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GEDROPT OP SCHIEREILAND MALAKKA

Een vreemde bisschop

Indonesische parachutisten
krijgen nauwelijks een kans

groeiende weerzin tegen zijn figuur en
zjjn optreden koesteren. Het ene lettertje dat door sommigen aan zijn naam

maar weinigen die hem wagen
Ertezijnverdedigen,
er zijn velen die een

——

Kombinatie Gurkha, helikopter
en voetbalveldje is te veel
(Van onze korrespondent in Singapore)
De kleine Maleise en Chinese kinderen van Labis hingen aan de omrastering van het politiebureau als vliegen aan een papier, waarin vlees heeft
gezeten. Daarbinnen op een klein grasveldje zagen ze; zes parachutisten van
het geregelde Indonesische leger in hun camouflagepakken. Ze lagen plat op
hun rug, netjes op een rij, hun polsen en enkels nog vastgebonden aan de
draagstokken, hun Javaanse gezichten overtrokken met de doodskleur.
de Veiligheidsraad doende
was de Maleisische klacht over de Indonesische agressie te bespreken hadden Gurkha's deze ongelukkige uitvoerders van president Soekarno's „konfrontatie-politiek" met dodelijke precisie
neergeschoten tijdens een treffen In bet
oerwoud een paar mijl ten noorden van
dit kleine plaatsje in Zuid-Malakka. Bij
elkaar hebben Maleisische veiligheidstroepen ongeveer zeventig man van de
naar schatting negentig terroristen, die
op 2 september in Johore werden neergelaten, gedood of gevangen genomen.
Verder naar het zuiden schakelden soldaten en politie-agenten meer dan zestig man uit van de groep, die van zee
uit aan land was gezet. Slechts een
handjevol loopt nog rond. Een ander
troepje, dat op 9 september landde,
werd bijna onmiddellijk gevat.
Terwijl

De Nederlandse claveciniste Marijke
Smit Sibenga en de pianist Daniël
Wayenberg poseren trots met de hen
uitgereikte Edisons, op het klassieke
„Grand Gala du Dtsque", gisteravond, te Amsterdam.

Weerbericht
Overwegend
zwakke wind
Verwachting, geldig van vanavond
tot morgenavond, opgemaakt te 11.15

Niet deze mensen, maar de tweede-

rangs plannenmakers in Djakarta, die
hen op deze dwaze onderneming naar
Maleisië uitstuurden, treft het verwijt
voor wat een Maleisische officier met
bitterheid omschreef als „krankzinnige
operaties". Nadat ze dichtbij Djakarta
in twee Hercules-transportvliegtuigen
waren geladen voor wat enkelen van
hen voor een oefenvlucht hielden, werden de parachutisten des nachts inMalakka neergelaten in een onherberg-

zaam, vijandelijk gebied. De groep, die
het nog het beste trof, kwam neer in
een stuk pas ontgonnen land met stobben en jonge rubberaanplant ongeveer
vijf mijl ten noorden van Labis, maar
de andere belandde in bergachtig terrein met zwaar oerbos twintig mijl verderop, waar een Shackleton van de
RAF, die op verkenning was uitgegaan,
later verscheidene van hun olijgroene
parachutes in de hoge bomen zag hangen.

Prinses Beatrix heeft in Utrecht de demonstraties ter gelegenheid van het
25-jarige bestaan van de „Vereniging tot bevordering van de Landboutotuigpaard/ofckery" in de Irenehal bijgewoond. De kommissaris van de koningin in de provincie Utrecht, phr. mr. C. Th. E. graaf van Lijnden van
Sandburg, die tevens voorzitter van de vereniging is, bood prinses Beatrix
een drie-jarige schimmelkleurige stermerrie aan. Op de foto prinses
Beatrix met het paard.

Geen kaarten
De jonge parachutisten waren goed
bewapend met nieuwe, ook bij de
Navo gebruikte, lichte machine-gewe-

ren van Westduits maaksel en granaten, terwijl ze ook van kompassen
waren voorzien. Ze hadden elk rantsoenen bij zich voor zes dagen, burgerkleren, 300 Maleisische dollars
klein, en in sommige gevallen een behoorlijke (of onbehoorlijke) kollektie

Voor vervolg zie pagina 3

Soekarno geopereerd
door Weense artsen

Dean Rusk tot negerleiders:

Communisten besteedden
een miljard aan Afrika
Amerika blijft Kongo steunen

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, heeft, sprekend
op een bijeenkomst van Amerikaanse negerleiders in Washington, verklaard dat
de communistische landen reeds meer dan een miljard dollar besteed hebben
President Soekarno van
Indonesië in Afrika, met de bedoeling Afrikaanse landen te winnen voor het communisme.
heeft in een Weense kliniek een lichte „Ook hebben de communisten ongeveer 5.000 technici naar Afrikaanse landen
operatie ondergaan. Men heeft een nier- gezonden", aldus Rusk. „Voorts verblijven 6.000 tot 8.000 Afrikaanse studenten
steen bij hem weggenomen. Twee Oos- in communistische landen, zijn er meer dan 150 diplomatieke, consulaire en hantenrijkse hoogleraren hebebn de operatie delsmissies van de communistische landen in Afrika en zijn meer dan 300 zenduitgevoerd.
uren van communistische radiostations afgestemd op Afrika", zei Rusk.
Over Kongo zei de minister, dat Amerika, net als in het verleden, dit land zal
blijven steunen. „Wij zijn verheugd dat
de Organisatie voor Afrikaanse eenheid
deelneemt aan pogingen de moeilijkheden in Kongo te beëindigen. De minister
weidde bijna zijn gehele rede aan het
probleem van de noodlijdende Afrikaanse landen. Hij legde er de nadruk op dat
de Amerikaanse politiek in dit werelddeel moest worden gezien in het raam
van een ruimere Amerikaanse houding
in nternationale aangelegenheden.

uur:

Veranderlijke bewolking met enkele

lokale buien met een kans op onweer.
In de nacht en ochtend plaatselijk
mist. Overwegend zwakke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen.

Waterstanden
26 sept. Bergumerdam 11 (11),
Leeuwarden 11 (10), Nesserzijl 10
(10), Sneek 12 (11), Scharsterbrug
12 (13), Woudsend 12 (12). Gemiddeld 11,6 (11,6). Geen neerslag. De
inlaatsluizen zijn geopend.

„De eerste zorg van onze buitenlandse
politiek moet zijn, en is, voorkomen dat
de communistische machten zich uitbreiden, aldus' Rusk. Voor dit doel houden
wij machtige strijdkrachten in stand en
helpen onze bondgenoten hun defensies
te versterken. Terzelfdertijd zoeken wij
naar mogelijkheden om de tegenstellingen met onze vijanden te overbruggen,
speciaal daar waar de gevaren van een
uitgebreide oorlog kunnen worden verkleind". Rusk leverde kritiek op de
Zuidafrikaanse regering vanwege haar
apartheidspolitiek en sprak de hoop uit
dat Portugal zijn gebieden in Afrika,
Angola en Mozambique, spoedig zelfbestuur zou geven.

Hoog water
Harlingen
Sept

26
27
28

\

IerscheiUng

Schiermonnikoog

0.43-13.03 0.20-12.41 1.13-13.33
1.15-13.39 0.57-13.21 1.45-14.09
1.51-14.20 1.36-14.03 2.21-14.50
Zon en Maan

26 sept. Zon
Maan
27 sept Zon
Maan
28 sept. Zon
Maan

op 6.32. onder 18.29
op 20.59. onder 12.19

op 6.34.
2159.
op 6.35.
op 22.32.
op

onder
onder
onder
onder

18.27
13.39
18.25
14.51

Omgeving in gevaar
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De drie Franse kinderen, die maandag zijn ontvoerd uit hun dorpje bij
de stad Poitiers, zijn gisteravond
niet ver van Bordeaux teruggevonden. Hun ontvoerders, een man en
een vrouw, die volgens de kinderen
Nicole werd genoemd, zijn nog
steeds spoorloos. Wel is vannacht in
het centrum van de stad Chartres de
auto gevonden, die b« de ontvoering
(5),
is gebruikt. Op de foto Joel Biet
moeder.
zijn
die toordt omarmd door
Vader Guillon houdt zijn dochtertje
Christine (6) en zijn zoontje Patrick
(5) in de armen.

Stervende chauffeur reed
bus in hek van pastorie

Een stervende buschauffeur heeft zijn voertuig in het dorp Gemert tegen
het hek van de pastorie tot staan gebracht. Zijn passagiers zijn met de schrik
vrijgekomen. Gistermiddag omstreeks half zes reed de 43-jarige J. C. H. Cauts
uit Veghel met een lijnbus van de „Zuid-Ooster" op het traject NijmegenGemert-Eindhoven door Gemert. In het hart van het dorp bij de NieuwstraatKerkstraat begon de bus te slingeren, reed over het trottoir en kwam tenslotte
in het hek van de pastorie bij het kasteel tot stilstand. De chauffeur had een
hartaanval gekregen. Snel werd medische en geestelijke bijstand gehaald. Korte
tijd
later is de chauffeur overleden. Zijn hevig geschrokken passagiers kwamen
Mr. J. A. G. baron de Vos van Steenpomet de schrik vrij. Tijdens de slingerende busrit door Gemert moest een tegenwijk, momenteel direkteur-generaal
liggende vrachtauto uitwijken. Daarbij werd een meisje uit Erp aangereden.
litieke zaken op het departement van
haZij werrl slechts licht gewond Het ongeluk, dat juist op het spitsuur gebeurde,
Buitenlandse Zaken, is benoemd tot
rer majesteits buitengewoon en gevol- verwekte grote konsternatie.
machtigd ambassadeur te Brussel.

Nieuwe ambassadeur
in

Brussel

KOPENHAGEN
ONTPLOFT
In Valby, een voorstad van Kopenvanochtend twee gashouders
ontploft. Volgens de eerste
berichten
zün er twee doden en tientallen gewonden. Tot op twee kilometer afstand
sprongen er ruiten. De meeste gewonden vielen door glasscherven. Van een
woonblok tegenover de
gashouder
scheurden de muren, andere huizen in
de onmiddellijke omgeving raakten In
brand. Twe e andere gashouders, elk
ook met een inhoud van 127.000 m3, lopen eveneens gevaar door het vuur te
exploderen, temeer omdat de hitte te
groot is voor reddingsploegen om het
brandende gas te bestrijden.
hagen; zijn

in
wordt toegevoegd
Makabrios
plaats van Makarios
spreekt boekdelen. Zijn verschijning, overigens waardig en indrukwekkend genoeg, roept b_l
het grote publiek duidelijk tegenzin op
en dwingt de caricaturisten tot het maken van honende prenten. Men begrijpt
niet, waarom deze aartsbisschop niet nóg
duidelijker door zijn collega's, door de
andere kerken en door de christenen in
het algemeen wordt gecritiseerd.
Het „veel weten is veel vergeven"
gaat ten opzichte van aartsbisschop Makarios niet meer op. Men heeft er geen
behoefte aan, de gehele voorgeschiedenis van zijn optreden te kennen. Een
hooggeplaatst geestelijke, of hij nu als
dienaar der kerk of als kerkvorst wordt
aangeduid, moet zich in onze tijd niet
meer zo hartstochtelijk met politieke zaken bemoeien; hem is alleen vergund
met het zwaard des geestes te strijden
Zon man hoorde misschien in de middeleeuwen of in de tijd van de godsdienstoorlogen thuis, maar niet meer in
een eeuw waarin overal de scheiding
tussen kerk en staat wordt doorgevoerd.
Toch heeft ook aartsbisschop Makarios, al zullen wü wel allerminst als z^n
verdediger optreden, recht om uit zijn
bijzonder ingewikkelde situatie beoordeeld te worden. De Cyprus-crisis heeft
haar wortels in een ver maar ook in een
nabij verleden. Het feit, dat Griekenland en Turkije nu Deiden in de Navo
zijn opgenomen, mag niet de ogen doen
sluiten voor dat andere feit: een eeuwenlange vijandschap, een tot hevige
uitbarstingen aanleiding gevend wantrouwen, dat zijn oorsprongen heeft in
alles wat aan de val van Konstantinopel in 1453 is voorafgegaan en in de vele Grieks—Turkse oorlogen die «r op
zijn gevolgd.
Het eiland Cyprus, ver in het oosten
van de Middellandse Zee gelegen, is in
de historische tijd nooit geheel oriëntaals
geweest. De Helleense invloeden waren
er steeds overwegend sterk en deRomeinen, die er lang het gezag hebben uitgeoefend, hebben dit karakter ook nooit
wezenlijk aangetast. Toen na het ontstaan van het mohammedanisme In de
zevende eeuw na Chr. de Arabische expansie grote delen van Europa bedreigde
en het
Grieks van aard zijnde
Oost-Romeinse Rijk daar op den duur
ook aan ten offer viel, hielden de Cyprioten taai aan hun eigenheden vast;
zij bleven orthodox, ook toen steeds meer
muzelmannen zich op hun eiland gingen
vestigen.
Ruim drie eeuwen lang, van 1571 tot
1878, heeft Cyprus deel uitgemaakt van
het Osmaanse of Turkse Rijk. In dit
laatste jaar heeft Groot-Brittannië het
eiland, in het kader van ztjn imperialistische acties, bezet. Het deed dat, handig genoeg, toch ook weer niet zonder
de souvereiniteit van de sultan te erkennen. Voorgoed een speelbal en een onderhandelingsobject van de grote mogendheden werd het eiland eerst in en na
de eerste wereldoorlog. Griekenland
poogde van de zwakheid van „de zieke man" aan de Bosporus te profiteren
en deed zijn best zoveel mogelijk verloren gegane gebieden terug te winnen.
De Turken onder Mustafa Kemal bleken echter veel sterker te zijn dan was
verwacht.
Er zijn toen
de ouderen die zon
veertig jaar kunnen terugzien herinneren het zich nog als de dag van gisteren
verschrikkelijke dingen gebeurd
en beschamende bladzijden aan het geschiedenisboek toegevoegd. Het Griekse
leger werd bij Smyrna in zee gedreven
en anderhalf miljoen Grieken
onder
hen vele ijverige en gegoede handelslieden
moesten Klein-Azië verlaten.
Het Turkse nationalisme vierde _ijn eerste triomfen. Voortaan had men overal
in dit deel van de wereld pijnlijke minderheidskwesties. Het onderlinge wantrouwen van islam en christendom werd
eerder versterkt dan verzwakt. Het (orthodoxe) oecumenische patriarchaat zetelde nog wel in Instanbul, maar het
werd er slechts geduld.
Is de minderhedenpolitiek in het gebied van de Grieks-Turkse controversen
vaak een aaneenschakeling van uitroeiing, overplaatsing en economische boycott geweest, de orthodoxe kerk bleek
tussen de Grieken steeds een bijzonder
belangrijk bindmiddel te zijn. De orthodoxe kerken in Oost- en Zuid-Europa
hebben, na de breuk met Rome in 1054,
een sterk nationaal en in de nieuwere tijd zelfs nationalistisch karakter gekregen. Zij, die in een eeuwenlange strijd
met de islam gewikkeld zijn geweest en
ook zoveel terrein hebben moeten opgeven, begrijpen van de moderne leuze
van scheiding van kerk en staat niet
veel. Aartsbisschop
Makarios maakt
geen onderscheid tussen geestelijk en
wereldlijk, zijn denkwereld is niet geseculariseerd, maar is nog sterk theocratisch ingesteld.
Deze middeleeuws aandoende kerkvorst weet zich in Cyprus op oeroude
Griekse bodem te bevinden; zonder de
orthodoxe kerk en clerus zou de Griekse taal, maar ook het Griekse karakter daar al lang verdwenen zijn. Makarios weet van geen scheiding tussen
priester en politicus, tussen zijn geestelijk en zijn wereldlijk ambt. Hü verkeert in een ingewikkelde situatie die
wij ons In West-Europa slechts met
moeite kunnen voorstellen. Het Isolement, waarin de orthodoxen zijn terechtgekomen, wreekt zich in zijn figuur op wel zeer bittere wijze.
P.
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BEAREND BAREBYT

Verzet tegen opvolging
dr. W.A. Visser 't Hooft

kende Amerikaanse blad „Christian Century" hebben zestien voor*.ffiguren
uit de Oecumenische Beweging in Amerika geprotesteerd te-

op de 43-Ja"Se dr- Patrick C. Rodger onlangs door het
V\}" Ze_
veertien Kerknieuws in het kort
f«!T
leden tellendeW?^
Uitvoerend Comité van de Wereldraad van Kerken candidaat is

—

om de huidige secretaris-generaal van de Wereldraad, dr. W. A. Visser
Prof. dr. mag. E. Schillebeeckx
t Hooft volgend jaar op te volgen. Deze candidaat-stelling
is voor vrijwel allen, van de rk universiteit van Nijmegen is
die bU de Oecumenische Beweging betrokken zijn, als
een verrassing gekomen,
daar dr. Rodger tot dusver een weinig op de voorgrond tredende figuur is ge- uitgenodigd, lid te worden van de gemengde concilie-commissie van theoloweest bij de Wereldraad van Kerken.
gen en leden van het lekenapostolaat
gesteld

In de brief in de ..Christian Cen-tu- het secretariaat een duidelijke
en krachry" wordt het Uitvoerend Comité o.a. tige
van de eenverweten, dat het zijn keuze publiek heid leiding in de richting
Zij
tegen
der kerken.
die
de begemaakt,

voor schema dertien, dat de verhouding
kerk en wereld behandelt. Prof. Schilheeft op 16 september bij de
in getal neamt, hieltyd
heeft
voordat de 209 leden- noeming van dr. Rodger zijn vrezen, lebeeckx
Nou is der dochs ui dy wurge stim
opening van het Nederlandse concilieNou,
kerken van de Wereldraad waren ge- dat zijn benoeming zal
77. It lüd dat nou boppe de oare Ui- Midus ome hals.
dan is it ien fan vs
of
sa.
leiden tot een documentatiecentrum in Rome een rede den to heerren wie, kaem düdlik efter spoek yn dit rottekleaster! röp se mei sifers
raadpleegd en dat in de publicatie van verzwakking
Bleike.
Dan hat er it
röp
secretariaat-geneministers!
van
het
kweahij
kritische opmer- de brankast wei. It wie in üntsettend, oerslaende stim. In spoek of In
gehouden, waarin
de keuze van het Uitvoerend Comité de raal.
fan de leenfiergeande
gefolgen
fielde oer de
kingen over dit schema maakte.
indruk werd gewekt, alsof er geen teluguber lüd. Net om- geast! Ek de Egyptyske speurder
ryksdaelfor=kuorrend
ek
in
in
Ik
haw
nou
eksploazje!
it
gen-eandidaten waren. De
gemak.
As
aanwijzing
wie, lyk as eartiids him net alhiel op syn
lüd
dat
In
raer
en
dat
is
fansels
yn'e
it
wike
méar
door het Uitvoerend Comité moet nog
er. Thoet- der
master yn skoalle wolris makke. a< Thoetrhoses mar net is, sei
twahündert goudèrfalle
de
fierstofolle,
gymnaworden goedgekeurd door het honderd
der in hurd sté yn it kryt siet dêr't moses?! róp Bleike. En op it se my ne dy't er himsels yn'e wike meer
leden tellende Centraal Comité van de
er
mei op it boerd skreau, né, dit lüd sium yn de Arendstün hawwetüzenjier jowt, by wei! In ministers-ynkommen
januari
Wereldraad, dat in
1965 bijeenminsklik wiismakke dat dy al in pear
komt in Enoegoe. Nigeria. Zegslieden
by it ynkomwie sa freeslik, om't it sa
'yn alle getallen wei
dy't dea is! Ja, dèrom krekt, suchte Pira fait
minske,
van de Wereldraad hebben verklaard,
fan
wie
stim
in
konsorten,
wie. It
de
brlmRem
en
Rein
fan
spul
hat men
dat het Centraal Comité altijd nog
hja haarden. De wurge stim fan in wur- Midus. Dêrom doocht it net. it
droech. Doe sette er «yn
baron
de
de
iemand anders kan benoemen.
om
sizzen.
myn
van Togliatti in een speciale bijlage aan ge man, in wurge alde man. Mar hwer luzen. tink mar ris
Angstaanjagend probleem
oan't wurk, omefIn kringen van de Wereldraad acht
de lezers door. daarmee tonend dat C%- wie dy man? De brankast wie mei Miskien is er net dea, spotte de baron, flymskerpe harsens
sifers to kommen,
fan
de
geheim
men echter dr. Rodger, een knap theoter
it
langer
yn
nuance
als
een
van
De
..Burgerrecht"
Het maandblad
niet
teken
snijbranners forsearre, dêr koe er net miskien hawwe jimme it wol
loog van de Schotse Episcopaalse Kerk,
efter
de brankast
wurge
stim
de
dyt
vaandelvlucht wordt beschouwd. Zet deDy lit wol faker ien
die sinds 1961 uitvoerend secretaris is (rechts-rad.) zet enkele kanttekeningen ze ontwikkeling zich door, dan krijgt ynsitte en dêr siet er ek net yn. dat Telegraafdy"tlézen.
hieltyd
wer
neamde
nei
hart,
noch libbet as in
stjerre,
geweest van de afdeling voor Geloof en bij de anti-rookcampagne. Het blad wijst
een behoorlijke, volwassen tegen- wie sa wol to sjen. Bleike Blei fleach syn
Hark, it is krekt oft
deadsbirjocht.
Kerkorde van de Wereldraad, wel een erop dat het gedurende de laatste tijd rechts
Pira
eangst
de
hear
fan
klearebare
hanger. Het kan voor
opinievorde
aanvaardbare keuze. De aanwijzing van duidelijk is geworden, dat de luchtver- ming alleen maar gunstige gevolgen
een Duitser zou bijvoorbeeld op verzet
hebben. We hebben daaraan, nu in ons
stuiten van de Orthodoxe Kerken, even- ontreiniging in het algemeen, een ern- land de groei van de
oppervlakkige
stige
bedreiging
benoeming
volksgeals een Amerikaan. De
van
vormt voor de
massaprodukten almaar toeneemt, bijvertegenwoordiger
een
van de ..jonge" zondheid. Terwijl menigeen met genoe- zonder veel behoefte".
kerken, zoals bisschop dr. Lesslie New- gen
en zonder hinderlijke omstandighebigin van de Kerk van Zuid-India. zou
Politiek van evenwicht
weer bezwaren ontmoeten van
de den een sigaret rookt, gaat hij kuchen
„oude" kerken, omdat er dan te veel en hoesten, wanneer hij geconfronteerd
Het noodlot Hikt wel te beschikken,
aandacht zou vallen op de zendingsprouitlaatgassen van auto's,
blemen van de kerken. Vele grote figu- wordt met de
dat
een minister van financiën van liren uit de Oecumenische Beweging, zo- die voor hem vermoedelijk veel schade- berale huize is
voorbestemd tijdens
als de Amerikaan dr. Franklin Clark Fry, lijker zijn.
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der van 's Rijks financiën op te tregevasecretaris-generaal, terwijl anderen het ren
van het roken bezighouden, nu al den,
zo merkt „V r ij h e i d en
te druk hebben met hun eigen kerken. eens een systematisch onderzoek hebben
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van een ziekten bij hen. die dagelijks in garages Gedurende de eerste wereldoorlog wade
nieuwe secretaris-generaal evenwel niet i werken. We zouden hen onder het oog ren het de ministers Treub en
Van
alleen om persoonlijke kwaliteiten van willen brengen dat het bijvoorbeeld van Gijn, die elkander afwisselden aan de
de candidaten, maar ook om theologi- twee steden bekend is. Florence en Bar- Kneuterdijk. Tijdens
de crisisjaren '30
sche problemen van de Oecumenische celona. dat uitlaatgassen een verderfeBeweging. Het gaat namelijk ook om lijke invloed uitoefenen. In beide steden viel deze ondankbare rol toe aan Oud.
het wezen van de Wereldraad en de is er een onafgebroken verkeer in smal- Minister Witteveen heeft die rol onder
richting, waarin hij onder leiding van de le straten en stegen met hoge huizen. politiek
zeker niet gemakkelijker omnieuwe secretaris-generaal zal moeten Daar blijven de gassen lang hangen en
ny?" vroeg hij, terwijl hij werktuiglijk
werken. Moet de Wereldraad enkel een dringen de woningen binnen. Van de ge- standigheden te vervullen. Dit geldt met
-3457. De tijd verstreek, zonder dat er zeer zelfs, dat hij 't er een beetje be- zijn
eigen klamme voorhoofd afwiste. Zij
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hebben wii ons destiids oo de name ook de kwestie der noodzakelijke veel opwindends gebeurde. De Zeepbel nauwd van
van de leden-kerken. een podium, waar- hoogte gesteld, zij waren desastreus. belastingverlaging, waarvan de ingang schoot nu op topjnelh"id door het heelal de lens van de kijker ook niet meer hel- 1haalde de schouders op en haalde diep
op de kerken elkaar kunnen ontmoeOok in ons land. met zijn steeds toenekreeg. ..Ik geloof toch, dat ik nu adem. „Ik weet 't niet. ik heb 't beten, met elkaar spreken en tot een ze- | mend vc^^eer. staan we hier voor een tot op zijn vroegst 1 januari 1966 is en met de grote kijker kon men al dui- der
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aan een bril toe ben. Ik heb ze- nauwd
gauw
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de Aarde en haar satelliet onderkere, vrijblijvende samenwerking kun- angstaanjagend probleem.
verschoven, tenzij de conjunctuur een
uitte
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Professor Dubois maakte ker teveel opgeschept over m'n goede stoel vallen en sloot de ogen. Toen
nen komen? Of heeft de Wereldraad
vroegere datum zou toelaten.
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Sommige kerken willen niets prijs ge- zich aan de gevolgen van deze ontwikhij daarmee de reis kon bekorten. die vlak naast hem stond. Het meisje De zuurstofvoorziening werkt
alsof
ven van haar zelstandigheid en willen keling te onttrekken. Wat het roken be- het uitstel van deze noodzakelijke en Hij wildeBuck zo spoedig mogelijk onder zag er slecht uit vond hij, zo grauw en goed!".
geen „super-kerk" van de Wereldraad treft, heeft men het wel heel gemakke- billijke belastingverlaging ondanks algeneeskundig toezicht hebben.De verant- er parelden kleine zweetdruppeltjes op
maken. Zij wensen dan ook niet een al lijk, de raadgevers zeggen eenvoudig: les met goede argumenten verdedigt. woordelijkheid
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daarentegen
van gen: ga in een andere straat wonen of
met dat ter voorkoming van
der© kerken verwachten
ernstige stoornis van het betalingsbakies een ander beroep. Hier moet een lans-evenwicht:
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Dat ds. J. J. Kalma, krekt fan Snits
Akademy hat optheden in wol net, efter dizze ienfaldige opstellen stekt
om het hele land door te reizen.
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dêr de skrepper en skriuwer Jaep Kalscherp, actueel en amusant blad is,
brinte belasten.
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gau ünder de minsken. Wolris hwat
ling van het Nieuwe Testament, die op Maar velen ook vinden „De Telegraaf" gen mèt
in
de loonstijging van 16 procent gau, hwant ek kennis moat bilegere hawn, platen hwer't men graech
is opgedragen „aan de voorbeeldige moebepaalde punten is aangepast aan rk anti-democratisch, sensatie-zoekend en in 1956 tot
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muoite wurdie in wêze, moat de tiid hawwe om to rypder van mijn acht kinderen; aan de toeeisen. Het gaat hier om de zogenaam- een gevaar voor het land. De meeste december 1956 tot pijnlijke „bestedingsdich binne de koarte literatueropjeften
gewijde echtgenote, die mij de kostbaarnet oan
de „Revised Standard Version". Het ge- mensen lezen deze krant, geloof ik, om- beperking" moest leiden. Minister Hof- jen. Ds. Kalma haldt der lykwols
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hawwe wy hjir en dêr
dien wurk ris in dochs
ring gekregen van het Heilig Officie en vorm wat ochtendverpozing biedt en om- werkgroep van ondernemers in de dwaende to wezen; hy wol
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titel
lyk
as
safolle
driget
net,
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stean moatten hie.
oan.
publikaesje
boren schrijver is niet alleen een bekend
van Westminster. Men verwacht, dat in appelleert aan een wat sentimentele be- dig te worden verzet, waarbij men dient yn Fryslan, tsjin de rige
Hwat de kar fan de biskreaune persoapopularisearmedicus maar ook een bekend Flamin1966 de protestantse vertaling van het langstelling voor wat grootheden of ver- te bedenken, dat wij langzamerhand in It gefolch is gans in
gant. Als verlos- en verpleegkundige heeft
jend stüdzjewurk. As ien de dr. Joast nen oanbilanget: Kalma hat mei sm dy
Oude Testament en de Apocriefe Boe- meende grootheden en ook kleine men- dwingende tijdnood geraken. Ook
de
hij zich een grote naam verworven. In dit
hat, dan hy figueren nommen, dy't yn Wumkes syn
ken zullen worden vrijgegeven voor ge- sen overkomt of bezig houdt. De redac- particuliere onderneming wacht niet tot Halbertsma-priis fortsjinne
boek wil hij een beroep doen op het geyn de Fryske Striid" net
bruik onder rooms-katholieken. In de rk tie van het blad weet zo goed, dat de een faillissementsaanvrage op tafel wol. Syn mei-wrotters op it Fryske „Bodders
weten van het Vlaamse volk en op de
of wiidweidich bihannele binne;
editie zijn enkele punten aangepast aan meeste mensen 's morgens graag een komt". Ook minister Witteveen wil niet stüdzjemêd sille him de priis namsto- apart
levenswaarden als goedheid, schoonheid,
hy hat ek in man üt de suvelwrald (H.
en fierheid; er zit ook veel crltiek op de
de rk eisen: de voornaamste aanpassing licht ontbijt hebben, dat zij erin slaagt in dwingende tijdnood komen en kan mear gunne, om't hy foar harren troch
F. Pasma) en in keatser (Sjirk de Wal)
tijdgeest en de onverantwoorde moderniis de toevoeging van een slotpassage haar leesstof steeds lichter verteerbaar zich daartoe spiegelen aan de ervarin- syn bibliografysk wurk safaek it paed nommen;
hy bislüt mei J. j. Slauerhoff.
teit in. (Vlaamse Pocket. 114).
Tele- gen van zijn socialistische voorgangers". sljochte hat.
aan het Markus-evangelie, die in de pro- te maken. Nu en dan klopt „De
testantse edities niet voorkomt, maar, graaf" (soms raak, meestal niet) een
volgens de rooms-katholieken, wel tot kwestie op tot een Grote Sensationele
Affaire. Aan de andere kant waakt dede kanonieke tekst behoort.
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me juist nog herinneren
ze krant zeer preuts over haar kolomHOOFDSTUK 111.
Tegen de tijd dat de baby geboren moest worden,
men. Alwat voor bigotte zielen onwelliet
men de dokter roepen, maar dat was vóór de
denk,
Het
blad
Ik
geweerd.
dat ik niet het soort kind was dat aan
voeglijk is wordt
tijd
van
de National Health en hij had het druk met
doorbreken,
maar het anderen als voorbeeld gesteld kon worden. Vanaf mijn
schijnt taboes te
een paar meer lucratieve gevallen, dus kreeg moeof achtste jaar had ik in de gaten, dat ik
handhaaft er meer dan de meeste anzevende
door
der de baby zonder verdoving en alleen met de hulp
kranten. Verkoopbaarheid komt op slimmer was dan de meeste anderen. Als ik mijzelf
De concilie-vaders hebben gisteren dere
van
plaats. Dat is niet ongeoor- in de narigheid had gewerkt,
de wijkverpleegster. Er ging iets verkeerd, de
de
eerste
altijd
verklaring
lukte het me
wel
over de loofd, maar het is wel goed dat te weWinston Graham
de debatten over de
baby
stierf en sinds die tijd trok moeder met haar
me er weer uit te werken, en meestel wist ik de
godsdienstvrijheid afgesloten. Vele spre- ten".
been.
De dokter werd voor de rechtbank gedaagd,
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narigheid
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er
wel
voorkomen.
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de
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nog een beroerte van. Schei er nu maar mee uit, maar dat had geen
resultaat, want hij ging vrij uit.
„De Groene Amover aan het woord geweest en de menegentien werd, had ik dus een hoge dunk van meOok
het is onderhand wel genoeg geweest". Haar kenjaar daarop gingen we terug naar Plymouth
Het
ningen stonden vaak lijnrecht tegen(links-rad.)
zelf.
geloof ik dat ik haar niet erger had kunnen maar
over elkaar. Mgr. Canestri, wijbisschop sterdammer"
nu naar de andere kant
Ik was twee keer betrapt op diefstal toen ik tien jaar nende,
de stad, de Bardat schenkt aandacht aan de recente ont- was,
van Rome, wilde nog beweren,
treffen
dan het openbreken van de armenbus in de bican, waar ik naar school gingvan
meisje plotseling bang was
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het
andere
tot
ik veertien was.
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en dat is de Kerk
kan doen
een op- nooit meer
succes van „De Telegraaf"
de pieken nat haar die tegen mijn gewijzeres:
met anderen te werken. De verschrikkelijke stroomden,
Rome.
geredigeerd
en door mijn van pijn verstikte stem
portunistisch, krachteloos
„Margaret is
herrie die moeder gemaakt had toen de politie kwam, zicht plakten,
meisje met zeer veel aanleg en
Het hoofd van het secretariaat voor
ik had geen berouw
kon ik haar toen niet het is jammer, een
zal zorgen verschaffen aan en al da; gedor met de reclasseringsambtenaar had
eenheid, Augustin kardinaal Bea, heeft produkt
zij
dat
de school zo jong moet verdagbladen. me ook een hoop geleerd. Ik wil niet zeggen, dat ik uitleggen, dat ik het feitelijk allemaal voor haar gelaten. Als ze haar best had gedaan,
gisteren een hartstochtelijk beroep op de andere z.g. landelijke
zou zij, vooral
had.
gedaan,
geeen verkla- Hoopgevend is echter in dit verband dat vóór mijn twintigste een doorgewinterde misdadigster daan
Ook later heb ik er nooit meer over
de concilie-vaders
in wis- en natuurkunde, veel hebben
duidelijk
nemen,
kunnen berei.waarin
ring aan te
ken. Ik ben er evenzeer
ma- was, of iets dergelijks, maar als ik iets ondernam, sproken.
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dat haar bewordt gesteld, dat het niet aangaat het de „standpuntbladen" zich breed
Natuurlijk
geen
zag
leed ik
honger en
ik er niet kwaamheden misbruikt
zorgde ik ervoor niet gesnapt te worden, wat dan
kunnen
waarvan zij
worden,
Joodse ras verantwoordelijk te stellen ken. Het meest opvallend doet dit het ook niet gebeurde.
armoedig uit; daar zorgde moeder wel voor; ze ontm het afgelopen jaar overvloedig blijk
dagblad „Trouw".
voor de dood van Christus. De toe- anti-revolutionaire
gegeven.
zich
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zegde
daarvoor heel wat. En dat maakte het Het is voor haar
tweede keer dat ik in moeilijkheden kwam toen
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„Het Joodse volk als zodanig kan het reformatorisch traditionalisme, dat slagen en ik heb nog steeds een litteken op mijn dankbaar te zijn, als het van je verwacht wordt: voor de toekomst en hoop,Ik wens haar gaven
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Wel, ik had getracht mijn ga .'en niet te verspillen.
„Men heeft duidelijk zijn deuren wa„Waarom koop je kleren?" zei ze dan, „als je met
bij de indiening van een verklaring die, genwijd
zetten, en gezocht nooit eerder zo woedend had gezien. Zij bleef maar
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vorig
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een nieuwe benadering van de schreeuwen: „Een dievegge als dochter, dat heb ik, een lege maag loopt. Wat heb je er aan om met
jaar een ontwerp is gemaakt. De ver- naar
Personeelsfeest werd gehouden in het
werkelijkheid.
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wordt.
De
aantijging
van
was toen zijn vrouw meegenomen.
bewering, dat
de
bijna zes. Eerst kreeg moeder de dood
Meneer Newton-Smith was
verantwoorde- zo te zeggen een beetje af.
van God te durven stelen!"
van haar echtGodsmoord" uitsluitend
"iJgezel, Mark Rutland weduwnaar
waarop
„andersdenkenmanier
genoot
De
te verwerken en een paar weken daarna
doorgegaan tot het me leek
op
Ze
was
die
manier
en Terry Hollijk was voor het ant'-semietisme, onveroroek gescheiden.
den" worden behandeld is fatsoenlijker alsof ze al zes uur aan de gang was. Af en toe loor ze haar huis in Keyham bij een
houdbaar. Ook economische en sociale aan
worden,
is,
hoewel
bombardement
het
het nieuws
Dawn Witherbie zei: „Zoi«ts zet je aan het denoverwegingen hebben tot anti-semietisLucy haar hoofd om de hoek van de en gingen we in een klein huisje met twee slaapkagericht gebracht, meer divers. Vo- stak de oude
Ken, vind je niet?"
krijgt
me geleid. Desniettemin moet er een zeer
er
mers
wonen
Edy,
op,
je
er mee
in Sangerford bij Liskeard. Dat kon
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en
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gaf
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de
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het
testament
ik
duidelijke uitspraak komen.
(wordt vervolgd)
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Melk per trein en in
pakjes naar Parijs

