve finale moest hij het opnemen tegen Geert Regts uit Nieuwebrug, die algemeen als de overwinnaar van deze middag getipt werd. Maar zelfs de mist kon
niet verhullen, dat Arjen Dijkstra de sterkste was. In de finale had hij toen niet al
te veel moeite meer met K. de Boer uit Assendelft

....

.

Eén feit hangt na deze ijs-première
in de Grote Veenpolder niet meer in
de mist: dat Arjen Dijkstra dit seizoen
tot de top van de Friese mannenrijders zal behoren. Een ander feit, dat
ook niet mistig is: Arjen heeft zijn
kracht en snelheid voor een belangrijk
deel te danken aan een geregelde en
intensieve training op de kunstijsbaan
van Deventer, waarmee deze instelling
haar invloed dus ook al loet gelden
op de Friese kortebaan. Wie het aangaat, trekke zijn konsekwenties
Voordat dit schimmige maar wel verrassende feest in de mist begon, had
het bestuur met het oog op de bijzondere
omstandigheden laten omroepen dat
iedere rijder voor eigen risico reed
Wie zichhacM
ven. mochten zich
alsnog terugtrekken. Het bestuur had
nog overwogen om de wedstrijd niet door

..

te laten gaan, maar er waren niet minder dan negentien rijders van heinde en

verre naar de Grote Veenpolder geko-

men, onder wie verscheidene uit de Kop
van Overijssel en een, KI. de Boer, zelfs
uit Assendelft. Het was voor de eerste
kee-, dat De Boer naar een Friese baan
was getrokken
Hij was 's morgens
acht uur uit Assendelft vertrokken en
's avonds acht uur nog lang niet in Assendelft terug. Nee, voor De Boer is het
zeker één van de vreemdste Sinterklaasfeesten van zijn leven geworden, maar
hij kwam toch nog met een tweede prijs
('60.--) thuis

gens door een val de baan uitgezeild en
kieeg men hem aan de finish in het

geheel niet te zien
De 35-jarige Egbert Vaartjes, die elk
jaar weer met frisse moed de baan opstapt, had er de vaart nog goed in en
versloeg in de eerste omloop G. de Weert
uit Blesdijke. J. van Dijk uit Zwollerkerspel maakte de tocht van Cor Smit
uit Kampen naar de Grote Veenpolder
tot een vergeefse reis. Gelukkiger was
de broer van Cor, Evert Smit; hij versloeg Gerrit de Vries uit Munnekeburen,
die uitstekend partij gaf, in twee spannende ritten. C. de Vreeze uit Sloten, net
terug uit Nieuw-Guinea en ongetraind,
wist wel raad met Jaap van der Veen
uit Blokzijl. Riekle Hoekstra uit Oudeschoot degradeerde een andere Kampenaar, Z. Selles, tot toeschouwer. De sterke 29-jarige Piet Wieling uit Delfstrahuizen vermorzelde W. J. van der Berg
uit IJsselmuiden en K. de Boer uit Assendelft danste in zijn blauwe fantasietrui ver voor H. Schrokker uit Munnekeburen uit.

Eerste verrassing

De eerste grote verrassing kwam in
de tweede omloop toen Wiebe Wijnja,
die een staand nummer had gehad, uit
moest komen tegen Arjen Dijkstra, wiens
tegenstander in de eerste omloop was
weggebleven. Wvjnja, die studeert aan
de Technische Hogeschool in Del/t en
dia t/interen pas in Friesland was terugGeen enkele toeschouwer heelt een gekomen
kon de rechte techniek niet
hele rit gezien; men kon de rijders nau- vinden voor
deze wedstrijd. Hij had
welijks over een halve baanlengte
vol- geen antwoord op de flitsende, uiterst
gen. De rijders kwamen naast elkaar uit snelle slagen van Arjen Dijkstra,
die
de mist opdoemen en soms was het er tweemaal gedecideerd won.
maar één; dan was zijn tegenstander erVaartjes gaf de jeugdige Van Dijk een

lesje in veteranistisch Fries hardrtfden.
Evert Smit smeedde het ijzer vlug tegen
zijn plaatsgenoot Andries van Bruggen,
wiens tegenstander in de eerste omloop
ook was weggebleven. Geert Regts, die
in de eerste omloop ook al niet had behoeven te rijden, toas onbevreesd voor
De Vreeze, die in twee ritten onder ging.
Piet Wieling, die daags tevoren nog met
griep in bed lag. (Jk kin net thüs sitte
as der üs is") had drie ritten nodig tegen de fel rijdende Riekte Hoekstra. K.
de Boer moest er ook driemaal over doen
om Wolter Jetten uit Sint Johannesga te
verslaan.
Arjen Dijkstra won in de derde omloop
(op de zes) gemakkelijk tegen Vaartje».
Een bijzonder spannende strijd ontbrandde tussen Geert Regts en Evert Smit.
Geert Regts won zijn beide ritten met
een zeer klein verschil. Bij Piet Wieling
begon zich toch zijn minder goede conditie te wreken in de strijd tegen de Assendelftenaar De Boer. De jongeman uit
Assendelft bleek trouwens een watervlugge en taaie rijder te zijn, die met
zichtbaar gemak tegen Wieling won.

Beslissing
In de .alve finale (op de drie) viel de
beslissende slag tussen Arjen Dijkstra en Geert Regts. Het werd een harde,
felle strijd, zo hard en fel en ook spannend zoals men dat op een kortebaanrijderij voor mannen maar wensen kan.
Regts moest in de jonge Dijkstra duidelijk zijn meerdere erkennen. Hier brak
geweld tegen geweld los, jeugdige kracht
tegen jeugdige kracht, maar hier won
een betere training, een soepeler, leniger slag. In de fi'.ale had Arjen Dijkstra
daarna niet veel meer «e stellen met De
Boer, die een staand nummer had gehad.
Nog net op tijd werden de laatste ritten verreden. Toen trok de baan geheel
weg in mist en duisternis. Elke rijder
kreeg van het 1 stuur een banketletter
van een rijksdaalder mee naar huls ter
gelegenheid van Sinterklaas. De uitslagen waren: 1. Arjen Dijkstra, Nijbeets:
100,--; 2. Klaas de Boer,
Assendelft:
60,—; 3. Geert Rrvg'.s, Nieuwebrug’4o,—; 4. Evert Smit, Kampen: ’2o—-5. Egbert Vaartjes, Wolvega: ’lO--'«'
Piet Wieling, Delfstrahulzen.
' '
grote,

’’
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Papiermandje, van ge-

vlochten Italiaans stro,
artistieke uitvoering.
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Plastic hangers, voor

lingerie en het drogen
van no-lron en nylon
kleding. In diverse
kleuren,

6 stuks voor

y^jfiJl

'S.

il

/\^' /
J|^>!L-'.>

't i
/’

j//

7SC
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Royale

Van. Gend&Loos biedt vast werk aan:

EXPEDITIEKRACHTEN

Fluitketel, van prima
kwaliteit hoogglanzend
maat,

|50
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(A'dam, R'dam

en Zaandam)
Werk waar beweging in zit De vorktruckrijder dient intern de goederen snel en doeltreffend te verplaatsen. De uitwijker zorgt voor het sorteren van de goederen op.
stadswijken. Voor beide functies bestaat er een al direct goed betalende opleiding.

Strijkplankovertrek,

CHAUFFEURS (Rotterdam)
geniet

gemetaliseerde stof,
met vulling van

schuimplastic passend op elke
strijkplank
J

vrijheid en zelfstandigheid bij het afwisseDe chauffeur bij van Gend & Loos
lende werk in de buitenlucht Hy heeft gezag over zijn wagen. Zijn eigen initiatief
wordt op prijs gesteld.
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(A'dam.R'dam, Den Haag en Zaandam)
AUTOMONTEURS
veelzijdig

Interessant en
werk. Een 10-tonnerof een vorktruck, de automonteurweet
er raad mee. Hij localiseert storingen, hij herstelt fouten. Zyn technisch inzicht maakt
hem tot een gewaardeerdvakman.

In het Westen van het
■■^■«■«^■^■^■^■^■h"
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Stuil

H.et is Q°ed

werken
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In de onderlinge samenwerking tussen kleine groepen zelfstandig optredende mensen ligt de kracht van 's lands eerste vervoersbedrijf. Van
Gend & Loos is zich daarvan bewust en stelt dan ook veel vertrouwen in
zijn medewerkers. Voor de mensen die bij, Van Gend & Loos werken
betekent dit dezekerheid van een prettige werksfeer en een solide levens-

basis.

E

Wilt TJ meer weten over de mogelijkheden dieVan Gend & Loos U in het
Westen biedt? Laat U dan nadere inlichtingen verstrekken door het
dichtst bij Uw woonplaats gelegen Van Gend & Loos-kantoor. Zie
onderstaande adressen.

GEND St LOOSBMMi^
■■■■■■■■VAN
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(Advertentie

erelid van „De Friesche Leeuw"
Moeskops' rijden in Chicago
stoot interesse wielersport

QE

LEEUWARDER WIELERVERENIGING „De Friesche Leeuw"
heeft sedert dinsdagavond een Amerikaanse Nederlander als erelid.
M.int (Mac) Bottema, die in 1906 aan de Hollanderdijk in Huizum werd
geboren en als zestienjarige reeds naar de Verenigde Staten is geëmigreerd,
heeft de laatste jaren regelmatig contact met de secretaris van de Friesche
Leeuw, de heer Ate Terpstra, de man, die de grote animator is van de
ronden van Friesland en die van Noordoost Friesland wor nieuwelingen.
Bottema is in Amerika door toevallige omstandigheden in de wielersport
verzeild geraakt en toen hij enkele jaren geleden via „Wielersport" het
blad van de KNWU de activiteiten op wielergebied in Leeuwarden ontdekte, heeft hij contact gezocht met de heer Terpstra en sedertdien looft
de enthousiaste heer Bottema regelmatig prijzen uit voor Friese wedstrijden en nu hij voor een kort bezoek aan Nederland in Leeuwarden is (het
bezoek geldt in hoofdzaak zijn moeder, mevr. Brands, die in Nijlan State
woont) is dit te baat genomen om in een gezellig onderonsje in hotel De
Pauw de heer Bottema tot erelid van de vereniging, die veel aan hem te
danken heeft, te benoemen.