Indonesische para 's
worden opgejaagd

Kind met geweld meegenomen
voor

Veertien dagen
ontvoering dochter

De rechtbank in Dordrecht heeft de
dertigjarige mevrouw M. J. P. uit Am-

sterdam tot veertien dagen gevangenisstraf veroordeeld, omdat zij haar achtjarige dochtertje, dat bij rechterlijk
vonnis in een kinderhuis in Dordrecht
had meegewas geplaatst, ten onrechtemedewerking
vriend,
nomen. Haar
die
had verleend, kreeg eveneens veertien
dagen gevangenisstraf. De officier van
justitie had dezelfde
straffen geëist.
Mevrouw P. had haar kind, dat met
Het bestuur van het Produktschap voor Zuivel zal zijn aangekondigde openeen kinderverzorgster in de tuin van
bare vergadering van volgende woensdag niet houden, aangezien er voor het kinderhuis aan het wandelen was,
zulk een vergadering geen punten ter behandeling zijn, zo heeft het schap met enig geweld in een auto gezet zonder dat d etoezichthoudster daar iets aan
gister meegedeeld.
dat
Frankrijk,
waarvoor het Produkt- had kunnen doen. Het motief was, zijn
De export van 75 ton melk per dag naar
nog
met
vroegere
man
zich
haar
van
van
aanwijzing
afgeeft
landbouw,
de minister
op
schap vergunningen
kind bemoeide.
komt vanavond op gang. terwijl het transport per trein gaat.
Het kwantum melk van 75.000 liter gaat grotendeels in kleinverpakking en
en
als merkartikel naar de Franse hoofdstad, zodat de zuivelindustrie profiteert
van de verwerking van de melk. Indien de melk in tanks naar Parijs was gebracht zou dit tot een vermindering van de bezettingsgraad in de zuivelindustrie hebben geleid.
De stakende melkproducenten in Frankrijk hebben tegenmaatregelen aanIndia en Egypte hebben overeenstemgekondigd naar aanleiding van het besluit van de regering om de subsidie op
de produktie van boter op te schorten en 15.000 ton koelhuisboter op de markt ming bereikt over de gezamenlijke productie van supersonische straaljagers,
te brengen.
die meer dan tweemaal sneller dan het
van uitvoervergunningen ontvangen geluid
De Franse boeren staan op het ogenkunnen vliegen. Volgens de overdan er beschikbaar zijn. zo heeft de eenkomst die binnenkort in New Del- |
blik te posten om de Nederlandse melk
op te vangen, terwijl ze ook proberen
Anab in een circulaire meegedeeld. hi zal worden getekend, zal Egypte de
type, en Inhun kollega's. die wel melk afleveren
De voorzitter van de Anab, de heer straalmotoren van het E-300
Onlangs
werd
aan de melkinrichtingen daarvan af te
de
bouwen.
rompen
dia
Sake van der Ploeg, zei, dat de Anab vernomen
houden. Het wordt in Parijs onwaardat Egypte met hulp van j
schijnlijk geacht, dat de boeren er in
zich niet met de transakties zal be- Duitse technici een mach 2 supersonisch i
slagen het transport van 102.000 kg
moeien: „Wij interesseren ons alleen straalvliegtuig had ontworpen en thans |
melk, dat vanavond per trein uit Nevoor
de sociale kant van de zaak." is gemeld, dat het bezig is aan een
derland vertrekt tegen te houden. De
mach 3 straalmotor.
Franse bond van melkveehouders heeft
de regering Pompidou ervan beschuldigd voor de Nederlandse melk meer te
betalen dan de Franse boeren voor hun
melk vragen.
De stakende boeren hebben de Franse zuivelindustrie laten weten, dat zij
niet op een spoedige betaling van de
melk zullen aandringen nu de Franse
regering met maatregelen komt die tegen de zuivelmarkt zijn gericht. Waarschijnlijk rekenen de leiders van de staking er op, dat Frankrijk in de loop van
de winter toch voor een tekort aan boter
komt te staan. Voor de staking waren
er reeds berichten over de noodzakelijke
aanvulling van de Franse botervoorraden.
Het laden van zeven gekoelde spoorwa-

Johore hebben van een opmerkelijVervolg van pagina 3 van loyaliteit
blijk gegeven, terwijl toch
ke

Bestuur van zuivelschap trekt
zich terug uit openbaarheid

niepornografische plaatjes. Maar
mand van degenen, die gedood of
gevangen genomen werden, had een
kaart. Ze moesten zich blijkbaar als
blinden laten geleiden door de paar
Maleisische overlopers, die zich in
hun gezelschap bevonden.

Maar die waren niet allemaal uit
en helemaal niet «it de
Johore
terwijl ze in het albuurt van Labis
niet bepaald veel
ook
gesproken
gemeen
Onder de Mainboezemden.
vertrouwen
waren
meer ongure
leisische verraders
malkontenten,
die alleen
en
elementen
maar op geld en geweldpleging vilu-a-ren, dan linkse ekstremisten van het
sociali.s'iisc/te front, die om politieke redenen Maleisië en zijn huidige regering
wilden vernietigen. De rest bestond uit
kommunisten
geharde jonge Chinese
sten-guns.
gewapend
met
Malakka,
uit
bij een
aangesloten
zijn
Deze mensen
die
alleen
maar
partij,
klandestiene
verachting over heeft voor de Indonesiërs, maar Soekarno's (campagne roor
van Maleisië" als een
de
staat met geweld
de
middel ziet om
omver te werpen en bij de daaropvolgende verwarring onder de vlag van
Peking naar de macht te grijpen.

—

India

Egypte gaan
samen straaljagers
vervaardigen

Degenen, die voor deze onderneming

Vorstelijk gezeten in een speciaal
rijtuig van de jubilerende Nederlandse Spoorwegen heeft koningin

Bolsward neemt het in
„Een tegen allen" tegen

Juliana

In de tv-studio zal die avond „een
vreemdeling" zitten, die de
eenzame
rijs verwacht. Niet alle melk voor PaBolswarder ingezetenen voor tien moeirijs gaat in kleinverpakking, want de ]
oplosbare problemen zal
lijke,
Gebroeders C. A. en P. de Zeeuw NY stellen.maar
Er
worden
aan de Bolswarder
te Rotterdam en de fa. Heuveling uit bevolking vijf practische en vijf theoregezamenlijke
Amersfoort hebben een
opdrachten getoewijzing gekregen voor 25.000 kg. Bei- tische vragen gesteld of
bepaald tijdsbebinnen
geven,
die
een
de handelsondernemingen moeten hun
beantwoord, opgelost of
melk van de fabrieken betrekken. Ook stek moeten zijn
raadzaal zit de Raad
uitgevoerd.
I
In
de
transport
zij zullen het
per trein vervragen moet beantdie
de
Wijzen,
zorgen, hoewel ze over eigen tankwa- j der
gens beschikken. Verder heeft ook de woorden en de opdrachten moet laten
Coöp. Centrale Melkinrichting te Heilo, uitvoeren. Deze raad heeft de hulp en
de centrale van de koöperatieve zui- steun van heel Bolsward meer dan novelfabrieken in Noordholland,
een dig, want er zal die avond gewerkt, geexportvergunning ontvangen
voor j dacht en gezweet worden in Bolsward
j als nooit tevoren.
15.000 kg melk.
Het Produktschap voor Zuivel heeft ; Wat de theoretische vragen betreft,
die zullen niet zo maar te beantwoormeer verzoeken tot het verstrekken I den-zijn.
Er zal in naslagwerken gedoI
worden, de telefoon in Bolsmoeten
ken
\
j ward zal roodgloeiend staan, want overmoeten binnen de kortst mogelijke

I
I

DV 1980

lal
tijd

inlichtingen worden ingewonnen.
de practische opdrachten betreft,
i
In Engeland schynt het de
| ( er kan de Bolswarder van alles worden
ken nu oecumenens te worden. ( opgedragen. In Vlaanderen, waar een
!
De protestantse kerken hebben jsoortgelijk programma zeer in
de
daar besloten om maar eens een streef- j smaak is gevallen, heeft men de inwodatum vast te stellen, waarop de een- ners van een bepaalde plaats bijvoorheid haar beslag zou moeten hebben beeld opdracht gegeven om binnen de
gekregen: Pasen 1980. Dat is vier jaar gestelde tijd een stapel pannenkoeken te
vóór 1984, het jaar, waarin de Engelse 1; bakken zo hoog als het bordes van het
schrijver George Orweli zijn beklemmenstadhuis. Het kon. Ook voor Bolsward
de toekomst-roman laat spelen. De kerken een geschikte opdracht. Wie weet hebschijnen nog wat -meer vertrouwen te
ben de Bolswarder huismoeders al een
mens-

; Wat
ker-

"^■^

I

'.
;:'
''
:

hebben in de toekomst van de
heid dan Orweli. Sommigen hebben wel j
bezwaren uitgesproken tegen het vaatstellen van een dergelijke streefdatum.
Men mocht de Geest niet een tijd- \
schema opleggen, zo werd gezegd. Anderen brachten hier terecht tegen in,
dat men de Geest misschien wel meer \
streef da- j
bedroeft door helemaal geen tot
ontvangst in Quito overtrof tot
in liet
turn vast te stellen en maar
dusver alles, aldus het Franse
oneindige te blijven praten over een- \
heid.
blad I'Aurore over de Zuidamerikaanse
Het vaststellen van zulk een streefpresident de Gaulle door
datum schynt in de Nederlandse situa- nis van
tie voorlopig nog onbereikbaar. Zelfs Züid-Amerika: „De auto van de genehet jaar 2000 zou nog op grote bezwa- raal werd een ogenblik door de meren stuiten. Het is ook een typisch Entot ontzetting van
gelse kunst om op deze irijze een pof je ; nigte verzwolgen,
lijfwacht van
speciale
(de
op het uuur te zetten en het langzaam de „gorilla's"
was
alles aan
gaar te laten stoven.
Minutenlang
In Nederland de Gaullle).
moet eerst een diepgaand onderzoek i
auto.
geen
zag
oog onttrokken men
worden ingesteld, of het vuur onder de het
politiemannen
eenheidspot wel goed en zuiper is. Wij geen de Gaulle en geen
zijn als de dood voor aanbranden en meer. Leden van de ordedienst wieroverkoken.
pen zieli in het gedrang om de Franse
Hoe ver wij in Nederland in 1964 nog
ontzetten, de hemel smewan het Engelse eenheidsvisioen van president te
1680 af zijn, blijkt uit het „stembriej- kend dat ze hem /ouden terugvinden.
je", dat de kerkbouwactie ~Antu\oord! Tenslotte week de zee van mensen te'64" vergezelt. Men kan een blokje
dook weer op, bezwart maken voor één van de negen in rug, en de Gaulle
deze actie samenwerkende kerken, aan zweet maar stralend. Men voelde aan,
welke men zijn bijdrage ten goede wil dat hij onvergetelijke momenten belaten komen. Steeds weer rijst
de
staatshoofd als
vraag, of deze kerkbouw in zekere zin leefde, dat het Franse
niet een verdere ver-steniug van de het ware op magische wijze nieuwe
gescheidenheid der kerken is. De ac- kracht putte uit het contact mcl de
tie ..Antwoord '64" is in ieder ge ml
menigte".
verantwoord, wanneer zij de samen- geestdriftige
werkende kerken niet geestelijk en moZo beleefde een Franse journalist de
samenwerreel verplicht tot verdere
van de Gaulle in de
glorieuze
king. Die verdere samenwerking zou hoofdstad intocht
Uit andere bevan
Ecuador.
dun net :o rakelijk en net zo kor- richten blijkt,
dat de Franse presiaanpakken
daat en dringend moeten
dent de eerste dagen van zijn vermoeiDat hij
als deze actie. In elk geval zou men ende reis goed heeft doorstaan.
op de eerste
„oecumewoord
er
uitziet
dan
het
zelfs
afspreken,
kunnen
beter
keelaandoemng
ne" in Nederland tot 1980 eens niette dag. toen hij door lichte
nog
altijd houden
gebruiken in toespraken en geschriften, werd geplaagd. Maar
vast voor een
hart
de
hun
autoriteiten
woord
gaan
dóen. Dit
maar er iets aan te
mogelijke moordaanslag van .een of anuui-dt tegenwoordig op een sdiandeli.i- dere desperado, die
het feest van het
ke manier misbruikt. Zo konden we Franse bezoek in een drama kan doen
deze week nog iemand beluisteren, die veranderen De Gaulle zelf schijnt zich
gerealiseerd niet het minst te bekommeren om de
iets van de Oecumene
zag in de organisatie „Weerbaar en gevaren. H'j geniet van de wijze, waarop
hij de populariteit van Frankrijk in LaParaat"

flinke voorraad

NCRV heeft plezierige ervaringen in
Bolsward opgedaan bü de laatste radiovossenjacht en twijfelt er geen ogenblik
aan of de life-uitzending uit Bolsward
zal slagen. Aan de inwoners van Bolsward zal het in elk geval niet liggen.
Er worden daar nu al talrijke voorzorgsmaatregelen genomen.

de
waren aangewezen, geloofden dat
Maleisiërs hen met open armen zouden
ontvangen. De bedoeling was een basis
voor de guerrillaoorlog te vestigen, van
waaruit de Maleisiërs, die tot de infiltranten behoorden, aanhangers zouden
trachten te winnen en kader zouden vormen in de omliggende dessa's aan de
rand van het oerbos. De, zich geleidelijk uitbreidende, „bevrijde" zone zou
dan gedekt zijn door een welwillend gezinde, in goede verstandhouding met de
aanvallers staande laag van de burgerbevolking. Ze zouden de verbindingen
verbreken en een deel van de Maleisische troepen hier bezig houden, zoda*
andere streken open zouden komen te
staan voor verdere terroristische aanvallen van Indonesië. Er waren ook
Chinese vrouwen bij de parachutisten
tot dusverre werd er één gedood en
raakten er twee gevangen
die de
jtaak hadden het vrouwelijke deel van de
bevolking te bewerken.

Koningin Juliana heeft gistermiddag
gisteravond ter gelegenheid van het

en

125-jarig bestaan van de Nederlandse
Spoorwegen een treinrit van 200 kilomesplinternieuwe
ter gemaakt met de
I „Trein Toekomst" 512 van de NS. De
voor
rei.s begon gistermiddag kwart
vier in Baarn, leidde via Utrecht, Rot*
terdam. Schiedam en Amsterdam en
eindigde gisteravond om half elf weer
in Baarn. De koningin maakte een deel
van de tocht mee in de cabine van ma; chinist H. W. Scherpenhuyzen.

i

—

bracht.

De infiltranten komen te staan tegenover de geduchte, en in hun oog waarschijnlijk wel alomtegenwoordige, kombinatie van Gurkha, helikopter en voetbalveldje. Dat klinkt een beetje eigenaardig, maar onlangs zei een Australiër nog dat „deze oorlog gewonnen zal
worden op de speelterreinen van Maleisië" en hij kon daarin wel eens gelijk
hebben. Want van Song in Serawak tot
Labis, 750 mijl verderop in Johore,
dient het voetbalveldje van de plaatselijke school als startpunt van het natioland
nale verdedigingsstelsel in een
met weinig vliegvelden. In Labis verlaten de kinderen, nadat ze zijn uitgekeken op de in de blakerende zon liegende dode Indonesiërs, het politiebureau
om naar een andert, nooit falende, attraktie te gaan kijken.
Een twee-wiekige Belvédère van de
RAF is net bezig een 25-ponder veldkanon van de Maleisische artillerie aan
een haak van de grond te lichten, terwijl een Hiller-helikopter binnen komt
malen met een bataljonskommandant,
die op verkenning is uitgeweest. Er zijn
Scouts van het Army Air Corps en
Shirlwinds van de RAF, welker wentelende wieken een orkaan van stof doen
opwaaien wanneer de toestellen landen
of opstijgen. En er zijn Wessex Choppers van de Britse marine, die potige
Gurkha's neerplanten in de afschrikwekkende, onafzienbare jungle in het noorden als zaaisels van geweld, om ze later weer op te pikken met hun weinig
aantrekkelijke vruchten
kapotte uitrusting van de vijand, schuifelend lopende gevangenen en al vlekkerige doden.

—

De geblinddoekte man, die, stevig
aan zijn arm vastgehouden door een
Gurkha, voortstrompelde over de weg
naar het politiebureau van Labis, was
een duidelijke illustratie van de afloop van dit slecht opgezette plan. Hij
zat onder het stof en het vuil, zag er
nie< zwak uit. maar was slap van de
honger. Hij had zijn parachutistenunii'orm ergens achtergelaten en droeg
een wit shirt en een blauwe katoenen
broek. Hij bleek een van de „vrijwilligers" te zijn van het derde parachulistenregiment van het geregelde Indonesische leger en behoorde tot de
velen, die zich zonder verzet hadden
overgegeven en die degenen, die hen
gevangen genomen hadden, de plaats
in het oerbos hadden gewezen waar
ze hun uniform, uitrusting en wapens
hadden verborgen.

In Utrecht werd de vorstin ontvangen
in de commissarissen-zaal van de NS,
waar president ir. J. Lohmann o.m.
meedeelde dat de NS in de toekomst zeI ker een miljard moeten Investeren in de
Schiphollijn, de verbinding Amsterdam| Lelystad, de Deltaspoorlijn en de emplacementen voor het goederenvervoer.
Meer dan duizend automobilisten zijn
Andere hongerige terroristen waren
De koningin bezocht in Utrecht vervolde
Bulgarije
dorpen binnengegaan op zoek naar
in
overdoor een sneeuwstorm
gens Van Gend en Loos en het station,
vallen, waarna zij gered moesten worvoedsel,
of ze hadden zich bij een eetin Rotterdam de centrale verkeersleialdus ding, zat in het moderne stationsge- huis neergezet en hadden geprobeerd bij
den door militaire eenheden,
maaltijd het
heeft het officiële Bulgaarse nieuws- bouw van Schiedam aan bij een diner het bestellen van een
agentschap B.T.A. bekend gemaakt. Er en zag in Amsterdam op het goederen- plaatselijke aksent na te bootsen. Somwaren geen slachtoffers. Een tien kilo- emplacement
Watergraafsmeer
het migen hadden de grote weg opgezocht
meter lange weg over de 1523 m. hoge ..heuvelen'' van de goederenwagons. In en taxi-chauffeurs gevraagd hen naar de
B.ilkangeTroyan-pas in het centrale
Utrecht en op alle stations,
die de stad te brengen. Maar wie de dessa was
bied was dichtgesneeuwd. Veel van de ..Trein Toekomst aandeed, was een binnengegaan werd door de dorpelingen
automobilisten kwamen terug van een enoime publieke belangstelling. Bij el- gegrepen; een jongetje van het eethuis
internationale beurs voor auto's, auto- |ke stop werd een aantal NS-ers (een liep hard naar de dichtstbijzijnde soldaat
bussen, vrachtwagens en motoren in de plaatselijke „familie-Doorsnee" van de en de taxi-chauffeur leverde zijn vrachtje aan het politiebureau af. De burgers
Bulgaarse stad Plovdiv.
XS) aan de vorstin voorgesteld.

Sneeuwjacht teisterde
Bulgaars verkeer

Quito overtrof

'De

en

Koningin reed in
,Trein Toekomst'
door Randstad

zelfrijzend bakmeel in-

aan de beurt. Waarom op Bolsward als
eerste plaats de keu/e is gevallen? I)e

veilig

wegen.

geslagen

Na Bolsward komen andere plaatsen

vlug,

dam
naar Amsterdam voerde,
werd enkele malen onderbroken,
om de koningin in de gelegenheid
te stellen nader kennis te maken
met de vele facetten van de spoor-

De burgemeester van Bolsward. mr. .1. A. Geükers. heeft de Inwonen van zijn
stad verzocht om voor woensdag, de 21ste oktober, geen vergaderingen te belegl
gen of feesten te srganiseren. want alle man- en vrouwkracht zal op die dag nodig
zijn om de naam van deze oude Hanzestad hoog te houden. Dan vindt nl. de eerste
uitzending plaats van de nieuwe tv-quiz van de NCRV, die „Een tegen allen" is
gedoopt. Dit veel plaatsen is Bolsward gekozen om de spits er af te bijten.

\

gisteren

voordelig een rijtour door ons land
gemaakt. De tocht, die van Baarn,
t/ia Utrecht, Rotterdam en Schie-

,Eenzame vreemdeling' op

I

—

Met open armen

Voor de NCRV-tv op 21 oktober:

gons in Tilburg door de Coöperatieve
Tilburgse Melkinrichting is reeds begonnen. De fabriek levert 102 ton melk
naar Parijs in kleine kartonverpakking. |
Het kwantum, dat de fabriek is toegewezen komt uit het kontingent van vrij- |
dag, zaterdag en zondag. De trein met
melk zal vanavond om zeven uur uit
Tilburg vertrekken en hij wordt in de
nacht van zondag op maandag in Pa-

een groot percentage van Indonesische
afkomst is. Er was trouwens een beloning uitgeloofd van 2500 Maleisische dolgulden)
lars (ongeveer drieduizend
voor ieder, die een terrorist binnen-

tot

dusver alles

Hongerig

President de Gaulle, .oals ,\Le Canard Enchaine" hem op zijn reis
met een Panama- of een Bolivar-hoed, een hoofdtooi zoals in de Gran
Chaco of in het Amazonegebied wordt gedragen, een sombrero in de stijl
Zorro,, een Chileense, een planters- of een hoed POOT de wildernis, en
tenslotte een clownshoedje.
tijns-Amerika verhoogt. En als hij de Ie steeds ruimere armslag heeft gereis zonder nadelige gevolgen doorstaat, kregen.
heeft hij zichzelf en het Franse volk beTerwijl de Amerikanen moeten toewezen, dat hij lichamelijk en geestelijk zien hoe de Gaulle in hun ogen tamenog steeds opgewassen is tegen de eilijk goedkope successen in Zuid-Amerisen, die aan het Franse staatshoofd wor- ka oogst, zijn zij zelf bij hun bemoeiden gesteld. Mocht daarentegen het te- ing met Zuidoost-Azië voor een nieuwe
gendeel blijken, dan heeft hij volgens complicatie geplaats*. De strijd in ZuidJean Ferniot van 1 Express zijn opvol- Vietnam met de Vut Cong duurt al jaaangewezen. Dat zou dan ren en ook aan de onderlinge stryd om
ger reeds
Georges Pompidou zijn.
die als eer- de macht van de belangrijkste figuren
ste minister de laatste tijd van de Gaul- en groepen in Saigon waren ze al min

Gevaarlijke

Gurkha

De Gurka's (in sommige bataljons
ook wel Goorkha genoemd) Is een opberoepsmiligewekte, onverstoorbare

tair voor zwaar terrein. Hij houdt van
wat hij
voetbal, van het damspel
vrijwel altijd wint van zijn overwegend
Britse officieren
rum en goed drink-

—

—

water. Hij stelt geen hoge eisen. Zijn
nationale wapen is de kukri, het brede,
gebogen mes. maar met een geweer is
hij nog gevaarlijker. In Serawak kwamen twee Gurkha's plotseling vier Indonesische terroristen tegen in het oerwoud: in een ogenblik lagen de Indonesiërs dood op de grond. Bij Labis vielen drie parachutisten een eenzame Gnr-

kha-schildwacht aan: dat kostte twee
van hen het leven, terwijl de derde later werd neergeschoten. De Gurkha
had geen schrammetje. In het dichte
oerwoud van het noorden kreeg een Gurkha-patrouille kontakt met een grote
groep Indonesiërs. Eén Ghurka werd
ernstig gewond, zes Indonesiërs sneuvelden op hetzelfde moment.

liet mag misschien nog wat tijd koshet overschot van de Indonesische Strijdmacht daar uit de diepte
ten om

van het oerwoud benoorden Labis op
te pikken, maar overigens staat Soekarno twee games achter en het is nog te
bezien of hij zal blijven aansturen op
de „best of three" of meer. De Gurklia's leggen er de nadruk op dat de
Javaan een geduchte soldaat kan zijn
wanneer hij geoefend is en onder goede leiding staat. Maar dat schijnt hier
tot dusverre nog niet het geval te zijn.
..We zijn noe maar aan liet oefenen'",
zei een Gurkhaofficier heel gewoontjes, en de wreedheid van dat gezegde
la iuist in de gemoedelijkheid var

—

.

'in toon

Fietsend echtpaar
Buitenlands
weekoverzicht
of meer gewend. Maar nu is er deze
week nog weer een nieuwe verwikkeling
bijgekomen door de rebellerende houding van de bergstammen in ZuidViewiam. In deze bergstammen hadden
de Amerikanen lange tijd troeven gezien in de strijd tegen de communistische guerrilla's. De primitieve bewoners van de bergen waren anti-communistisch en taaie, moedige
strijders.
Maar met hun speren en pijl en bogen waren ze geen partij voor de beter
bewapende benden van de Viet Cong.
In 1962 zijn de Amerikanen toen begonnen met het oefenen en bewapenen
van de bergstammen. Dat is tot op zekere hoogte een succes geworden. Zij
hebben hun gebied kunnen zuiveren van
indringers, maar met hun
militaire
kracht is ook hun zelfbewustzijn gegroeid. Behalve van de Viet Cong moeten de bergbewoners ook niet al te veel
hebben van de machthebbers in Saigon
en deze week is het tot een openlijke
breuk gekomen. Zij bleken het oorlogshandwerk zo goed te hebben geleerd,
dat ze in een gevecht met regeringstroepen zeventien man konden doden en het

'

—

doodgereden door

een autobus

—

Een echtpaar uit Bermebroek
de
heer en mevrouw Jonker (66 en 64 jaar)
is gisteravond als gevolg van een verkeersongeluk In Bermebroek om het leven gekomen. Zij staken om negen uur
op de fiets de rijksstraatweg over en
werden aangereden door een autobus.
Mevrouw Jonker overleed ter plaatse.
Haar man stierf op weg naar een ziekenhuis in Haarlem.

De 38-jarige H. Goohs uit Wassenberg
in Duitsland, groothandelaar in landbouwmachines, is gisteren met zijn personenauto verongelukt op de weg Herkenbosch-Melick. De auto vloog door onbekende oorzaak van de weg en botste
met grote snelheid tegen een boom. De
Duitser werd zwaar gewond en overleed
kort na aankomst in het ziekenhuis te
Roermond.
Gistermiddag is het zevenjarig zoontje
van de familie Bruinen in zijn woonstadje Qui Nhon bezetten. Enkele van plaats te Kessel (Limburg) bij het overhim Amerikaanse instructeurs, die het steken van de weg dcor een personenmet dit optreden niet eens waren, zijn auto aangereden.
Het knaapje werd bij
gevangen genomen. Zij eisen nu zelfbeop slag gedood.
stuur voor hun gebied, waarmee de in- deze botsing
eenstorting van Zuid-Vietnam weer een
stapje dichterbij dreigt te komen.
Een vooral voor de Duitsers belangrijke beslissing is deze week in Bonn genomen. De regering-Erhard
hechtte
daar eindelijk haar goedkeuring aan een
passenovereenkomst. waarover al meer
dan acht maanden was onderhandeld.
De machthebbers in Oost-Duitsland hebben op weinig scrupuleuze wijze chantage gepleegd op uiteengerukte Duitse families. Bonn heeft daaraan uiteindelijk
geen weerstand kunnen bieden en de politiek van niet-erkenning van het Oostduitse regiem van enkele scherpe kantjes moeten ontdoen. Maar de Bcrliji
die eindelijk hun familie weer eens kunnen spreken zullen de pryj zeker niet te
hoog achten.
O

Mr. Van Dijk voorzitter
„Vee en Vlees"

Bij KB is benoemd tot voorzitter van
het Produktschap voor Vee en Vlees
mr. F. G. van Dijk in Den Haag. Mr.
Van Dijk was van 1956 tot 1961! lid van
de Tweede Kamer (VVD). Voor 19Ó6
was hij werkzaam bij het ministerie
;.ndbouw en Visserij. In zijn nieuwe funktie is mr. Van Dijk de opvolger van de heer Joh. de Veer, die tot
1 januari voorzitter va« het produktschap is geweest.
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ZATERDAG

LEEUWARDER COURANT

Dinsdag 29 september as. Aan allen, die van hun belangstelling voor ons 25hopen onze lieve ouders, -jarig huwelijk blijk
hebben gegeven, willen wij hierbehuwd-, groot- en over- bij onze hartelijke dank
betuigen.
grootouders
Het is voor ons allen een onvergetelijke dag geworden
Jitze de Vries
W. Seeger
jo h. Dijkstra
en
M. Seeger—Soepboer
A. Dijkstra—Soepboer
Trijntje de Vrlesen kinderen
de Haan
hun 60-jarige echtvereni- Hallurn,
september 1964
West-Orange,
ging te herdenken. Dat zij Rondweg 54
Jersey USA
New
nog lang gespaard mogen
blijven, is de wens van hun
dankbare kinderen, klein- !Dankbaar en blij geven
wij kennis van de gebooren achterkleinkinderen
te van ons dochtertje en
Leeuwarden, sept. 1964
Feijtsmastr. 2.
zusje
In de vrede van ChrisGeen drukte.
tus is ontslapen onze
Gerbrig
lieve moeder, behuwd-,
C. Bloemhof
grootmoeder en overG. Bloemhof-Bruinsma grootmoeder
Op 30 sept. a.s. hopen onFedde
ze lieve ouders, groot- en
Carolina Johanna
overgrootouders
Scharnegoutum,
Maria Lutgerhorst
24 september 1964
SJ. Zijlstra
en
weduwe van Jacobus
H. Zijlstra-Roosjen
Met
dankbaarheid
aan Johannes Copini, in de
ouderdom van 81 jaar.
hun 55-jarige echtvereni- God en grote vreugde geven wij kennis van de geging te gedenken
boorte van ons dochtertje Leeuwarden,
Hun dankbare kinderen,
en zusje
25 september 1964
D. Zijlstra
Hilda
„Huize St. Jozef",
C. Zijlstra-Holtring
Bij het h.doopsel ontving Voorstreek 62
Klein- en achterklein- ; zij de namen Hillegonda
Correspondentie-adres:
kinderen.
Petronella Elisabeth.
Nieuwestad 55 boven.
Leeuwarden, sept. 1964
B. Tolsma
A.
Tolsma-Wijning
Ludolf Bakhuizenstr. 2
J. A. Copini
José
Geen drukte.
C.
G. T. Rolf-Copini
Wiebe
J. H. Rolf
Theo
M. D. C. Copini
Age
Onze hartelijke dank aan
J. C. Copini
Gieny
hen die met hun aanwezigE. Copini-van der Berg
Ludy
of in welke vorm
heid
L. A. Copini
Margriet
ook
onze feestdag van 7
G. Copini-Poelsma
Marian
september 1964, respectieJ. J. Copini
Johan
velijk 25-jarig huwelijksM.
A. J. Copini4. Bolsward
jubileum, huwelijksdag tot Verwestraat
Erkamp
25 september 1964
een ware feestdag wisten
Klein- en achterkleinkinderen.
te maken.
Tige bliid dogge wy tynge
J. Nouta
Ifan 'e berte fan üs soan- Voor de overledene
F. Nouta-de Vries tsje
wordt gebeden in de
O. Visser
Jurren Pyt
Kapel
van „Huize St.
A. Vlsser-Nouta
Jozef", zaterdag, zonS. P. Hofstra
Oosterbierum-Tiet jerk,
en
dag
maandag
J. Hofstra-Rionks
September 1964
's
avonds
7.30
u. GeleApeldoorn,
genheid tot condoleren
septimber
24
1964.
uitsluitend maandagBas Backerlaan 16.
Inplaats van kaarten
avond van 8 tot 9 uur
Verloofd:
Nieuwestad 55 boven.
Hiermede zeggen wij harGrietje .Vijnsma
telijk dank voor de vele De gezongen uitvaart
en
blijken van belangstelling, zal plaats hebben op
Eelke v. d. Stouwe ondervonden na de geboordinsdag 29 september
Rijperkerk
's morgens 9 uur in de
te van ons zoontje
Leeuwarden
parochiekerk van de
Jlppe
26-9-64
H. Bonifatius en GeH.
K. J. Faber
zellen, waarna de be___-_-__-_--—--—
;D. Faber-v. d. Meer
grafenis op het RK.
St. Annaparochie, sept. '64 kerkhof.
Jentje Anc de Boer
Wassenaarstraat 8.
en
Therèse Gosine de Vries
hebben de eer u, mede na-,
mens wederzijdse ouders,! Heden overleed tot onze diepe droefheid onverkennis te geven van hun; wacht onze beste, zorgzame man en vader, onze
huwelijk, j beste broeder, zwager en oom
voorgenomen
waarvan de voltrekking zali
Dirk Syprrda,
plaatsvinden op zaterdag
jaar
10 okt. a.s. om 15.00 uur J in de ouderdom van 64
Mede
namens
de verdere familie
te
West
ten Gemeentehuize
G. Syperda—Boomsma
Terschelling. Gelegenheid
16.00-17.30
Rob
tot feliciteren
uur in hotel Paal 8.
's-Gravenhage, 24 september 1964
Midsland, Westerburen 21
IJsclubweg 38
Leeuwarden,
De teraardebestelling zal plaats hebben dinsdag
Leeuwerikstraat
j a.s. te half twaalf op Oud Eik en Duinen. Vertrek
september 1964
van de rouwkamer Hooikade 46 te elf uur.
Toekomstig adres: Nieuwe
Bezoekuren aldaar dagelijks van 12—13 uur en
Laan 28, Delft.
van 16.30—18 uur, zaterdag en zondag van 13—16
uur.
WiHem Westendorp
en
Resle de Vries
dogge hjirmei to witten, | Met groot leedwezen geven wij kennis van het
dat hja it foarnimmen
onverwacht overlijden van de heer
hawwe, elkoar it h. sakramint fan it houlik ta
D. Syperda,
to tsjinjen op tongersdei|
15 oktober o.s. moarns, oud-onderdirecteur van de afd. bedrijfswagens.
healwei alven yn 'e pa-j Dankbaar herdenken wij een zeer lange periode
van samenwerking met een prettig mens en merochytsjerke fan de H.
Werenfridus to Warkum.; dewerker.
hwerby ta harren yn-;
Directie H. Englebert N.V.
tinsje In h. misse oan God j Voorschoten, 24 september 1964
til.
wvde
opdroegen
Dobbeweg 2

■

"

.

_

"

——

,

,

——

157
j

Boargerlike hoiüikssluting

moarns 9.45 üre yn it
stedhüs to Warkum.
|j
Warkum:
Noard 171
j
Noard 42
sept. 1964
Tiid to lokwinskifi mid-ij
deis fan 14.30—16.30 üre
yn it St. Joazefgebou to
Warkum.
Takomstich adres: Brouwersdyk 6, Warkum.
Saco Felco Hamstra
en
Anna TrUntje Bulthuis
geven u, mede namens wekennis
derzijdse ouders,
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op
donderdag 1 oktober a.s.
's middags om 4.00 uur in
het Jeltingahuis te Buitenpost
Gelegenheid te feliciteren:
5.00-7.00
's middags van
uur, in hotel „De Roskam"
te Buitenpost

Leeuwarden
Arumerstraat 24
Kootstertille,
De Koaten 3
september 1964
Toekomstig adres: Kuikhorneweg 1, Veenwouden

In plaats van kaarten.
Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje
en zusje
Tjltske Liesbeth

R. v. d. Laan
T. v. d. Laan-Wiering
Piet
Geert
Joure, 23 september 1964.
Sluisdijk 22.

Wij werden getroffen door het overlijden van
een goede collega en chef, de heer

D.

Syperda,

Zijn belangstelling en hartelijkheid hebben wij

immer zeer gewaardeerd.
Het gezamenlijk personeel van
H. Englebert N.V.

f
Met droefheid geven wij u kennis dat na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken,
is overleden onze lieve man, vader, behuwd- en
grootvader

Bote Meindert Engwerda,
geliefde echtgenoot van Johanna Kingma, weduwnaar van Ynskje Boersma, in de ouderdom
van ruim 80 jaar.
Blauwhuis, 24 september 1964
Blauwhuis: Johanna Engwerda—Kingma
Vriezenveen: E. P. Koebrugge—Engwerda
A. H. Koebrugge
Burgwerd: B. H. Hettinga—Engwerda
D. Hettinga
Calgary Alta G. M. Engwerda
(Canada): L. Engwerda—Tholen
Rutten: ■M. A. Engwerda
E. Engwerda—Bootsma
Merrigum E. Engwerda
(Australië): M. Engwerda—Weltenberg
Franeker: IJ. P. Bouma—Engwerda
W. Bouma
en kleinkinderen
Condoleantie-adres: St. Theresiahuis, Blauwhuis.
De gezongen uitvaartdienst zal plaats hebben op
maandag 28 september 's morgens 10 uur in de
parochiekerk van de H. Nicolaas van Tolentijn te
Witmarsum, waarna de begrafenis op het R.K.
kerkhof te Irnsum.

26 SEPTEMBER 1964

__^

Oud-leerlingen van de Oir. Nat.
DOKKUM
School

Foar al de mannichte bliken fan meilibjen en help,
ünderfoun by en nei de
vertrouwen op God, sykte en forstjerren fan
te
leave,
onze dierbare vrouw, üs
soarchsume
frou, mem en beppe
moeder, zuster, beIn oktober a.s. is het 100 jaar geleden, dat in Dokhuwd- en grootmoeder
kum een Chr. Nat. School is opgericht. Onze school
Reinouw-Sjoerds
Buwalda
op
de Fetze.
Antje Jelsma
oan allegearre fan herten Oud-leerlingen willen het Bestuur iets aanbieden.
echtgenote van A. Hilüs tank.
Doet U ook mee?
verda, in de ouderdom
Stortingen (gaarne vóór 4 okt.) op: a. postrekening
Boalsert:
van 65 jaar.
no. 801034; b. Ned. Middenst. Bank te Dokkum,
G. F. Tvmstra
Waeksens
t.n.v.
J. Kits, Altenastreek 15, DOKKUM.
(H):
Uit aller naam:
L.
v. d. Velde
S.
A. Hilverda
G. v. d. Veldeen kinderen.
Postma
Heeg, 24 sept. 1964.
en bern
Boalsert, septimber 1964
De overledene is opgebaard in het gebouw
der Ned. Herv. kerk Voor de vele blijken van Het hoofd van het gemeentebestuur van Barradeel
te Heeg. Condoleantiemedeleven, ons betoond na brengt ter openbare kennis, dat de op 21 septembezoek 's avonds van het plotseling overlijden ber 1964 door de gemeenteraad vastgestelde herzieB—9 uur in het „Gevan mijn geliefde man, on- ning van het uitbreidingsplan in onderdelen voorde
bouw" te Heeg. De ze lieve vader
dorpen Sexbierum. Oosterbierum, Tzummarum en
rouwdienst zal plaats
Minnertsga. in uitvoerige kaarten uitgewerkt met bijKlaas van der Veen,
vinden vanuit de Ned. zeggen wij u langs deze behorende toelichting, gedurende 14 dagen en wel
Herv. kerk op maanvan 29 september 1964 t.e.m. 12 oktober 1964 ter
weg hartelijk dank.
dag 28 september 1964
secretarie
van de gemeente, voor een ieder ter inzaTj.
v. d. Veen-Poortstra ge is gelegd.
's middags 1.30 uur.
en kinderen.
Sexbierum, 26 september 1964.
Marknesse, sept. 1964
Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd.
Kalenbergerpad 4.
drs. W. K. de Roos.
Heden nam de Here
van ons weg, in vast

Gemeente Barradeel

Herziening uitbreidingsplan

-»»e_»-__^mm

EMIGRANTENOUDERS!
Meulen's" —

groepsreizen naar Uw

Van der

kinderen, kleinkinderen en familie in de Ver.

Staten en Canada, zijn een begrip geworden.
Mevrouw
Ook in 1965 zullen onze Heer en
Van der Meulen met hun jarenlange ervaring
onze deelnemers weer begeleiden en wel op
de volgende Holland-Amerika-Lijn afvaarten:
ss MAASDAM", 19 april a.s. van Rotterdam
Montreal
"RIJNDAM", 11 sept. a.s. vanRotterdam
van
mei
a.s.
RIJNDAM",
26
ss
■j! ".RIJNDAM", 5 okt. a.s. van Montreal
Bovendien bieden wij U keus uit een 7-tal andere afvaarten naar en van Canr.da-Ver. Staten.
1118,60 per persoon
Minimum RETOURtarief f
pet.
groepskorting)
(inclusief de 25
Vrijblijvende inlichtingen (ook thuis) worden
U gaarne verstrekt door:

sY

PASSAGEBUREAU

j.

W. v. d. MEULEN N.V.
jk
di

_

0r^ '. in
100,
Hoofdstraat
tel. 05133—1444.

Leeuwarden,

Spanjaardslaan 153,
tel. 05100—30543.

Heden is nog vrij on-

Door de vele blijken van
verwacht van ons heen- deelneming die ik mocht Ned. Ver. v. Natuurgeneeswijze
gegaan onze lieve moeontvangen na het overlijafd. Friesland
der, behuwd-, grootden van mijn lieve zorgen overgrootmoeder
zame man
OPENBARE BIJEENKOMST
Petrus van der Molen
Sophia Rodenhuis
donderdag 1 okt. a.s. 's avonds 8 uur, Theeschenkerij
te Leeuwarden.
in de ouderdom van 87 ben ik niet in staat, allen Prinsentuin
Spreekster: mevr. G. M. Dunnewolt-Hard af. Segarjaar; sedert 7 januari persoonlijk te bedanken.
Daarom betuig ik langs stad. Onderwerp: „Onnatuurlijke vermoeidheid".
1947 weduwe van JoEntree I.—
deze weg een ieder daarhan Adolf Collet.
voor mijn hartelijke dank.
Leeuwarden,
M. van der Molen25 september 1964.
Zandstra
Corellistraat 59c
Evangelist W. v. Beek spreekt zaterdag- en
Zwolle, 26 september 1964.
Zaandam:
zondagavond 8.00 uur in
Bej aardencentrum
A. M. Collet
..De Kievitsbloem
C. J. Collet-Timmers
29.
kamer
Leeuwarden:
E. A. Collet
Voor de vele blijken van
klein- en achterkleindeelneming, die wij mochkinderen.
ten ontvangen bij het overDoor de
lijden van onze lieve pleegDe overledene is onceen schoonmoeder,
Algemene Emigratie Centrale
baard in de aula Noordersingel 4. CondoleMargaretha Frederika
„De Nederwordt op a.s. maandag 28 sept. in Zaailand)
Engelaar-de Ruiter
antiebezoek
aldaar
te
(bij het
landen",
1
Zuiderstraat
maandag a.s. van 19.00 betuigen wij onze hartelijeen voorlichtingsavond gehouden
Leeuwarden
tot 20.00 uur. De terke dank. In het bijzonder
over
aardebestelling
zal danken we direktie en vernlaats vinden dinsdag plegend personeel van het
AUSTRALIË EN NW.-ZEELAND
29 sept. a.s. om 15.00 Talma verpleeghuis
te
uur on H° NoorderbeVertoning van kleurendia's over deze landen.
Veenwouden voor de liefTraafplaats.
Aanvang 8.00 uur. Toegang vrij. De Alg. Em.
devolle verzorging.
Centrale houdt iedere woensdagavond van 7.00
F. B. de Ruiter
—8.00 uur zitting op het kantoor EEWAL 84 te
Leeuwarden, sept. 1964
Leeuwarden voor het geven van inlichtingen en
Vermeerstraat 38
de aanmelding voor emigratie naar alle bekenHeden overleed plotsede emigratielanden.
ling Onze lieve vader, Hiemede zeggen wij allen
behuwd- en grootvader hartelijk dank voor de grote belangstelling aan onzei,
Pieter S jaardema.
vader
SINT ANTHONIUSVERENIGING
in de ouderdom van 83
Gerben Westra
jaar, sedert 25 januari
FRANEKER
op zijn 100-ste j
1945 weduwnaar van bewezen
verjaardag,
bijzonder
in
't
|
Geertje Wieringa.
i aan de heren regenten, en 'Ter opening van het nieuwe seizoen organiseren wij
De bedroefden:
de leden van de muziek- op zondag 27 september
Bolsward: vereniging
te Rijperkerk.
S. de Beer-Sjaardema
Familie
Postma-Westra
J. de Beer
Zwartewej_send, sept. '64. in het R.K. Verenigingsgebouw.
Leeuwarden:
F. Sjaardema
Voor uw blijk van mede- Aanvang 8 uur. Muziek „The Midnight Swingers".
K. Sjaardema-Dijkstra
leven, na het overlijden Legitimatie verplicht.
en kinderen.
van onze lieve man en vaRien, 25 sept. 1964
der
De rouwdienst wordt
Freerk Bosgraaf,
gehouden op maandag
28 september a.s. te lbetuigen wij u onze harte- j
13.30 uur vanuit de jlijke dank.
Doopsgezinde kerk te
Namens de familie:!
Itens.
E. Bosgraaf-de JongDONDERDAG 1 OKTOBER a.s.
Drachten, september 19641
AANVANG 10 UUR
lOudeweg 163.
Gelegenheid tot aankoop van prima
fokmateriaal.
Drukkerij en
Heden overleed na een
uitgeverij
langdurig maar blijmoe-

JEZUS IS OVERWINNAAR

Voor
het

warmste
vuur...

’

' FILADELFIA, Oostergrachtswal no. 5

de haardolie
van
Nederland N.V.

Fina

/e?"/ \~ FINA>

f^V

—

DANSAVOND

verkoopadressen:
J. VELLEMA'S OLIEHANDEL
Auke Stellingwerfstraat 72, tel. 05100—27834,
Leeuwarden.
A. KOOISTRA,
Engelurn. tel. 05108—224. Tevens besteladres: Ui-

baandwarsstraat 16. Leeuwarden.
C. SPAN.
Boksum nr. 13, tel. 05107-348. Boksum. Tevens
besteladres: Hoofdstraat 51. tel. 05106-230, Jellum.
A. VAN WIJNGAARDEN.
Hilleburen 22, tel. 05105-364, Warga.
A. v. d. VEEN. PETROLEUMHANDEL.
Voorstreek G 141. Dokkum.

Varkensstamboek in Friesland
VARKENSFOKDAG DRACHTEN

"T

dig

gedragen

lijden,

voorzien van de H. Sacramenten der zieken,
in de ouderdom van 60
jaar, onze trouwe hulp
en huisgenote
Maria Agatha

Zalmstra.
Leeuwarden,
24 september 1964
Spanjaardslaan 89a

|De directie bericht,

;blijkens

dat;

procesverbaal op
[23 september 1964 door no-

*7}

"

■■■■■■■■■■■■■■■■■■_■_■■
Rono en Afük organiseren opnieuw een radiocursus:

HOE LEER IK FRIES
In oktober begint de nieuwe radiocursus „Fries
voor niet-Friezen" 0.1.v. mevr. Bosma-Banning.
Deelnemers krijgen de lessen thuisgestuurd,
die voor de radio worden behandeld.
De lessen zijn op een andere wijze samengesteld, zodat ook oud-kursisten weer mee kunnen doen.

Beintema, van
Swietenstraat 10, Leeuwarden. Lesgeld
10,—.
Friezen kinne ek hiel hwat opstekke !

DANSEN
Orkest The Hot Spurs

’

3 dagen

WIJNFEESTEN IN
HETAHRDAL

NOTARIAAT
SEXBIERUM

:

op 10, 11 en 12 oktober Het kantoor is
Inlichtingen bij
onder-

-

woensdag

staande reisbureaus:
Veltman en Paulusma,
Oostermeer-De Tieke
Paulusma Boornbergum 30 september a.s. de geDrachten, Noordkade 35 hele dag
F.S.Z. Surhuisterveen
Slof Joure
Sijbesma Sneek.

-

-

-

-

gesloten

"

Stijl ÏÏJMtK

GONDELVAART KNIJPE

Opgave voor 10 oktober bij T.

Jjhwh\vk X

ZtltfiiK 23702

's avonds half acht

—

II

l

35,

Maandag, 12 oktober a.s.

i taris T. Dantuma opge!maakt ten verzoeke van
jKingma's Bank N.V. te

—

M. C. J. de Wit
M. de Wit-Roorda
De gezongen uitvaart
zal worden opgedragen
op maandag 28 september 's morgens om 10.30
uur in de St. Dominicuskerk,
Harlingerstraatweg, waarna de
begrafenis op de R.K.
begraafplaats te Leeuwarden.
Bidden in de kapel van
St. Bonifatius Hospitaal, 7 uur.
Geen bezoek,
doch
gaarne uw gebed.

£ex £««//<£ inferieur

Laverman N.V.,
Drachten

iLeeuwarden als trustee
|van de 4 "/" hyp. obligatielening zijn uitgeloot zeven
Leeuwarden:
obligaties a ’l.OOO,
A. H. de Wit-Smit
no:
jminaal t.w. de nrs. 65, 72,
A. M. Vossenbergde Wit 109, 119, 121, 128 en 185
E. H. Vossenberg
len zes obligaties a ’5OO,
Hilversum:
| nominaal t.w. de nrs 203 A
M. A. de Wit
| en B, 226 A en B, en 203 A
Den Haag:
len B. Deze obligaties
C. J. J. de Wit
voorzien van de nog niet
C. de Wit-Lampe
vervallen coupons, zijn van
Zwolle:
1 november 1964 af tegen
Ch. J. Schuttelaarde .nominale waarde bede Wit taalbaar ten kantore van
G. Schuttelaar
Kingma's Bank N.V. te
Valkenswaard:
Leeuwarden en haar bijJ. C. J. de Wit
kantoren.
W. de Wit-van
Café Rest. Dancing
Broeckhuyzen
Zwolle:
DE POSTWAGEN
A. M. A. Troosterde Wit
TOLBERT
F. Trooster
Zondag vanaf 4 uur
Den Haag:
J. H. M. de Wit
Groningen:

JroSj

...."..."...........«...^.4
Tijdelijk bij elke PHILIPS grammofoon 3 prachtige 30 cm

LANGSPEELPLATEN
samen voor slechts Q CQ

f

.

| DAT IS PAS EEN AANBIEDING |
DE REDEN TOT KOPEN IS NATUURLIJK
AIUUKMJK- de
PHILIPS GRAMMOFOON
me _- z_n vederlicht opnemerelement.
met zijn diamantnaald.
met zijn diamantzuivere klank
En wat zegt U van
de bijzondere
Ult maar liefst 29 verschillende mo-

dealen
oCnTniï?I,?NEL
HOGELIJK KIJKEN NAAR
denml nes,atrlaatfeeSbij:n lMt U °vert"*- *" "
3

voor portret

____.
r J^fc A

_I

encamera^ \|#A Dl9Ü
*M m m_W^■■
mI «
___*-

_m_

Leeuwarden:

Nieuwestad 112,
Ruiterskwartier 127,
tel. 05100—22741

Drachten:

Noordkade 31.
tel. 05120—3630
Noorderbuurt 23,
Alleen voor grammofoonplaten

tel. 05120—4030

LEEUWERIKSTRAAT 1
LEEUWARDEN
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Leeuwarder politierechter

Na alcohollen even stil
staan voor het hekje
De Leeuwarder politierechter, mr. W. van der Berg, kreeg gisteren een lange
rij verdachten inzake rijden onder invloed voor het hekje. Het gros legde tactisch
en zeker niet onoprecht het hoofd in de schoot, maar de 22-jarige machinebankwerker A. v. d. Z. uit Steenwijk stond telkenmale perplex van de hem voorgelezen getuigenverklaringen.
Op 8 maart, uiterst vroeg in de mor- rustig in de berm zittende hond te stugen, was hij met een auto tegen een ren en en passant het beest een schop
Leeuwarder vluchtheuvel opgetornd en te geven. Het brave dier tolde twee
da', na een voorafgaande avond vol ca- keer jankend rond en zakte toen versuft in elkaar terwijl het bloed uit zijn
féjolijt. Na zich hier en daar op de bekende adressen van allengs zwaarder bek liep.
„Hij zat midden op de weg" zei de
wegende drankjes te hebben voorzien
kreeg hij omstreeks half een de gedach- verdachte.
„Niet waar" zei de rechter, want verte om eens te gaan zien of er op de vliegbasis nog ouwe maten te vinden' waren, schillende getuigen hadden de trap zien
want daar had hij een deel van zijn uitdelen en ook, dat de flinke knul op
diensttijd doorgebracht, als LBK'er. Hij de hond toe was gezwenkt.
kwam het kantoortje bij de poort binDe eis was f 40, precies het weeknen terwijl een medefeestend vrndje loon van het kranige kereltje, dat opwat dommelig in de auto bleef zitten en merkte zoveel geld niet te kunnen misdeed ten aanschouwe van de jongens in sen omdat hij zelf zijn avondschoollesde wacht zeer uitgelaten, vertelde keer sen moet betalen en thuis vijftien pop
op keer dezelfde verhalen en maakte kostgeld geeft. De rechter bepaalde de
ook op de wachtcommandant de indruk, boete op 25.
dat hij allesbehalve nuchter was. Daar
niemand ingreep kon hij na dit bezoekje achter het stuur plaats nemen om
te vertrekken. Even later ontmoette hij
een nieuwe maat, nml. dat verkeersheuveltje en kwam de zwierige tocht tot een
triest einde met politie en zo.
Nu, de' verdachte vond al die verklaringen van de mensen waarmee hij die
uren in contact was geweest maar sterk
overdreven. „Ik weet precies wat er gebeurd is die avond" zei hij, doch aan
De groeiende belangstelling voor de
meer dan een scène of opmerking hadschapenhouderij geeft ook de schapenden de getuigen kennelijk toch meer herinnering dan hij. Het rapport over V. d. fokkerij in Friesland nieuwe inspiratie.
Z. was gunstig. „Een incidenteel geval. Dat bleek gister op de jaarlijkse fokdag
Staat bekend als een vrolijke, gezellige
schapenstamboek in
kerel met een gunstige reputatie." De van het Texels
gehouden
werd in de
officier van justitie, mr. L. Janssen Friesland, die
merkte in zijn requisitoir op, dat deze Frieslandhal tijdens de veemarkt. Er
verdachte in jeugdige overmoed wellicht was voor de fokdag van de zijde van
meent alles te kunnen, zelfs chaufferen de fokkers en belangstellenden een flinonder invloed, maar dan diende men
hem uit de droom te helpen. De eis was ke opkomst en onder de fokkers waren
zes weken gevangenisstraf, waarvan ook verscheidene jongeren, die zich in
vier voorwaardelijk met drie jaar proefde eerste rijen verdrongen wanneer het
tijd en twee jaar ontzegging
rijvan de
uitdeling van de prijzen ging. De
bevoegdheid, de helft voorwaardelijk om de
schapenhouders
grote
en -fokkers klaagproeftijd twee jaar. Het vonnis
was zes |
weken, drie voorwaardelijk, drie jaar den al, dat het niet meer zo gemakkeproeftijd met een jaar ontzegging.
lijk gaat nu er steeds meer fokkers koDe 59-jarige aannemer J. B. uit Hee- men, die slechts een kleine groep scharenveen was op 7 juli j.l. op de fiets in
de Crackstraat aangetroffen, evenwel te pen behoeven te verzorgen. Een dergebeneveld om nog naar behoren de ge- lijke klacht bewijst op zichzelf al, dat
dachte van veilig verkeer te kunnen uit- | er vooruitgang in de fokkerij is. Vit een
dragen. Ter zitting werd er niet te lang staatje in de katalogus bleek, dat er
over gesproken. De verdachte bekende, I
maar, zo zei hij, het was een uitzonde- I een voortdurende verbetering in de gering geweest. Doorgaans drinkt hij niet; j middelde kwaliteit van de wol is geduvandaar dat drie glaasjes bij een fees- rende de laatste drie jaren bij de stamtelijke gebeurtenis hem de das hadden
\ boekdieren.
omgedaan. Mede gelet op zijn blanco
strafregister werd de cis f 75 boete. Het i Kampioen van de rammen is geworden Louis van B. D. van der Werf in
vonnis luidde conform.
Workum. Louis versloeg in de kampioensring de Friese held van de naZestien glazen
tionale keuring in Den Bosch, Jielker
Ook een feest ging het drama met de van A. Sierdsma uit Weidurn. Deze re23-jarige kruidenier B. de J. uit Noord- serve-kampioen was bij het nationale
wolde vooraf toen hij, inclusief zestien kampioenschap in Den Bosch op het
glazen bier, in de nacht van 3 op 4 juni
drietal gekomen. Het beste ramlam was
met zijn auto in de Spoorlaan te De een zoon van Ebroin van D. Hilarides
Blesse tegen een geparkeerde auto reed van Pingjum, die op het tweetal een
en daarna het hazenpad koos. „Klopt", j ?oon van Johannes van S. L. Hilarides,
zei de verdachte timide. Er hoefden niet | de voorzitter van het schapenstamboek,
veel woorden vuil aan gemaakt te wor- I naast zich had. De beste groep was die
den. De kruidenier bekende royaal en j van de ram Johannes van D. Hilarides.
de politierechter keek spijtig vanwege Op de keuring bleek wel, dat er een
zoveel domheid op één ogenblik bij een grote belangstelling is voor de schapenoverigens fatsoenlijk man over wie het j houderij,
want er werd veel handel gerapport alleszins gunstig luidt. „Een ! daan. Er was o.a. een Deense groep
ernstig geval" meende de officier en kopers, die zich veel moeite gaf om besvroeg voor beide delicten samen een
straf van zes weken waarvan vier voor- i
waardelijk en een jaar ontzegging van
de rijbevoegdheid met aftrek van de peliode waarin het rijbewijs reeds in beslag genomen is. Mr. Van den Berg vonniste dienovereenkomstig.

’

Uitstel proefnummer
rk weekblad
„Ons Noorden"
proefnummer van een nieuw te
verschijnen rk weekblad „Ons Noor-

Het

den", dat omstreeks „Lcaffrouwedci —
26 september
in Friesland verspreid
zou worden, zal voorlopig nog niet verschijnen. Men rekent nu op eind oktober.
Na het verdwijnen van het rk dagblad „Ons Noorden" op 1 april jl.,
was uit het beraad van een Friese commissie het plan geboren om aanvanketa
alleen
lijk op beperkte basis
Friesland
te trachten, tot de uitgave
van een rk weekblad te komen. Er zouden dan minstens drieduizend abonnees
moeten komen. Men achtte deze mogelijkheid in Friesland reëel. Op de Friese Katholiekendag in Bolsward op 15
augustus j.l werd dit plan gelanceerd.
Naderhand is echter toch weer uit
Drente en Groningen de wens naar voren gekomen om direct op een bredere
basis te beginnen en het gebied van het
hele bisdom Groningen als verschijverspreidingsgebied te nenings- en
men. Over deze bredere opzet wordt
nu verder onderhandeld. Een en ander
betekent evenwel, dat het aangekondigde proefnummer deze maand niet meer
zal kunnen verschijnen. Het zal wel in
de laatste helft van oktober worden.

—

—

—

Drukke fokdag van
Texelse schapen

i
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Een karretje

...

Het moge tot verbazing strekken bij
de niet juridisch onderlegde burger doch
kennelijk is het besturen van een met
paard bespannen wagen onder invloed
ook strafbaar al zou men durven aanvoeren, dat een auto een alleszins slaafser object is dan een paard en een nuchter paard nog wat goed kan maken aan
mogelijke verkeerde manoeuvres van
een pimpelende voerman. Hoe dan ook,
het was de 52-jarige veehouder T. A.
uit Harkema-Opeinde ten laste gelegd. Ook, dat hij niet lang daarna op
die 27ste mei eveneens ietwat teut per
fiets hetzelfde zand weggetje had bereden dat hij ook op de bok was langs
gekomen. „Het manneke dat op de zandweg reed" treurde de officier met verwijzing naar dat eeuwig schone versje
en vond het maar erg, dat A. de fles
naast zich op de kar had staan. Anderzijds was het nou ook weer niet zó'n gevaarlijke situatie geweest daar op dat
weggetje in de binnenlanden en alle
drinkerij was het gevolg geweest van
problemen en spanningen. „Nooit weer"
bezwoer de verdachte over wie het Consultatiebureau verklaarde, dat hij graag
wil meewerken om alle plooien glad te
strijken. „Een maand
voorwaardelijk
met twee jaar proeftijd en
100 boete"
vroeg mr. Janssen. „En dan is er ook
nog wat in beslag genomen. Die fiets
misschien?" „Nee, meneer de rechter"
zei de verdachte tot de officier. „Dan
dat paard en die wagen?" Dat was het
evenmin. „Een fles voor één-zesde gevuld met congnac". las de politierechter voor uit het verbaal. „Nou, die zullen we dan maar verbeurd verklaren".
En hij vonniste conform.

’

Gemene schop
De 18-jarige loodgietersleerling J. B.
uit Stiens had op 15 juni bij Stiens
een hond „een gemene schop" gegeven,
zoals de rechter het formuleerde. Het
jongmens. dat zich per brommer voortspoedde had op een gegeven momens een bijzonder misselijke oprisping
van /.oor aanvechtbare humor gekregen door met een zwaai langs een

5

LEEUWARDER COURANT

Ongewoon warm
(Van

STICHTING

onze weerkundige

medewerker).

De

Wij blijven dit weekeinde in
voor de tijd van het jaar warme
Nederland
lucht. Het kwik in
haalt hierin een maximaal niveau
van 20 tot 25 graad C. Boven
Zuid-Frankrijk, waar het gistermiddag 30 graden C. werd, vormde zich een storing, die zich naar
ons land uitbreidde. Onder invloed hiervan zal er in de loop
van het weekeinde periodiek meer
bewolking komen en is er later
ook kans op wat lichte regen of
een buitje. In de door een op afstand voorbijgetrokken depressie
aangevoerde vochtige lucht blijft
de kans op mist in de nacht en
ochtend bestaan. De wind is van
weinig betekenis.
Het weer in Friesland
(20 tot 26 september).
Temperatuur: hoogste 20 graden C. op donderdag 24 en vrijdag 25 september, laagste 3 graad
C op dinsdag 22 september (26
en 3 graad)
Neerslag: 15 mm (12).

Bondsspaarbank

Opgericht 1818

Hoofdkantoor:

voor de export van melk en
dukten in bulk naar Frankrijk. Eerder
hadden de Franse organisaties, die de
melkstaking hebben uitgeroepen, een
beroep gedaan op de solidariteit varl
de Nederlandse boeren. Het besluit van
het Zuivelschap heeft met solidariteit
met de Fransen niets te maken, want
dit schap behartigt niet speciaal de belangen van de boeren maar van de gehele bedrijfskolom, dat wil zeggen van
de verwerkende industrieën en ook van
de boeren. De sluiting van de grens voor
export van melk in tanks betekende alleen, dat de verwerkende industrie in
Nederland beschermd wordt.
Het is moeilijk te zeggen of dit een
juiste of een onjuiste politiek is. De
vleesverwerkende industrie zit met eenzelfde kwestie zij het dat er niet sprake is van een staking Eind vorig jaar
liepen de prijzen van de varkens op,
doordat er een grote export van levende varkens was. Wanneer het Produktschap voor Vee en Vlees toen had
kunnen besluiten om de export van levende varkens te verbieden en als voorwaarde voor export te .stellen, dat de
geslacht
dieren eerst in Nederland
bijvoorbeeld
zou
dan
worden,
moesten
de fabriek van de Vleescentrale in Akkrum nog een goede kans hebben geVee
maakt enige tijd door te draaien.
maatregegeen
en Vlees heeft echter
len kunnen nemen vanwege de EEGverordening voor varkens.
Het Zuivelschap heeft nu een beslissing genomen, die -vaarschijnlijk tot 1
november van kracht had kunnen blijven, want het ligt in de bedoeling om
dan met een EEG-verordening voor zuivel van start te gaan, waarbij uiteraard ook een vrij verkeer mogelijk
wordt van melk. De melk, die de Panjstadbewoners in
zenaars en andere
Frankrijk niet opdrinken, komt terug
op de zuivelmarkt en daar ontmoeten
de Nederlandse exporteurs met hun
kaas en boter en niet te vergeten gekondenseerde melk de Franse produk-

-

Zaailand 108

Leeuwarden

Bijkantoren:

Fruitstraat 8, Leeuwarden
Rijksstraatweg 91, Hardegarijp
Rijdend bijkantoor

■
■

Dagelijks Ingaande rentevergoeding

■

Volledige vergoeding van de u toekomende
rente, zonder aftrek van kosten voor giro-

Opvraagtermijn voor grote bedragen slechts
één week.

overschrijvingen etc.

■

Eerste aardgas
door nieuwe
hoofdleiding

Een sociale instelling zonder winstdoel, uitsluitend werkzaam ter bevordering van de
volkswelvaart.

RUIME SERVICE

- GEEN KOSTEN

De NV Nederlandse Gasunie heeft

Uitslagen oudste rammen: la Louis, B.
D. van der Werf, Workum; lb Jielker,
A. Sierdsma. Weidurn; lc Martinus, U.

Kalsbeek en J. Jacobi, Wartena; 2Vzjarige rammen: la Galbert, Joh. L.
van der Burg, Cornjum; lb Harry, S.
C. Kramer, Molkwerum; lc Teatse, W.
R. de Jong en zn., Pingjum;
ge rammen: la Johannes, D. Hilarides,
Pingjum en S. L. Hilarides, Arum; lb
Melis, Chr. Draaijer, Molkwerum; lc
Nestor, A Nauta, Wartena, ramlammeren: 1 zoon van Johannes, mej. D.
Kooistra. Wartena; la z. v. Meine, J.
Nauta. Wartena; la z, v. Ebroin, D.
Hilarides, Pingjum; la z. v. Meine, J.
Nauta, Wartena; la z. v. Johannes, la
z. v. Leonardus, Jan S. Boelstra en

z. v.