BOTTEMA had in

zijn
nog

Hij

werd timmerman en vermaakte zich
in zijn vrije tijd veel met zijn voetbalvriendjes. Hij was n.l. lid van de
buurtvoetbalclub Volharding, die nu
al lang ter ziele is, en speelde, zoals
de meesten van zijn vriendjes op
klompen of ander schoeisel,
maar
voetbalschoenen heeft hij nooit gehad. Meint Bottema, wiens Nederlands doorspekt is met veel Engelse
woorden en zich niet zo gemakkelijk
meer in het Nederlands uitdrukt, vertelt met kennelijk genoegen, dat hij
„goalkeeper" van het tweede elftal
was en wel eens in het eerste mocht
spelen, „omdat de goalkeeper van
het eerste niet altijd even
goed
speelde". Aan sport heeft hü verder
helemaal niet meer gedaan en wielrenner is hü niet geweest. In 1922
vertrok de jonge Bottema,
wiens
overleden oudere broer al eerder
geëmigreerd
naar de States was
naar Chicago, waar hü sedert die
tijd heeft gewoond.

Moeskops in Chicago
F\e jonge Bottema werd ook in Chil-J

cago timmerman, trouwde er later met een Tsjechisch meisje, dat
op twaalfjarige leeftijd naar Amerika
was geëmigreerd er het echtpaar
kreeg een zoon (nu al getrouwd) en
een dochter. Bottema was al tien
jaar in Amerika, toen zyn blik viel
op een Nederlandse naam op de aanplakbiljetten op de sprint, Piet Moeskops, een welhaast legendarische figuur en bovendien populair, was gecontracteerd voor de zesdaagse van
Chicago en de toen 26-jarige Bottema wist een tribuneplaatsje te bemachtigen om zün grote landgenoot
in aktie te zien. Moeskops was weliswaar geen grote zesdaagserijder en
de baan (slechts 200 meter lag hem
ook niet zo best), maar Bottema
werd door dit bezoek aan de zesdaagse zo geïmponeerd, dat hij van
een toevallige, een regelmatige bezoeker van wielerwedstrijden werd.

Consul

staat

Illinois

niet bij het bezoeken

En het bleef
aan wedstrijden alleen. Bottema raakte betrokken bij de organisatie, werd
consul van de Amateur Bicycle League of America van de staat lllinois (een functie zoals in Friesland
de heer O. Ebbens bij de KNWU
inneemt) en heeft in die kwaliteit
daarna nog contact gehad met een
wielrengroot aantal Nederlandse
ners, die in de States hebben gereden. Grote zesdagencracks als Piet
van Kempen („een moeilijke boy"),
Jan Pijnenburg, Klaas van Neck.
~or Wals, Frans Slaats en uit de
latere jaren o.a. Peter Post, kwamen
in Amerika onder zijn hoede en hij
funneerde vaak als tolk voor de Nederlanders, onder wie hij nog vele
vrienden heeft.
Het ligt in zijn bedoeling vandaag
(zaterdao is Bott.ma hier gekomen)
naar Muenster te vertrekken om
daar een deel van de zesdaagse mee
te maken, waarin ook Peter Post
rijdt en de kennismaking met de
sterkste Nederlandse zesdagenryder
van nu zal hier worden vernieuwd
Bottema blijft vier dagen in Muenster, gaat dan naar Muenchen, Zue-

De heer Meint (Mac) Bottema
(met erepenning) tussen de heren
Bep Andriessen en Ate Terpstra
van de Friesche Leeuw in.
rich en Milaan, gaat vlug even naar
Nice om een vergelijking te kunnen
maken met zijn vacantieverblrjf in
Amerika (Acapulco in Mexico
de
Amerikaanse Rivièra) en zal waarschijnlijk ook Parijs nog even bezoeken. Hierbij wil hü zoveel mogelijk wielerbanen bezoeken, omdat er
in Amerika vier nieuwe open banen
zullen worden gebouwd. Bottema,

—

VVels, Slaats en al deze groten van
reden hier veel, is bijzonder
ingenomen met het feit, dat de wielersport hier in Friesland de laatste

vroeger

Sport-speciaal

In Friesland komen de beide semi-

profclubs tegen elkaar in het veld. In

jaren bloeit en hij stelt dan ook
ieder jaar voor de Ronde van Friesland een prüs beschikbaar voor de
Friese renner, die de beste prestatie levert en tevens de ploegenprtjs.
Dat gebeurt nu al vier jaar en nu
heeft hij de fraaie prijzen voor het
volgende seizoen al weer meegenomen. De heer Terpstra krijgt de vrijheid enkele van deze prijzen voor
Friese clubwedstrijden te bestemmen.
Een gesprek met Peter Post, die
hem in Amerika vertelde, dat de ronde hier in Friesland uitstekend op poten stond, heeft hem bijzonder veel
plezier gedaan. „De Friezen zijn",
aldus de heer Bottema, „vaak niet
strijdlustig genoeg en ik zor de animo gaarne met het uitloven van de
prüzen willen aanwakkeren". In Amerika zün slechts zes open banen en
de liefhebbers moeten daar soms
wel 500 kilometer reizen om een
wedstrijd te bezoeken. Dat heeft
men er daar echter wel voor over
en het doet hem goed, dat ook in
Amerika de wielersport vooruitgaat.
Vier nieuwe banen is in zon groot
land echter nog niet zo heel veel.

merkt, hoofdzakelük zün moeder en
zün beide zusters, één in Leeuwarden en één in Rotterdam. De moeder
van Bottema Is al drie keer in Amerika op bezoek geweest en dit is tevens de derde keer, dat Mac Bottema terug is in Friesland. In 1931
kwam hij voor het eerst terug, in

1954 maakte hy de negende Elfstedentocht nog net als toeschouwer mee
(de volgende dag vertrok hü weer).
„Niemand in de States kan zich van
deze tocht enige voorstelling maken".
Nu keert hy met een erepenning van
„De Friesche Leeuw" terug en daar
is hy toch wel trots op. Hy zou, aldus de heer Terpstra graag enkele
Friese renners laten overkomen naar
de States. Jongens, die niet alleen willen fietsen (drie keer in de week b.v.)
maar tevens een toekomst in het
bouwbedrijf willen opbouwen.

Heerenveen ontvangt de club van die
naam Leeuwarden. De laatsten hebben
zondag twee punten voorsprong op de
Heerenveeners genomen. Vooral Heerenveen sukkelt met de schotvaardigheid, maar dat wil nog niet zeggen, dat
Leeuwarden bij voorbaat favoriet is.
Beide ploegen ontlopen elkaar zeer weinig en de uitslag zal beslist niet ver
van een gelijk spel af liggen. Als er
geen winter is zal de publieke belangstelling voor dit treffen ongetwijfeld
groot zijn.

Eredivisie
Nog twee niet in de aanhef genoemde
wedstryden staan op het totoformulier.

Het zün Heracles—Fortuna '54 en MW
—Enschede. Fortuna '54 lijkt weer versterkt nu Cor van der Hart hersteld is,
maar toch zullen de Limburgers het
zwaar te verduren krijgen in Almelo. Een
kleine zege voor Herrcles? MVV kan
wellicht één punt puren uit het duel
tegen Enschede. Resteren nog de wedstryden Volendam—Willem 11, NAC—De
Volewyckers en GVAV— BI- uw Wit.
We zijn geneigd om de thuisclubs de
overwinningen toe te denken, maar vooral GVAV zal de hardwerkende Amsterdammers niet gemakkeHjk onder de voet
lopen.

zeer lastig karwei met verrasshigskansen. Go Ahead kan in Sittard van Sittardia winnen, maar de thuisclub is in
degradatiegevaar en dat is altüd gevaarlek voor de tegenpartij. De Enschedese Boys winnen thuis natuurlijk van
Roda JC en zullen geen enkel bezwaar
tegen verrassingen in de beide andere
wedstrijden hebben. Misschien komen
ze mede aan de top. Bij de teto-duelsElinkwijk—SHS, Eindhoven—VW en
Excelsior—Fortuna VI. tippen we overwinningen voor Elinkwijk en Eindhoven
'Advertentie

LM.)

LICHT-ZACHT-WARM- SOEPEL

(Medioburgum Middelburg).

Amateurvoetbal

PJC. KSC is waarschijnlijk wat sterker
dan PJC, maar de withemden zullen
moed hebben gekregen en zün dan
niet geheel kansloos. Zwaagwesteinde
moet in Coevorden van Germanicus kunnen winnen. Rood Geel tenslotte is licht
favoriet thuis tegen Oosterparkers, al
moeten de Groningers, die de laatste weken beter in vorm komen, niet worden
onderschat. Als Emmen er in slaagt
thuis van Neptunia te -vinnen en dat zit
er dik in, dan is Neptunia wel uitgeschakeld.

Voetbal in het weekend
Eredivisie
Heracles—Fortuna '54
Ajax—PSV

Volendam—Willem II
ADO—DOS

NAC—De Volewijckeri
GVAV—3lauw Wit

MW—Spel. Enschede
Sparta—Feijenoord
Eerste divisie
Ensch. Boys—Roda JC

Willem II 2—ADO 2
Veendam 2—Volendam 2
PSV 2—Ajax 2
ZFC 2—DWS 2
Feijenoord 2—Sparta 2
Res. tweede dlv. D
Zwartemeer 2—PEC 2
L'warden 2—De Gr.sch. 2
Be Quick 2—AGOW 2

Boxtel—AUiance
Vlissingen—MOC

Helmond—TOP

Amateurvoetbal
Eerste klasse A
Hollandia—Kon. HFC

DWS—Veendam
Velox—RßC

Watergr.meer—JOS
Gouda—De Spartaan
Purmersteyn—OSV

Elinkwijk—SHS

'17

Valkenswaard—De Valk
Eerste klasse F
Blerick—Minor
Chèvremont—Waub. B.
Spel. Emma—RlOS '31
Spel. Irene—Heer
District noord.
Tweede klasse A
MSC—GRC

Emmeloord—Alcidei
Drachten—Haren

TSC—Overmaas

Slikkerveer—DCV
SVW—Unitas

VAKO—Noordster

De Graafschap—Vitesse
NEC—Alkmaar

Quick—ONA

Ahead
Excelsior—Fortuna (VI)

Slttardia—Go

Eerste

klasse

B

CVV—Spartaan '20

Laakkwartier—UVS
Eerste klasse C
PJC—Jubbega

KFC—Zwolse Boys
VSV—Zwartemeer
H 'veen—L'warden

KSC—Sneek

Hilversum—Xerxes
PEC—EDO
RCH—De Baronie
Longa—Hermes DVS
SVV—HVC
NOAD—DFC
BW—'t Gooi
Res. eerste divisie
Spel Ensch. 2—Excels. 2
Go Ahead 2—GVAV 2
Blauw Wit 2—NAC 2

Friese Voetbalbond

DCG—HRC
AFC-UVV

Emmen—Neptunia
Germ.—Zw.westeinde
Rood Geel—Oosterp.
Eerste klasse D
DOS '19—Rheden

Kooi

Freno—Steenwijk

Stanfries—Oosterwolde

Black Boys—GAVC
Frisia—MKV '29
Derde klasse B

Surhulsterv.—Roden

WVC—ZAC
Leonea—ESCA

Harkema Op.—Forward

Rlgtersbleek—Hengelo

Peize—Zuidhorn

Vosta—Dlnxperlo

Eerste klasse E
De Spechten—Brabantia
Schijndel—Tongelre

Zondag 9 december.

Udiros—KFS;

Bergum—Helpman
Gruno—Houtigehage

Gronitas—ONß

Vierde klasse A
Tljnje—Trynwalden
De Sweach—Warga

DIOW—MIMam;

HDT—Sport
Eerste klaise A: Robur—Akkrum: TFS—De Vereent. Tweede klasse A: Blauwhuis—Cßß;
Dokkum—Oosterlittens; Arum—St. L>r.ï—Sparta; Toarüt—lrnaum; Thor—HalJacob. B: ODV—Renado; Gersloot—Blesse; uim. B: Wispolia—EUloo; Boyl—Oosterstreek;

Walden;

Giethoorn—BEW
Friso—DOG
Steenw. B.—Bakhuizen
Vierde klasse C
SVMH—Kollum
Oerterp—Haulerwlj k

Niekerk—Bakkeveen

Leek—Gomos

Buitenpost—Marum
Res.

eerste klasse

Sneek 2—Harlingen 2

WW 2—Oosterparkers 2

Houtigehage 2—GVAV
Roden 2—Drachten 2
Oosterp. 3—Neptunia 2
HSC 2—Hoogezand 2
Res. derde klasse
DOG 2—Lemmer 2
FVC 3—Freno 2
Steenw. 2—BI. Boyi 2
MXV '29 2—Frisia 3
Sneek 3—Rood Geel 3
Res. Jerde klasse
GRC 3—Humingo 2
Gruno 2—Appingedam

4

Zürich gewonnen. De Duits-Zwitserse
combinatie veroverde de overwinning
in het laatste uur, waarin zij 44 punten
verzamelden, hun puntentotaal kwam
daardoor op 331. Het Duitse koppel Rudi Altig-Renz legde met een totaal van
325 punten beslag op de tweede plaats
terwül het Deense team Lykke-Eugen
als derde finishte. Peter Post, die de
Australiër Arnold als koppelgenoot
ha^ bezette met 234 punten en één ronde achterstand de vierde plaats. De Belgen Van Steenbergen en Severeijns
eindigden met
eveneens op één ronde
177 punten als vijfde. De overige koppels hadden twee tot 25 ronden achterstand.

Paardensport

Wedstrijdagenda 1963
De internationale hippische sport federatie heeft tüdens een te Brussel geonder
houden algemene vergadering
meer de wedstnjdagenda voor 1963 vastgesteld. Voor het CHIO van Rotterdam
is de periode van 28 augustus tot en
met 1 september gereserveerd. Het
Europese kampioenschap springen zal
tüdens het CHIO van Rome worden verwerkt tussen 11 en 19 mei. Het Europese kampioenschap voor dames is vastgesteld op 14 juli te Hickstead.
De wedstrydkalender ziet er voor het
komende jaar als volgt uit: 27 april—
5 mei: CHIO van Nice; 11—19 mei:
CHIO van Rome (met e.k. springen);
25 mS^Z juni! CHIO van Madrid; B—l 6
juni: CHIO van Lissabon; 22—30 juni:
CHIO van Rabat; 29 juni—7 juli: CHIO
van Aken; 22—27 juli: CHIO van Londen; 6—lo augustus: CHIO van Dublin;
22—26 augustus: CHIO van Oostende;
28 augustus—l september: CHIO van Rot
terdam; 19—26 oktober: CHIO van Harrlsburg; 5—12 november: CHIO van New
Vork; 9-17 november: CHIO van Genve;
15—23 november: CHIO van Toronto.

Tototips
van
Black Boys-voorzitter D.
der Werf en atleet Henk Arends
deelden in onze vyftiende serie
tototips de eerste plaats. Beiden
brachten het n. 1. tot zeven goede
prognoses.
Van der Werï en
Arends werden gevolgd door Piet
Fleur, semiprofspeler bü de tweede divisie-club Heerenveen. Fleur
kwam tot vier goede prognoses.
H. Leyenaar, secretaris van de
Leeuwarden amateur eerste klasser Rood Geel, belandde met drie
goede voorspellingen op de laatste plaats. De eerste deelnemer
aan onze zestiende serie is Wim
Duhen, de keeper van het aloude
Leeuwarder Frisia. Duhen,
die
vroeger ook voor het Rotterdamse
Xerxes heeft gekeept, is tot nu
toe zeer tevreden over de prestaties van de jeugdige Frisiaploeg. Onze tweede deelnemer is
Chris Zwart, de rechtshalf van de
debuterende
amateur
tweede
klasser Drachten. Hoewel Zwart
niet ontevreden is over de tot nu
toe geleverde prestaties van zijn
club vindt hü dat Drachten nog
stevig moet aanpakken, daar de
clubs. Haren uitgezonderd, elkaar
weinig ontlopen In de tweede
klasse A. Zoals bekend degraderen er uit deze klasse twee clubs.
Onze derde deelnemer is Joop
Tinga, linksback van de Sneker
derde klasser Black Boys. Onze
laatste troef is
scheidsrechter
Thys Brink uit Drachten.
Hun prognose luiden:

Opeinde—Heerenveen

Heracles—Fortuna's4
Ajax—PSV

ADO—DOS

Sparta—Feüenoord

A

Velox—RßC

Klinkwyk—SHS

C

2

ONV—De Westhoek; Zandhuizen—Sportclub
Jun. A. Hoofdafdeling: LSC—GAVC- FVC
Houtigehage', Zwaagwesteinde—Leeuwarden-

I Harkema

—

—

MW—Enschede

Melpm 2—Zw.stetnde 2
Oosterp. 4—Hark. Op 2
ZNC 2—Velocitas 4

I

Klaus Bugdahl/Frits Pfenninger hebgen gisteravond de tiende zesdaagse van
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Rood G. 2—L'warden 4
Frisia 2—LSC 2
Harlingen 3—FVC 2
Res. tw. klasse C
FW 2—Velocitas 3

Derde klasse A

Lemmer—RES

Boys

Vierde klasse B
Olyphia—Oldemarkt
Langweer—Nieuwesch.

Bugdahl/Pfenninger
sterkste combinatie

L'warden 3—Nicator 2

Appingedam—CEC
Hoogezand—HSC

Gorredijk—De

CAB—Dronrljp

WZS—Blue

Be Quick 3—GRC 2
Velocitas 2—Emmen 2
Res. tweede kl. A
Friesland 2—H'veen 3

Hunsingo—Harlingen

Tweede divisie A
Oldenzaal—Stormvogels

Limburgia—DHC
Eindhoven—VW

DTD—Oldeboorn

GVAV 3—Veendam 3

LSC—FVC
Nicator—Friesland
Tweede klasse B
Ach ilI es—Muntendam
Nieuw Buinen—Erica

Tweede divisie B

gewonnen van Wales.

Viesse zal de leiding in 2A niet behoeven af te staan. De Arnhemmers
winnen natuurlyk in Doetinchem van De
Graafschap, dat een zwakke indruk
maakt. Concurrent nummer één, NEC,
is trouwens thuis ook favoriet tegen Alkmaar. KFC en VSV, die de race moeilijk kunnen volhouden, spelen thuis tegen resp. Zwolse Boys en Zwartemeer.
Er zit winst in voor de thuisclubs, die
daarmee in de running blijven In ?B
kan HVC verder uitlopen. De Amersfoortse club moet dan in Schiedam van
SVV winnen en die kans lijkt groot,
want de Schiedammers zijn niet zo goed
in vorm als het vorig jaar. Haarlem,
dat er relatief nog wat beter voor staat
dan leider HVC, kan uitrusten van de
eerste nederlaag, die het zondag bij
Wilhelmina heeft geleden. BW en 't
Gooi maken onderling uit. wie een kansje op de titel behoudt. We zien BW
winnen.