Oudste ooien met twee lammeren: la
S. L. Hilarides, Arum; lb J. S. Boelstra en zn., Lievevrouwenparochie; 1%-jarige ooien met twee lammeren: 1. W.
T. Roorda, Wijtgaard; viertallen: la J.
C. Kramer, Molkwerum; lb B. S. Santema en zn., Wijtgaard; lc P. Y. van
der Valk, Workum; ld fa. C. L. Blanksma en zn., Pingjum; drietallen: I.W.
J. Peenstra, Bartlehiem; 4a wed C.
R. van der Weij, Wijtgaard; lb fa. C.
L. Blanksma en zn., Pingjum; lc en
ld S. C. Kramer, Molkwerum; viertallen: la D. Hilarides, Pingjum; lb Jan
S. Boelstra en zn., Lievevrouwenparochie; lc Jan J. Jacobi, Wartena; la
S. L. Hilarides, Arum; lb fa. C. L.
Blanksma en zn., Pingjum; lc U. Kalsbeek, Wartena; rammen met afstammelingen: la Lex. J. T Anema, Stiens;
lb Zephyr, H. A. de Vries, Bozum; la
Tiedeman, Th. Roorda, Franeker; lb
Juwelier, H. F. Kuipers, Heidenschap;
la Johannes, D. Hilarides, Pingjum;
lb Martinus, U. Kalsbeek, Wartena; lc
Roland, wed. G. R.
van der Weij,
Wijtgaard; 1 Yme, wed. G. R. van der
Weij. Wijtgaard. Een ooi van wed. Van
der Weij werd model verklaard.

nomen. Dit leidinggedeelte, dat een
doorsnede heeft van 90 centimeter en
een lengte van 20 kilometer, loopt van
Hoogezand naar Eext, ter hoogte van
Assen. Door deze leiding, die gekoppeld is op het regionale transportnet,
wordt aardgas geleverd in de noordelijke provincies, waar een snel stijgende vraag in de komende winter
wordt verwacht. Deze groei in de afname valt te verwachten, omdat vele
gemeenten in dit gebied de ombouw
achter de rug hebben en puur aardgas tegen de nieuwe tarieven distri-

De spaarbank voor het hele gezin

bueren.
Jehova-Getuigen? 14.30 uur Openbare
toespraak, 15.30 uur W.T.-studie. donderdag 19.30 uur Bedieningsschool, 20.30
uur Dienstvergadering.
Christian Science Society, Wrjbrand

KERKDIENSTEN
ZONDAG 27 SEPTEMBER 1964

In de ochtenddiensten der Grote Kerk,
Salvatorkerk, Galileër Kapel, GoedeHerderkerk en Opstandingskerk is kinderoppas aanwezig.

Grote Kerk: 9.30 uur ds. A. van der
Klaauw. Waalse Kerk: 17 uur ds. A. Mol.
Westerkerk:
10 uur
Oecumenische
Jeugddienst. Salvatorkerk: 10.30 uur ds.
A. Groenenboom. Galileër Kapel: 10 uur
dr. J. de Bruin, 17 uur dr. L. G. Wagenaar. Goede-Herderkerk: 10 uur ds. A.
Mol, bed. H.D., 19 uur ds. A. van der
Klaauw. Opstandingskerk: 10 uur dr. L.
G. Wagenaar, bed. H.D., 19 uur ds. A,
Groenenboom.
Diensten voor jongeren.
„Klankwijk": 10 uur Kinderkerk, ouderen: de heer K. Kiernel, jongeren:
mevr. J. Beuckens-Steenbeek. „Cambuurwük": 10 uur Kinderkerk, ouderen
en jongeren: mej. G. Smits. „Oranjewijk": 10 uur Jeugdkerk, de heren F.
Brouwer en O. Nijdam, 10 uur Kinderkerk, de heer F. Drjjver.
Geref. Kerken, Oosterkerk: 9.30 uur
Oosterkerk: 9.30 uur ds. G. ter Steege,
17 uur ds. C. v .d. Woude, Dronrijp. Salvatorkerk: 9 vvV dr. J. Rinzema, 17 uur
ds. G. ter Steege. Koepelkerk: 8.45 en
10.30 uur ds. A. v. Asselt, Dokkum, 15 en
17 uur dr. J. Rinzema. Pelikaankerk: 10
uur ds. L. H. Kwast, 17 uur ds. P. Riemersma. „De Fenix": 8.30 uur ds. P. Riemersma, H.A.; 10 uur dr. J. G. Aalders,
H.A. 17 uur dr. J. G. Aalders. dankz.

Geref. Kerk, Noorderkerk: 10 en 17
uur ds. D. Deddens.
Chr. Geref. Kerken, Wtjbr. de Geeststraat: 10.30 en 17 uur cand. J. van Mulligen, koll. Ger. Doustr.: 9 uur cand. J.
v. Mulligen, 17 uur ds. G. Leendertse,
koll.
Evang. Luth. Gemeente: 10 uur ds. H.
Ouwerkerk.
Oud Geref. Gemeente, Gr. Hoogstr. 34:
10 en 17 uur leesdienst.
Doopsgez. Gemeente: 10 uur ds. Th.
van Veen.
Vrije Evang. Gemeente: 10 uur ds. G.
H. de Jonge, 17 uur ds. M. Nijkamp.
Bapt. Gemeente: 10 en 17 uur ds. G.
Brongers.

Kon. Instituut voor Doofstommen,
Weert 18: 10.15 uur de heer J. Helder.
Z.D. Bapt. Gemeente, Weerd 18: 's zaterdags 10 uur prediking en bijbellezing.
Adventkerk, Oosterkade 14: zaterdag
11 uur ds. H. J. de Raad.
Nieuw Apost. Kerk: 10 en 16 uur
dienst, woensdag 20 uur.
Leger des Heils: zondag 10 uur Oogstdankdienst, 19 uur openluchtsamenkomst
20 uur Verlossingssamenkomst 0.1.v. majoor R. Kavelaar.
Gereorg. Kerk van Jezus Chr. van de
H. der L.

Dagen,

Padvindersgebouw.

Joh. Semsstraat: 10 uur dienst.
Ver. Pinkstergemeente, Minnemastr. 8:
10 en 20 uur, woensdag 20 uur Bijbelstudie.
Philadelphia Gemeente, Oostergrachts-

wal 5: 11 en 20 uur dienst.

Bescherming zuivelindustrie - Pisani bouwde eigen
val - Biesheuvel ook - Ongebruikelijk of verwerpelijk

Zuivelschap besloot deze week
Hetgeen
vergunningen
te verlenen
melkpro-

te Leeuwarden

Spaarbank

gisteren het eerste gedeelte van het in
1964 gebouwde hoofdnet in gebruik ge-

te dieren in handen te krijgen

zn.. Lievevrouwenparochie; la
Johannes, S. L. Hilarides, Arum.

tAdvertenti» 1.M.)

ten, die zwaar gesubsidieerd worden.
Van Nederlandse zijde wordt over die
subsidiepolitiek steen
en been geklaagd, alsof die subsidie de enige oorzaak van de zware konkurrentie is. Dat
is niet het geval. De Franse boeren
ontvangen een lagere melkprijs dan de
Nederlandse boeren en dat is ook een
vorm van konkurrentie. Overigens is
dat de kern van het probleem niet, die
is gelegen in de grote mogelijkheden
tot opvoering van de Franse melk- en
zuivelproduktie. Pisani heeft de Franse zuivelindustrie met de koöperatie er
bij groot gemaakt en hij leert nu wat
dat betekent.
is er iets tragisch gebeurd in de
Nupolitieke
carrière van onze minis-

ter Barend Biesheuvel, de bouwboerenzoon uit de Haarlemmermeer. In overleg met het ministerie, zijn ministerie,

De Veemarkt
heelt het produktschap die exportstop
voor melk afgekondigd. Een dag later
moet minister Biesheuvel de stop op
aanwijzing van Pisani al weer ongedaan maken. Weer een dag later staat
Biesheuvel in Amsterdam te tetteren
tegen de Gaullistische
politiek
van
Frankrijk. Ze werden in Amsterdam
uit de eerste hand ingelicht
Hoe men in Nederland ooit tot een
dergelijke kwajongensachtige politiek
kon komen om een exportverbod voor
melk in tanks af te kondigen, zal velen een raadsel blijven. Verstoring van
de marktverhoudingen was het motief
voor het verbod. Daar maakte het Zuivelschap zich ook niet zo druk om,
toen de fa. Buisman en de Frico vorig jaar Elten volsjouwden met boter
net voor het moment, dat dit gebied met
hutje en mutje plus de boter overging
naar Duitsland. Voor de Nederlandse
veehouders is die verstoring van de
marktverhoudingen het
sein geweest

en als er ergens door een staking een
tekort aan drinkmelk zou ontstaan, dan
zouden die CBTB-ers het zich tot een eer
r ekenen om in dat te kort te voorzien. Deze principes gelden van nu af aan alleen
voor Nederland en niet voor Europa, zo
blijkt uit de verklaring. En Biesheuvel
voor een opgaande melkprijs. Versto- in Amsterdam maar kwaad wezen op
ring van de marktverhoudingen op dit de Gaulle met zijn Europa der vadermoment zou een dergelijke uitwerking landen.
kunnen hebben. De noodsprong van Pisani om de wintervoorraad boter op de
Sedert wanneer meent de CBTB niet
markt te brengen heeft echter een te- in een beoordeling te moeten treden
van stakingsacties in het buitenland, die
gengesteld effekt.
gevolgen voor de Nedervérstrekkende
P r is nu gelegenheid in Nederland ge- landse boeren kunnen hebben? Is de
*-' geven voor een export van 75 ton Franse staking niet principieel verwermelk per dag. Dat zal ongeveer de pelijk en hoort dat niet in een
verklahoeveelheid zijn, die de Leeuwarder ring te staan, die
de CBTB mee ondermelktappers zaterdags op hun karretjes tekent? Een
staking
in Nederland onmeenemen. De slappe knieën van mi- gebruikelijk heet hetis in
de verklaring,
nister Biesheuvel tegenover het aard- waarvan
de
desbetreffende
appeldreigement van Pisani blijken dus enkele versierselen behangenzin nog met
is. „Ongewel enige veerkracht te hebben. Het bruikelijk" houdt geen
enkele morele
Produktschap voor Zuivel is door dit al- diskwalifikatie
in van de staking, die er
les in een belachelijke situatie gema- op het ogenblik in
Frankrijk
en die
noeuvreerd. Op het moment, dat bijzon- de stille bewondering heeft woedt
van
Nealle
der geschikt lijkt om de Franse regering derlandse boeren.
maar
een aantal koncessies te ontwringen op ook verwondering, Bewondering
want hoe spelen ze
het gebied van de invoer van melkpro- dat daar allemaal klaar
ongeordukten, komt er een exportverbod en dende land, dat Frankrijkininhet
ogen
veler
daarbij komen dan de boerenbonden nog nog altijd is? Minister Pisani
heeft
de
adviseren over het betrachten van de staking zelf mee uitgelokt door de indugrootste terughoudendheid. Het Nederstriële verwerking van melk aantrekkelandse systeem van allerlei instanties, lijker te
dan de levering van
die wat te vertellen hebben, blijkt bij- drinkmelk.maken
De Franse boeren wisten
zonder ongeschikt om in een krisissitua- dus in
eerste instantie wel wat ze detie een elegante oplossing te vinden.
den. Nu de staking hun geld gaat kosMinister Biesheuvel had zijn Franse ten, zal wel blyken of
boerenbonden
kollega direkt alle hulp moeten toezeg- zelf niet het slachtofferdeworden
van de
gen. Het Zuivelschap had onmiddellijk krachten,
die ze hebben opgeroepen.
een kommissie „Hulp aan Frankrijk"
in het leven moeten roepen, die het proDe invloed van de boeren op de indubleem had moeten bestuderen. De boe- strie moet overigens wel bijzonder
groot
renbonden hadden op de unfaire kon- zijn om de krachttoer van een staking
kurrentie van de Franse boeren kunnen te kunnen volbrengen. Wanneer Pisani
wijzen. En dan had Sake van der Ploeg de staking wil
breken, zal hij tegen die
altijd nog kunnen zeggen: „Niet rije". industrie moeten optreden en dat kan
*
door de produktie van boter, kaas en
t~\ e verklaring, die" de boerenbonden in gekondenseerde melk financieel
onaan'-' ons land hebben uitgegeven, is het toptrekkelijk te maken hetgeen hij inmidpunt van dubbelzinnigheid. De vertalers dels heeft gedaan
voor boter. De Franop de internationale persbureaus
toch se kondensindustrie, die zich de laatste
beklagenswaardige
al
zullen de jaren tot een felle konkurrent van de
lieden
grootste moeite gehad hebben om het Nederlandse
ontwikkelt, zal wel de
bochtenwerk van de bonden te volgen. grootste profiteur van de staking
olijEen van die bonden is de Nederlandse ken te zijn. De staking werkt een veranCBTB. Het grootste deel van de CBTB- dering van de konsumptiegewoonten
ers zal nooit mee doen aan een staking in dit geval van verse melk naar konvan de drinkmelklevering in Nederland, dens
in de hand.

"
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de Geeststraat 33b: 9.45 uur diens»,
woensdag 20 uur dienst.
Kerk van Jezus Chr. v. d. H. der L.
Dagen, Achter de Hoven 2c: 10.30 uur
zondagsschool, 17 uur dienst.
Vrij Kath. Kerk: zaterdag 19.30 uur H.
Lof; zondag 10 uur Gez. H. Mis.
R.K. Kerk, St. Bonifatiuskerk: 7 uur
H. Mis, 8.30 uur Gez. H. Mis, 11 uur H.
Mis, 18 uur Lof, 19 uur Avondmis. St.
Dominicuskerk: 7 uur H. Mis, 9 uur
Gez. H. Mis; 11 uur H. Mis. 18 uur
Avondmis, 19 uur Lof. St. Jan de Doper:
7 uur H. Mis. 9 uur Gez. H. Mis, 11 uur
Mis, 18 uur Lof, 19 uur Avondmis. St.
Franciscuskerk: 8.30 en 11 uur, 18.30
uur avondmis.
HUIZUM. Her.v. Gemeente. Dorp: 10
uur ds. J. Terpstra. Kapel: 9.30 uur ds.
K. Venema. bed. H.D., 19 uur ds. K. M.
de Bruijn. L.T.S.: 9.30 uur ds. J. A. Labrie.
Geref. Kerken, Parkkerk: 9.30 uur ds.
B. Berends, 17 uur ds. J. v. d. Schaft,
Murmerwoude. Schranskerk: 9.30 uur ds.
J. v. d. Schaft, 17 uur ds. B. Berends.
BEETGUM: 10.30 uur da. E. A. van
Wilsurn.
BERLIKUM, Doopsgez. Gemeente: P.30
uur ds. G. Kater.
BLIJA: 9.30 uur ds.. L. J. van der
Kam.
CORNJUM: 9.30 uur ds. P. Inberg.
DEINUM: 19.30 uur ds. Hollander.
DRONRIJP: 9.30 uur ds. J. Oosterhuis.
ENGELUM: 9 uur ds. E. A. van Wilsurn.
GOUTUM: 9.30 uur ds. R. K. de Jong,
H.A.
GROUW, Herv. Gemeente: 9.30 uur ds.
H. Groeneveld. Doopsgez. Gemeente:
9.30 uur ds. H. R. Keuning.
HARDEGARIJP: 9.30 uur mevrouw
Witteveen-Berger, 19.30 uur jeugddienst.
HEMPENS: 9.30 uur ds. J. M. Willemse. doopdienst.
HIJLAARD: 10.30 uur ds. O. Huistra.
IDAARD: 14 uur ds. G. J. Rensink, afscheid.
ITENS, Doopsgez. Gemeente: 14 uur
ds. Marcus (intrede).
IRNSUM. Herv. Gemeente: geen dienst
R.K. Kerk: 7.30 en 10 uur H. Mis.
JORWERD: 19.30 uur ds. J. M. Willemsen.
LEKKUM: 9.15 uur ds. C. Nijboer.
MANTGUM: 9.30 uur ds. G. R. Brink,
koll.
MARSSUM: 14 uur ds. IJ. Strikwerda
afscheid
MENALDUM: 9 uur ds. O. Huistra, 19
"uur ds. R. Bos.
OUDKERK: 19.30 uur ds. C. Nieboer.
SLAPPETERP: 9 uur ds. H. Lofvers.
STIENS: 10 uur ds. J. Dikboom.
WARGA, Herv. Gemeente: 9.30 uur ds.
D. Mulder. R.K. Kerk: 7.30 en 10 uur H.
Mis.
WARSTIENS: 9.30 uur ds. K. J. de
Groot.
WEIDUM: 9.30 uur ds. J. v. d. Witte.
WINSTJM: 9 uur ds. IJ. G. Olllammers.
WIRDUM: geen dienst.
WIJNS: 9.30 uur ds. H. Gietema.
WIJTGAARD, R.K. Kerk: 8 en 10 uur
H Mis.
ZWEINS: 10.30 uur ds. H. Lofvers.

.

Ned. Herv. Evangelisatie Vereniging.

DEINUM: 9.30 uur ds. B. J. Geerling.
HARDEGARIJP: 9.30 en 13.45 uur de
heer N. A. de Vries.
JELSUM: 9.30 uur ds. H. J. N. Zuidersma, H.A., 19.30 uur de heer B. J. Hannema, dankz.
WIRDUM: 9.30 uur de heer H. S. de
Vries, voorber. H.A., 13.30 uur (kerk) ds.
J. Venema, bed. H.A.

Denemarken heeft uu
minderheidsregering
Koning Frederik van
Denemarken
heeft gisteravond de ministerslijst voor
een nieuwe sociaal-democratische minderheidsregering
geralificeerd,
die
door premier Jens Otto Krag bij hem
was ingediend. Zoals gemeld had dr
regeringscoalitie tussen sociaaldemocraten en radicalen, die sinds 1960 aan de
macht was, bij de verkiezingen van
dinsdag de absolute meerderheid in het
parlement verloren. De nieuwe regering
telt 17 leden, één minder dan de vo-

rige.
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Morgenvroeg 10 uur

.é.éèé.éé..è4

OECUMENISCHE
JEUGDDIENST
WESTERKERK
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vragen wij:

komende

stookseizoen
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2. Chauffeurs in tijdelijke dienst

A

,

A

DIMPLEX

(vanaf ± 15 oktober 1964 tot
±31 maart 1965).
Zij, die bekend zijn met het bestuvan een trekker-opleggercombinatie genieten de voorkeur.
chauffeursdiploma Bis gewenst, doch niet vereist.

éren

éE.V.O.

RADIATOREN MET
THERMOSTAAT REGELING
ZELFS BETER ZIJN DAN

é
é

CENTRALE VERWARMING

*

«■■■■■■_--_-_-_-________________■

Sollicitaties dagelyks van 17.00 tot
17.30 uur aan:
PAM-DISTRICTSKANTOOR
FRIESLAND,

Sneekertrekweg 89,

Leeuwarden, tel. 05100—30149.

é

a

A

(£

pandbrieven is
De afgiftekoers voor conversie van in deie maand uitgelote
voorlopig gesteld op 98V_> %"

In Leeuwarden luidt het devies:

„Voor SMALFILMADVIES" naar

A

-

Voorstreek 96 schuin tegenover L* Courant
(brj ons leert u werkelijk FILMEN!)

■MH-111..H ■■IMIMI I

IKomt

A

Uw huis I

leeg?
dan

de ver-

koop hiervan op aan

I

postma

Gasverwarming

I

I

nu

If^POPIWA L»n

Alle soorten gaskachels leverbaar. Ook circuitver-

4

RAADHUISSTRAAT 9
tel. 24629 en 21868
WfjÈrZmM ftHÉ_SB_HÉ_L-_Lj_H

| ARTIFORT

U kunt uw verwarming per kamer kopen, en zo een
gehele centrale verwarming opbouwen. Installatiekosten zijn zeer laag.

3. Makkelijk, verplaatsbaar

4. Zorgenvrij stoken

Door uitgekiende thermostatische regeling en olievulling wordt een constante van tevoren door- u
gekozen temperatuur gehandhaafd.

vrijdagmorgen 10 uur

H.T.S.'er
bouwkunde

Geen zorgen voor het inslaan van kolen of olie.
Geen winterzorgen In de zomert

7. Enorme keuze

Moderne strakke wafelmodellen en stijlvolle kolom-

modellen in verschillende maten en capaciteit.
'8. Rijke
kleuren

il bon®i
i giorno

en uitgebreide gratis

mmwë

gouden haantje

Uw schriftelijke sollicitatie onder
de letters ÜB-H, kunt u richten aan
de Centrale Personeelsdienst
van onze Maatschappij,
Wibautstraat 90, Amsterdam.

'dimplex
Voor DIMPLEX verwarming
naar de

NYAMSTERDAMSCHE

BALLAST

■LvrUdagsavonds

Elektrotechnische Groothandel

-*-

Past het ü overdag niet, kom dan

a

Zaterdags gesloten.

EEN KLASSE

Peru-katoen

RADIO MINKEMA
71

-—

SNEEK

TEL. 3104

00STER6R. WAL 11S
ANNO 1150

Sneüer. beter en
goedkoper

DROGISTERIJ BIEGEL

-

Nieuwestad 12, Leeuwarden
Tel. 05100 26253

(05150)

Dagen

a. een VERPLEEGHULP
b. een ASSISTENTE IN DE KEUKEN
leeftijd

_

leerlingziekenverzorgsters

.I

voor lieide functies vanaf 21-jariso
259— tot f 379,— per maand (vijf periodieke verhogingen van plmV 24,—. Beneden 21 jaar jeugdaftrek. Voor kost en inwoning wordt f 78,— ingehou
den.
van
Sollicitaties binnen 10 dagen na de verschijning
Tehuis,
Zuidkavan
het
de
directeur
dit blad aan
de 62 te Drachten.
Beloning

'

VOORSTREEK 25
HEECHTERP 12

Voor het binnenkort te openen nieuwe
verpleegtehuis „BEATRIXOORD" te
Appelscha worden gevraagd

kunnen worde.-
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WINKELBETIMMERINGEN

—

VrUblyvend advies en ontwerp
«- ■ ■■«»__"*«» w Huizumerlaan 135,
Leeuwarden
telefoon 23455; b.g.g. 29565

1 Fa. SJ. BOONTJE
*2_r*

fen

%\

met bijpassende slip

„BEATRIXOORD" Appelscha

Gemeente Smallingerland
In het Tehuis voor Ouden van
geplaatst:

.

v.a. f 3,85

Reparaties Kunstgebitten

H. DONKER

Verkrijgbaar bij

KRUIZEBROEDERSTRAAT

fK____S
BEERENBURG

van 7—9 uur.

In fijn wit

MA.ATSCHAPPIJ

|

illttlillllllUliliilllli
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Zij die deze ervaring niet hebben,
maar opgeleid willen worden in een
dynamisch bedrijf, kunnen ook
solliciteren.

brochure tot uw plaatselijke Dimplex dealer, of de
Dimplex Importeur Nerim N.V., Vlak 2, Dordrecht
Tei 01850 -8682.

ADVERTENTIE-AFDELING FRIESE PERSs

het ondergoed met het

die ervaring heeft met het tekenen
van grote utiliteitsbouwobjecten
en tevens belangstelling heeft voor
het detailwerk.

Van stemmig tot hypermodern. Grijs en wit en bruin
enturkooizeblauw en goud en zwart en rosé en rood
ert geel.'

- Leeuwarden

Ruime parkeergelegenheid op het plein
voor onze zaak.

in ons bezit te zijn.

6. Modern gemak

Zaailand 80

„JOVANDA" alleen op Heechterp 12

Dan dient uw opdracht uiterlijk

Wij vragen voor spoedige
indiensttreding een

5. Zuinig

|

ZATERDAG?

'i op*dl*|.«*pvla»

Geen bevriezen, totaal geen onderhoud. Storingsvrij.
/ De garantie Is langer dan de totale levensduur van
' een centrale verwarmingsketel.

TOONZALEN

-

geplaatst worden in de krant van

mee.

.

Om uw benen jong te houden... om uw benen mooi te houden.
Een heel nieuw soort nylon... een steunnylon. Echte elegance
gecombineerd met heerlijke steun perfecte steun. Door
unieke steuncirkels.
m>
p Ontdek 't heerlijke gevoel van „geen
f
A _fl/oUtt4U^
vermoeide benen meer". En gun uw
~ benen die ragfijne doorzichtigheidl
Vraag morgen naar Jovanda Flïng bij:
in

ADVERTENTIE

ZITMEUBELEN

Overal behaaglijke, comfortabele warmte. Grote
kamers tot in alle hoeken „bewoonbaar". En gaat u
I verhuizen? Dan verhuizen de Dimplex radiatoren

Wend U voor inlichtingen

doorzichtigheid!

VJ

2. Groei-installatie

i

Nü is er een steunnylon
van ragfijne

warming.

KOETSTRA
MAAKT ALLES

In grote vertrekken; in kinder- en slaapkamers,
keukens etc. Tijdelijke verwarming van studeer- en
wachtkamers.

"

VRIES

SIMON DE

f. Gebruik als bij- en hoofdverwarming

,

OQ/o
# #

afgegeven.

—

Qf

Draag

è

V,

juni. Voorlopig worden recepi«en
met 4% verplicht, uitlating per jaar en jaarcoupon per 1

Sub-depot te Harlingen
J. W. Frisostraat 16
iedere
Geopend
op
woensdag van 19.00
20.00 uur

w
A

ulloF

11111

de koen »on

f 1000,—, tegen

in shikken van

serie

tingen

.
A

é

A
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NADERE AANKONDIGING VERKRIJGBAAR:

PANDBRIEVEN,

5r/o

van
15.00—16.30 uur
19 00—21.00 uur

maandag

ledere maandag van
19.00—21.00 spreekuur
van de arts
ledere woensdag van
19.00—21.00 uur voor
inlichtingen. en bibliotheek
ledere vrijdag van 1900
—20.00 uur voor inlich-

"

A

’

Geopend-

ledere

AANGESLOTEN HYPOTHEEKBANKEN

VAN 28 SEPT. 1964 AF TOT

Geneeskundig Leider:
J. Sirag. arts

A

1. Chauffeurs in vaste dienst

WAAROM
ELEKTRISCHE,OLIEGEVULDE

I..i"mïTim

het

EN

A

N.V.

A

U komt toch om 2.30 u. Entree

■

éVoor

ALCIDES

"

STEENKOLEN-HANDELSVEREENIGINQ

IÜO4

m N.V. WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK

1 E 91

ZONDAG a.s. Sportpark „De Greuns"
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ZATERDAG 26 SEPTEMBER

LEEUWARDER COURANT

De cursus leidt op voor het diploma
ziekenverzorgster, hetgeen na 2 jaren
kan worden behaald.
Salaris: Ie aars f 216.82, 2e jaars
235.63 per maand.
Sollicitaties met opgave van leeftijd en
schoolopleiding (bij voorkeur huishoudschool, ulo of i.d.) te richten aan de
adjunkt-c'irektnce
van „BEATRIXOORD". Qilgtneg 5, Haren (Gr.)

I

ring, n.l. ’0.60 per

lR HALVE PREMIE
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LEEUWARDER
ONDERLINGE
ik
r

Ook voor varia, storm en andere
voordelige premies.

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1964

Dit weekend
in de ether

Met het
Kerksloot IJlst-Zwarte oog op
Brekken krijgt dam Friesland

Voor betere waterbeheersing Hommerts e.o.

Langere Jutrijpervaart blijft open;
nieuw gemaal; minder kadelengte
Het in 1914 gestichte stoomgemaal bij Jutrijp gaat verdwijnen.
Het gaat plaats maken voor een volautomatisch electrisch gemaal, waardoor het waterschap HommertsSneek verlost raakt van de dertig
uur voor-verwarmen, die het huidige gemaal nodig heeft voordat regulerend ten aanzien van de waterstand kan worden opgetreden. Dat
is een hele vooruitgang, die past in
de verbetering van heel de waterhuishouding in het gebied, dat wordt
begrensd door Woudvaart, Witte
Brekken, Oud Hof, Nieuwe Weg
(Prinses Margrietkanaal), Jeltesloot,
Wimerts en Geeuw. Het daarvoor
door het ingenieursbureau voor cultuurtechnische werken „Oranjewoud" ontworpen plan is door de
ingelanden met 107 stemmen voor
en 94 tegen aanvaard.

De anti's waren volgens voorzitter A. Cnossen niet tegen, omdat
het plan bijvoorbeeld voorziet in de
afsluiting van de Kerksloot, het romantische water
(IJlst) en
de

tussen het Zouw
Nauwe
Wimerts
(Zwarte Brekken). Een ingeland zou
daar tegen kunnen zijn. omdat het
waterschap tot doel heeft de waterstand te regelen en het in goede
staat brengen en houden van vaarten. Met dat laatste is de afdamming aan begin en einde van de
Kerksloot natuurlijk in strijd.
Als
argument kon dat overigens moeilijk
worden gebruikt, omdat de vaart
ook niet in goede staat is gehouden; hij is hard bezig dicht te
groeien met de mooiste waterplanten.
Door

de watersporter wordt hij
dan ook practisch niet meer bevaren. Van IJlst uit kiest men zijn
weg door de Jutrijpervaart, die als
Zoolsloot vlak bij de af te dammen
Kerksloot in de Nauwe
Wimerts
uitmondt. Die vaarweg blijft open

ZATERDAG
Televisie: Nederland 1: De AVRO
heeft op een avond twee Mitchells bij
de hand, die verder dan hun naam
niets met elkaar te maken hebben. De
eerste Mitchell heet van voren Bob. Hij
is leider van een Amerikaans jongenskoortje „The Mitchell Boys". Het zijn
frisse knaapjes met in hun midden een
olijk negerjongetje (20.45 uur). De
tweede Mitchell heeft van voren Red.
Hij is Canadees, pianist en vast begeleider van de Zuidafrikaanse zangeres
Eve Boswell. De opname is een paar
maanden geleden gemaakt in de Cinetone filmstudio's, waar de technici en
musici op van zenuwen waren door de
hitte en Eve Boswell lastig was omdat
ze keelpijn had (21.55 uur).
Het overige programma: 19.30 uur:
De laatste aflevering van de jongerenquiz „Wim"; 21.05 uur: Twee Dick van
Dykeshows achter elkaar.
Nederland 2: 20.20 uur: Chip en Dale,
een tekenfilm van Walt Disney over
twee eekhoorntjes; 21.05 uur: Reportage van de jaarlijkse demonstraties van
het Britse leger in Londen; 21.55 uur:
Een film uit de serie „drie maal negen": inspecteur Maguire spoort een
brandkastenkraker op.
TV-Noordzee: 18.30 uur: Rin Tin Tin;
19.00 uur: Eerste aflevering van „Podium", een serie filmpjes over jonge uitvoerende kunstenaars; 19.20 uur: De onzichtbare man; 22.00 uur: De Duitse
speelfilm „Reis naar de zon".
Radio: Hilversum I: 19.35 uur: het
Radio: H Hilversum 1: 19.35 uur: het
concertgebouworkest 0.1.v. Eduard van
Beinum speelt in de rubriek „Populaire
klassieken" o.a. het symfonisch gedicht
„De zee" van Claude Debussy; 20.00
uur: voor de zesde en laatste muziekshow in het kader van de nordringprogramma's zijn de artiesten uit Noorden West-Europa in Antwerpen aangekomen. Voor Nederland is Corry Brokken er weer bij. Nieuw is Louis Neefs.
Hilversum II: 2.05 en 21.10 uur: uitzending van de opname die gisteren in
het Amsterdamse Concertgebouw is gemaakt van de Grand gala du disque
classique.

in dit nieuwe waterbeheersingsplan,
waarvan de uitvoering op rond 1,6
miljoen gulden Is begroot. Veertig
procent daarvan zal het waterschap
zelf moeten opbrengen. Voor die
640.000 zal een lening voor dertig
jaar worden gesloten. Dat kost geld,
hetgeen met zich meebrengt, dat de
lasten per hectare van 22 tot 33
gulden zullen stijgen. Dat komt natuurlijk niet elke ingeland even „noflik" aan, vooral niet degenen, die
het hoogst
dus droogst
zitten
en dat zijn de boeren, die aan de
grens van het gebied wonen.
Zij hebben meer belang bij ontsluitingswegen. Die komen er nog
niet, maar het hele plan van waterlopen houdt er reeds rekening
mee, dat eens een weg van IJlst
naar de rijksstraatweg Sneek-Lemmer zal lopen, die dan in de buurt
van de brug over de Kerksloot op
de rijksweg zal uitmonden. Verder is
uitmondt. Die vaarweg blijft open
er een weg gedacht langs het Zouw
Hommertsbij IJlst naar de weg
Heeg met dan verder ontsluitingswegen oostelijk van de rijksweg.
waterlopen
De wijziging van de
houdt er ook rekening mee, dat de
rijksweg smal is en practisch geen
bermen heeft. Verbreding is nu niet
mogelijk, maar zal dat straks wel
worden als de waterschapsplannen
voltooid zijn.
Die plannen, voorzien dus in de
bouw van een nieuw gemaal, dat waterstaatkundig ook op een betere
plaats komt te staan, namelijk even
westelijker dan het huidige, aan het
Var. Het nieuwe gemaal krijgt dezelfde capaciteit (225 kub. meter per minuut), maar omdat het sneller in
werking kan treden en op een gunstiger plaats staat, brengt het als
voordeel met zich mee, dat het electrische hulpgemaal bij
Hommerts
kan vervallen.
Heel wat opvaarten zullen worden afgedamd, maar daar staat
weer tegenover dat rechtuit-rechtaan nieuwe kanalen zullen moeten
worden gegraven. De Kerksloot, die
van het Oud Hof naar het Anewiel loopt, zal worden afgedamd.
Het Anewiel zal echter in verband
met het natuurschoon op Fries Zomerpeil worden gehouden.
Ook de Zandsloot (verbinding Wimerts-Hommerts zal worden afgedams. Als het kan dit jaar nog, want
als het Hegermeer zijn watermassa's
opstuwt, loopt het peil bij Hommerts
zo maar een halve meter op. Vroeger kon het water via Anewiel en
Kerksloot afvloeien, maar sinds de
brug in de rijksweg bij de kerk in
Hommerts vervangen is door een
duiker wil het water die kant niet
goed meer op.
De afdammingen brengen met zich
mee, dat achttien kilometer kade
komen te vervallen. Bovendien komt
honderd hectare meer binnen de polderdijken van het waterschap te lig-
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ZONDAG
Televisie Nederland 1: De NCRV
vertoont een interview dat Nico van
Vliet kort geleden in Havanna heeft
gehad met de premier van Cuba, Fidel
Castro (21.15 uur).
Om 10.45 uur zondagochtend hoogmis
uit de Don Boscokerk in Alkmaar. De
kerk is gebouwd als een Noordhollandse boerderij en staat op een terp. Het
bouwtype is een kompromis tussen het
kerkbestuur dat een kerk van zes meter hoog wilde en het gemeentebestuur
dat een kerk van vijftien meter wilde.
avondprogramma: 20.30
Het overige
uur „Alles draait om moeder", 20.55
uur de Rotterdamse cabaretier Gerard
Cox zingt een aantal liedjes van Jules
de Corte; 22.00 uur de Hongaars-Nederlandse violist Thomas Magyar speelt
een chaconne van Joh. Seb. Bach.
Nederland 2: Voor een van de laatste uitzendingen in de experimentele uitzendingen brengt de AVRO-tv een optreden van „The scorpions", een Engelse beatgroep van het bekende genre
met de overlange haren (20.00 uur);
20.30 uur een documentaire over de
hertog en de hertogin van
Windsor;
20.55 uur een showprogramma rond de
Franse danseres en zangeres Zizi Jeanmaire; 21.15 uur: herhaling van een in
augustus vorig jaar eerder uitgezonden
aflevering van „Naked City", getiteld

gen.