De topclubs in de tweede klasse A
spelen uit. FVC in Sneek tegen LSC en
dat wordt een krachtproef voor de Huizumers. Friesland moet proberen staande te blijven in de „derby" tegen NU
cator, dat ook nog niet kansloos kan
worden genoemd. Een geluk spel? Harlingen trekt naar Winsum om Hunsingo
met gering verschil te verslaan De debutanten Drachten en Emmeloord spelen thuis. Emmeloord zal het technisch
tegen Alcides moeten aflegge.
maar
door enthousiast spel zit er .vel een
puntje in. Drachten zal het zwakke Haren terugwüzen.
Frisia lykt op weg naar een kampioenschap in 3A en dat zal MXV '29
op Cambuur niet kunnen verhinderen.
GAVC, de naaste belager, moet naar
Sneek om het op te nemen tegen Black
Boys. Een moeilijke opgave, maar toch
tippen we de Grouwsters als winnaars
Gorredijk zal in de thuiswedstrijd tegen
De Kooi niet ver achterop geraken.
In 3B heeft Surhuisterveen nu alleen de leiding en de koplopers moeten in staat worden geacht de kampioen van het vorige jaar, Roden,
dat nu veel minder in vorrr is, te
verslaan. Gronitas bluft vlakbü door
een thuiszege op staartclub ONB.
Houtigehage is een gevaarlüke outsider, die by een zege uit op Gruno
degelyke kansen op de titel krügt.
De stand in 4A is heel onregelmatig.

draion

(Turnlust

Alkmaar), Grietje Rozenberg (DOS
Maggie
Kiezenbrink
Amsterdam),
(VZOD Deventer) en Mattie Bongers

Tubantia—ZFC
AGOW—Be Quick

Voetbal — De wedstrijd Glasgow Hangers—Tottenham Hotspur voor d^ tweede ronde van het Europese bekertoernooi
voor bekerwinnaars, die gisteravond in
Glasgow zou worden gespeeld, is wegens hevige mist uitgesteld. De Rangers
en Spurs ontmoeten elkaar nu dinsdag
11 december.
Voetbal — Het Schotse nationale voetbalelftal voor spelers beneden 23 jaar
heeft gisteravond in Aberdeen met 2—o

Tweede divisies

.

Met meer dan gewone belangstelling worden de finales van de Nederlandse
voor dames welke zondag a.s. in de Dierentuin te Den Haag
worden georganiseerd tegemoet gezien. De verschillen in de kop van de ranglijst
zün immers zo gering dat alles nog mogelijk is en niets met zekerheid omtrent de
einduitslag valt te zeggen. Weliswaar heeft de Amsterdamse Thea Belmer (37.05)
een voorsprong van 3/io pnt op onze nationale kampioene Ria Rietveld (36.85),
maar het is niet uitgesloten dat Grietje van Essen (36.70) en Fransje van Deursen
(36.60), beiden ook nog volop in de running, zich volop in de strüd om de felbegeerde titel zullen mengen.

Sportflitsen

Zürich

Eerste divisie

turnkampioenschappen

Betaald voetbal

W-^

Leider Tijnje wint natuurlijk van Trynwalden en komt er nog beter voor te
staan, omdat de beide concurrenten tegen elkaar spelen. CAB—Dronrijp is
een strijd met gelijke kansen. Een lastige uitwedstrijd staat In 4B leider DOG
te wachten. De Wolvegasters trekken
naar Joure om Friso te bestrijden. Toch
een kleine zege voor DOG? Olyphla zal
wel zorgen niet verder achterop te komen door van Oldemarkt te winnen.
Bakhuizen kan zeker gelijkspelen In
Steenwijk tegen de Boys. In 4C krijgt
Kollum langzamerhand kansen. Zondag
en zien we in het andere duel Excelsior overigens een moeilijke uitwedstrijd voor
met klein verschil winnen, of een gelijk de Kollumers tegen SVMH. Leider Niespel uit de bus komen. Veendam, dat in kerk zal Bakkeveen niet een, twee drie
degradatiegevaar verkeert, zal in Am- kunnen bedwingen.
sterdam tegen DWS wellicht een nieuwe nederlaag tegemoet gaan.
Zesdaagse van

Met uitzondering van Rood Geel spelen de Friese amateur eerste klassers al
weer uit. Jubbega moet na de verrasVan de beide ploegen speelt vooral sende zege in Winschoten ook in staat
RBC een moeilijke uitwedstrijd. De Roo- worden geacht om in Nieuwe Pekela
sendalers moeten in Utrecht tegen de- van PJC te winnen. Sneek heeft zondag
butant Velox aantreden en dat is een danig verrast met de grote zege op

Thea Belmer start in finale
met kleine voorsprong

graven), Fientje Stadegaard

wl»f I W
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Nederlandse turnkampioenschappen dames

Hier mag een enerverende strüd worden verwacht en waar ook in de middenmoot door o.m. Nel van Zetten, Nel
van Bekkum, Alie van Soolingen e.v.a.
goed werk te zien zal worden gegeven
mag zondagmiddag op keurturnen van
hoog gehalte worden gerekend. Aan deze finale zullen vijftien keurturnsters
deelnemen. De tweede helft, met de onderdelen brug en vrye oefeningen, zal
rechtstreeks door de televisie worden
uitgezonden. Naast Grietje van Essen
doen nog twee Quick-turnsters aan de
finale mee n.l. Alie van Essen-Zondervan en Magda de Hartog. Alie staat als
achtste geklasseerd, terwül Magda de
Hartog de veertiende plaats deelt samen met mej. S. T. Russen (Kralingen
Rotterdam). In de ochtenduren zullen
32 jeugdturnsters deelnemen aan de
strijd om de jeugdtitel. Tüdens de in
de diverse districten gehouden voorwedstrüden is wel gebleken dat onder deze
jeugdige gymnasten uitstekend materiaal schuilt. O.a. komen uit:
Jannie Vierstra, Maaike Kroes, Maaike Troost en Martha Drent (allen Quick
Huizum), Willy Gielen (Attilla Amersfoort), Piny de Jong (Hercules Bode-

I linilll I

Als de winter geen roet in het eten gooit en de KNVB nu eens niet te vlug Is
dan zal als
op harde velden kan heel goed worden gespeeld
met afkeuren
topwedstrijd zondag in de eredivisie tussen Ajax en PSV worden gespeeld. Ajax
staat met DOS twee punten voor op PSV en Enschede en de Elndhovense club zou
dus door een zege gelijk komen met de Amsterdammers. Het zal ongetwijfeld een
felle strüd worden, waarbij we Ajax toch als favoriet aanmerken. DOS is aan zijn
stand verplicht in Den Haag van ADO te winnen, maar een gelijk spel zou ons bepaald niet verwonderen. In Rotterdam de „derby" Sparta-Fetfenoord. Sparta staat
vlak onder de beide leiders en Feijenoord komt maar moeilük op gang in de normale competitie. Bovendien spelen Moulljn c.s. woensdag 12 december in Antwerpen tegen Vasas voor de Europese beker. Allemaal redenen om Sparta iets
betere kansen te geven, maar toch zal Feijenoord niet graag tegen de grote rivaal
ten onder gaan. Wij voorspellen daarom een gelijk spel.

TJottema, die in de jaren, dat de
LJ Leeuwarder
wielerbaan nog bestond ook al prijzen uitloofde voor
de wedstrijden hier, Pijnenburg,

gaat Bottema naar
bezoek
de States terug. Het
gold, zoals in het begin al opge-

Af EINT

PRACHTBIJTS^*

in Friesland meeste aandacht

Fraaie prijzen

(~\p 16 december

IVI jeugdtijd in Leeuwarden
geen weet van de wielersport.

)

Heerenveen-Leeuwarden vraagt

zelf op het ogenblik uitvoerder van
bouwwerken, wil zich hiermee oriënteren om er in Amerika gebruik van
te kunnen maken en er advies over
uit te brengen.

-

LM

met"18Ceta-Bever
Moderniseer uw meubelen
makkelijk
Zo
fraaie houttinten

Amerikaanse Leeuwarder M. Bottema
Piet
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LEEUWARDER COURANT

2 2 2 2
3 3 11
2 12 2
112 3
2 13 2
2 3 2 1
12 3

2

Eindhoven—VW
13 13
Sittardia—Go Ahead
3 2 2 2
Excelsior—Fortuna, VI 1 13 3
Heerenveen—L'warden 13 12
PEC—EDO
2 3 12
BW—'t Gooi
1111
Reserve-wedstryden:
AGOVV—Be Quick
112 1
NEC—Alkmaar
2 1 3 i
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LEEUWARDER COURANT

DEKKLEDEN

_

Een complete soeplunch geeft U
7ühovt,
Bonensoop
Bruins
C^KwÏnT
Jkj
VERHUUR

Nieuwe kleden m diverse
soorten doek ook plastic
en nylon.

scherpe prijzen

A°. 1880

Zuidergrachtswal 24.

LEEUWARDEN

Tel. 25315. na 18 uur 27324
Te koop: gloednieuwe

Olivetti

1 ||| Boekhoudmachine,

de borden vol smul-plezier.Een boterham toe...klaar is Uw lunch. MWÊt

Audit 402,

wegens liquidatie van het
bedrijf. Is slechts enige
maanden in gebruik geweest.

Atema's Handelsonder-

neming, Surhui sterveen

tel.

05124-252.

Te koop:

34 dikke
populieren
Brieven onder

no. 6504.