Kijk en luister

Klassiek Grand Gala
kwam goed op scherm
Op gevaar af voor een snob te worden aangezien moet ik toegeven een beetje
het Grand Gala du Disque Classique te hebben opgezien. Ruim twee uur
klassieke muziek op de tv (verwacht mocht immers worden dat het programma
uit zou lopen, dat is altijd bij zulke gebeurtenissen het geval, de programma-bladen geven slechts de minimumtijden), het leek me wel een beetje teveel van het
goede. Het verschil met het populaire Grand Gala is immers, dat de afwisseling bij
de laatste manifestatie veel groter is, alles gaat er veel individualistischer toe, en
er is ook enige variatie in kleding, wat bij een klassiek concert niet het geval is,
behalve by een vrouwelijke soliste. Bij totaalopnamen was pianist Claudio Arrau,
die heel mooi en met veel succes het derde pianoconcert van Beethoven speelde,
gisteravond nauwelijks te onderscheiden tegen de achtergrond van gelijkgekleden.
tegen

Maar zie, kwaliteit overwon ook in dit beetje onbeholpen, moet ik eerlijk zeggeval weer de twijfel. Gaandeweg heb gen.
ik n_j toch gewonnen moeten geven aan
Daar kwam nog bij dat de NTS, ondeze klassieke manifestatie. Dat begon al der wiens vlag dit concert werd uitgebij Arrau, na Régine Crespins ingelaste zonden, iedere nadere toelichting blijkWagner-aria nam het vste vormen baar overbodig achtte, zodat men in
aan, waarna tenslotte Boris Christoff de meeste gevallen niet precies verstond
met zijn magistraal gezongen sterfscè- wie er nu eigenlijk een Edison kreeg
ne uit Moesorgski's opera „Boris Go- (men had dat gemakkelijk kunnen ondoenow" (klemtoon bij beide woorden dervangen met klaargezette naambord-

op de laatste lettergreep, o staatssecretaris en oproepster!) het pleit beslechtte. Moesorgski's muziek en ook
de brede manier waarop Boris Christoff haar zong, deden mij onweerstaanbaar denken aan de film JwandeVer"chrikkelijke" van Eisenstein, die deze
week toevallig weer vertoond wordt in
Amsterdam ffjoris en Ivan waren trouwens tijdgenoten). Het applaus na deze
grandioze prestatie van Christoff wilde
geen einde nemen, maar moest tenslotte toch wijken voor de staatssecretaris
van O. K. en W„ drs. L. J. M. van
de Laar
na het recente optreden voor
de televisie van staatssecretaris Bakker al de tweede staatssecretaris, die
bewijst dat men ook zonder de Engelse taal oppermachtig te zijn, toch nog
heel wat kan bereiken en dat in ons
w_
land. Niet dat dat zo erg is
zijn in Nederland geneigd aan die talenkennis teveel waarde te hechten, terwijl toch bekend is dat Nobelprijswinnaar Quasimodo, die Shakespeare in het
Italiaans vertaald heeft, zich slechts
zeer gebrekkig in het Engels kan uitdrukken. Maar op zon Grand Gala, als
ledereen in rok is, staat het wel een
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„Elke woensdagavond".
TV-Noordzee: 18.30 uur Robin Hoed;
19.00 uur muziek uit musicals; 19.15
uur Stan Laurel en Oliver Hardy op
oorlogspad; 22.00 uur een film uit de
van
serie over dokter Ben Casey.
Radio Hilversum I: In een programuur
ma „De zingende archipel" vertellen
mr. Henrik Scholten en zijn echtgenote
(Van onze Haagse korrespondent)
iets van hun muzikale impressies die
Aangenomen mag worden, dat
de zij hebben opgedaan tijdens een tocht
ook
periode
REM
in de
tussen acht en deze zomer langs 21 weinig bezochte
tien uur 's avonds tv-uitzendingen via Griekse eilanden (20.15 uur). Om
21.15
TV-Noordzee gaat verzorgen. Tot nu uur speelt Janos Starker met het Lontoe worden programma's uitgezonden
dens symfonie-orkest twee celleconcervan 18.30—20.00 uur en van 22.00 tot ten, dat van Schumann
en dat van Laongeveer 23.00 uur.
lo.
REM-directeur J. Brandel deelde meHilversum II: Willy Bach, concertde, dat daartoe is besloten nu is geblemeester van het ensemble
Benedetto
ken dat het ijdele hoop was te veron- Marcello speelt
met dit orkest het vioolderstellen dat het politiek verzet zou
in e van Willem de Fesch. Het
verminderen door buiten de topuren pro- concert
is een wereldpremière na 200 jaar. Wilgramma's te brengen: „Daarom houdt
lem de Fesch, geboren in Alkmaar in
niets ons langer tegen binnen afzienbare 1687 en
1761, heeft in Anttijd de periode tussen 20.00 en 22.00 uur werpen overleden in gewoond.
en Londen
Zijn vele
eveneens te vullen".
komposities zijn verloren gegaan. Onlangs heeft de muziekuitgever A. J.
Heuwekemeur de solo en orkestpartijen

TV-Noordzee wil ook
's avonds
8-10
gaan zenden

„Televizier" klaagt
nood bij minister

ONVRIJ PAD IN GIEKERK
In het uitbreidingsplan van Giekerk
wordt op het ogenblik een begin gemaakt met de bouw van twee blokken
woningwetwoningen in opdracht van de
gemeente Tietjerksteradeel. Deze woningen worden gebouwd op een stuk grond
gelegen ten oosten van de „skeanpaden", althans dat was de bedoeling. Nu
blijkt echter dat men eetn blok dwars
over het zgn. „skeanpaed'' gaat bouwen. Dit karakteristieke pad dat het
centrum van hot dorp verbindt met de
huizen en boerderijen die buiten het
centrum liggen en waarvan veel gebruik
wordt gemaakt als wandeplad (o. a.
twee bruggetjes) en dat voorts onmisbaar is voor de bewoners, de bakker
en de slager enz., wordt nu zonder pardon door de gemeente geblokkeerd door
de bouw van genoemde woningen. De
funderingssleuven zijn reeds gedeeltelijk
gegraven, n.l. dwars over het bewuste
pad en dit zonder de gebruiker op de
hoogte te brengen van de gemeentelijke
plannen.

Naar verluidt zou de gemeente Tietjerksteradeel inmiddels de plannen veranderen naar aanleiding van een protest
van enkele bewoners-gebruikers van het
pad; men zou van gemeentewege hebben toegezegd het blok huizen enkele meters naar het oosten te „verschuiven",
waar genoeg ruimte is. Maar gebeurt
dit wel? Wij vragen ons af moet ons
dorp zijn karakteristieke
weggetje
(sneins de skeanpaden even omkuijerje) verliezen door dwarsbomerij van de
heren te Bergum? Er is in Giekerk al
heel wat vernield door de ontzanding en
het rooien van de mooie boomwallen.
Het nu nog bestaande „skeanpaed" met
zijn leuke witte bruggetjes is nog één
van de weinige wandelDaden van ons
dorp; daarom vragen wij aan alle „Gietsjerksters'' protesteer tegen dit gemeen(telijk) optreden!

Giekerk,

Enkele dorpsgenoten

STEM UIT DE TUINBOUW.
Onbegrijpelijk is 't voor ons. dat de
overheid, bij de landbouw, propaganda
blijft maken voor de tuinbouw. Want
wat is 't geval
maar dat mag bij een

—

—

beetje nadenken toch bekend zijn
de
tuinbuw is een bedrijf waar veel handenarbeid is. dat niet door een machine
kan worden gedaan. Dus moeten er arbeidskrachten komen, die er bijna niet
meer te krijgen zijn. en wordt 't voor de
baas zelf ploeteren. Je moet er eerst mee
te maken hebben voor je weet hoeveel
avbeid er in de tuinbouw zit. Vanwege
de loonsverhogingen is de prijs voor de
tumbouwzaden en benodigdheden hoog
gestegen, eveneens de prijs van de meststoffen en bestrijdingsmiddelen, en dan
de lonen voor de hulp die er nog. met
een beetje geluk, te krijgen is.
En hoeveel zijn de tuinbouwproducten
nu in prüs gestegen, na al die verhogingen? Zo goed als niets. Hoeveel producten draaiden deze zomer niet door
op de veilingen? Die lage prijs mag voor
de consument heel aangenaam zijn (en
maar klagen dat alles zo duur is, behalve patat, warme worst en gebak),
maar bedenkt hij ook eens dat die producten de tuinder geld en zweet en
als ze doordraaien, ook nog tranen kosten?
Er wordt geen ogenblik bij stil gestaan,
dat een tuinder voor zn vele werk ook
nodig een goede beloning moest
hebben.
Voor de tuinder zelf blijven geen loon
volgens c.a.0., plus prestatiebeloning,
de
sociale lusten, vacantiegeld. zelfs geen
vacantiedagen over, 't geen voor hem
nog te meer nodig zou zijn. daar hü de
kopzorg bovendien nog heeft.
Een tuinder heeft met iets levends te
maken, en er is altijd wel iets dat zn
speciale aandacht vraagt, mede
doordat
er geen geschoold personeel te krijgen
is. Voor de tuinder gaan de doorgedraaide producten, die evengoed werkloon en zorg gekost hebben, van zn beloning af. Dat maakt mede. dat hij, over
al zn werkuren berekend, eerder op
een half loon volgens c.a.o. komt. min
de sociale lasten, laat staan dat er
ruimte voor 't risico van de tuinder
overblijft. Wat de theorie over de tuinbouw zegt weten we zo goed niet. maar
de praktijk des te beter, en dit is een
stem uit de praktijk. De praktijk beslist
uiteindelijk over hem, die't
aangaat.
Daarom toekomstige tuinders: „Bezint
gij
begint".
eer
Franeker.
Een tuindersvrouw.

ONVOLLEDIGE CORRECTIE
Er is wel terdege door de tegenwoordige beheerder van pension Althuis met
de commissie van beheer der Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk gesproken over een nieuwe pensionhouder. De
commissie heeft dit echter afgewezen,
omdat de kerk een bestemming .voor
het gebouw had. Daarom wilde zij niet
toestemmen in de benoeming van een
opvolger om het pension voort te zetten. Dat zou immers de beste oplossing zijn geweest voor de beheerder en
de pensiongasten. Dit dus in tegenstelling tot de „correctie" in de LC van
woensdag.

Leeuwarden,

P. Meindertsma

SCHEUT WATER GEWENST

teruggevonden waardoor het mogelijk
De geïnteresseerde buitenstaander
werd de zoekgeraakte partituur te re- kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken, dat men van weerskanten druk
konstrueren (22.00 uur).
bezig is de levensomstandigheden voor

De heer P. de Ruwe, hoofdredakteur
van het weekblad Televizier, heeft zich
in een brief aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen beklaagd over de houding van de omroepverenigingen, die sinds kort niet meer
bereid zijn inlichtingen te geven over de
geprojekteerd hadden tijdstippen
jes, die even
van
en tv-uitzendinkunnen worden), terwijl een vertaling gen. Hij verzoektradiode minister de omroepwat
van
de
staatsin enkele woorden
winnaar had toege- verenigingen op te dragen deze maatsecretaris elke
pauze waarin steeds regel onmiddellijk te beëindigen.
korte
voegd, in de
De woordvoerder van een van de omgewacht moet worden op de volgende
winnaar, gemakkelijk had kunnen wor- roepverenigingen zei gisteravond dat de
den gegeven. Des te gemakkelijker nog, omroepverenigingen Televizier op de
alles op zelfde voet behandelen als andere weekomdat drs Van de Laar
bladen of als de dagbladen. Wij geven
schrift had' gesteld, zelfs het verzoek echter geen
inlichtingen meer over „het
Fischer
Dietrich
van
aan de zoon
spoorboekje", dus de tijdstippen waarop
Dieskau om zijn vader de groeten over programma's
worden uitgezonden. ~Wij
te brengen en hem te vertellen hoe alles verlopen was. Het is prijzenswaard, hebben een voorlichtingsdienst en geen
dat de NTS onze talenkennis zo hoog inlichtingendienst".
daaruit
aanslaat, maar dan moet zij
de
volen
Kijkers en
konsekwenties
trekken
de
gende taalkursussen op de televisie afOp 1 september j.l. waren bij de
gelasten.
anDienst
Luister- en Kijkgelden 1.756.336
iets
Dat „Brandpunt", om een keer
ders te doen. in de pauze van het con- televisietoestellen aangegeven tegen
grieven 1.745.042 per 1 augustus j.l. (t.m. 25
cert tien briefschrijvers hun
hun september 1.1771.840). Er waren op 1
naar voren liet brengen over
september 2.657.750
geregistreerde
(huisvesproblemen
meest particuliere
ting, loslopende honden e.d.) verdient radiotoestellen tegen 2.656.420 op 1
zeker vermelding, al breek ik er mij augustus j.l. Het aantal aansluitingen
nog het hoofd over of het ook toejui- op de draadomroep bedroeg op 1 sepching verdient.
___, tember 448.690 tegen 452.829 op 1 augusNICO SCHEEPMAKER. tus j.l.

luisteraars
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Om 20.05 uur Belcanto sterren als
Mario del Monaco en Renata Tebaldi
zingen fragmenten uit Manon Lescaut
van Puccini. Om 21.00 uur herhaling van
het in mei 1962 uitgezonden hoorspel
„Eens in je leven mijn jongen".

Met ingang 1 oktober

Kollekties aanprijzen
via televisie
De minister van O K en W heeft met
ingang van 1 oktober a.s. tv-zendtijd
toegewezen aan de stichting „Socutera"
in Den Haag en wel per week vijf
minuten en elke vierde week vijftien
stichting „Socutera"
minnten. In de
(voor sociale en culturele televisie en
radiozaken) zijn vertegenwoordigd: de
Stichting Centraal Overleg Fondsenwervingsakties, de Stichting Collecteplan en
de Stichting Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake het Inzamelingswezen. De dagen en uren, waarop de bovengenoemde stichting
zal uitzenden,
worden na overleg met deze stichting
vastgesteld door het bestuur van de
Nederlandse Televisie Stichting. Op de
beslissingen van het bestuur van de Nederlandse Televisie Stichting staat de
stichting „Socutera" beroep open
bij
de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.

een voor Leeuwarden en Friesland zo
belangrijk bedrijf als de VSF zo ongunstig mogelijk te maken. Aangezien de rol
van de heer Laman Trip door al de
publiciteit van de afgelopen dagen wel
voldoende is belicht, meen ik hier enige
aandacht te mogen vragen voor de
verre van fijngevoelige manier van mi.
optreden van zijn tegenspeler, de heer J
Meijnikman, distriktsbestuurder van de
ANMB. Uitingen als „leder artikel
over de VSF betekent de doodsklok over
de fabriek", (HVV. 23 sept.) en „De
VSF heeft de grootst mogelijk rotnaam
die in Nederland denkbaar is" (LC, 23
sept.) kan men moeilijk als onopzettelijke hartekreten bestempelen. Gedaan in
een openbare vergadering, met de zekerheid dat ze de volgende dag in de
krant staan, is .dit gewoon een onderdeel
van een kampagne om de sfeer nog verder te verpesten.
Misschien is dit het goed recht van
een vakbondsbestuurder, maar dan klinkt
het wel een beetje overdreven om steen
en been te klagen over slechte sfeer aan
de andere kant. Trouwens, hoe te
denken over het optreden van de heer
Meijnikman, die
zoals in het verslag
in de LC te lezen staat
een voor
de direktie bijzonder kwalijk stuk naar
de VSF stuurde met de vermelding dat
dit zou worden opgenomen in het volgende nummer van het ANMB-blad De Metaaloerier, als men niet vóór die tijd
door de knieën ging wat betreft de 4
procent differentiatie? Heet zoiets officeel niet chantage? Dat de redaktie
van zijn eigen blad weigerde het stuk op
te nemen spreekt de nodige boekdelen.
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Alweer volgens het verslag in de LC beweerde de heer M. dat de direktie een
oorspronkelijk voorstel om 1,50 fietsengeld uit te keren later weer had ingetrokken. Feit is dat de ANMB hiertegen was, dat de direktie haar voorstel
hierop in de ondernemingsraad bracht,
waar het unaniem werd aanvaard.
Het fietsengeld wordt sindsdien uitbetaald
Wie of wat is er nu met een
dergelijke „voorlichting" gebaat?
Ik wil en kan mij als leek niet uitspreken over de zg. 4 procent differentiatie in dit geval, maar is het niet een
beetje onredelijk de VSF voortdurend als
zondebok te bestempelen, terwijl hiermee in het grootste gedeelte der metaalsektor nog geen begin gemaakt is? Wat
zou er bovendien op het stuk van het arbeidsaanbod voor de VSF verbeteren
wanneer, zoals te verwachten valt, de
andere bedrijven in deze sektor spoedig
zouden (moeten) volgen? Daarmee is
dan meteen het vraagstuk van de Span-

’

jaarden volledig getekend.

De heer Laman Trips is kennelijk een
werkgever van het oude paternalistische
stempel, wie het moeilijk valt aansluiting te vinden bij de gewijzigde omstandigheden. De heer Meijnikman echter, is
volgens het door hemzelf geschetste portret, evenzeer een figuur uit de oude doos,
wie spektakulair standwerk en gescherm
met halve (on-)waarheden beter afgaat
dan een soepele diplomatie. Mochten ze,

gemeenschappelijke
terwille van de
zaak, beiden een behoorlijke scheut water in hun koppige prestige-wijn doen!
Grouw.
K. de Wit.

MEDESTANDER VSF
Na al de uitgebreide, stemming-makende artikelen in de kranten over de
VSF te hebben gelezen, moet het mij
toch van het hart, dat de vakbeweging
in deze zaak wel eens had mogen denken aan het normale Friese fatsoen. In
Friesland doet men deze dingen niet,
zeker niet wanneer men de jonge industrie vooruithelpen wil. Als werkgever,
maar niet alleen als werkgever, verklaar ik mij dan ook een medestander
van de heer Laman Trip.
Leeuwarden,
S. de V,
VRIJ PAD VOOR IEDEREEN XXV
..'t Was in de lentetijd 't was in de
mei" soa songen wij inne eerste Wereld-ooriog (14-18) een toen bekende
„schlager". En 't waar oek inne lentetied en in mei (1916) dat ik fan skóol aigcng. 'k Waar een paar weken tefooren

krekt 13 jaar wudden en ik had nou
de Lagere skóol, met inbegrip fan het
seuvende leerjaar, (let wel) met frucht
deurloopen. Dat „met inbegrip" mvt
jim niet wegpoetse; niet te licht achte.
Dat waar in die jaren hast vn anbefeling; hast een soort „kum-laude" En
net as een sóad andere jonges, die fan
skóol afgongen, wudden wij met disse
ontwikkeling oppe maatskappij loslaten.
Een baas soeke en met-verdiène, waar
toen 't parool. Ik kwam by toefal terechte bij een krudenier en ston dus,
nauwlijks dertien, al te halfponsjes suker, en potsj es stroop te wegen en kantsjes pertolie fol te gieten. Die krudenier
hiette B. en woonde op een bekend
grachje hier
inne stad. Mevrouw B.
houde der een dienstmeid op na, niet
soa heul jong meer, ik miên fan soa
achter inne twintig. Date we mar segge,
dat se Lutske hiette. Lutske waar leuk
lief, lollig, alles wat je mar wulle, mar
se had één handicap. Asse de bril, met
fan die dikke glazen, niet op had, kon
se je op een paar meter foorby skiête,
donder je te herkennen. Foor vn meiske
op die leeftied en dan sonder ferkeering, vn minne gooi. Gien wonder dat.
as se it evensjes lappe kon, de bril op
non-aktief stelde; faak met alle nare
gefolgen fan dien.
Nou mvt jime wete, de familie B. at
's avens warm en 's middags boterammen. En nou must ik altied soa teugen
twaalven even naar it kommistiebleswinkelsje fan N. arme overkant, wat oppe boteram hale. Mefrouw sec dan
„Och, ga jij even naar N. aan de overkant en haal eventjes een ons hamspek
of spekham". Wat nou presies it onderskeit waar tussen hamspek en spekham
bin ik nooit te weten komen. Ik hef
trouwens oek nooit bij een deskundige
of by befoegde instansjes informeert
of der nou een essensjeel- of vn graddueel ferskil tussen waar. Mar goed, op
vn goeie middag wudde ik, om wie
weet welke duustere redenen, passeert
en most Lutske die boodschap doen. It
waar ruum 12 uur en dus spitsuur. Bovendien waar de Boomsbrug, over it
Fliêt, omhoog, want der must vn skio
deur naar Koopmans meelfebriek, op it
Noord-Fliêt. Een en ander had tot gefolg, datter vn groóte menigte meensen
foor de brug stormen; en handkarren.
fietsers ensefoort. Oek nog sun sware
meelwagen fan Koopmans, met twee
grote sware knollen derfoor. En nou
wudde it toefal, dat disse peerden flak
foor onse winkeldeur stormen, op gien
drie meter afstand.
Su ongefeer waar de situaasie, toen
Lutske, met hastige stappen deur de
winkel gong, de straat op. „Ping"! sec
de bel, toen se de deur opende en naar
buten stoof. Deur dicht. „Ping"! sec de
bel. nog gien twee tellen later
daar stormde Lutske weer de winkel in,
luud gulende, beide hannen foor it gesicht, linia rekta deur naar de keuken;
alle deuren achter sich open latende. En
foor de wied openstaande butendeur.
gróót spectakel. Gesteiger, gehinnik fanne twee peerden, een uuteenstuvende menigte meensen, gegil,
geschreeuw en
daar bovenuut, 't razen en tieren fanne
foerman, die de peerden hast niet In
bedwang houwe kon: „Ho ho, ferdomme nog toe, Ho .! Ho ! wat bliksem
't waar een verwarring en lawaai, as
of der rewoluusje uutbroken waar.
Mevrouw en meneer kwamen met ferskrikte gfs.'hten ute kamer. „Wat is
dat..
wat gebeurt der..." „Ik weet
niet".... ;..: ik benauwd, „maar Lutske
." Teen de ergste drukte een bitsje waar bedaard, kwam der klaarh< 1
in it gefal. Lutske, in een kraakwit:
skolk, maar sonder bril, waar in f
ren, pardoes by de peerden opflogei.
Kop teugen kop. En de beesten fan
lillik skrokken fan die plotseling opdoemende witte gedaante en de onmiddellik daarop folgende kopstoód. Intus
bleef de foerman nog een tiedsje teuy<
de meensen om hem hene, deur-raz"„Waarom siêt dat meens oek niet beter uut hur doppen
binne die beesten nog niet groot genoeg
wie loout
nou su_ met sien hassus bij de peerden
op." ensefoort tjonge tsjonge. wat
spuide die man raar guud. Ondertussr
waar mefrouw naar de keuken gar
waar Lutske an tafel sat te snottere
en hoofd-wrieven. En se kreeg daar tor
halve stuver, omdat se de bril
niet opset had. Evensjes later kw;i
mefrouw nar mij toe: „Och, ga jij <naar N. aan de overkant en haal eventjes een ons hamspek of spekham".
Leeuwarden,
K.
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Verkoopbiljetten te bevragen b. d. notaris

-

WOONHUIZEN

LEEUWARDEN

...

Notaris Mr. A. N. DUINTJER te Leeuwarden, zal
op DINSDAG 6

Zate en landen met veestapel

i

Te koop: de

Moderne BURGERWONING
(hoekpand)
Wijtze Ennemaslraat 1
FRANEKER

Kleiterp o/d Bozum

WONING

" BOERDERIJ

met 18 ha land, gelegen direct bil Leeuwarden,
zonder inventaris.
pacht
In ruil gevraagd voor eigen gebruik in
een

GROUW

GROTERE BOERDERIJ

'■

in Friesland, zonder inventaris.
Inl. en aanb. makelaar Van der Made, Groningerstraatweg 1, Leeuwarden.

’

’ ’

’

TE KOOP
overleg te aanDiverse percelen, direct of in
goedk.) om. Appartement
vaarden, (beh.
Groningerstraatweg (eigen grond) gewilde indeling, uitstekende stand. Appartement Julianalaan, met voor- en achtertuin, verkeert in
uitstekende staat van onderhoud (vrüe vestiging) (erfp.). Dubbele huizinge nabij de TJ.
Hiddesstraat. thans winkel-woonhuis, ruim ingedeeld, voor velerlei doeleinden geschikt,
Eigen grond. Burgerhuis nabij Hulzumerlaan
(lage erfp.). Koopsom ’12.750.—. Desgewenst
’8.000.— hypotheek beschikbaar tegen billijke
rente. Voorts nog diverse andere percelen
koopsommen vanaf 10.000.
Inlichtingen verstrekt en te bevragen b_:

WONING
TERHORNE

HUIZEN

Landerijen Grouw-Wartena

-

MITIAIBER 1%4

Te koop aangeboden vrij te aanv. een prima

in de Iste Oosterveldstraat
oktober 1964, des nam. 2Vj uur in
nr. 53 te
Café De Nederlanden, Zuiderstraat 1 te Leeuwar- Nutaris S. G. v. d. Hem te Jorwerd stelt namens de
den, wat betreft perc. 1 ten verzoeke van zijn j heer H. L. Hilarides te Bozum bij inschrijving te
ambtgenoot B. Tuinstra te Wommels, FINAAL pu- koop:
bliek verkopen:
A. de soliede zate no. 184 en landen op Kleiterp onin eigendom bij Wed. A.
1. De BURGERHUIZINGE no. 2 met voor- en ach- der Bozum aan de verharde reed, groot 19.29.91 ha.
F.
Uit
de Haan.
koop:
de
hand
te
tertuin en steeg aan de HONTHORSTSTRAAT. hoek; voorzien van elektra en waterleiding.
Adr. Brouwerstraat, te Leeuwarden, groot 1.68 are B. Een gezond, melkrijk en doorgefokt beslag stam- De moderne en geriefelijke Burgerwoning met voor- Het pand bevat: ruime
zij- en achtertuin,
erker,
(erfpacht), in eigen gebr. bij mevr. M. Miedema- boekvee. vrij van t.b.c. en
schuurtje met brand- voorkamer
met
abortus (vierk. stempel) stofbergplaats aan benevens
Hovinga.
Wijtze Ennemastraat nommer achterkamer, gang, keude
ingeënt
tegen
k.,
en
m. en
bestaande uit 24 melkeBOD:
15.111.—.
ken, bijkeuken, drie slaapen kalve koeien, 2 overlopers, 4 hokkelingen, 12 koe- 1 te Franeker.
2. De BURGERHUIZINGE no. 11 met voortuin en kalveren, 1 enterstier (voorl. 74 pnt.), 2 paarden, 14 Thans In eigen gebruik bij de heer E. Doorenbos. kamers met twee vaste
wastafels, ruime overloop,
afz. opgang hebbende BOYENWONING aan de BAL- schapen, 9 lammeren, alsmede
boerenreeuw w.o. Bevattende: Beneden: Hal, Engelse kamer, closet,
grote bevloerde vliering,
JEESTRAAT te Leeuwarden, groot 98 ca. (eigen melkmachine met leiding, Eureka hooi- en mestkeuken, waarin geyser en kelder.
grond), beneden in huur bij mej. T. Elsinga voor schudder,
voor- en achtertuin. Een
maaimachine, zweelmachine, kunstmest- Boven: Overloop, 3 slaapkamers, waarvan 2 met en
ander vrijstaand.
6.95 p. w., boven in huur bij dhr K. Mensonides strooier, 2 Miedema-landbouwwagens, giertank, gieraansluiting voor vaste wastafel, douchecel waarvoor 8.68 p.w.
pomp, barten in stal, kruiwagens, gereedschappen enz.,
verwarmingslamp,
Inlichtingen
in lavet en
en briefjes onvliering en beschoBOD: ’7.995.—.
ten dak.
benevens de voorraad hooi, kuil en stro.
der opgaaf van uiterste
3. De WONING no. 23 met erf en bleek aan het Aanvaarding vrij in eigen gebruik:
Dit zeer gunstig gelegen hoekpand met mogelijkheid biedprijs bij F. de Haan
PIETERSELIEWALTJE te LEEUWARDEN,
groot
tot het bouwen van een garage, is voorzien van gas. Azn, Beethovenlaan 69,
61 ca. (eigen grond) in huur bij dhr. G. Doetjes A. gedeelte woning uiterlijk 12 mei 1965, bedrijfsge- elektr. licht en waterleiding.
tel. 05200-12529, Zwolle.
deelte en gedeelte woning op 2 november 1964.
voor 4.— p.w.
Binnenkort vrij te aanvaarden, behoudens toestemB. 2 november 1964 of eerder na betaling.
689,—.
BOD
Gegadigden zijn niet verplicht op beide onderdelen in ming B. en W.
4. De BURGERHUIZINGE no. 10 met ERF en te schrijven.
Betaling bij aanvaarding.
TUIN aan de SASKIASTRAAT. hoek RembrandtAlleen te bezichtigen na overleg.
dwarsstraat te LEEUWARDEN, groot 1.10 are (erf- Bezichtiging dagelijks vanaf 28 september a.s.
pacht), laatst in eigen gebruik bij dhr H. Tiezema. Voorwaarden met
kaart en inschrijvingsbiljetten up Uitsluitend te bevragen ten kantore van
BOD: ’8.515.—.
de boerderij en ten kantore van de notaris v. d.
Notaris S. van der Wal, Turfkade 6,
Notaris W. Vellinga te
AANVAARDING: de perc. 1 en 4 in EIGEN GE- Hem te Jorwerd, alwaar de biljetten in gesloten enFraneker.
Akkrum zal op dinsdag
velop
BRUIK en genot uiterlijk op 20 oktober 1964, beh.
onder letter „H" uiterlijk 8 oktober 1964 om
29 sept. 1964 des avonds 8
toest. Bur. Huisvesting Gem. Leeuwarden, de perc. 14 uur moeten zijn ingeleverd.
uur
in het Schippershuis
2 en 3 in genot van huur vanaf 5 november 1964.
prov. veilen:
Terhorne,
te
Bezichtiging op verkoopdag van 10—12 uur.
Op WOENSDAG 30 SEPT. a.s., 's middags 2 uur in De woning met voortuin
Biljetten verkrijgb. ten kantore van de notaris. Pr.
café Weima te Wommels, zullen PROVISIONEEL
aan de Buorren 84 te TerHendrikstraat 4.
worden geveild:
horne, kad. grootte 1 are,
Notaris W. Vellinga te Akkrum zal op donderdag I. De HERENHUIZINGE met bergplaats en erf op thans nog in eig. gebr. bij
1 oktober 1964 des nam. 2 uur in het Theehuis te eerste stand aan de v. Sminialeane no. 14 te WOMde heer J. P. Koning.
Grouw, krachtens rechterlijk bevel, finaal verkopen: MELS, groot 5:90 are, laatst in eigen gebruik bij Vrij
te aanvaarden, beh.
Eerste perceel. Een perceel hooiland nabij Laban on- mevr. T. v. Dijk—Kingma.
toestemming.
der Wartena kad. bekend gemeente Warrega sectie
bergplaats, erf en Bez. op de verkoopdag v.
B no. 1717, groot 3—58—50 ha., tot 5 maart 1970 in 11. De BURGERHUIZINGE met
groot 3.71 4—6 uur n.m.
WOMMELS,
Hofkamp
tuin a. d.
no. 22 te
Notaris mr. K. D. de Vries te Dokkum, zal ten verz. pacht bij W. de Wal. Bod slechts 5479,—.
are, in eigen gebruik bij mevr. W. Faber—Pieksma. Zie biljetten.
van zijn ambtgenoot notaris mr. J. Wijnstra te Veen- Tweede perceel. Een perceel weiland in de Bird on- Beide percelen zijn VRIJ IN EIGEN GEBRUIK te
kad. bekend gem. Grouw sectie C no. aanvaarden resp. op 4 en 11 nov. a.s. (ook voor
wouden op dinsdag 29 sept. 1964, 's avonds 7 uur in der Grouw,
groot 4.10.85 ha. tot 5 maart 1965 In pacht bij kopers
1048,
prov.
publ.
verkopen:
Dokkum,
hotel Van der Meer te
buiten de Gem. Hennaarderadeel woonachtig).
C. Tj. Wartena. Bod ’23.500,—. Zie biljetten.
Te koop aangeboden:
voor mevr. de wed. A. S. Jacobs c.s.:
Breder omschreven bij vorige adv.