Aan onze

adverteerders
Adresseer uw opdrach-

ten en materiaal aan de

advertentieafdeling
N.V*, Loosdrecht,

Nederlands produkt, bereid door Cosmonda Voedingsmiddelen
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'licentie en onder controle van Knorr A.G.. Thayngen-Zwltserland
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" AJAX

met super-aktief schuim werkt onmiddellijk. Maakt'
wasbak, gootsteen, bad en tegels witter, zuiverder, hygië-
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Ruik eens hoe fris! Voel eens hoe fijn! Neem geen genoegen
mCCr mCt Cen gewoon

AJAX - het nieuwe produkt dat
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het produkt dat u gewoonlijk
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direct hoe superieur
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Bij f 3,- aan boodschappen
200 gram
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CHOCOLADE PINDA KOEKEN
voor bij de
Gp|dJg gedurende één
week
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Profiteer van deze extra voordelen

koffie, per
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AJAX met bleekwerking vernietigt bacteriën, verdrijft nare
luchtjes en geeft uw hele huis een heerlijke, gezonde frisheid
Ajax-frisheid.
AJAX ontvlekt, ontvet en polijst volmaakt. U reinigt alles
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Nog een vorm van Europese samenwerking

Europese Investeringsbank
vraagt en geeft geld
Nederland had
nog niets nodig
(Van onze ekonomische medewerker)
Deze week konden de beleggers inschrijven op een nieuwe lening van de
Europese Investeringsbank. De uitgegeven obligaties hebben een rente van 4

—

„Trans-Oceaan"
„Zuiderkruis" uit

exploitatie

’

Omzetstijging drukkerij

Koch en Knuttel, Gouda
Rekening houdend met de gestegen
loon- en andere kosten, welke wat de
binnenlandse markt betreft, doorgaans
niet door een prijsverhoging kunnen
worden gekompenseerd, is de direktie
van de NV Drukkerij Koch en Knuttel
ts Gouda over het tot dusver behaalde
resultaat niet ontevreden. De omzet
steeg tot nu toe ongeveer 10 procent en
de orderportefeuille is ruim voorzien.
De verwachting, uitgesproken in het
emissieprospektus van eind april van dit
jaar, dat over 1962 een redelijk dividend
zal kunnen worden uitgekeerd, wordt
no» steeds gekoesterd. De aandelen hebben een nominale waarde van f 1000. Zij
worden ter beurze op de incourante
markt verhandeld. De laatste koers was
300. Over 1961 keerde de NV twintig
procent dividend uit.

Grote spaarlust

Positief spaarverschil
van f 10,9 miljoen

’

’

’

VEEMARKT 's-HERTOGENBOSCH, 5 dcc.
Aanvoer: 7782 stuks, waaronder 1776 runderen, 350 graakalveren. 698 vette kalveren,
1077 nuchtere kalveren, 386 schapen, 33 geiten, 36 fokzeugen, 484 slachtvarkens, 28 lopers, 2247 biggen, 667 slachtrunderen.
Prijzen: Melk- en kalfkoeien f 560—f 1100
per stuk; guste koeien f 460—f 815 per stuk;
graskalveren 1 220—f 360 per stuk; kalf vaarzen f 700—f 1080 per stuk; klamvaarzen
f 570—f 800 per stuk; guste vaarzen f 510—
f 730 per stuk; pinken f 370—f 525 per stuk;
nuchtere kalveren voor fok of mesterij f 60—
f 150 per stuk; weideschapen f 70—f 95 per
stuk; ooien met lammeren f 70—£ 95 per
stuk; drachtige zeugen f 250—f 325 per stuk;
lopers f 58—f 70 per stuk; biggen f 37—f 52
per stuk: slachtrunderen extra kw. f 2.75—
f 3, le kw. f 2.55—f 2.75, 2e kw f 2.30—
f 2.50, 3e kw. f 2.10—f 2.30 per kg gesl. gew.;
vette stieren f 2.40—f 2.75 per kg gesl. gew.;
worstkoeien f 1.90—f 2.15 per kg gesl. gew.;
vette kalveren le kw. t 2.75—f 2.95, 2e kw.
f 2.50—f 2.70, 3e kw. f 2.20—f 2.40 per kg
lev. gew.; nuchtere slachtkalveren f 1.20
f 1.50 per kg lev. gew.; slachtzeugen le kw.
f 1.44—f 1.50, 2e kw. f 1.38—f 1.48 per kg
lev. gew.; slachtvarkens f 1.70—f 1.80 per kg
lev. gew;; vette schapen f 90—f 110 per stuk;
vette lammeren f 85—f 115 per stuk.
Overzicht (resp. aanvoer, handel, prijzen):
Melk. en kalfkoeien: groot, goed, onveranderd. Guste koeien: normaal, niet beter, gedrukt. Jongvee: normaal, flauw prijsh. Vette
klaveren: beperkt, vlug, niet hoger. Nuchtere
slachtkalveren: bijzonder groot, matig, prilsh.
Schapen en lammeren: ruimer, willig, vlot.

—

Er zijn, zo is meegedeeld, op het ogenblik geen maatschappijen, die belangstelling hebben voor overneming van de
Maxwell Rijwielfabriek v.h. A. Druijf
en Co NV. die officieel tot likwidatie

van de

vennootschap

heeft

besloten.

Besprekingen omtrent overneming zijn
pevoerd. maar deze zijn afgesprongen
groot.
blijft
land
De spaarlust in ons
op financiële bezwaren. De huidige diIn de eerste tien maanden van dit rekteur-eigenaar,
de heer J. L. Druijf,
Rijkspostspaarbank
jaar
bij

is er
f209

tegen
gespaard
periode van
f 155 miljoen in dezelfde
het vorig jaar. Bij de algemene spaarvanbanken steeg het spaarverschil
1284 miljoen tot 296 miljoen. Bepaald
tegen vielen de boerenleenbanken, waaide besparingen terugliepen van J 401

voor

miljoen

I

miljoen tot f394 miljoen.
bij
Al met al stegen de besparingen van
de traditionele spaarbanken dus grof 840 miljoen tot 1 899 miljoen. Die
tere spaarlust houdt natuurlijk ueroand
en dat
met het grotere spaarvermogenstijgende
is weer 'een gevolg van de
Itpgen de
inkomsten. In' het algemeen
lonen
dit is dus een gemiddelde
11 procent hoger dan het gemiddelde
ge-

—

—

—

—

Beers verwacht goed
resultaat over 1962
Blijkens mededeling van direktie en
kommissanssen van Beers' zonen NV
(motorvoertuigen) zal, konform de mededeling in het laatste verslag, het boekjaar 1962 een gunstig beeld te zien geven. De gevolgen van de algemene kostenstijging en van de aanhoudende teruggang in de motorrywiel-sektor zullen
geheel gekompenseerd kunnen worden
uit de gestegen inkomsten van de bedrijfsauto-afdeling, zodat gerekend mag
worden met tenminste eenzelfde nettototaalresultaat als over het boekjaar
1961.

Voor Desseaux flink
hogere winst

’

heeft aeen opvolger. Al sinds enige
maanden werd in verband met de 11-kwidatieplannen de produktie ingekromoen. De voorraad, die vrii groot
is, zal geleidelijk worden verkocht. Het
«eolaatste aandelenkapitaal van de NV
bedraagt
f 200.000.
Deze aandelen
vormen familiebezit en zijn nooit ter
beurze verhandeld.

Amsterdamse wisselmarkt

—

Amsterdam, 6 dcc.
Londen 10 09%
—10.10%, New Vork 3.60%—3.60% Montreal 3.34%—3.35%, Parijs 73
73.98%, Brussel 7.24%— 7.24%, Frankfort
90.04%—90.09%,
Stockholm 69.52%—
68.57%, Zürich 83.49—83.54. Milaan
5801. 58.06%, Konenhacen 921

.

Nieuwe vestiging
van Philips in
Apeldoorn

’

over 1961. Br ta ineliswaor meer zokon*umeèrd mnar toch wer nirf
Oslo 50.43%—50.4::|
Wenen
veel of ook de besparingen kouden sta- 52.22%.
13.95—13.96, Lissabon 12.59—12.60%
gen.

Aagtedijk 5

(T.)

.

ekonomie
Financiën

en

Stemming viel tegen
—

Bij zeer kalme handel heeft het Damrak vanAMSTERDAM, donderdag
middag bij de opening een licht verdeelde stemming voor de internationale waarden te zien gegeven. Aku lag toen op 404 ruim een punt boven het slotniveau van
gisteren. Kon. Olie plus f 1,60 op f 151,80, Philips twintig cent hoger op f 150,50.
Daarentegen moesten Unilevers dertig cent prijsgeven bij een notering op f 140
rond. Hoogovens begonnen heel goed op 587, plus 6'^ punt. Toen aan de geringe
vraag in alle hoeken was voldaan volgde voor Aku en Hoogovens een koersdaling
tot resp. 401 en 581. Dit als gevolg van winstnemingen.

’

’

’

’

’

SI ol
5 dcc.

WAAR ZIJN DE SCHEPEN?

dcc. te Port Said verw. Acmca
4 dcc. op 160 m. z. Dakar. Algol 4 dcc.
van Rotterdam naar Hamburg. Alkes 4 dcc.
(Van onze korrespondent)
van Port Said te Napels. Amstelmeer 5 dcc.
Mackay naar Engeland. Amstelveld 4
Philips is van plan in Apeldoorn van
op 205 m 0.z.0. Aden. Arca (T.) 4 dcc.
een nieuwe hoofdindustriegroep te ves- dcc.
op 80 m. z.w. Ras Fartak Asterope 4 dcc. te
tigen. Deze zal speciaal belast zijn Hampton
Roads.
met de ontwikkeling van computers
Banggai 4 dcc. van Hongkong te Yokohama.
en de produktie ervan. De keuze op Bengalen 2 dcc. te Port Swettenham. BenneApeldoorn is gevallen, omdat de ge- kom 4 dcc. 475 m, 0.n.0 K. Canaveral naar
meente tussen andere belangrijke ves- Hamburg. Beyerland 4 dcc. van Rotterdam
tigingen van hoofdindustrieën
van naar Leith.
Philips, Eindhoven, Hilversum
Caltex The Hague (T.) pass. 4 dcc. Kreta.
en
Hengelo zo centraal gelegen is. Het Caltex Rotterdam (T.) pass. 4 dcc. Algiers
wordt, naar wij van Philips persdienst Cito 5 dcc, te Londen verw.
Delft 4 dcc. van Curacao te Rotterdam.
nader vernemen, de veertiende hoofdEos 4 dcc. op 250 m. o. Malta.
industrie van Philips. Tot direkteur
van deze nieuwe industrie zal worden
Fedala pass. 4 dcc. Start Point naar Dubenoemd de heer Y. Jorna, die nu blin.
direkteur is van de NV Hollandse
Grebhedljk 4 dcc. op 260 m. w.n.w. Scilly.
Harlingen 5 dcc. te Tripolis verw. Hcctor
Signaal Apparaten Industrie te Henpass. 4 dcc. de Azoren naar Havre. Helios 4
gelo.
dcc. 70 m. o. Humber LS
Java 4 dcc. van Manzariillo naar Nakhodka.
Karachl 5 dcc. te Port Swettenham. Ko:-: De werf van Van der Giessen- ratia (T ) 4 dcc. van Curacao te Pto. Miranda
De Noord NV zal op 21 december de Korovlna (T.) 4 dcc. 200 m. n.o. HaHfax, 10
10.750 ton dw. metende vrachtvaarder dcc. te Pta. Cardon verw.
Medon 4 dcc op 120 m. n.o. GuadelouD*
„Flintshire" overdragen aan Glen LiMerwe Lloyd 4 dcc. 840 m z.w. Balboa. Mirne Ltd. een van de maatschappijen van fak
pass. 5 dcc. Alicante naar Marseille
het Britse Alfred Holt koncern. De MusiNLloyd
4 dcc te Suez.
„Flinthire" is het derde van een serie
Noordstad pass. 5 dcc Texel naar Hamburg
van vier snelle motorvrachtschepen, die Prins
der Nederlanden 4 dcc van Aruba
he Britse koncern in opdracht gaf aan naar Kingston. Prins Willem rv' 4 dcc. van
the Fairfield Shipbuilding and Engi- Malaga naar Carthagena
Renovatie 4 dcc. van Gothenburg. Riouw
neering Company Ltd in Glasgow, de
NDSM in Amsterdam en C. van der 4dccdcc. van Lissabon naar Tenerife. Roebiahop4
van Akaba naar Djeddah. Roti 4 dcc.
Giessen en Zonen in Krimpen aan de 360 m.
w. Finisterre.
IJssel, door de fusie met de Noord NV
Sarpeddn 4 dcc. op 600 m. z.z.w Bermuda.
gewijzigd in van der Giessen-De Noord. Scherpendrecht (T.) 4 dcc. 400 m z.w. Ka.
rachi. Sloterdijk 4 dcc. van Boston naar PhiVadelphia. Solon 2 dcc. van New Vork naar
Paramaribo. Sommelsdijk 4 dcc. op 290 m. o.
K. Race. Stad Maastricht 4 dcc. 110 m. w.n.w.
Azoren. Straat Bali 3 dcc. van Manilla naar
Hongkong.
Tahama (T.) 5 dcc. van Little Aden te Suez.
Themis 4 dcc. op 600 m. n.o. Azoren. TJitjalengka 2 dcc. te Nagoya. TJiwangi 1 dcc. van
Yokkaichi te Nagoya.
Wonogiri 4 dcc. van Mombasa te Djibouti
Wonosari 5 dcc. van Genua te Marseille. Wonosobo 4 dcc. van Londen naar Antwerpen
Zosma pass. 5 dcc. Fortoleza naar B. Aires.

Vergeleken met de hoogste koersen
van de niet-officiële ochtendhandel, toen
Aku 404 Vt, Philips ’151.50, Kon. Olie
152 en Unilever 141.50 noteerde, viel
de stemming op de officiële beurs gedurende het eerste beurshalfuur eerder
wat tegen. Volgens de arbitrage had
men woensdag in Amsterdam wat te
hoog gegrepen met als gevolg, dat men
het vandaag wat kalmer aan deed. Toch
kreeg het Damrak goede steun van de
West-Duitse beurzen, die vijf tot tien punten hoger noteerden. Daarnaast waren
de slotkoersen uit Wall Street zeker niet
teleurstellend te noemen, vooral niet
voor de Nederlandse hoofdfondsen. Op
de New Yorkse beurs was de stemming
woensdag aan de vaste kant met een hoge omzet van 6,28 miljoen aandelen, tegen 5,21 miljoen de voorgaande dag. Leiders van grote industrieën in Amerika
verwachten voor de eerste helft van
1963 een bescheiden uitbreiding van de
ekonomie.
Zoals gezegd bleef men in Amsterdam vandaag aan de voorzichtige kant.
Gedurende het laatste beurshalfuur
brokkelden de koersen verder af als gevolg van winstnemingen in een zeer
dunne markt. Aku daalde tot 399 %, Philips tot ’149.50 en Unilever zelfs tot
138.20. Hoogovens zakten in tot 577,
151,40. In de scheepKon.
Olies tot
Fokzeugen: ruimer, stil, gedrukt. Lopers en
biggen: groter, beter,
ruim gehandhaafd. vaarthoek was de affaire minimaal. De
Slachtvee: korter, levendiger, vaster. Slacht- koersen bleven een tot twee punten bezeugen: ruimer, vlot, stijver.
neden die van het vorige slotniveau.
Ook de leidende cultures moesten over
BARNEVELD,
EIERMARKT
6 dcc
de gehele linie terrein prijsgeven. De
Aanvoer 2.250.000 stuks, handel vlug. Prijstaatsfondsenhoek was aan de vaste
zen (per 100 stuks). Eieren van 61 tot 65 kant. Aandelen KLM werden hoger op
gram f 14.25—f 15, alg. prijs f 14.50, kilo51 geadviseerd.
prijs f 2.32, basis 61',i gram; henneëieren
In de lokale afdelingen was het
van 50 tot 60 gram f 13—f 14.20, kiioprijs
uiterst stil. Aandelen Beer's Zonen werf 22.60/2.37.

MARKTEN EN VEILINGEN

Voor overneming van
Maxwell Rijwielen
geen gegadigden

de

Een groot warenhuis in Amsterdam heeft voor het tüdvak tussen
Sint Nicolaas en Kerstmis een
elektronische rekenmachine Ingeschakeld om de kliënten te adviseren bij hun kerstinkopen. Deze
computer, voor deze gelegenheid
op
Cad-Ramac gedoopt, zoekt
grond van door de kliënt verstrekte wenken
voor welke leeftijd,
in welke prijsklasse, man. vrouw
of kind
in zijn elektronische geheugen de in aanmerking komende geschenken op en drukt binnen
twintig sekonden automatisch een
lijst af van een aantal cadeaus
met vermelding van prijs, afdeling
en verdieping waar ze gekocht
kunnen worden. Volgens de direktie van het warenhuis Is Ut de
eerste maal in Europa dat een
computer voor een dergelijk doel
wordt toegepast.

De omzetstijging in de eerste maanden van het per 30 juni afgesloten
boekjaar van H. Desseaux NV Tapijtfabriek te Oss heeft zich in de loop
van het boekjaar voortgezet. Deze stijging heeft in hoofdzaak betrekking op
de export. Het exploitatieresultaat is
nog sterker dan de omzet te :j enomen,
en wel tot 1.892.720 (v.j. 1.295.964). Het
resultaat stemt temeer tot tevredenheid, omdat de konkurrentie, blijkens het
verslag, zeker niet minder scherp is
geworden. Door verdere rationalisering,
van het produktieproces konden kostenbesparingen worden bereikt, die de
kostenstijgingen grotendeels kompenseerden. Na afschijvingen ad
628.854
(’ 695.466), vennootschapsbelasting ad
’544.776 (’127.443) en een toevoeging
aan de reserve van ’440.000 (’235.000),
resteert een winst van
’279.090
(’ 175.050). Voorgesteld wordt, zoals bekend, een dividend van 12 procent,
waarvan 5 procent naar keuze in aandelen (v.j. 10 procent in kontanten).
Bij
Over de thans verstreken maanden
is de omzet hoger geweest dan in de
overeenkomstige periode van het vorige
boekjaar. De directie heeft redenen om
aan te nemen, dat de omzetstijging
zich over de resterende maanden van
het boekjaar zal voortzetten.
Het bedrijf te Sint Jansteen Is zijn
Bij de Rijkspostspaarbank werd in no- aanloopmoeilrjkheden
geheel te boven
terugbe81,9
ingelegd
vember
min en
nog
gunstiger onten
heeft
zich
iets
positief
hetgeen
min.,
een
taald ’7l
spaarverschil opleverde van
10,9 min. wikkeld dan de directie verwachtte.
(vorige maand
11.9 min en in novemDe investeringen in 1961-1962 betrofber vorig iaar ’2,7 min). Het inleggers- fen grotendeels uitbreiding en verbetetegoed ultimo november 1962 bedroeg
’3* 16,5 min. (ultimo november vorig ring van het machinepark In de weverijen en in de finishing-afdelingen.
iaar ’2803.4 min.).

Rijkspostspaarbank

Blijkens het jaarverslag per 30 september 1962 van het beleggingsfonds
van Centraal- en Zuidafrikaanse waarden „Cenza" is de handel ter beurze in
participatiebewijzen „Cenza" ook gedurende de afgelopen periode uiterst gering geweest. Per ultimo van het afgelopen boekjaar stonden 1469 bewijzen
van één participatie uit en 210 bewijzen van een vijfde participatie. Het totaal fondsvermogen steeg tot 1.277.160
(v.j. ’1.075.979). De afgifteprijs per bewijs van een participatie verbeterde tot
’870.57 (’763,56). In totaal werd
’51,30 per bewijs uitgekeerd tegen
’50,98 het voorgaande jaar.

Elektronisch brein
uitkiezen

wij
cent nodig, maar Nederland
zeiden het al
heeft nog niet zijn
hand moeten ophouden.
Deze Europese Investeringsbank is
een mooi voorbeeld van onderlinge hulp,
waardoor landbouw, transport, energie
en industrie in de Euromarktlanden op
een hoger peil kunnen
worden gebracht. Geldgevers zullen zich dit niet
altijd realiseren, evenals de meesten onzer zich niet realiseren, dat deze bank
bestaat en hoe zij werkt. Het is een
nieuw bewijs, dat de Europese samenwerking veel verder gaat dan de meeste Nederlanders bekend is.