’
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- WOMMELS

-

Burgerhuis weiland Dokkum
Weiland nabij Akkerwoude

’

Van

ADMINISTRATIE

g

Valk's
MAKELAARSKANTOOR

der

-

-

HOFPLEIN 31 LEEUWARDEN
TELEFOON 0 5100 - 26096

BURGERHUIS

1. Het burgerhuis met erf en grond geschikt
Notaris B. Tuinstra te Wommels.
voor bouwterrein) te Dokkum, Woudweg 62.
te
kad. groot 9.15 are, laatst in eigen gebruik bij nu
VAN LOONSTR. 76,
met
wijlen A. S. Jacobs.
gang, voor- en achterkamer,
keuken,
2. Weiland a. d. Rondweg nabij Dokkum, kad. grooi
te
niet
met
te
bijk., w.c, schuur bo1.55.40 ha. VRIJ VAN PACHT.
ven 3 slaapkamers en
3. Weiland in de Hoogfenne ten Z. v. d. Miedwcg
Notaris A. L. Hansma te Makkum zal op woensdagB zolder voor- en achen
nabij Akkerwoude, kad. groot 1.40.89 ha in pacht bij S.
30 september 1964, 's nam. 2 nur in De Gekroontertuin. Koopprijs in
A. Jacobs tot 1 nov. 1967.
Het MAKELAARSKANTOOR VAN DER MADE
de Roskam te Witmarsum, finaal, publiek verkopen:
overleg. Eigen grond.
l
'
te LEEUWARDEN als oud, vertrouwd en des1. de solied gebouwde villa met erf en tuin a. d. van Aanvaarding in overAanv. perc. 1 uiterlijk 15 okt. 1964, beh. toest. B.
kundig
eigen
Witmarsum,
7,97
in
adres biedt U vrijblijvend aan:
Aylvaweg
groot
are,
43 te
en W.; perc. 2 vrij van pacht en perc. 3 in genot
ie
Sijtze
b.d.
heer
K.
de
Vries.
Geboden
gebruik
1
1964.
pacht
Betaling
september
Maandag
van
nov.
2 november 1964.
28
a.s. des avonds half acht in
Te*- bevragen bij:
Bezichtiging perc. 1 op de verkoopdag van 10—12 café Hamstra te Tjalleberd finale toewijzing van: A. 33179.—.
Het vruchtbare boerderijtje te Gersloot met weilanden ! 2. het woonhuis, met bergplaats, bleek en erf a.h.
en van 2—4 uur.
aldaar
en onder Tjalleberd, groot 9.50.28 hectare, ge- Oostend 3 te Witmarsum, groot 1,60 are, in eigen
Biljetten ten kantore van voorn, notarissen.
veild
in 5 percelen, waarop in totaal geboden ;gebr. b. d. heeer D. Wybenga, Geboden lOOO.Aanvaar37.863.—. B. Het complex weiland ten westen van ding der percelen in eigen gebruik 1 december 1964,
perc. 1 van sub. A te Gersloot, groot 1.02.00 hec- beh. toest. b. en w. Betaling: 1 december 1964. Be- SCHBANS7BItEUWARDEN.reL.O6IOO.2IW'
Hoeksterstraat
tare, geveild in 2 perc, waarop in totaal geboden zichtiging der percelen op de verkoopdag, 'a voorm.
kantooruren 27505
1676.—. Alles uitvoeriger omschreven bij vorige tussen 9 J,2 en 11 V. uur. Verkoopbiljetten te bevra- en 20680.
Notaris M. Keuning te Dantumawoude zal op vrijdag 2 oktober 1964 av. %8 in café Bouwer te Har- advertenties en biljetten. Notaris S. Hoekstra Heeren- gen b.d. notaris.
Jouwsmastraat
degartjp provisioneel publiek verkopen voor de eige- veen.
naar-bewoner de hr. Sj. de Graaf:
Corn. Frederikstraat
met
de nieuw gebouwde burgerhuizinge, met afzonderlijk
koop:
Te
Heringastraat
staande stenen bergplaats, erf en grond, ten zuien
te
den v.e.a.d. Douwetille no. 18, in het nieuwe straSexbierumerstraat
tenplan te Hardegarijp, groot 3.90 are.
Notaris A. L. HANSMA te MAKKUM zal op MAANmet boyenwoning in
Aanvaarding en betaling 14 dagen na toewijzing.
Achter de Hoven
Centrum
van
Biljetten verkrijgbaar ten notariskantore en in café ! Bij inschrijving te koop aangeboden, ten verzoeke DAG 28 SEPTEMBER 1964, 's av. 7 UUR in caféB het
verkopen:
PINGJUM,
publiek
finaal
Leeuwarden voor diKalverstraat
van de Stichting Beheer Landbouwgronden (5.8.L.) HIEMSTRA te
Bouwer.
het WOONHUIS met STENEN BERGPLAATS, ERF
geverse
doeleinden
te
Utrecht:
Bezichtiging uitsluitend donderdag 3—5 en vrijdag
Vlerhuisterweg
en TUIN a. d. Kerkstraat 12 te PINGJUM, groott
(kantoren,
schikt
3—5 &
Een Huizinge, met schuur, vuurhut, stenen kip- 1.95 are, in eigen gebr. b. d. Wed. A. de Boer—
winkel)
showroom,
penhok, groot houten kippenhok, apart hok mett Tacoma.
Goudsbloemstraat
Zeer solied pand, prihooiberging en veestalling, Erf en enige grond,
’2.222,—.
ma onderhouden.
Geboden
slechts
Azaleastraat
te Ureterp, ten noorden van de Beakendyk, numEigen grond.
AANVAARDING in eigen gebr. 1 DEC. 1964, beh.L Koopprijs
mer 15, geheel groot ongeveer 2000 m2.
en : anvaarEngelsestraat
toest. B. en W.
ding in overleg.
Notaris H. HARMSMA te Bergum is voornemens op Geschikt voor recreatie.
1 DEC. 1964.
BETALING:
Lekkumerweg
WOENSDAG 30 sept. a.s. 's av. HALF ACHT in In of op het te koop aangebodene mag geen landop verkoopdag, 's nam. tussen 2 en1 Te bevragen bij:
BEZICHTIGING
prov.
Garijp,
publ.
verkopen
te
te
Wijmenga
café
-1 bouwbedrijf worden uitgeoefend.
Heliconweg
4 uur.
voor de heer J. A. Jacobi:
Vergunning voor zelfbewoning dient door de koperr
;
BUITENGEWOON VRUCHTBAAR WEILAND, GUN- zelf te worden aangevraagd bij B. en W. van de GeHarlingerstraatweg
met
STIG GELEGEN ten NW van- en aan de weg meente Opsterland te Beetsterzwaag.
enz. enz.
Garijp-Eernewoude onder Garijp, gr. 11.63.80 ha (31,7 Bredere omschrijving en verkoopvoorwaarden op
SCHRANS 78 LEEUWARDEN.TEL 05:00-2194
D.
M.
gratis
verkrijgen
bij
aanvraag
te
Notaris
Knol
x 363i are).
kantooruren 27505
te
enkele
te Beetsterzwaag (tel. 05126—302), alwaar de inschrijBeh. samenvoeging te veilen in 5 percelen.
20680.
gemerkt
met „5.8.L.", moeten worden inAanv. IN EIGEN GEBRUIK 1 nov. a.s. Bet. 15 nov. vingen,
Notaris A. L. Hansma te Makkum zal op dinsdag 29
geleverd vóór of op 5 oktober 1964.
a.s. Lasten van 1 jan. 1965 voor koper.
september 1964, 's nam. 2 uur in het café „Greate
Inl. en bilj. met kaart ten notariskantore.
Pier" te Kimswerd, finaal, publiek verkopen:
1. de soliede herenhuizing met erf en tuin op gunstige stand in centrum van dorp, nabij bushalte, ad.
Greate Pierwei 1 en de Harlinger-Bolswardervaart
Darmen Sytstrasingel
te
(elfstedenroute) te Kimswerd, groot 4.40 are, in eigen
14 te BERGUM.
gebr.
b. d. heer I. v. d. LeiJ. Geboden 22.777.
Notaris H. HARMSMA te BERGUM is voorn, op Notaris R. de Groot te Sexbierum. zal op dinsdag 6
HARDEGARIJP
Engelse
keuWOENSDAG 30 sept. a.s. 's av. HALF ACHT in okt. a.s. des avonds 7Vz uur in café „De Harmonie" 2. het perceel bouwland met houten hok a.d. opvaart ken, w.c,kamer,
boi-en douWOLVEGA
café Wijmenga te Garijp, prov. publ. te verkopen te Sexbierum, finaal publiek verkopen ten ver? \an nabij de Greate Pierwei o.d. Kimswerd, groot 1.11.20 checel, 3 si.kamers
en
(3 x 36% are) tot 1 nov. 1968 verpacht a. d. heer
ha
voor de fam. Wijmenga:
1
mevrouw G. Bergmans-Keegstra e.a.:
zolder met GARAGE,
COEVORDEN
D. L. van Straten voor
200 per jaar. Geboden:
HUIS, MET -STENEN I
EEN SOLIED, RUIM
eigen grond. Koopherenhuizinge
op
nette
en
mooie
stand
staande
De
f
8.276.
achtertuin,
ZEER
SCHUUR EN GARAGE, voor- en
FOXHOL
prijs en aanvaarding
erf en grond c.a. aan de Hearewei nr. 3 te Aanvaarding: perc.
1 in eigen gebr. 12 november in overleg.
GUNSTIG GELEGEN Greate Buorren 39 hoek Inia- met
Sexbierum, groot 5 are, (eigen grond), omvattende
beh. toest. b. en w.; perc. 2 in genot v. pacht
loane te Garijp, gr. ong. 5.78 are.
o.a. hal, kamers en suite, slaapkamer, keuken, bij- 11964
Te bevragen bij:
novbr. 1964 en in eigen gebr. 1 novbr. 1968.
bet.
15
toest.
EIGEN
GEBRUIK
en
beh.
IN
Aanv.
keuken, overloop, 2 slaapkamers, vliering.
op
Betaling:
perc. 1
12 novbr. 1964; perc. 2 op 1
nov. a.s.
Voorzien van elektr. gas en waterleiding en telefoon- novbr. 1964.
Bezichtiging: 29 en 30 sept. a.s. van 2—5 uur en aansluiting.
Bezichtiging: perc. 1 op verkoopdag, 's voorm. tusverder in overleg met bewoonster mevr. Wijmenga Vrij te aanvaarden op 10 okt. aanstaande, ook voor
sen gi-i en 11% uur.
Vraagt ten onzen kantore vrijblijvend
(tel. 05117—214).
de uitniet-ingezetenen van de gemeente Barradeel.
Verkoopbiljetten
met kaart te bevragen b.d. notaris. WRANS 78 LEEUWARDEN TEL 05100 21947
voerige WONINGLIJST waarin alle bijzonderInl. en bilj. ten notariskantore.
Bod
29.200. N.B. Ruimte voor de bouw van een gakantooruren 27505
heden staan vermeld.
rage is aanwezig.
TE KOOP:
en 20680.
Betaling: 8 dgn. na finale toewijzing.
met
U SLAAGT ALS VAN OUDS
Bezichtiging: op de verkoopdag van 5—7.15 uur.
HET
BESTE BIJ
Breder omschreven bij biljetten, verkrijgb. ten notariskantore en bij oproeper A. de Vries te Wijnaldum. Iin prima staat van onderhoud, ruim achtererf met Riant
uitgang, indeling: gang, woonk., kamer-keuken, (alNotaris A. Knol te Marrum zal op maandag 5 oktoles betonvloer), closet, stenen bergschuur en kippenhok; boven: zolder (beschoten dak) en 2 slaapkaber 1964 des middags half drie in zaal Haak te Hallurn finaal publiek verkopen: voor de heer P. J.
voorerf en straat.
mers,
aan de
J. Brons, kand. nots. plv. voor W. Brons, notaris te
Dijkstra:
Mr. P. J. Troelstraweg
VRIJ
TE
AANVAARDEN
behoudens
vereiste
woensdag
september
voorn,
30
toeop
om
Metslawier, is
met
centrale
ver1. De hechte, in BESTE staat van onderhoud ver- a.s. des av. half acht in het café De Vries bij de stemming.
warming
en grote
kerende, GUNSTIG gelegen boerenhuizinge w.i. stal- Aalsumerpoort te Dokkum, finaal publiek te verkoachtertuin.
ling voor 10 koeien en 3 paarden met wagenhok.
pen:
met
Zeer mooi huis met
gierkolk, waarop nieuwe garage, hieminge en erf,
pi. gen. A. 115,
veel sanitair.
Doniaweg 46 onder Hallurn. groot 9.50 are, nog in Het goed onderhouden burgerhuis,
ca.,
de
onder AalAalsumerweg
erf
en
tuin
aan
Eigen grond.
met
20.000,—.
eigen gebruik. BOD SLECHTS
surn, nabij Dokkum. kad. gr. 4.85 are, thans in eigenAanvaarding in over2. Perceel vruchtbaar bouwland, gunstig gelegen dom bewoond door de heer G. I. Jensma.
leg.
benedengedeelte
aparte
opgang,
met
huurgenot,
in
Doniaweg
nabij
perc.
1
onder
ten Z. v. en a. d.
1965,
uiterlijk
vrij
aanvaarden,
ontruimd:
1
februari
beh.
te
Aanvaarding
boyenwoning
behoudens vereiste Te bevragen bij:
1
Hallurn, groot 1.42,70 ha. Bod 3,9 x ’3.738,—.
verg. ingev. woonruimtewet.
toestemming.
I
3. Perceel best weiland ten Z. v. en a. d. Hallu-___ _^
19.010.
1MAKELAARSKANTOOR D. Schengenga, Sneek, Oud
merhoekstervaart en ten W. van en a. d. Koer- Geboden:
4,
Kerkhof
tel.
051150—2496.
perc.
en
verkoopdag
Doniaweg
Biljetten
1
onder
Hallurn.
van
3-5
uur.
nabij
Bezichtiging
op
de
de
vaart
Te koop aangeboden
verkrijgbaar.
groot 2.47.70 ha. Bod 6,7 x ’2.882,—.
LEEUWARDEN.IEL 0510021947"
Aanv. in EIGEN gebruik (vrij van pacht) alle perc.
Na kantooruren 27505
uiterlijk 1 jan. 1965.
fI
len 20680.
Bet. 1 dcc 1964. Bezichtiging perc. 1 op verkoopdag.
Wijns pl m 8 km. van Leeuwarden.
Te koop hechte huizinge met stenen hok. erf en per- I
Boekjes met kaart bij de notaris en verkoper.
cccl tuingrnnd. totaal groot circa 16 aren 64 centia- I mÊ^mmmmil-mmm--~m
0
ren, a. d. Petterhuisterweg no. 4 te Stiens, thans nog ■
Wijns, tel.
i
bij
In
mevr.
de
wed.
S.
eigen
gebr.
Joekema. Beh
Te koop in Heerenveen
Notarissen A. Knol te Marrum en W. Vellinga te lgoedk. b. en w. vrij te aanvaarden 1 dec. 1964. Te
Akkrum zullen op dinsdag 29 september 1964 des bevragen ten kantore van de administrateur HM
Fraai gelegen
Te huur met recht van koop
nam. 2 uur in café de Boer te Wanswerd ad. Streek, 5Staal te Stiens (tel. 05109—431).
Rente vanaf 5 pet. niet
krachtens recht, bevel, finaal verkopen: het perc. ;Te koop:
beneden ’5000.-. Geen
bemiddelingskosten.
uitmuntend weiland aan d" Kunstweg op Eewal onmet vrij erf, bev. Eng. k., 3 slp.k., keuken en badk., der Lichtaard, nabij de Hoge Brug over de Dokku- IBoerderijtje onder Woudsend Vosselaan 335. Schitte6 Uit
Ace. en administr. kant r
m»t P-khuis (plm. 140 m2).
bouwj. 1958. Gunstige gelegenh. tot bouwen van ga- mer Ec, kad. bekend gemeente Blija iectie C nos. irend gelegen In omgeving Friesche Meren.
beschikt voor wonin«
Laanstra en Roersma
velerlei
doeleinden.
rage.
413 en 780, samen groot 3.42.50 ha„ in pacht bij de ]Direct vrij te aanvaarden behoudens toestemming Mcnaldum. tel. 05185— fAanvaarding
i
overleg.
'61.
n
Tj. A. Bakker aldaar tot 5 maart 1970. Bod IBiefjes inleveren voor 15 oktober aan L. v d
Per plm. 1 dcc. a.s. te aanvaarden. Inl. tel. 05130— heer
Be
biljetten.
\
en
bij
Werf,
Zi«
Midstraat
J- Lok en Zn- Drachten, tel.
17.011,—.
"jft
*rol„
2286.
TÏfrt'
I*s'» of 2302—05120.
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ZATERDAG 26 SEPTEMBER

Ds. C. Mak, geref. predikant, 65 jaar

Burgerlijke Stand

„Slechtste jaren van mijn
leven waren de beste"

Geboren: Sieuwke Sjoukje, d. v. J.
Jonker en S. Tichelaar; Diana Regina,
d. v. P. Pruis en J. Broersma; Antje
Ebelina, d. v. K. van Buiten en IJ.
Klompstra; Helena Jacoba, d. v. K. van
Buiten en IJ. Klompstra; Jan Peter, z.
v. M. W. de Vries en A. G. 'van der
Meulen;,Theo, z. v. P. T. de Jong en
S. Nieuwsma.
Ondertrouwd: F. D. Venema, 29 jr. te
Hardegarijp en A. Sinning. 21 jr.; J.
P. Huges, 22 jr. te Deinum en H. R.
Borgerhoff Mulder. 18 jr.; S. Noordhof,
26 jr. en A. M. de Vries, 20 jr.; A.
Kramer, 26 jr. te Stiens en M. Akker,
23 jr.; W. L. Lutgendorff. 21 jr. te
Hoorn (Terschelling en S. de Jong, 24
jr.; K. van Dijk, 23 jr. en P. Verbeek.
20 jr. te Steenwijkerwold; A. Timmerman, 28 jr. te Linschoten en A. G. Keizer. 20 jr.; J. de Jager, 24 jr. en G.
van Brummelen, 22 jr.; E. A. Karsten,
25 jr. en M. Bruinsma, 22 jr. te Grouw.
Overleden: H. Schat, 84 jr., vr. v. J.
Krikke, eerder v. B. Tjepkema; H.
Duurken, 65 jr., m. v. H. Grenzenberg:
G. Verra, 76 jr., m. v. H. C. Oostra;
M. A. Zalmstra, 60 jr., vr. ongeh.

Na Den Briel-Tinte, Medan en
Birma toch in Leeuwarden
Er zijn waarschijnlijk maar weinig predikanten, die zon veelbewogen en
boeiende werktijd achter de rug hebben als ds. C. Mak, gereformeerd predikant,
die eind deze maand zijn 65ste verjaardag viert. Ds. Mak, in het Sint Bonifatius

Hospitaal, het Diakonessenhuis, het Stadsziekenhuis, het Infectiepaviljoen en Parkherstellingsoord een geregelde bezoeker in zijn functie van „ziekenhuispredikant",
woont nu in Hardegarijp, maar hij heeft voordat hij zich in Friesland vestigde,
zijn werk verricht in het toenmalige Nederlands-Indië, in een land dat nog altijd
zijn grote liefde heeft; een periode waarin, zoals hij zegt ook „de slechtste jaren
van zijn leven" vielen, die uiteindelijk door hem toch als „de beste" worden aangemerkt.

In Schiedam, zijn geboorteplaats, volgde ds. Mak de hbs, nadien deed hij
staatsexamen en studeerde aan de Vrije
Universiteit. In 1924 werd hij beroepen
Den
als gereformeerd predikant in
vier
jaar.
bleef
daar
Hij
Briel-Tinte.
Toen werd hij beroepen in Medan op
Noord-Sumatra.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

'

Films: Tivoli 2.30 en 7.30 u„ „De Val
van Rome" (14 j.)
Cinema 2, 4.30, 7
en 9.15 u., „Gif in het bloed" (18 j.)
Leeuwarder 2, 4.30, 7 en 9.15 u., „Helden
van de rode rivier" (14 j.)
Harmonie
3 en 8 u., „Hij was vannacht bij me"

*

*

*

(18 j).

Prinsentuin 2—5 u., gePrincessehof 2—5 u., geopend
Oldehove 10—12 en 2—5 u., geopend.
Allerlei: Harmonie 8 u., Soiree dansante (Varia-Melodisten).
Sport: De Greuns 2.30 u., Rood Geel—
Alcides
Gem. sportterrein Huizum
2.30 u., FVC—Nicator
Terrein Bisschopsrak 2.30 u., Friesland—Drachten
Cambuur 2.30 u., Frisia-LSC; Leeuwarden—DTD
Fonteinland 2.30 u.,
MXV '29—WZS.
apotheek
Nachtdienst apotheken
Haytink, Harlingersingel 5, tel. 24339 en
apotheek Boiten, Pasteurweg 1, tel. 21324
Exposities:

opend

*

*

*

*

*

*

:

Maandag:
Films: Tivoli 2.30 en 7.30 u., „De Val
van Rome" (14 j.) + Cinema 3 en 8 u.,
„Gif in het bloed" (18 j.) Leeuwarder
8 u., „Het gezicht van de oorlog" (18 j.)
Harmonie 8 u., „Hij was vannacht bij
me" (18 j.).
Exposities:
Kunstzaal Van Hulsen
10—10 u., geopend
Prinsentuin 9—
5 u., geopend
Princessehof 9—12 en
2—5 u.. geopend
Fries Museum 9—
12.30 en 2—5 u., geopend
Fries Natuurhistorisch Museum 2—5 u., !et.pertd
Oldehove I—l 2en 2—5 u., geopend.

*

*

* **

wat niet werd verlangd. I am (I am
not) in a Hospital, enzovoort".
„Pastoor Vergeest en ik hebben
daar ongelooflijk intens kunnen werken. Als men nagaat, dat er in een
kamp op Java vijftig predikanten in
één kamp zaten, die er ruzie om
maakten wie zondags zou preken ..."
De hel van Birma.... „De slechte

Ds. C. Mak,
ziekenhuispredikant.

* Nachtdienst

apotheken:

*

apotheek

Haytink, Harlingersingel 5, tel. 24339 en
apotheek Boiten, Pasteurweg 1, tel. 21324

GEHOORD EN GEZIEN
TELEFOON22941.

jaren van mijn leven zijn de beste geweest. Kerkelijk waren alle muren weg-

gevallen", aldus ds. Mak. „Ik heb nog

Birma

hebben deze beslissing een „geweldige"
daad gevonden. Maar het heeft mij bijvoorbeeld meer tijd en aarzeling gekost
Mag men van toeval spreken? In hetof ik een interview al of niet zou toestaan, dan destijds te kiezen bij de troe- zelfde jaar werd hij als gereformeerd
pen te blijven. In grote dingen is de be- predikant beroepen in Leeuwarden, de
slissing vaak heel gemakkelijk, vanzelf- plaats waar hij hadkunnen komen voorsprekend".
dat hij in 1939 weer naar Indië vertrok.
De familie Mak was uiteen gehaald. Tot 1953 heeft hij zijn werk gedaan, in
Ds. Mak zat in Birma, zijn vrouw en tweeërlei functie: hij werd belast met
de kinderen verbleven in' een kamp in evangelisatie- en ziekenhuiswerk. Een
Indië. „Ik heb nooit iets van haar ge- taak, die te omvangrijk bleek te zijn,
predikant
hoord. Zij heeft van mij tweemaal, één zodat deze gereformeerde
jaar na verzending, een briefkaart ont- sinds 1953 alleen het ziekenhuiswerk
vangen. Die kaarten waren gedrukt, de voor zijn rekening neemt, in dienst van
doorstrepen de provinciale synode. „Vreemd eigenverstuurder kon slechts
lijk", vindt ds. Mak. „Dat evangelisatiewerk trok me, dat werk-naar-buiten
stond me wel aan. Voor dat ziekenhuiswerk was ik eerst doodsbenauwd".
En nu? Nu worden ds. Mak's dagen
LEEUWARDER Saturdagse Courant gevuld met het evangelie brengen aan
patiënten. Aan patiënten, die tot zijn
kerk behoren, maar ook aan anderen.
„Als je een zaal opgaat, beperk je je
man of
niet tot een gesprek met één moeilijk,
„Het
is
hij.
vrouw",
vindt
Uit de „Leeuwarder Saturdagse Cou- één
maar dankbaar werk. Je komt met alrant" van 15 september 1764.
lerlei mensen in aanraking, hetgeen beKADIX,
den 7
tekent, dat je met tact te werk moet
Augiistfi. Van Sangaan. Niet iedereen heeft behoefte aan
jaar
200
Lucar de Barrameeen dominee aan zijn bed. Dat moet je
da ivordt gemeld,
geleden
aanvoelen".
dat een MansperDs. Mak is eind september „bejaard"
zoon, die zig in de
Rivier van Guadalquivir baade, het on- De leeftijd van 65 jaar zegt dat. Dat
geluk heeft gehad van door een Haay wil echter niet zeggen, dat de ziekenstreep
overvallen te worden, die hem een Been huispredikant vindt, dat hij een
werkzaamheden.
zijn
ten
zeekerlijk
had af gegeten, en hem
moet zetten onder
gegeven
eenenmale sou Ingeslokt hebben, was hy Integendeel, zolang het hem 'f"
«evriendelijk*"
ongemag zijn. .al deze
niet spoedig ontzet geworden. Die
lukkige u.U het W 'tei gchaalt zijnde, is -interesseerde predikant zijn pastoraal
werk aan patiënten voortzetten.
ediaal overieden.

Tóch Leeuwarden

, ,

Films: Tivoli 2.30 en 7.30 u., „De Val
van Rome" (14 j.)
Cinema 3, 7 en
9.15 u., „Gif in het bloed" (18 j.)
Leeuwarder 3, 7 en 9.15 u., „Helden van
de rode rivier" (14 j.).
Exposities:
Kunstzaal Van Hulsen
Prin10—10 u., 1. d. werk Anthonio
sentuin 9—5 u., 1. d. werk Letterie en
Verhoog
Princessehof 9—12 en 2—
5 u., geopend
Fries Museum 9—12.30
Fries Natuuren 2—5 u.. geopend
historisch Museum 2—5 u., geopend
Oldehove 10—12 en 2—5 u., geopend.
Allerlei: Zalen Schaaf 10—10 u., expositie „De Verzamelaar"
Waalse kerk
2.30 u., openingsbijeenkomst Diakonaal
Jaar
Salvatorkerk 2.30 u., vergadering Kostersbond CNV.
Sport: Marnixterrein 4.15 u., Leeuwarder Zwaluwen—Holwierde
De Greuns
1.30 u., Friese athletiekkampioenschap-

Morgen:

altijd contact met pastoor Vergeest, die
drie en een half jaar mijn „slapie" was.
Hij zit nóg in Indië. Eens in de Man
jaar komt hij naar Nederland. Ook een
bezoek aan Leeuwarden staat dan op het
programma". Zij zijn beiden begiftigd
met de verzetsster Oost-Azië, uitgereikt
aan hen, die zich in oorlogstijd voor Nederlands Indië verdienstelijk hebben gemaakt. „Ook Wim Kan, die tegelijk met
ons in Birma zat, heeft die onderschei„Begin 1942 werd ik legerpredikant", ding. Die man heeft ontzaglijk veel voor
vervolgt ds. Mak. „In het voorjaar van het moreel gedaan".
De bevrijding kwam eind augustus.
1942 werden we krijgsgevangenen gemaakt: we moesten naar Birma. Met Nadat alle verschillende nationaliteiten
een groep mannen werden pastoor E. uit Birma waren afgevoerd, werden einVergeest en ik ingescheept in roestige delijk de Nederlanders, die de hel hadboten, waarin wij als sardientjes in blik den overleefd, teruggehaald: in januari
werden opgeborgen. Voordat we ver1946 kwamen zij terug in Indië. Voor ds.
trokken kregen pastoor Vergeest en ik Mak betekende dat, dat hy als dominee
van de Japanse commandant een vrij- nog in militaire dienst bleef, voor zijn
brief: we hoefden niet mee. We hebben vrouw en kinderen, dat zij naar Nederer zelfs geen moment over gepeinsd. Na- land konden terugkeren. Augustus 1947
tuurlijk gingen we wèl mee. Anderen kwam ds. Mak in Nederland aan.

Haai beet man

Vandaag

apotheek
Nachtdienst apotheken :
Haytink, Harlingersingel 5, tel. 24339 en
apotheek Boiten, Pasteurweg 1, tel. 21324

aansloten".

—

Vandaag - morgen

pen.

—

In 1933 kwam da. Mak met zijn gezin voor het eerst met- verlof naar Nederland, in 1939 voor de tweede keer.
„Eigenlijk had ik terwille van de kinderen gehoopt na dit tweede verlof in
Nederland beroepen te worden, maar
het heeft niet zo mogen zijn. De laatste zondag voor ons vertrek naar Indië preekte ik in Leeuwarden.' Daar
vroeg men mij of ik voor eventueel
beroep in aanmerking wilde komen,
omdat men een vacature had. Het
ging niet. De koffers waren al onderwij moesten terug. Dat is toch
weg
wel Gods leiding geweest", peinst ds.
Mak. In een geblindeerde trein reisde
de familie Mak min twee kinderen, die
voor studie in Nederland waren achtergebleven, naar Genua: de eerste etappe op de weg terug naar Indië. Nog
net op het nippertje: de oorlog stond
voor de deur.

Siciliaanse moeder overwint met
listen alle lagen en lastigheden

*

„Het was een gemeente van 600 zielen, een gemeente voor Europeanen",
vertelt hij. „In de plaats Medan woonden er 250, de andere gemeenteleden zaten zoals wij dat noemden in de verstrooiing. Eigenlijk heb ik een zeeper
manshuwelijk gehad. Tweemaal
jaar werden de mensen in de eenzaamheid namelijk opgezocht. Dat was het
zogenaamde verstrooidenwerk. Ik was
telkens weken van huis. Per boot, per
trein, te paard en zo mogelijk per vliegtuig zocht ik ze op. Ik werd altijd bijzonder hartelijk ontvangen. Andere gemeenten stelden graag hun kerk beschikbaar opdat ik er een dienst kon leibij geden. Kinderen werden vaak
aan huis gedoopt.
brek aan een kerk
Ik kreeg soms een briefje thuis, waarin
me werd verzocht omstreeks die en die
tijd te komen, aangezien dan de kans
groot was, dat de gezinsuitbreiding een
feit was, zodat meteen de doopplechtigheid gehouden kon worden. Slechts op
enkele plaatsen was er een kerkgebouw,
zoals ik vertelde. Soms preekte ik in een
zaaltje, waarop de tap nog de sherryglazen stonden, die de vorige avond waren gebruikt op een dansfeestje. Het fascinerende van dit werk was, dat men
vaak in contact kwam met mensen, die
niet tot de gereformeerde kerk behoorden, vaak helemaal geen belang stelden
in de kerk, maar die toch omdat er
weer eens een andere blanke op bezoek
kwam, zich graag bij het gezelschap

—
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1964

Op dinsdag zal op het Heechterp
het laatste van de reeks openluchtconcerten van dit seizoen, georganiseerd door de
Federatie
van
Zangverenigingen in de gemeente
Leeuwarden, worden gegeven. Hieraan zullen meewerken het Leeuwarder Mannenkoor en het gemengd dubbelkwartet Bel Canto. De aanvang is
19.30 uur.

Op het terrein van Gemeentewerken staan inmiddels de borden, die
moeten aangeven dat ook het ringweggedeelte tussen Oostergoplein en
Vrijheidsplein een voorrangsweg is,
gereed. Men zal maandag met de
plaatsing beginnen en hoopt het hele karwei voor 1 oktober gereed te
hebben. Het eerst zullen de waarschuwingsborden in de zijstraten worden geplaatst.
Op de Archipelweg nabij kruising
met Plataanstraat werd gistermiddag hond overreden van veertienjarige S. van G. Hond liep los en

stak juist de weg over voor naderende vrachtwagen. Dier werd ernstig gewond en juist passerende dierenarts maakte met enkele injecties
einde aan zijn lijden.

★
PTT heeft (lange) lijst samengesteld met landen en data, waaruit
men kan opmaken wanneer precies
kerst- en nieuwjaarscorrespoedentie
en kerstpakketten ter post bezorgd
moeten zijn om op tijd bij de geadresseerden te arriveren. Lijst ligt bij ons
ter inzage, eventueel telefonisch te
raadplegen, tel. 22941.
Vlag hing gisteren uit bij station
en aanleiding daartoe was 125-jarig
bestaan van NS. Alsnog onze felicitaties. Boven vlag hing oranjewimpel, een gevolg van koningin Juliana's bezoek aan het jubilerende bedrijf. Hoewel koningin in het westen
bleef had NS-directie aan alle stations opdracht gegeven om ook wimpel uit te hangen.
Joy-ritje van zestienjarig W. B.
uit Magnoliastraat, gisteravond om
een uur of zeven, had slechte afloop.
Jongeman begaf zich in
bestel-Renault om even rondje te rijden. In
Beukenstraat reed hij tegen auto aan
van H. K. Er vielen brokken en heel
veel harde woorden in pittig Liwwadders Voor W B voorlopig geen elc-

trische gitaar....

Men maakt goede vordering met de
voorbereiding voor het leggen van
een hulpbrug over het Nieuwe Kazeker gedurende enkele
naal, die
jaren
dienst moet doen tijdens de
bouw van een nieuwe Tweede Kanaalbrug, die deel uitmaakt van de
Leeuwarder ringweg. Voor de bruggehoofden,
waartussen straks de
Doksbrug komt te liggen, zijn inmiddels al tientallen palen in de Kanaalbodem geheid. Het verkeer zal zich
bij in gebruikstelling van de Noodbrug (vóór februari, hoopt men) deels
een weg zoeken langs de Emrnakade
nz en zz, deels langs Alma Tademastraat en fop de foto) het Emmaplein.