—

Voor produktie computers

helpt geschenken

% procent, een rente die zeker niet
slecht te noemen is. Met deze nieuwe
lening van f3O miljoen mee heeft de
Investeringsbank nu f 100
Europese
miljoen in ons land opgenomen. Een
Door teruggang emigratie
groep banken heeft vorig jaar f2O miljoen geleend tegen een rente van 414
procent en beleggers hebben voor f5O
neemt
miljoen aan obligaties genomen, eveneens tegen een rente van 414 procent.
In beide gevallen was dat in 1961.
De bank heeft niet alleen in Nederland
geleend maar ook in Zwitserland en Italië. Maar de voornaamste
bron van
Tengevolge van de teruggang van de
geldmiddelen wordt niet gevormd door
alsmede door de sterk gestede leningen, maar door de stortingen emigratie,
van de oprichters, de zes Euromarkt- gen kosten, is de exploitatie van de schelanden. Het aandelenkapitaal is f3.600 pen van de NV Scheepvaart Maatschapmiljoen, waarvan f9OO miljoen is ge- pij „Trans-Oceaan" op de Australië—
stort. Nederland heeft voor ongeveer Nieuw-Zeeland route naar deze maatf225 miljoen gezorgd Wij kunnen dus schappij meedeelt, zeer moeilijk geworniet anders zeggen dan dat ons land den. In verband hiermee is om te bezich tot nu toe niet heeft laten kennen. ginnen besloten de „Zuiderkruis", die
Temeer omdat wij van de diensten van omstreeks 11 december te Amsterdam
deze Europese Bank nog helemaal geen wordt terugverwacht, uit de exploitatie
te nemen. Over de bestemming van
gebruik hebben gemaakt.
Het doel van deze in 1957 opgerichte dit schip zal binnenkort een beslissing
bank is leningen en garanties te geven worden genomen. Van de beide andevoor het uitvoeren van projekten, die de re schepen, de ~Waterman" en de „Grooekonomische situatie in een der Euro- te Beer", zal de reeds geannonceerde
marktlanden kunnen verbeteren. Een rondreis naar Australië en Nieuw Zeevan de „Waterman", vertrek 12
voorwaarde is alleen, dat die projekten land
in het land zelf niet helemaal gefinan- januari uit Rotterdam, wel doorgaan,
cierd kunnen worden. Om een paar maar de afvaart van de „Groote
voorbeelden te geven: landontginning en Beer", die oorspronkelijk op 22 maart
bosexploitatie in Zuid-Frankrijk, verbe- zou plaatsvinden, komt te vervallen.
Van het a.s. voorjaar af tot omstreeks
tering van het spoorwegnet in Italië en
Frankrijk, exploitatie van een potasmijn eind september 1963 zullen de beide
en produktie van kunstmest in Italië, schepen op de Noordatlantische route
fabriek voor de produktie van houtpulp worden ingezet Over de gang van zaIn België, uitbreiding van het elektrici- ken na deze periode is nog geen beslisteitsnet in Frankrijk, fabriek voor de sing genomen. Voor de met de „Waterproduktie van suikerwerk en een voor man" op 13 januari van Rotterdam
retour-passagiers, zowel
de produktie van stalen deuren in Italië. vertrekkenderetour-passagiers
als voor de
van voriIn 1959 is de bank met het geven ge afvaarten, die nog in Australië en
van kredieten begonnen. Tot nu toe Nieuw-Zeeland verblijven en die niet
zijn er 26 kredieten toegekend tot een met de „Waterman" terugkeren, heeft
totaal bedrag van f770 miljoen. Daar de „Trans-Oceaan" een regeling getrofde uitgaven voor deze werken in to- fen met de Rotterdamsche Lloyd en de
taal ongeveer f44136 miljoen bedroe- Stoomvaart-Maatschappij „Nederland",
gen, was het aandeel van de bank in waardoor deze passagiers met de „Wildeze financiering gemiddeld ongeveer lem Ruys" en de „Oranje" de thuis19 procent. De geldstroom is in de reis kunnen maken. Voor de passagiers
eerste plaats naar Italië gegaan (59 die definitief geboekt waren voor de
procent), waarna
Frankrijk op de thans vervallen afvaart van de „Groote
tweede plaats komt (25 procent). Toch Beer" is eenzelfde regeling getroffen,
heeft ook het rijke Duitsland geld aan- zowel voor de heen- als voor de teruggetrokken (13 procent) België en Lu- reis.
xemburg hadden beide slechts 2 pro-

Handel in participatiebewijzen
„Cenza" was zeer gering
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New York weer hoger
New Vork, woensdag — De New Yorkse effektenbeurs sloot vandaag hoger,

—

——

——

_

—

—
—
—

+

Aalsurn

(T.) 5 dcc. van Cristobal naar CvMc-hiba 5 dcc. van Phllade'rphla naar
VtMv Yo-k. Alkaid 3 'dcc. van Greenock naar
Rotterdam. Alkes 5 dcc. van Napels naar Genua. Alkmaar 5 dcc. te Curacao. Arrhimedes
5 dcc. van Talcahuano naar Antofagasta
Ares 3 dcc. van Bilbao naar Curacao. Argos
5 dcc. van Malta naar Hamburg.
Balong 6 dcc. te Philadelphia. Bengalen
4 dcc. te Singapore. Bintang 6 dcc. te Port
AUce. Breda 5 dcc. van Puerto Llmon naar
Cristobal.
Csator 6 dcc. van Antwerpen naar Rotterdam. Ceres 6 dcc. te Antwerpen.
Gaasterland pass 5 dcc. St. Pauls Rock*
naar Recife.
Holendrecht 5 dcc. van Halifax naar Newhaven. Hollands Duin 5 dcc. van Shanghai
naar Shimonoseki. Houtman 5 dcc. van Singapore naar Brisbane.
Kamnerdljk 5 dcc. van Newportnews naar
Camden. Kara (T.) 6 dcc. te Willemstad
Karakorum 5 dcc. van Port Sulphur naar
Savannah. Katendrecht (T.) 6 dcc. van Hamburg naar Rotterdam. Katsedijk
5 dccte
Antwerpen. Korondijk 6 dcc. van Hamburg
naar Breinen. Kosicia (T.) 4 dcc. van Perthamboy naar Curacao.
Ladon 5 dcc. van Paramaribo naar George-

town.

Maasdam 5 dcc. van Le Havre naar Rot.
terdam. Meliskerk 6 dcc. te Muscat. Minos 5
dcc. van Kotka naar Amsterdam. Moordrei-ht
(T.) 6 dcc. van Curacao te Maracaibo.
Naess Lion (T.) 6 dcc. van Fao naar Durban. Nestor 3 dcc. van Antwerpen naar Rotterdam.
Oldekerk G dcc. te Port Amelia. Ondina
(T.) 6 dcc. te La Shklrra. Osiris 6 dcc. te
Monserat.

Pacaya 5 dcc. van Punta Arena» naar Varparaiso. Prins Frederik Hendrik 6 dcc.
te

Bremen.

Prins Willem IV 6 dcc. te Gandia.

Roepat 5 dcc. te Napels. Rijnkerk 6 dcc

te Basrah verw.
Sarpedon 6 dcc. te Curacao verw. Statue of
Llberty (Tl 6 dcc. te Fawley.
Tegelberg 6 dcc. te Rio de Janeiro. Theron
5 dcc. van Jeremie naar Port au Prlnce,
Van Heemskerck 5 dcc. van Luanda naar
Kaapstad. Van Llnschoten 7 dcc. te Walvisbaai verw. Vivipara (T.) 5 dcc. van Puerto
Miranda naar Rotterdam.
Waibalong 5 dcc. van Umm Said naar Mukallah. Waikelo 5 dcc. van Famagusta naar
Piraeus.
Zeeland 6 dcc. dw. Muscat naar Bombav
Zuiderkerk 6 dcc. van Antwerpen naar Rotterdam.

Karlstad. Maasborg 5 dcc van Delfzijl- Marie

Christine 5 dcc. te Hamina. Mars pass. 5
dcc. Gothenburg naar Karlstad. Mathilde
pass. 5 dcc. Gothenburg naar Bridgwater
Merweborg 4 dcc. van Vasa. Noordborg 4 dcc
te Sandvik Seskarö. Nora 4 dcc. van Södertalje naar Delfzijl. Nova Zembla pass. 4 dcc
Brunsbüttel naar Kristinehamn. Renovatie 4
dcc. van Gothenburg. SDaarneborg 4 der
van Gothenburg. Spes Major 5 dcc. te
Gdansk. Trim 5 dcc. van Wlsmar. Ursa Mi.
nor 4 dcc. van Gefle Vechtborg pass. 5 dcc
Kiel. Waalborg 4 dcc. van Domsiö. Wuta
5 dcc. te Karlstad.

*

—

—

Said.

ondanks een winstneming tegen het
einde die veel aandelen deed dalen.
IBM liet tegen sluitingstijd bijna 3 4 gevolgd door Litton met ongeveer 2. Beekman, RCA, Ling-Temco, Zenith en Cenco wisten winsten van ongeveer een
punt te handhaven. Ook de autohoek
zwakte tegen sluitingstijd af, met Ford
en Chrysler aan de leiding. Olies stonBram 1 dcc. te Shoreham. Anja 4 dcc. te
den in de schijnwerpers met Universal,
Wilcox, Amerada, Royal Dutch. Stan- I IJmuiden. Dina 1 dcc. van IJmuiden. Arctic
4
dcc. te Dublin. Atlantic 5 dcc. te Musel
dard of Jersey. Standard Oil California | Brenda
4 dcc. te Rotterdam. Swallow 4 dcc
i Chambrieux.
en Texaco veelal plus 2. Ook de lucht- |te
Walcheren 5 dcc. te Newvaarthoek hield zich goed.
haven. Marcopollo pass. 5 dcc. Holtenau
De omzet vandaag bedroeg 6.280.000 Zeevaart 4 dcc. te Zoutkamp.
Dublin 4 dcc
aandelen. Van de in totaal 1320 verhan- van Mantylioto. Soli Deo Gloria
4 dcc. te
Randers.
Biona 4 dcc. te Brussel. Tinda 3
delde fondsen sloten er 652 hoger en 432 dcc.
van
Bar
naar Gotenburg. Johan K .1
lager. Omzet American
Exchange dcc. van
Bar. naar Gotenburg. Johannes 4
1.770.000
shares. Omzet
obligaties dcc. te Bar.
Engelina 4 dcc. te Valdermarvik
7.760.000 dollar.
Nomadus 4 dcc. te Nykobingfaus naar Stel-

—

-

Straat Bali 5 dcc. te Hongkong. Straat Cla

renre 6 dcc te Singapore verw.
Vasum (T.) pass. 5 dcc. Kreta naar Port

’

Effektenbeurs Amsterdam

--

naar Southampton.
Raki 5 dcc. van Balboa naar Los Angelss

den vijf punten hoger op 420 geadviseerd. Het boekjaar 1962 laat zich, aldus de direktie van dit koncern, gunstig aanzien. „Bammens" noteerde vandaag ex 6 procent interimdividend. Op
de incourante markt werden de aandelen van de NV drukkerij Koch en Knuttel op 310 (300) geadviseerd op de gunstige gang van zaken. De laatste verhandeldag van claims Friesch-Groningsche Hypotheekbank bracht een adviesKleine vaart
prijs van 300 voor de claims, neerkoAlderd L 4 dcc. van Sundsvall naar Poole.
mende op circa 860 procent voor een Borelly 4 dcc. van Vestervlk naar Stugsund
nieuw aandeel met 20 procent storting. Deo Gloria 4 dcc. van Dundee naar HansVoor de inschrijving a pari op de weert. Draka 4 dcc. van IJmuiden. Eemsborg
te Skiën. Hoogezand 4 dcc. van Pasa’3O min 4% procent guldensobligatties 4Jesdcc.
Santander. Hoop 5 dcc. te Den Hel„Europese Investeringsbank"
bestond der.naar
Juno 4 dcc. te Dover Kon Tlki 4 dcc.
zeer grote belangstelling.
van Par naar Mantyluoto. 'Lireco 5 dcc. van
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Slot
6 dcc.

Barrndrecht (T.) 5 dcc. van Curacao naar
Pto. Miranda.
Caltex the Hague (T.) 6 dcc. te Port Said
verw. Ciniilia (T.) 5 dcc. te Avonmouth.
Dinteldilk 5 dcc. te San Francisco.
Gaasterkerk 5 dcc. van Colombo naar
Aden.
Irazu 5 dcc. van Guayaquil naar Talara.
Jagersfontein 5 dcc. van Durban naar LortAzo Marques
Karsik 5 dcc. te Hongkong. Kelzerswaard
(T.) 4 dcc van Trinidad naar Rotterdam
Kieldrecht (T.) 5 dcc. te Bombay. Kloosterrtijk 4 dcc. van Tamplco naar New.Orleans
Kryptos 6 dcc te Curacao verw.
Llberty Bell (T.) 5 dcc van Suez naar Mena
Maasdam 5 dcc. van Southampton naar Le
Havre.
Ommenkerk 5 dcc. van Nacala naar Belra.
Onoha (T.) pass. 5 dcc Kaap St. Vincent naar
Tranmere. Oranjefontein 5 dcc. van Tenerife

-

—

—

—

—

.
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Beweging Nederlandse aandelen

tin. Carmen 4 dcc. te Tynemouth. Riet 4 der
te Karlstadt. Mimosa 4 dcc. te Helsinkborß
Marie 4 dcc. te Cristinahaven. Johanna
dcc
te Lidkobing naar Stettln. Roelof Jan 44 dcc
van Reumo naar Taskö Bonaire 5 dcc. te
Karlstadt. Arizon 4 dcc. naar Houlaw. Meteoor
pass. 5 dcc. Brunsbüttel. Henny T.
5 dcc. te
Balkon. Glorie 4 dcc. te Runne. Santa
Lucia
4 dcc. te Glüwold Freme 4 dcc. te Glüwold
Frans B 4 dcc. van Grandville naar Par. Aldebara 4 dcc. naar Drogheda. Agus 4 dcc. te
Beverwijk Banka pass. 4 dcc. Brunsbüttel.
Biant-a 4 dcc. te Liverpool. Fivel 4 dcc. naar
Hamburg. Hidios 3 dcc. naar LUbeck Jannv
4 dcc. naar Waterfort. Gasselte 4 'dcc. te
trent. Korslos 4 dcc. te Swansea. Lanvers 3
dcc. naar Sertey. Ludo 4 dcc. naar Wisnvir
Noordzee 4 dcc naar Londen. Prinses Wilhelmina 4 dcc. te Teignmouth. Repeto 4 dcc.
te Aalborg. Sparka 4 dcc. te Greenmouth
Speranza 5 dcc. naar Wismar.
Twin 4 dcc
naar Wismar. Union 4 dcc. naar Teignmouth
voorwaarts 4 dcc. naar Avonmouth. Wegro 5
dcc. naar Stettin. Wemes 4 dcc. naar Wi«
mar
Zwerver pass. 4 dcc Harlingen Avan'i
pass. 4 dcc. Brunsbüttel Rudilibri
4 dcc. te
Kopenhagen.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zeepost wo
den verzonden De data. waarop
de corre"
oondentle uiterlijk ter port moet zijn bezorgd
staan achter de naam van het schip vermeld
Verenigde Staten van Amerika: Sommelsdtjk
12 dcc Argentinië: Cap San Antonlo 12 dcc.
Cap San Diego 13 dcc Australië: Neleus 9
dcc., Theben 10 dcc Brazilië: Cap San Diegc
19 dcc. Brits Oost-Afrika: Africa 13 dcc Canada: Leanna 12 dcc Chili: Wiesbadeh 13
dcc. Indonesië: DOsseldnrf 12 dcc Ned Antillen: Oranje Nassau 11 dcc. West.Nw-Guinea: Pyrrhus 11 dcc Suriname: Chiron 12
dcc. Rep. van Z -Afrika en ZW-Afrika: Pre
toria Cartle 9 dcc. Garoet 12 dcc Inlichtingen betreffende
de
verzendingsdata van
postpakketten geven de postkantoren

AANBESTEDINGEN
Architekt J. de Vries te Sneek heelt
bouwen van een boerderij gegund aan het
P
Otter te Ntjemlrdum voor f 28.800

:—: De Maxwell Landkoncessie Maatschappij NV heeft, zo deelt de direktie

in Amerika 10.000 acres bergachtii'
land (Baldy Mountaln) verkocht voor
ongeveer 200.000 dollar. Hiermede is
het
donnZlt Kelikwifleerd. Er resteren nog
i^
237.000
acres „rights" met de verkoop
werkzaam
~maatschapPiJ
blijft. Na betaling
van de op genoemde
'ii verschuldigde capitai
Raln tax
(de grootte daarvan is. hangende
over vroegere soortgelijk,- hel
proces
l„
lastingen, niet nauwkeurig
te
beoalen-"
zal ongeveer 140.000 dollar
mee,

kHwTv! icl<ï

"

overeen
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CORDONNEREN
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Gezellige mensen halen nü Heineken Bokbier in huis!

V
U

KNOOPSGATEN
STOFKNOPEN

||
L
lik STOFCEINTUURS /^«

Voor goede rijlessen en
autoverhuur zonder chauffeur naar
HOOGEVEEN &
TOORNSTRA
Automobiel- «n
Garagebedrijf N.V.
Leeuwarden
AA

J'al

YVijbrand

de Geeststraat
Telef. 26165, 22234, 227.16
Steeds ruime keuze
gebruikte automobielen uit voorraad lever-
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Prima kwaliteit bruin
en wit zeildoek geweven
door de beste Neder-

landse
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waterdicht (waterkolomhoogte maar liefst 60 cm).
Ijzersterke
kwaliteit
door öubbelgestelde ket.
tingdraad,
trekkracht
160 kg in de ketting en
150 kg in de inslag.
0 Genaaid met zwaar garen en voorzien van koperen ringen in de zoom
om de meter.
Gegarandeerd
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Afmeting:
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3 x 4 m.
57.—
3 x 5 m.
69.—
4 x 5 m
90.—
4 x 6 m.
108.—
5 x 6 m.
135.—
6 x 8 m.
216.—
(snijmaten). Eventueel andere afmeting ook leverbaar.
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WAGENAARS
Zeilmakerij
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Wijbr. de Geeststraat 47-49
Tel. (05100) 26095—27165
LEEUWARDEN
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Dagbladreclame
is goedkoper
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dat is die auto al jarenlang een bestseller.

Flat 00 D
Nieu* front, nieuwe bumpers met rubber
S footbtekfcenn (euw. strak instrumentenpaneel met druktoetsen, grotere achterruit, grotere motor met ruim 130 cc meer
cc/. 4el»n*r.. 55pk. ,30kmA,
at
f 6450
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Voor Leeuwarden

Flat «00 Export
Zónde'
maar mét ~/.
""«
karakteristieke e/genschappe
ype ebben g fge
a 7 j«? 5 km/u,
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GARAGE CENTRUM. B. H EERLIGH,
~Voor Sneek e. o.: RINNERT DE
JAGER,
Sub-agent

-"

Koopt u opeens een Fiat 1100 D omdat hij een
nieuwe neus heeft? Welnee! Ook zonder
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e.0.:

Zaailand 100
Ruiterskwartier, tel. 24006
tel. 05100-25838
v Hariinsin co.: Fa. v. Yken &de Boer, Gr. Bred.-plaats 26, tel. 05178-288:!
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Voor Dokkum eo
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GARAGE lïl.
Mft. Ut
UK JUNü & ZN
MURMERWOUDE,
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Voor Drachten
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05111-283

GARAGEBEDRIJF J. TOLMAN,
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