——

en regie.
André Roussin. Vertaling en
Stuk: La Mamma. Blijspel. Schrijver:
wedumoeder
Luc Lutz. Spelers: Elly van Stekelenburg (la mamma
Bons
Ida
(notarisi,
Sobels
Robert
(pater);
Borel;
Pieter Lutz
we); Louis
man) enz.
ongelukkige
maar
(de
schone
(maagd-vrouw) Henk van Efferen
Gezelichap: Rotterdams Toneel. Plaats: Leeuwarden, Harmonie, alleen
voor leden.
land van de dubbele moi talie gaat gewoonlijk, evenals Spanje, door voor het
zonde aangerekend. De
vrouw
als
toegestaan,
den
wordt
Wat de man is
Italianen weten met veel gemak de ondeugd en de vroomheid
f"
ook de
het huwelijk worden niet alleen de kerkelijke, maar
op strooi en in
de
man
overgelaten.
Heeft
echtgenote
de
zoveel mogelijk aan
zijn woning staat hij op nei
de herberg een groot woord, binnen de muren van
het
bijzonder,
in
door
zich
het
plan. Dit alles doet
het etlond van de ma)!<a
nog „erhewifld en gekleurd, voor op het eiland SieiUe,
van de tot hun huwelijksdag m
en de vendetta, van de vrouwenverleiders en
Daar moet een «ttaal
jongedochters
kloosters of achter tralies zwaar bewaakte
met
Lieve Heer gooit
accoordje
On2e
op
een
graag
mensengeslacht leven, dat het
houdt.
na
deugd
op
en dat er zo zijn eigen begrippen van eer en zede en
wel, vooral als
Zoekt nu een Fransman in dit Sici- op de planken meestal haastige kruisblikken,
vrome
hij
lië van de romantische romans zijn to- jes, met
hartelijke gebeden en stuntelige beneelstofl dan kan men een merkwaardiwerkt. Zet naast hem dan de
wegingen
ge confrontatie beleven. De Franse to- kleine,
in het rouwzwart gekledikke,
handige
geval
de
neelschrijver, in ons
licht geroerde, als een
bijgelovige,
de,
en op zijn terrein wel zeer gewiekste leeuwin voor haar gezin vechtende en
de
rogenoeg
van
André Roussin, heeft
neer, en het contrast
maanse aard en ook van de sensus ca- wakende moeder
lachbuien.
De jongelui dartedwingt
gevoelen
te
tot
tholicus in zich om affiniteit
heen,
maar wagen het
om
voor wat zich daar aan hart-, ?.iel- en len er wattegen
en liefst
almachtige
zich
de
het
niet
op
gemoed-bewegende taferelen
te verzetten.
mamma
alles
bedisselende
mensenslag
afspelen.
Het
eiland kar.
des huizes, een doorgedaar in de schaduw van de Etna ligt Een oom, gast goedmoedig-cynisch gewat
hem wel. Aan de andere kant heeft hij winterd en
journalist, doet in dit contrast
zich Van het primitieve en wat animaal worden
union. De donkelijkende volksleven weten te distantië- dan dienst als trait-d'
ongeluk worden
onheil
en
re
wolken
van
spotzijn
ren en beziet hij het graag met
jonge man wordt eensverdreven,
tede
De
frivole
humor.
zijn
wat
lust en
maagd wordt vrouw, en
genstellingen en verzoeningen in het Si- klaps man, de
over alle boze bemoede:triomfeert
sterk,
de
hem
prikkelen
ciliaanse leven
notaris
en de kweover
de
snode
lagers,
maar niet zo, dat hij er geen sympathie
vooral.
zelige
pater
gevoelen.
voor zou kunnen
Een blijspel dat knap in elkaar is geHet gegeven van de op Sicilië speBrancati
lende roman van Vitaliano
zet en dat overal gebruik maakt van
dwingt een blijspelschrijver van Franse de overvloed aan koddige situaties die
allure tot verwerking; het is bont en het gegeven verschaft. De opvoering
uitbundig genoeg en het heeft het on- kon al moeilijk mislukken, maar dat zij
misbare voordeel dat alles op zijn poot- zó goed gelukte, was in dit geval toch
jes terecht komt, ook al lijkt het voor alleen aan de oudere generatie te dante ken. De jongeren brachten het niet vereeuwig schots en scheef dooreen
staan. Men kan zich voorstellen, dat de der dan de middelmaat en Ida Bons,
filmfabrieken om de verfilmingsrechten het maagdvrouwtje, bereikte dat peil
van dit boek gevochten hebben. De in- niet eens. Maar zij om wie het gehele
grediënten voor een aandoenlijke kome- stuk draaide, de mamma, deed alles
die zijn immers allemaal aanwezig: een wat van haar verwacht mocht worden.
beeldschone jongeling voor wie alle Dit was de avond van Elly van Stekevrouwen bezwijken, maar die toch in de lenburg, de van levenskracht en -wil
armen van een rijke en ook beeldscho- overbruisende moeder. Haar werd door
ne maagd terechtkomt en in de veilige het vrij goed opgekomen publiek natuurhaven van het kerkelijke huwelijk bin- lijk het opvallendste eerbetoon gebracht.
P.
nenvaart. Voor de moeder een dag van
glorie en van diepe dankbaarheid jegens
de madonna en alle heiligen, die het zo
goed met haar geliefde zoon hebben gemaakt. Zij is wc! weduwe, maar zij houdt
de touwtjes van het gehele familiebestel
stevig in handen. Helaas, er doemen
donkere wolken aan de horizon, want de
jongeling Antonio is niet in staat het "In de raadsvergadering van woenshuwelijk te voltrekken en zo blijft de dagavond 7 oktober a.s. van de Leeujonggehuwde vrouw wat zij was, de kui- warder Gemeenteraad .komt een voorse maagd. Volgens het kanonieke recht stel van b. en w. aan de orde behelzende
is het huwelijk nu niet geldig en mag om het beheer en de exploitatie van
het meisje een ander, een echt huwe- de sport- en recreatieobjecten voortaan rechtstreeks door de gemeente te
lijk aangaan. Een mogelijkheid waarvan haar perfide vader, de notaris, uit doen geschieden. Hiervoor zal een afgrof eigenbelang graag gebruik wil ma- zonderlijke tak van dienst, een Gemeenken. En ook lijkt te zullen maken, als telijke Dienst voor Sport en Recreatie,
het ergerlijk ongemak van de jonge in het leven worden geroepen.
Als objecten, die in aanmerking koechtgenoot niet op tijd wordt genezen.
En dat is dan iets waarvoor de moe- men om in deze tak van dienst te worder hemel en aarde en alle heiligen weet den ingebracht, noemt het college: 1. de
gemeentelijke sportvelden, die nu in bete bewegen.
Oppervlakkig beschouwd lijkt het stuk heer zijn bij de Sportstichting, alsmede
een goedkope persiflage van roomse le- het onlangs gereedgekomen, doch nog
ringen en praktijken, een bespotting en niet officieel aan de Stichting in beonthulling van het wel zeer aardse com- heer gegeven sportveld te Wirdum; 2.
promis tussen kerkelijke voorschriften de zwembaden De Kleine Wielen en 't
en zeer menselijke aandoeningen. Een Nijlan; 3. successievelijk de gereedkoflemende pater, een om zijn schijnheilig- mende onderdelen van het recreatiegeheid onuitstaanbare zwartrok, doet het bied De Kleine Wielen; 4. het complex
nadat de overneming
Grote Wielen
(Advertentie J.M.)
Zwembad
daarvan van de Stichting
„Groote Wielen" haar beslag heeft gekregen; 5 het recreatiegebied 't Nijlan
(6ok voor zover buiten de sportvelden)
zodra dit gereed is; 6. de verder aan
te leggen sportterreinen (Magere WeiHet volmaakte zichzelf
de etc.) 7. het recreatiegebied De Frosopwindende horloge
kepólle,
zodra dit voltooid is; 8. t.z.t.
MET KOGELLAGER
de Kunstijsbaan; 9. t.z.t. de Sporthal.
Documentatie gratis.
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Leeuwarden
Nieuws

uit

(Zie vervolg pagina 11)

Weekend-dienst doktoren,
tandartsen, dierenartsen
en apotheken
Voor de Leeuwarder artsen nemen
waar: P. H. W Sinnege, Groningerstraatweg 62, tel. 27735; R. Sybrandy,
Spanjaardslaan 85, tel. 26794; H. Kuperus, Spanjaardslaan 127, tel. 23737. De
dienst gaat zaterdagmorgen 12 uur In
en geldt tot zondagavond 12 uur. Boodschappen graag voor half tien zondagmorgen.

De Huizumer doktoren worden verdoor: H. Bakker, Verlengde
Schrans 72, tel. 21836. De dienst gaat
zaterdagmorgen 12 uur in en geldt tot
maandagmorgen 8 uur.
Boodschappen
graag voor half tien zondagmorgen.
De weekend-dienst tandartsen (za. en
zo. van 9—lo en 18—18.30 uur) wordt
waargenomen door: G. Homstra, Bleeklaan 104,
«De weekend-dienst tandartsen wordt
waargenomen door: G. Homstra, Bleeklaan 104.
De weekend-dienst dierenartsen wordt
waargenomen door: dr. D. Talsma, Westersingel 46, tel. 23891.
Medicijnen kunnen worden gehaald
bij: apotheek Haytink, Harlingersingel
5, tel. 24339 en apotheek Boiten, Pasteurweg 1, tel. 21324.
Over de diensten tandartsen, dierenartsen en apotheken kan de Dokterstelefoon
(26665) geen inlichtingen verstrekken.
vangen
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Te koop aangeboden

ZAKENPAND

Zeer gunstig gelegen

Belangrijke veiling
hotelinventaris Heerenveen

BURGERHUIS

Wegens opheffing van hotel Vernimmen te Heerenveen, op dinsdag 29 sept. 1964, des morgens te half

TE KOOP

in bekende industrie- en recreatieplaats in Friesland,
waarin gevestigd een kruidenierszaak. Omzet ’2600
per week. Br. winst 17 procent. Kan als kruidenierszaak worden voortgezet. Is ook te koop voor andere
doeleinden. Moet weg.
Brieven onder nr. 5694.

Bergplaats aangeboden voor
CARAVANS EN BOTEN

a/d Roemer Visscherstraat. Eigen grond.
Westkant stad.
Ind.: Suite, keuken,
bijkeuken, closet, 3
sl.kmrs., zolder, steeg.
Aanvaarding binnenkort (beh. goedk.)
Vraagprijs ’23750,Te bevragen bij:

gedurende

de wintermaanden.
F. P. Mellema, Grouw 85, tel. 05662—607.

WINTERBERGING
Wij hebben voor het seizoen '64—'65 nog plaats voor
winterberging van kleinere pleziervaartuigen.

Scheepswerf „WELGELEGEN"
Schilkampen 37, tel. 23995 of 24728, Leeuwarden.
Te koop:

WINKELWOONHUIS MET
BEDRIJFSRUIMTEN
(waarin thans nog gevestigd een bakkerij), naastgelegen woning en erf te

LIPPENHUIZEN
(nabij Gorredijk)
Het geheel is gunstig gelegen en verkeert in prima
staat. De bedrijfsruimten zijn per auto bereikbaar en
voor velerlei doeleinden geschikt. Het winkel-woonhuis c.a. is, in nader overleg, spoedig vrij te aanvaarden.
Te bevragen bij:

Makelaarskantoor
J.W.VANDERMEULENN.Y.
Hoofdstraat 100
GORREDIJK
tel. 05133-1444

Wrm wM

I Administralie-

I en Makelaarskantoor
rni
-fw ■ NnUl.05100.2400»
WF VI

Aiü^L=

_>

%

Indeling
van deze
geriefelijke en goed
onderhouden woning
inf het centrum van

de stad, is:
gang, ton, woonkamer (4x4 m), keuken (1.40x4 m), 2
slaapkamers,

en

2.40x2.25

resp.

2.40X

2.50 m), aardige berg-

ruimte.
Aanvaarding: direct.
Koopprijs:
10.000,—.

’

BIEDT TE KOOP AAN
3 DAF 600
1 DAF 600
1 DAF 600
1 DAF 600 pick-up
1 PEUGEOT 203
1 PEUGEOT 403
1 PEUGEOT 403
1 PEUGEOT diesel st.car

bouwjaar 1959
1960
„
1961
„
1961

~

„
1958
„ 1959
„
1961
1960
„
„
1 RENAULT DAUPHINE
1959
„
1956
1 FIAT 600
„
1 OPEL REKORD
1956
1 FORD TAUNUS 17M bestel „
1960
„
1961
1 FIAT 1100 bestelwagen
BOLSWARD
SNEEK

Kleine Palen 10-14
Telefoon 3263

Hichtumerweg 11-13

Telefoon 2848

Burgerhuis aan de

dekens; wastafels; tafelbestek; keukenin-

j

ventaris; vloerbedekking; gordijnen; glas- en aardewerk en verder alles wat tot een hotelinventaris behoort.
Kijkdag: maandag 28 sept. en dinsdag 29 sept. één uur
voor de veiling.
verCatalogus, tevens bewijs van toegang a 1,
krijgbaar ten kantore van
J. C. Jongsma
gerechtsdeurw. Heerenveen
TE KOOP

’-

Op eerste stand in druk

■

—

Winkelpand met ruime woning
en groot pakhuis

plat.

Daarboven zolder.
Aanvaarding:
omstreeks okt.

39,—.
Erfpacht:
Koopprijs: ’23.500,—.

’

EX ANDERE ANNONCES
worden ook verzorgd

door bemiddeling van

9

Zeer geschikt voor:

Demonstratiewagen, 13.000 km gereden,

■

kleur: grafietgrijs.

GARAGE KOENEMAN N.V.

I

Wielewaalplein

1

- Tel. 31243 -

Geld beschikbaar
voor hypotheken
verzorgen wij

Broodjeszaak.

Zuivelzaak.
Wasserette of evt. andere doeleinden.
Vrij te aanvaarden.
Brieven no. 5692.

j

Mercedes Benz 220 S 1964

!

’ —

’

’

J

N.V. UMACO
[

■

-

\£
\

’
’ '
’
’
’ J
’ —

Verl. Hereweg 25, telefoon 05900-50036* (na 18
uur 05900-31984).

ONZE AGENTEN.

In één der zalen van schouwburg ODEON,
Blijmarkt 25 te Zwolle
van 29 september t.m. 2 oktober »■*.

.

Openingstijden van 14—22 uur.

_

parels van
Een ieder die belangstelt in deza
grote
verscheieen
piano-bouwkunst, welke in
wij van
geëxposeerd,
heten
denheid worden
tot niets en het
harte welkom. Het verplicht ustreling
voor oor
Een
waard.
moeite
Is
de

;

Nieuwe

Leeuwaraerweg

4 I

NOuDCAFÉ

FLAT

kantooruren 27505
en 20680.

&T__

HET PIANOHUIS
TEL. (0 320 0) 11S20

stemming.
Zeer gunstige zonne-

stand.

Koopsom ’41.000,—.
Eigen grond.

Te bevragen:

GEZINSKREDIETEN

J. KOOI en ZN.

2000,- aflossing in 2 jaar billijke rente, geheimhouding, geen inf. bij werkgever, restant
schuld vervalt bij overlijden. Brieven onder no.

makelaars& taxateurs
Prins Hendrikstr. 13,
Leeuwarden, tel. 30541

tot

Te koop nog twee

a/d

Harlinger-

slaapkamers.
Erfpacht.
Direct te aanvaarden.
Te bevragen bij:

’

Eigen grond.

■

J. KOOI en ZN.
makelaars & taxateurs
Prins Hendrikstr, 13,
Leeuwarden, tel. 30541
(b.g.g. 24537)

_u_;

Essp! Voor vlotter starten pingelvru optrekken, zuiniger r jden. Uw. motor komt
sne ler op temperatuur, zal minder „zwoegen", minder slijten. Tank Esso, opdat u
lang plezier heeft van uw auto!

mC**
4*
I
XÜClll

IC))UJ
,

**

weg
bev. o.a. woonkamer
met eethoek, grote
hal, keuken en 2
slaapkamers.
Zeer mooie woonstand.
Koopsom n.o.t.k.
Aanvaarding in overleg.

Te bevragen:

tl
Tank benzine die alle pk's activeert, tank

a/d Helicon-

straat

bev. o.a. gang, kamers en suite, keuken,
en
bijkeuken
boven 3 slaapkamers
en zolderruimte.
Vrij te aanvaarden
beh. toest.
Vraagprijs
20.000.

bijkeuken,
keuken,
w.e., boven overloop,
douchecel en drie

kantooruren 27505
en 20680.

MODERNE
FLAT

BURGERHUIS

aan de Begoniastraat
waaronder één hoekhuis.
Engelse kamer, gang,

Ta 05K»_1W

Te koop:

Te koop:

NIEUWBOUWWONINGEN

-,CH»AN_ 78 LEEUWARDEN

’

1791 Alta's Adv. Bureau, Leeuwarden.

(b.g.g. 24537)

AAT LANGER MEE B
MET DEZE TWEE V^m^

Stop 'n tijger in uw tank!

zeggen „tot ziens"?

straatweg

I^havengal Hjavlneal
■
■
HNa
INa
SCHRANS 78 LEEUWARDEN.Ta 05tOO-21W

Mogen we

HERENHUIS
bev. o.a. kamers en
suite, keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers en
zolder.
vrij te
Binnenkort
aanvaarden beh. toe-

Assurantiekantoor
H. STERK

1

Te koop:

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij

—
—

GRONINGEN

piano's en vleugels

en oog!

a/d Groninger-

WARua, tel. 00105-59ö I
a BODEGRAVEN, moderne
v.a. 34500.
■ woonhuizen
■
ENSCHEDE, luxe 3 en 4 k.
Te koop aangeboden: dubI flats met c.v., liften en garages v.a.
28900.— ■ belwandig houten
I ENSCHEDE, luxe verzorgingsflats, 1, 2 en 3 k. met cv.,
v.a. 32500.—
j liften en garages
met grote keu_en en oerg■ GOUDA, nabij het station,
plaats. Zeer gescmkt voor
’39.000.— | nood- of zomerwoning.
■ 4 k. flats met c.v.
HEELSUM, luxe verzorgingsbevr.: v. d. Veen, p/a
2 en 3 k. met cv., liften
■ Te
■ flats,garages
„De Klok", Beetsterhotel
v.a. 50000.— ■
[ en
zwaag.
m.
■ HOLTEN, zomerbungaiows
■
| ca. 1000 m 2eigen grond
(mcL voll. inrichting)
j
’25900.
Te koop:
moderne
woonhuizen
LEEK,
! met 3 sl.k. en garage
v.a. ’35500.
i
■
NAARDEN, luxe 3 en 4 k.
v.a.
65000.— ■
Julianalaan 75c
■ flats met c.v.
NIETAP,
moderne
woon■I
kamer, 2 slaapkamers,
huizen met 3 sl.k. en schuur v.a 29500.— ■
keuken, douche met
i PAPENDRECHT, moderne
lavet, w.c, zolder met
woonhuizen
v.a. 31500.—
vliezotrap, berging.
l PRINSENBEEK, by Breda,
Zeer mooi uitzicht op
v.a. 32500.— ■
Julianapark.
j moderne woonhuizen
Koopprijs in overleg.
v.a. ’62000.— ■
] SOEST, royale woonhuizen
Erfpacht.
i SOESTERBERG, moderne
v.a. 47500.— ■
[ woonhuizen
Binnenkort te aanvaarden.
verzorgingsflats,
VOORST,
luxe
I
j 2k. met cv., liften en garages v.a. 36500.—
VRIJE VESTIGING
luxe
3
en
4
k.
flats
met
Te bevragen bij
ZEIST,
[
v.a. ’42000.
j
i c.v. en lift
| Vrije vestiging. Ruime financiering mogelijk.

S

Groningen

Tevens
al uw verzekeringen en

financieringen.

WAAR WILT U WQNEN?

Een uitzonderlijk aeuwfeest dat luisterrijk isl
worden gevierd met o.a. een fraai» expositie

j

OCCASION

HONDERD JAAR
„PETROF"

echt

winkelcentrum te Dokkum.

FREDERIK !
RUYSCHSTR. 5

Indeling: gang, kamer
en suite, keuken, bijkeuken, closet, tuin
vóór en achter, steeg.
Boven: 3 slaapkamers,

/_£S>! i©b

ÊPETROO
X^^p^X

koffiezet-apparaat; ledikanten; tafels; stoelen; kasten; lampen. Voorts

£

TE KOOP:

GARAGEBEDRIJVEN
TH. F. BRUINSMA
DAF
PEUGEOT

Asbeckstraat te Leeuwarden

grote

’

Spanjaardslaan 153
LEEUWARDEN
tel. 05100—30543
na kant.-uren 30516

BURGERWOONHUIS in de Van

nr. 78 te Heerenveen, publieke veiling a contant van de geheel aanwezige no- Bevattende: hal, kamer en suite, keuken en bijkeuken.
telinventaris, zoals:
Boven: 2 slaapkamers en zolder. Binnenkort vrij van
groot hotel-gasfornuis; groot koelbuffet; koelcel; electr. bewoners.
van Berkel snijmachine; piano; oud buffet; grote olie- Brieven bur. van dit blad, onder no. 5673.
kachel;
kolenkachels; gaskachels;

TE KOOP:

ZUIDERPLEIN 25

TE KOOP:

tien, in „Het Posthuis", Fok

linnengoed;

26 SEPTEMBER 1964

Te bevragen:

J. KOOI en ZN.
makelaars& taxateurs
Prins Hendrikstr. 13,
Leeuwarden, tel. 30541
(b.g.g. 24537)

_.„_,—^ag

*®ftft|__^

fc

|
_.«

Kies de olie met extra's!
Dle extra's zi Jn: nie"we doops voor nöa
betere reiniging, nóg beterrbesrhprm^n 9
En die bescherming is era tijd
uw
auto stilstaat (vele uren pc daa en
Geef condensatie en corrosie geen kans
kieS EsSO Extra Motor 0i

OokTs
nacht'T
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Kamer uit Düsseldorf
keert in Hylpen terug

Verloofd paar tijdig
uit brandende auto

Landbouwschuur
te Bakkeveen in
half uur plat

In lichte mist en terwijl een tegenligger naderde reed de heer J. Wiersma uit
Willemsoord bij Utrecht met een personenauto tegen een stilstaande melkwagen. Zijn auto vloog in brand, maar de
jongeman zag kans uit zijn voertuig te
komen. Het lukte ook zijn verloofde, mejuffrouw F. Kuiper uit de brandende
auto te halen. Beiden werden opgenomen in het ziekenhuis te Heerenveen.
Mejuffrouw Kuiper werd vrij ernstig gewond. Het paar was onderweg naar
Leeuwarden, waar men op familiebezoek wilde gaan.

Gisteravond tussen vijf uur en half
zes is in het Mandeveld te Bakkeveen
de landbouwschuur van de gebroeders
volledig door
P. P. en P. H. Kok
brand verwoest. Vijftienduizend pakjes
hooi en stro, verscheidene landbouwmachines en de oogst van drie hectaHet museum de Hidde Nijland Stichting te Hindeloopen heeft er gisteren een ren aardappelen gingen verloren. Twintig kalveren konden tijdig uit de schuur
groot aantal waardevolle stukken bü gekregen. In het Kunstmuseum te Düsseldorf, dat In de twintiger jaren van instelling veranderde, lagen sinds 1927 in de worden gered. De schade wordt geschat
kelderc opgeslagen een complete Hindelooper kamer. Deze kamer nu
uiter- op 180.000. De eigenaars waren veraard In losse voorwerpen, meest meubelen
is dankzü bemoeiingen van dr. zekerd.
Schnepper, de persattaché van de Westduitse ambassade, door het Duitse stadsDe oorzaak van de brand is niet bebestuur overgedragen aan het Hindelooper Museum en wel voor een zodanig laag
kend.
De brandweerkorpsen van Duursbedrag, dat burgemeester Atema in de bijeenkomst In de raadzaal dankbaar kon
woude,
Beetsterzwaag en Haulerwijk begewagen van een handeling, waarbü het geld nu eens niet een belangrijke rol
streden
het vuur met enkele stralen en
heeft gespeeld. Inderdaad is een letterlijk onbetaalbare verzameling „foar in stonden bij het blussingswerk voor een
pryske" in handen van Hindeloopen gekomen.
hopeloze taak. In het uitgestrekte Mandeveld is het water in deze tijd van het
jaar bijzonders schaars. Er was slechts
één brandkraan ter beschikking. De
brandweer is nog bezig met nablussen.
belangstelling voor de
De publieke
brand was groot.

Hidde Nijland Stichting is blij
met vele belangrijke aanwinsten
—

—

’

Uitslagen van damclub
GS-DCL, Leeuwarden

Ernstig gewonden bij
botsing op rijksweg 43
ter hoogte van Joure
gisteravond
Drie personen werden
omstreeks half negen gewond, toen zich
op rijksweg 43 ter hoogte van de Harddraversdijk bij Joure een botsing voordeed. Twee van de gewonden, de 26-jarige mevrouw H. de Haan-Scholten uit
Vlaardingen en haar echtgenoot, werden in het Sint Antoniusziekenhuis in
Sneek opgenomen.
De heer en mevrouw De Haan kwamen uit de richting Sneek en wilden de
Harddraversdijk oprijden naar
Joure
om daar een bezoek te brengen aan zijn
ouders. Omdat uit de richting Heerenveen een auto naderde, stopte de heer
De Haan om deze auto te laten passeren. Een achter de heer De Haan rijdende vrachtauto, die bestuurd werd
door de heer J. K. uit Baflo, wilde hem
inhalen, maar week te weinig uit naar
links, zodat hij de Volkswagen van de
heer De Haan raakte. Diens auto kwam
op de linkerweghelft terecht en werd
daar gegrepen door de personenauto,
eveneens een volkswagen, die uit de
richting Heerenveen kwam. De heer en
mevrouw De Haan werden ernstig gewond. De broer van de bestuurder van
de andere volkswagen, de heer K. P.
B. de B. uit Makkum, werd licht aan
het hoofd gewond.

„Ik breng wat van uw stad is ge-1 In het 'i.iuseum de Hidde Nijland
w(eest weer bij u terug", zo zei dr, Von I Stichting te Hindeloopen heeft muKalnéin, de directeur van het museumdirekteur dr. Voh KaAnein int
seum in Düsseldorf. Het is niet bekend | Düsseldorf gisteren een .Hindelooper
wanneer en vanwaar de Hindelooper i interieur overgedragen, aan burgekamer in dat museum werd onderge- !
meester Atema.
bracht, waar men meent, dat de voor- I
werpen al 60 tot 80 jaar een onder- museum, dat binnenkort de 18.000ste
deel van de verzamelingen hebben uit- ! bezoeker van dit jaar verwacht! Alleen
gemaakt, tezamen met andere volks- ! in juli en augustus hebben 12.000 perkunst. Maar dr. Von Kalnein stelde het j sonen een kijkje
genomen.
Helaas
Hindelooper product ver boven de an- j moest burgemeester Atema ook enkele
dere beschilderde boerenmeubels, zoals | sombere klanken laten horen. Monudie uit verschillende delen van Duits- i mentenzorg en museum kunnen het
land bekend zijn. De hoop uitsprekende, ! maar niet eens worden over het uiterdat de nieuwe aanwinsten een bron van \ lijk, dat het bestaande ' gebouw (exgenot en informatie zouden opleveren, ; stadhuis) bij de restauratie moet krijdroeg de heer Von Kalnein de verza- \ gen en verder is er de financiële misère.
meling over aan
de Hidde Nijland i „De begroting van ons museum
laat
Stichting. Uiteraard aanvaardde burge- i
een tekort zien, dat door de gemeente
meester A. Atema een en ander in gro- j niet (wegens haar eigen tekort)
kan
te dank.

—

Instrumenten-parade Muziekschool
*

:

i

:

:

regelmatig plaats. Op de
verzamelaar
van suikerwikkels de heer P. C.
Kramp schikt twee afbeeldingen die
hij van dergelijke wikkels vervaardigde. In totaal heeft hij 14000 van
die kleurige papiertjes en dan nog
een 27000 suikerzakjes. (De expositie is tot vanavond 10 uur open).
stellingen

foto de Leeuwarder

Races Prikkedam
volgend jaar
om wereldtitel
De motorcross op Prikkedam (Makbelooft het volgende jaar wel
iets heel bijzonders te zullen worden.
Men heeft namelijk de toezegging gekregen, dat de race in de 250 ce-klasse mee zal tellen voor het wereldkampioenschap, zodat het vrijwel zeker is,
dat de snelle Zweden en Engelsen in
Makkinga aan de start zullen komen.
Het vorige jaar zijn de internationale
races een succes geworden en met deelneming van de sterkste cracks uit de
motorsportwereld, zal het nu wel iets
heel bijzonders worden. De wedstrijden
worden op zondag 23 mei gehouden.

—

Rijkskweekschool Leeuwarden

Aan de rijkskweekschool te Drachten hebben het diploma voor volledig bevoegd onderwijzer (derde leerkring) behaald dedames S. Damsma. Waskemeer; B. Geertsma,
Jubbega: T. de Jong, Drachten: A. LenUng,
Oosterwolde en P. Steg, Waskemeer en de heren H. Duursma, Beetsterzwaag; W. Moll,
W.
Rottevalle;
Gorredijk; T. Boorsma.
Brander. Drachten; M. de Haan, Drachten;
M. v. Rozen, Boornbergum: J. Sluiter, Oosterwolde; R. v. d. Veen, Hemrik; T. Veenstra. Lippenhuizen; E. Zijlstra, Bergum.
De heer W. de Vries te Oppenhuizen, leervan de Hogere Zeevaartschool te Den
Helder, slaagde voor eerste stuurman GHV.
Mejuffrouw E. de Bruin, afkomstig uit Harlingen, onderwijzeres aan de openbare lagere school te Zurich, Is benoemd aan de openbare lagere school te Hypolitushoef (Wielinling

gen).

kinga)

Gisteravond gaf de Stichting
~de ~combo'^ van piano, slagwerk, basviool,
Leeuwarder Muziekschool in de grote,' fluit, klarinet en gitaar een jpaar stukken. Ee n heel aardig en in zn sooit
zaal van Irene voor het eerst een in- zeker geslaagd experiment. Vervolgens
strumentenparade. Zoals al werd aan- kwamen Wiep la Roi, met blokfluit, Tigekondigd was de bedoeling hiervan | nus Rusticus (accordeon), Max Roosenjonge AVM-leerlingen van lagere scho- ; stem, ieder met hun instrument naar
voren. Jelle Gramsma en Hessel Postlen te animeren. Over het algemeen ! huma speelden een viool-duet en Arme
zal een adspirant of beginnende leer- jAntonisse gaf een solo op de slag-inling het leuk vinden de instrumenten i strumenten.
eens te horen
waaruit j Het geheel was een aardig exposé dat
en te zien
hij of zij een keus gaat bepalen of de (gevorderde) leerlingen weer een
heeft bepaald. En op een avond als beetje „plankenroutine" gaf en ouders
en adspiranten
goede indruk gaven
deze is het dan niet de leraar die de van wat er aaneende school te bereiken
demonstratie geeft, maar de leerling. is.
De directeur van de school de heer
Jan ?.ïasséus kondigde achtereenvolgens
Uitslagen
Huizum
leerlingen aan die de volgende instrumenten bespeelden: dwarsfluit, hobo,
De uitslagen van de partijen van de
klarinet, trompet en gitaar. De jeugdionderlinge competitie van de damclub
ge Hans Baron die nu één jaar les
„Huizum"
volgens
moyennesysteem
heeft gehad speelde zijn beide korte luiden: Th. Mulder—S. Hiemstra o—2;
nummers geheel alleen; Jinke van Wete- M. Bandstra—A. Schotanus afgebr.; C.
ringh en Wytske Zuidendorp (dwarsvan der Brug—C. Uükema 2—o;
C.
fluit) speelden (delen uit) een duet,
Wiersma—A. Kalverboer 2—o; H. Wierevenals de beide klarinettisten Gerrit sma—J. van
Meulen 1—1; T. van
Boonstra en Hans Schraders. Heel aar- der Bosch—K.der
1—1; J. van
Brouwer
dig klonk de combinatie van twee gi2—o; J. Gerlofsma
der
Goot—J.
Faber
taren met één blokfluit, waarbij Tjipke
—J. Kuypers 2—o; J. van der Zee—
Feenstra en zijn leraar de gitaar be- L.
Lamsma o—2;
J.
Hoekstra—A.
speelden. De hoboïste Alja van Dorp Hoekstra
2—o;
Knoop—W.
J.
van
der
werd op de piano begeleid door Nynke Wielsma 2—o; J. Schootstra—M. de
Talsma.
Boer 1—1; P. de Jong—J. van der
Meteen na de pauze speelde een soort Knoop o—2; A. Hoekstra—J. van der
Knoop o—2; F. Salten—J. Smidt 2—o;
P. de Jong—W. Wielsma 2—o.
In de A-klasse heeft O. Hoekstra
thans de leiding met 5 punten uit 3
parturen. In groep B heeft E. van der
Bosch de leiding eveneens 5 uit 3. In
de C-klasse heeft J. van der Knoop de
leiding met 8 uit 5. Donderdag a.s.
speelt damclub „Huizum" de traditiotegen
damclub
nele rhassakamp
„Sneek".

worden gedekt. Het kan alleen worden
De aanbieding vond plaats in het weggewerkt,
wanneer de bestaande
museum, waar in de vroegere huiska- 1rijks- en provinciale subsidies worden
mer van de familie W. Ie Fèbre (die ; verhoogd. Het rijk heeft dit al gedaan
inmiddels de nieuwe dienstwoning heeft \ door het subsidie van f 6000 met f 2000
betrokken) de voorwerpen voorlopig j te-verhogen. Bij de provincie is een verzijn opgesteld zoals ze vroeger ook in j zoek ingediend om haar subsidie, dat
Düsseldorf te zien waren. De dankba- i slechts een-achtste van dat van het rijk
re conservator gaf de belangstellende j bedraagt(l), eveneens te verhogen. Ingenodigden, onder wie gedeputeerde P. dien dit geschiedt, is het mogelijk met
van den Mark, meteen een klein colle- de begroting van het museum zonder tege over de betekenis der aanwinsten. Dé- I kort te werken en zal het wellicht moze waren in 1896 al in Düsseldorf aan- gelijk zijn om de reeds aangestelde muwezig, wat klopt met de grote belang- seum-assistente haar salaris uit te bestelling, die er, naar Brits voorbeeld, talen. Het zou jammer zijn, als wij uit
in het laatst van de 19de eeuw voor financiële overwegingen geheel of geeeuwse Hindelooper kunst j deeltelijk de deuren van ons museum
de 18de
werd getoond.
zouden moeten sluiten. Niets zou ons onDe mooiste stukken zijn een prach- aangenamer zijn dan dat"
tig beschilderde lessenaar, compleet j
met onderstuk; een Hollandse z.g. i (Advertentie 1.M.)
hangoortafel (niet van Hindelooper
afkomst, maar wel beschilderd en
steeds in het oude interieur aanwezig); een fraai bedtrapje; een merkwaardige plaat tot afsluiting van i
de haard (tot nu toe alleen van afbeeldingen bekend); een poppenkamer met poppen in Hylper dracht, alles antiek, terwijl ook in de
19de
eeuw gerestaureerde, gereconstrueerd
en door één hand beschilderde stukken
zoals een wieg, een klaptafel, een
vuurschermpje, een prikslede en zelfs
een schrijntje dat mogelijk van Skandinaafse oorsprong is, dankbaar aan
de verzameling van het museum zijn
DOUWE EGBERTS
toegevoegd.
Ja, het was feest voor het Hindeloper

'

Vandaag houdt de afdeling Leeuwarden van de Nederlandse VerDe
eniging
Verzamelaar
een
boeiende expositie in Zalen Schaaf.
Leden uit eigen gewest en van ver
uit den lande hebben hier hun soms
zeer merkwaardige collecties bijeen
gebracht en meteen om tien uur
vanmorgen toen de deuren open
gingen kwamen belangstellenden al
opdagen om te kijken en om ivellicht
iets te kunnen ruilen
mant het
bloed kruipt waar het niet gaan
kan en ruilen zit elke
verzamelaar na aan het hart gebakken. Wat
er te zien is? We noteerden sigarenbandjes, sigarettenmerken, suikerzakjes, lucifersmerken, oorlogsdocumentatie, afbeeldingen van molens,
fantasie-ansichtkaarten, poppen in
klederdracht, postzegels, Duits noodgeld, filmsterfoto's, menukaarten, asbakken, geboortekaartjes, Vaticaandocumentatie,
oude auto's-documentatie, groeten-uit kaarten. Dit
is de eerste maal, dat -de afdeling Leeuwarden een dergelijke expositie organiseert. In andere provincies vinden dergelijke tentoon-

De uitslagen van de partijen gespeeld
voor de competities van de gefuseerde
damclub DCL—Gezellig Samenzijn luiden: Groep A: F. Rinzema—J. P. Brouwer 1—1; P. Bergsma—S. Bosma 2—o;
J. Stenekes—K. Poortinga 2—o; O. Feitsma—S. van der Kooi 2—o; J. Miedema
—F. Weistra 1—1; F. Veltman—J. Boonstra 1—1; A. Zandberg—P. Jongsma 1—1; A. Hollander—B. Stenekes sr. 2—o; P. Donaver—H. Weistra
o—2. Groep B: M. Wijbenga—Joh.
Lourens—A.
A.
1—1;
Boonstra
Feitsma 1—1: W. Beintema—F. de
Boer 1—1; W. Huizinga—S. Dijkstra
o—2; A. Wijbenga—J. Verkuik 2—o; Jac.
Otter—H. Boonstra o—2; M. Brouwer—
J. Bleeker 1—1; P. Adamse—W. Weima 2—o; P. Groenewoud—P. de Vos
2—o; E. A. Boonstra —D. van der Veen
o—2; Jan Otter—S. Bouwer 2—o; Pannekoek—F. Dijkstra o—2; C. Donauer—
W. van der Wal 2—o.

In Suameer is gisteravond de gerestaureerde hervormde kerk weer
in gebruik genomen. De kerk, die
uit 1769 dateert, kreeg een opknapbeurt, die rond f 60.000 heeft gekost.
Daarvan bracht de rond 700 zielen
tellende hervormde gemeenschap in
het dorp zelf de helft bijeen. De restauratie omvatte de toren en het interieur van de kerk, dat een algehele gedaanteverwisseling onderging.
Zo is de preekstoel, die eerst midden in de 'kerk stond, nu in het liturgisch centrum geplaatst.

—

damclub

DOUWE EGBERTS

Coopvaetf

VIERHONDERD TON
GROENTEN DOOR
BRAND VERLOREN
Bij een hardnekkige brand is
Scheveningen

pijptabak
|—-_^^^chte:ge_rige
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c i

giste-

vierhonderd ton
groenten ter waarde van 300.000 verloren gegaan. De brand ontstond in één
Jaczon
van de opslagruimten van
Diepvries NV door kortsluiting in een
elektriciteitskabel. De isolatielagen van
kurk en teer vatten vlam. De brand
ging gepaard met een hevige rookontwikkeling zodat de brandweer voor een
lastig karwei stond. Gasmaskers en
andere uitrustingsstukken werden in
de donkere ruimten vol vette rook onbruikbaar. Hoe groot de schade aan
de vriescel, die een kapaciteit heeft
van 1800 kubieke meter, is, kon nog
niet worden geschat.

ren in

*

_ tf<££«^||
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Zachte geurige pijptabak
____Sw
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Weer 4 zuivelfabrieken

De fusiebesprekingen tussen deze vier
fabrieken duren reeds geruime ttjd. Eerder namen ook de fabrieken in Sybrandaburen en Weidurn aan de besprekingen
deel. Zij strandden toen op de kwestie
welke fabrieken zouden moeten sluiten en
welke doordraaien. De nu voorgestelde
koncentratie kan voorlopig zonder grote investeringen in twee fabrieken opgevangen worden. Zij heeft echter nog niet
de omvang, die in de toekomst voor verdere investeringen de meest wenselijke
is. De uitbreidingsmogelijkheden van deze nieuwe koncentratie worden bepaald
door de grenzen van de koncentraties
Opnieuw zijn vier besturen van koöperatieve zuivelfabrieken het eens geworWorkum-Heeg, Frico-Warga en Dronden over een volledige koncentratie. Het betreft hier de koöperatieve zuivelfa- rijp-Marssum. Binnen dit gebied bevinbrieken in Wommels, Oosterend, Scharnegoutum en Wieuwerd, die gezamenlijk den zich in het noordwesten nog de koöongeveer 35 miljoen kg melk verwerken. Aan de leden van de fabrieken zal een poraties Witmarsum, Achlum en Tzum,
die te zijner tijd ook voor beslissingen
plan worden voorgelegd tot volledige fusie van de vier koöperaties, hetgeen ininzake koncentratie komen te staan.
houdt, dat de verwerking van de melk in Oosterend en Wieuwerd op korte termijn zal worden stopgezet.
In Friesland zijn sedert de vorige zoDe verwerking van de melk zal ver- zü is de enige van de vier die niet is mer reeds tien koöperatieve zuivelfader geschieden in de fabrieken te Schar- aangesloten by de Frico. De fabriek brieken gesloten of Is een besluit tot
negoutum en YYommels, die nu elk onzocht al enige jaren kontakt met ande- stopzetting van de fabriek genomen. Bij
geveer tien miljoen kg melk hebben. De re fabrieken om aan onrendabie
zijn niet gerekend de fabrieinves- deze
fabriek in Oosterend is in de loop van teringen te ontkomen. De fabriek in ken intienWieuwerd
en Oosterend, waardit jaar in moeilijkheden geraakt door Wommels is reeds jaren een van de best over door de ledenvergaderingen nog
personeelsgebrek. De fabriek beschikte uitbetalende zuivelfabrieken in Frieseen beslissing moet worden genomen.
over tien miljoen kg melk. De fabriek land. De laatste jaren behoorde de fa- Op één uitzondering na
betrof de konin Wleuwerd was op twee na de klein- briek in Scharnegoulum ook tot die centratie steeds fabrieken
met Minder
koöperatieve
ste
fabriek in I rifsHnd en groep.
dan tien miljoen kg melk.

met

fusieplannen

Wieuwerd en Oosterend stoppen
Scharnegoutum en Wommels verder;
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GEZINSKREDIET
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GELDLENINGEN ZONDER BORG vanaf f 100.-totf 3000.- naar
BM»~B«-aHB| draagkracht direct beschikbaar voor
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geregelde voorw.. geen
dienst.
looncessle. RESTANTSCHULD VERVALT BIJ OVERLIJDEN. Lichte aflossing. Vlug. zakelijk, dlskreet. des-

AMSTERDAM.

I
I

gewenst geheel schriftelijk.
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NATIONALE VOLKSBANK

OPQERICBTI92B

WESTEINDE 10.

TELEFOON

33 72 71

Nieuwe
VLOERBEDEKKING?

I

1

NU KOPEN
MET 10-30%

KORTING!

I

Wegens reorganisatie van onze tapijt-afdeling kunt U

6 DAGEN
EXTRA VOORDELIG een
dekking kopen

""
"

goede

I

vloerbe-

betaling a contant

reservering voor latere levering is mogelijk

het is wel prettig als TJ de maat van
Uw kamer even meebrengt i.v.m.
coupons!

SPOTGOEDKOPE COUPONS VOOR
GANG EN OVERLOOP !

I

Meubeltoonzalen

't Binnenhuys
(W. WALINGA)
Bagijnestraat 57, LEEUWARDEN,

CLAU D I US voor de modernste brandstof !

I

telefoon 22236
HARLINGEN

Overweegt u aardgasverwarming? Voor u besluit
móét u de Claudius hebben gezien. Dat is de aardgasconvector van uw dromen!
Een model waar u „ja" tegen zegt, een brander die

KAMPEN

ltfiili__É_i_»_^__.,..

Palthe
en de
___________ï^\ f ' F

Stutka-

claudius 595.-

-__~/_i__i_7

story

Sturka-kleding wil het liefst gereinigd worden door Palthe. Dat
staat in de „Sturka-Story", het
boekje dat aan elk nieuw Sturkakledingstuk is bevestigd.
Waarom Sturka juist Palthe kiest?
Omdat alle Sturka-stoffen vóór
verwerking door Palthe nauwkeurig zijn getest op het effect van
chemisch reinigen. Voorjaar en
zomer verwachten u in een nieuwe^
modieuze „Sturka-dress".Een prettige bijkomstigheid: op de eerste
reinigingsbeurt die uw nieuwe
Sturka-aanwinst ondergaat, geeft
Palthe liefst een korting van

cm
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Nieuwestad 30
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__ ___________
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JAARSMA FA.
E. M.tl.«l
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Voor levering en
correcte plaatsing

» B __t

' NIEUWESTAD

HOLLANDERDIJK 30—31
TELEFOON 25828
LEEUWARDEN

|

DE KLEINES HAARD IS AARDGAS WAARD!
Leverancier „E. M. Jaarsma" Stationsweg 29 DRACHTEN tel. 05120-2146

-

SPALTHE
Sutifea
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..__"
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HWH

W* ' *ÏM_lÉ_|l_»

I linoleum!

HUTTING

Slotmakersstraat lb, Leeuwarden, tel. 30180 05100

FINATA helpt U snel aan

contant geld door een
„PERSOONLIJKE LENING"

CAROL DAY
door DAVID

—
—
—

Laag rentetarief

Geen aanvraag- of behandelingskosten
De restantschuld wordt bij overlijden kwijtgescholden.

Inlichtingen bij:

FINATA N.V.
ENSCHEDE,

Hengeloschestraat 32 b. (el. 05420—14668.

"

Aandeel in de winst
alsmede

ontheffing van premiebetaling

bij invaliditeit geniet u. (zonder premieverhoging) als u uw
middeling van:

Een grote uitgave te doen?
CAROL DAY

telefoon 2.213

-

SCHOORSTEENMANTELS
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Leeuwarden
Telefoon 26181
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¥.1 Troelstraweg

fa/dijkstra-in
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151, teL 25988 Leeuwarden
Verkrijgbaar bij J. JAGER
I
I
-

nu

50°/ 0

_____

■
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ZegmaarJAarsma
tegen
hetaardgas
-'-»

HAARDENFABRIEK
jaarsma Hilversum

N.V. KONINKLIJKE

levensverzekering sluit door be-

Bouw- en Assurantiekantoor
DE JAGER,
Bildtsestraat 81, Leeuwarden, tel. 05100—28005
Vraagt vrijblijvend inlichtingen!!

Te koop:

plm. 30 ton RIJPLATEN
dikte 6 mm.
Ook in

gedeelten.

MOLLINGA

-

SNEEK

TEL. 05150—4467
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Kleutergeld omhoog:

PROF. MR. W. PRINS IN UTRECHT:

Wie grijpt Eén onbudsman kan drie
nu in...?
psychiaters vervangen

In de vanmorgen te Haarlem gehouDe huidige maatschappelijke werkelijkheid schreeuwt om een ombudsman,
den vergadering van de Vereniging van
vee] mensen hebben te lijden van overheidsbeslissingen. Ik maak me sterk,
want
bij
Christelijk
KleuteronLeidsters
het
derwijs ( de landelijke groep van de dat één ombudsman drie psychiaters kan vervangen. Dit zei gisteren de Utrechtse
Protestants-Christelijke Onderwijzersver- hoogleraar prof. mr. W. F. Prins op een vergadering van de Vereniging voor
eniging) heeft de presidente, mejufAdministratief Recht in de Domstad, waar de voor- en nadelen van een ombudsfrouw A. Tak uit Den Haag. tijdens de man tot wie de burger zich kan wenden als hü zich door de overheid tekort geopeningsrede er aandacht aan geschon- voor aanstelling van een ombudsman, zoals bekend een algemeen vertrouwensken, dat in de memorie van toelichting man tot wie de burger zich kan wensen als hij zich door de overheid tekort geop de rijksbegroting is meegedeeld, dat daan voelt.
de regering de schoolgeldbedragen voor
het kleuteronderwijs liefst met 150 proOok prof. mr. A. M. Donner, presi- lichting in de lokale sfeer door mencent in één keer wil verhogen en deze
dent van het Europese Hof in Luxem- sen tot wie men zich mondeling kan
van / 1 op 2.50 wil brengen, terwijl in
burg zei. dat er telkens kortsluiting wenden. Gemeentelijke voorlichtingsorde Algemene Nederlandse Onderwijzersis tussen de administratie en de een- ganen zijn volgens hem dringend noFederatie (ANOF). juist overwogen
voudige man, die niet wil praten over dig, omdat het „ieder wordt geacht de
werd deze schoolgeldbedragen af te
de juiste toepassing van bepaalde re- wet te kennen" een waanzinnige regel
gels maar over zijn probleem waar- is geworden: De mensen willen voorlichschaffen. Spreekster zei: „Als Zwolsman 100 procent wil verhogen, zegt de
voor hij een oplossing zoekt. De men- ting over wat in een bepaald geval hun
regering
„neen". Van prijsopdrijving
sen die van het ene loket naar het recht is. Dat de individuele leden van
mag immers geen sprake zijn? Welke
andere hollen hebben, volgens hem, het parlement honderden brieven krijinstantie grijpt nü in? Wij wachten maar
iemand nodig aan wie zij hun pro- gen waarin om voorlichting wordt gevraagd, juicht hü bijzonder toe omdat
af wat de Staten-Generaal hiervan zegt
blemen kunnen vertellen.
en hieraan doet".
dat kennelijk in hen
Poelje
sprak
zich het vertrouwen
Prof. dr. S. O. van
gesteld van grote betekenis is
wordt
Mejuffrouw Tak was van oordeel dat pertinent tegen de instelling van een voor de ontwikkeling van de demokrade vereniging ook in regeringskringen ombudsman uit. Hij bepleitte een voor- tie. Een groot „klachtenbureau" aan
naast waardering nog een sterke gede top acht hij niet nodig, omdat de opringschatting ontmoet ten aanzien van
lossing veel dichterbij ligt.
de taak van de kleuterleidster. De komvan
De sekretaris-generaal van het deparmissie van overleg inzake het kleutertement van Binnenlandse Zaken, dr. A.
onderwijs wordt niet vaak bij elkaar
H. Guenther, gaf als zijn persoonlijke
geroepen, maar als er een bespreking
mening te kennen, dat een duidelijk geis, proeft men gedurig deze instelling.
konstitutioneerde
Kamerkommissie een
Deze onderwaardering kreeg naar haar
negatieve faktor, namelijk de verminmening weer een sterk aksent gedudering van het verkeer tussen de burrende het overleg over de beloning
gers en hun gekozen vertegenwoordipraktische oefening. Er was een voorgers, zou kunnen elimineren. Een nog
stel van de ANOF deze gelijk te trekgroter vraagteken dan bij de „rijksverken met die van het lager onderwijs,
trouwensman"
zette hij bij de vertrouomdat deze arbeid op eenzelfde niveau
in de gemeente, die zijns inwensman
ligt. Maar tot aanvaarding is het niet
ziens
de funktie van burgemeester,
gekomen, want men was ten departeTijdens de gistermiddag in Haarlem wethouders en raadsleden
zou uithollen.
mente niet af te brengen van de ziens- gehouden vergadering van de NederZij zijn het, volgens hem, in de eerste
wijze, dat een kleuterleidster minder landse Orde van..Advocaten heeft de de- plaats die de klachten
moeten behanintensief betrokken is bij de praktische ken, mr. F. baron Feltz uit Amsterdam, delen en erop moeten toezien, dat de
oefening dan haar kollega bij het la- gezegd, dat de advokaat in de rechts- zelf
bestuurstaak behoorlijk wordt verger onderwijs. Een deskundig onderzoek pleging niet meer is weg te denken, vuld. Ook mr. Siegmann, lid van de
zou weleens tot een verrassend resul- maar dat hü zich een positie heeft ver- Eerste Kamer, voor de KVP, keerde
taat kunnen leiden, aldus de presiden- worven, die gevaarlijke kanten heeft. zich tegen de gedachte om een omte.
Deze worden niet steeds tijdig onder- budsman aan te stellen, aangezien de
kend en kunnen tot afbrokkeling van de Kamerleden, de provinciale en gemeenmaatschappelijke positie leiden. Het be- telijke vertegenwoordigers de vertrouroep brengt met zich mee, dat ieder proin gat bleem op zijn objektieve merites wordt wenslieden van het publiek zijn.
getoetst. De advokaat staat nu eenmaal
Motors
open voor de argumenten van de tegenpartij en haar zwakke zijde zoekende,
kent hij de broosheid van zijn eigen stellingen. De advokaat is gewend voor anderen op te treden en niet op te komen
Het ongeval, waarbij de 39-jarige tex- voor eigen belangen.
tielarbeider W. C. Lanslots uit Tilburg,
Mr. baron Feltz wees ook op de voorvader van acht kinderen woensdaglichting,
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vrijgesproken, omdat door hun detek- | handelingen met vertegenwoordigers van
tiveachtige
vindingrijkheid en door hun I de „L'nited Auto Workers Union" (UAW)
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260.000 arbeiders, die op 89 fabrieken
klein
onderdeel
strafzaken slechts een
Verschillende mensen zijn al door de povan de G. M. werken. Ongeveer 90.000
van de taak van de advokaat is.
litie gehoord.
arbeiders op 41 fabrieken waar belangrijk werk voor de defensie wordt verinterview
Voordracht. 11.20 Onbewoond
12.05 Amsterdamse richt of vitale onderdelen voor autoen grammofoonmuziek.
Politiekapel. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- mobielfirma's worden gemaakt, zijn van
en tuinbouw. 12.33 Voor het platteland. 12.39 het stakingsparool uitgezonderd. Hejt is
Stereofonische uitzending: Licht instrumen- voor het eerst dat bij de Amerikaanse
taal kwintet. 13.00 Nieuws. 13.15 Voor de automobielindustrie
een „selectieve staMiddenstand. 13.20 Kamermuziek. 13.45 Wik19.30 Korte hervormde kerkdienst. AVRO: ken en wegen, lezing. 14.00 Mezzo-sopraan en king" is uitgeschreven.
uit de piano: moderne liederen. 14.35 De Misstap
20.00 Nieuws. 20.05 Fragmenten
De Amerikaanse regering voelt niets
opera Manon Lescaut (gr.) 21.00 Eens in van Penelope. hoorspel. 16.00 Nieuws. 16.02 voor een staking in de weken voor de
boven
de
zesZestig
Lichminuten
Sociëteit:
voor
je leven mijn jongen, hoorspel. 21.35
22.30 tig. 17.00 Oude liedjes. 17.15 Stereofonische verkiezingen. Zij volgt de besprekingen
te orkestmuziek en zangsolisten.
uitzending:
Instrumentaal ensemble en zang- in Detroit met grote belangstelling, meNieuws. 22.40 Actualiteiten 22.35 Rijkdom
18.00 de omdat zij niet wil dat de nieuwe conVocaal
ensemble.
der welluidendheid: klassieke en moderne solisten. 17.40
uitzending:
18.15 Stereofonische
Nieuws
grammofoonmuziek. 23.55—24.00 Nieuws.
tracten in de automobielindustrie een
Dansorkest en solisten. 18.50 Openbaar
Kunstbezit. 19.00 Stereofonische uitzending: inflatoire spiraal veroorzaken. Door inTelevisieprogramma's
Parlementair grijpen van president Johnson werd donRitmisch strijkorkest. 19.30
10.45—12.15 Hoogmis. NTS: 19.30 overzicht. 19.45 Regeringsuitzending: SamenRKK:
derdag nog een staking bij de AmeriWeekjournaal. 19.55 Journaal. 20.00 Sport in werking met ontwikkelingslanden. Ter inleispoorwegen over looneisen voor
kaanse
beeld. NCRV: 20.30 Alles draait om Moeding van deze nieuwe rubriek heeft Paul de
Zang met instrumender, TV-film. 20.55
ten minste 60 dagen uitgesteld.
Waart een gesprek met dr. I. N. Th. Die-

’

Rond vijf miljoen gulden heeft het
nieuwe Emma-viadukt in Groningen gekost, dat gistermiddag onder
burgegrote belangstelling door
meester J. Tuin van Groningen is
geopend. De heer Tuin drukte op
een knop, waardoor een pijl omhoog schoot. Na een explosie ontplooide zich de nationale vlag, die
aan een parachute langzaam naar
beneden kwam. Het nieuwe viadukt. een belangrijke radiaahveg,
zal het verkeer in zuidelijke richdoen
gemakkelijker
ting
doorstromen en overspant het Groninger spooretnplacement over een
lengte van vijftig meter. Op de foto
rijden de eerste auto's over
het
nieuwe viadukt.

Bij verloting van duizendste DAF:

VAN DOORNE LAAKT

PRIJSMAATREGEL
IN AUTOHANDEL GEEN VERTIKALE
PRIJSBINDING; STRAKS HOGERE
ADVIESPRIJS; INKONSEKWENT

Commissie Warren

Televisie geeft
van advokaat
vertekend

beeld

Alleen Oswald pleegde
Bromfietser viel dood
moord op Kennedy
De conclusie in het rapport
e Sleuf niet afgebakend:
Amerikaanse commissie-Warren over
president Kennedy luidt
de moord
juridische nasleep
verwachtingen,
volgens de algemene

(Van onze korrespondent)

Dr. Huub van Doorne, direkteur van de DAF-automobiel fabrieken te
Eindhoven, heeft ernstige kritiek uitgeoefend op een maatregel van de regering
die een opheffing van de vertikale prijsbinding in de automobielbranche beoogt.
Hij deed dit tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van de verloting onder
het personeel van de 100.000-ste DAF-personenwagen, die gistermiddag in
op
Eindhoven, heeft ernstige kritiek uitgeoefend op een maatregel van de regering
Doorne, dat er in de autohandel, voorzover mij bekend, geen vertikale prijsdat de misdaad werd gepleegd
binding bestaat. Er zijn bij mijn weten geen fabrieken of importeurs in Nederéén, geestelijk gestoorde, man

—

\„

—

door
Lee

land, die aan hun dealers de verkoopprijs In de praktijk dwingend voorschrijven, Harvey Oswald
zonder dat er medemogelijkheid zou bieden tot ontduiking. De fabrikant of importeur stelt dus plichtigen of samenzweerders in het
Het zou ook onmogelijk zijn hieraan de hand te houden, omdat inruil altijd spel waren. Het rapport zal. naar bekend, morgenavond voor publikatie woreigenlijk een adviesprijs vast.

_

den vrijgegeven.
Het ziet er nu al naar uit. dat het
een „bestseller" wordt. De publieke belangstelling is tijdeqs het onderzoek van
de kommissie naar de omstandigheden
rond de moord op het
Amerikaanse
staatshoofd, dat tien maanden in beslag
heeft genomen, zeer groot geweest. De
miljoenen
heeft
regeringsdrukkerij
gedrukt,
exemplaren van het rapport
die maandagmorgen in de verkoop zulUitgeversmaatlen worden gebracht.
schappijen zullen er nog eens miljoenen
in de handel brengen. Radio en televisie hebben regelingen getroffen om hun
normale programma's te onderbreken
voor uitvoerige berichten en beschou-

Deie prijzen zijn gebaseerd op een, het personeel van de 100.000ste DAFdealer, j personenwagen bekend gemaakt. Zes cijminimum provisie ""oor, de
Hieruit moet hij zijn noodzakelijke kes- jfers werden onder trompetgeschal en
ten bestrijden en
wat zeer belang- j trommelgeroffel uit een vliegtuigje gede nodige I worpen boven het voor de fabriek verrijk is voor de gebruiker
service verlenen. Deze service is voor- jzamelde voltallige personeel. Daarna
al daarom van zo groot gewicht, om- i werd pas de juiste volgorde der cijdat deze voor de bedrijfszekerheid voor I fers bekend gemaakt. Als gelukkige
de levensduur van de wagen, maar! kwam uit de bus de heer Th. G. Lic,
vooral ook voor de veiligheid op de j magazijnmeester bij
DAF-Rotterdam,
weg niet gemist kan worden. Voor de jreeds bezitter van een DAF maar doldealer is het dan ook onmogelijk om! gelukkig met deze Daffodil de Luxe.
enig dccl van zijn korting te laten val- j
len, zodat deze maatregel geen enkel
In zijn toespraak had de heer Van
prijsverlagend effekt kan hebben. Dat | Doorne tevoren juist het personeel te
de regering tot een dergelijke maatre- i Eindhoven zeer geprezen voor de invan de
gel komt, is dan ook alleen hieruit te spanning van de laatste jaren. Nadat wingen over de bevindingen
verklaren, dat zij hierover met de or- dan ook de eerste en enige 100.000-ste commissie, zodra het embargo op de puganisaties van het bedrijfsleven geen I personenwagen was verloot, werd be- blikatie van het rapport is opgeheven.
enkel overleg heeft gepleegd.
kend gemaakt, dat nog een tweede wa- Men verwacht overigens, dat het rapgen onder het Eindhovense personeel port weinig verrassingen zal opleveren,
Door nu met veel tam-tam de niet zou worden verloot. Hier was de geluk- als die er al zijn.
voorkomende prijsbinding onverbindend ; kige de Belgische machinebediener Alex
te verklaren, ontstaat bij het publiek Lekens uit Heusden, die met zijn negen
de indruk, dat er aan de automobiel- ; jaar oude auto wel aan een vernieuwing
prijzen wel wat te doen is. Als de re- ;
was. Over het bedrijf zei de heer
gering gemeend heeft
dit tot i toe
dat
Van
Doorne nog, dat niet de produktie
prijsverlaging zou kunnen leiden (want i op
bepalend is voor het succes,
zichzelf
mij
een ander motief kan ik
niet inwel de periode waarin de eerste
doch
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donken) dan vrees ik dat het omgehonderdduizend zijn gemaakt: vijf jaar.
keerde wel eens bereikt zou kunnen Hij noemde een
Hilversum 1 402 m. 8.00 KRO. 10.00 CONpopulaire auto's VENT
VAN KERKEN. 11.15 KRO. 17.00
worden. Zal men de adviesprijzen nu van zeer bekendeaantal
merken,
waarvan
de
19.30 NCRV 20.15—24.00 KRO.
IKOR.
i
juist niet moeten verhogen om de hanKRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Klassieke grammoeerste
honderdduizend
evenmin
binnen
delaar „zwemwater" te geven voor het j de vijf jaar werden geproduceerd.
8.30
8.25 Inleiding hoogmis.
Is | foönmuziek.
toestaan van kortingen?
Zo
wordt dit getal eenmaal bereikt, dan blijkt wel
Hoogmis. 9.30 Klassieke grammofoonmuziek.
1
9 45 Nieuws. CONVENT VAN KERKEN. 10.00
eigenlijk door de regering een gezonde I
KRO:
(Vrijgemaakt).
kerkdienst
toestand, waarbij de fabrikanten en de aldus de heer Van Doorne. dat het pro- I'■ Geref.Pianoduo:
moderne muziek. 11.45 Klasdukt
levenskracht
11.15
miljoenste
heeft.
De
importeurs elkaar bekonkurreren met
12.00 In het land van
komt dan te zijner tijd ook wel van de sieke liederen (gr.) lezing.
12.20 Fragmeneen zo laag mogelijke adviesprijs, te- band, zo dacht hij.
de dichter, literaire
ten uit de opera: Die Walküre (gr.). 12.50
niet gedaan en ondermijnt men het
Buitenlands commen'iar. 13.00 Nieuws. 13.10
vertrouwen door het vervagen van de
Lichte grammofoonmuziek. 13.20 De taak
prijzen, aldus dr. Van Doorne.
van het Katholiek wetenschappelijk onderop Dam
wijs in de huidige maatschappij, lezing.
Nog vreemder vond de heer Van Door- i
13.30 Koorzang en instrumentaal ensemble.
Vocalistenconne het, dat dezelfde regering, waarvan
Internationaal
14.00 11e
cours: Radio-Filharmonisch orkest en pianohij zich afvroeg of deze niet te vaak op
soliste: Klassieke muziek. 15.00 De hand
de stoel van de ondernemer gaat zitde ploeg, lezing. 15.05 Lichte grammoaan
ten, hier de vertikale prijsbinding onfoonmuziek. sportreportages en -uitslagen.
16.30 Lichte grammofoonmuziek. 16.45 In
wettig verklaart, doch ervoor waakt, dat
café San Pietro: 't Concilie, bekeken vanaan de prijsbinding van de Kolen- en
uit de wandelgangen. IKOR 17.00 HervormStaal Gemeenschap de hand wordt gede kerkdienst. 18.00 Oecumenisch nieuws.
zeggen
houden. Een prijsbinding, die door de
18.10 Koorzang: geestelijke liederen 18.30 Gejustitie wordt beschermd terwijl dezelfmeente-opbouw in het Oldambt. klankbeeld.
18.45 Gammofoonmuziek. 18.50 De kerk aan
de justitie een prijsbinding van fabrikanOp schriftelijke vragen van het ge- het
werk. 19.00 De Open, Deur, veertienten, die notabene artikelen moeten mameenteraadslid H. van Veen (Veilig daagse rubriek. NCRV: 19.30 Geestelijke lieken uit het prijsgebonden staal, moet Verkeer) aan b. en w. van Amsterdam deren en orgelmuziek (gr.) 20.00 Nieuws.
vervolgen. Hij noemde dit op zijn minst over ongeregeldheden bij het Nationaal 20.08 Reflex: meditatie. KRO 20.15 De zingende Archipel: muzikaal klankbeeld van de
inkonsekwent. Eerder had de heer Monument op de Dam, en welke op- Griekse
eilanden. 21.15 Symfonie-orkest van
gezegd,
Van Doorne
dat hij hoopte wan- voedkundige middelen er bestaan de Londen en
solisten klassieke nuziek. 22.05
neer er een veroordeling mocht volgen Amsterdamse jeugd de betekenis van Reisoogst: zwerftochten door gedroomde en
wegens de door de DAF voor haar rewerkelijke werelden. 22.25 Boekbespreking.
dit monument te verklaren, hebben b. en 22.30
Nieuws. 22.40 Avondgebed. 22.50 Landkening genomen delen van pensioenprebetwijfelen
zij
het
w. geantwoord, dat
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mie en
straf na of het toespreken via een geluidswagen, Lichte
23.55—24.00
grammofoonmuziek.
1 januari zou mogen uitzitten „omdat ik zoals de vrager had gesuggereerd, eniNieuws.
er dan pas goed de tijd voor krijg". ge gunstige uitwerking zal hebben op de
HUversum 11. 298 m. 8.00 VARA. 12.00
Na deze ernstige woorden, waaraan jongeren, die zich bij de door henzelf AVRO.
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EERSTE
hoeverre het nuttig kan zijn het bureau 10.30 In gesprek met. literair Interview.
11.05 Koninklijk Filharmonisch orkest: amuvoorlichting en representatie in te schasementsmuziek. AVRO 12.00 Licht muziekkelen. Er wordt reeds zoveel mogelijk programma. 13.00 Nieuws en postduivenbeREDE TH
preventief opgetreden. Getracht wordt richten. 13.07 De toestand in de wereld, lete voor- zing. 13.17 Mededelingen of grammofoonmuProf. ir. C. Rodenburg heeft gister- nl. het groeperen van jongelui
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en
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tale begeleiding. 21.45 Ooggetuige: Interview
met Fidel Castro. 22.00 Viool-recital: klassieke muziek. 22.20 Dagsluiting. NTS: 22.30—
22.35 Journaal.

penhorst. Staatssecretaris van buitenlandse
dr. J. Tinbergen. 20.00
zaken en prof.

VN-LEGER BLIJFT
OP CYPRUS TOT
26 DECEMBER

Nieuws. 20.05 Radio Filharmonisch orkest en
klassieke muziek (opn.). 20.45 28 september 1864: programma t.g.v. de oprichting van de Ie Socialistische Internationale.
MAANDAG 28 SEPTEMBER 1964
100 Jaar geleden. 21.45 Lichte muziek. 22.10
Hilversum I. 402 m. 7.00—24.00 NCRV.
Licht instrumentaal trio. 22.30 Nieuws. 22.40
NCRV: 7.00 Nieuws en SOS-berlehten. 7.10 Balans, actuele kroniek. 22.25 Weerklank:
Dagopening. 7.20 Lichte grammofoonmuziek. muziekrevue. 23.30 Lichte grammofoonmu7.45 Radiokrant. 8.00 Nieuws en NCRV-lied. ziek. 23.55—24.00 Nieuws
De Veiligheidsraad heeft gisteren het
8.15 Gewijde muziek. 8.30 Lichte orkestmuTelevisieprogramma's.
mandaat van het VN-leger op Cyprus
ziek (gr.). 8.45 Lichte grammofoonmuziek.
CVK, IKOR, RKK: 19.30 Kenmerk, veer- met drie maanden tot 26 december ver9.00 Verzoekprogramma voor de zieken. 9.35
kroniek van de kerken. NTS: 20.00
Waterstanden. 9.40 Voor de huisvrouw. 10.10 tiendaagse
Journaal
weeroverzicht. 20.20 Politieke lengd. Een resolutie daartoe was ingeKlassieke grammofoonmuziek. 10.20 Rondom uitzending:enBoerenpartij.
Ivoor20.30 Slapstick uit diend door Bolivia, Brazilië,
het Woord: theologische etherleergang. 11.05 de oude doos. 20.35
Roaring twenties, muzi- kust, Marokko en Noorwegen.
Lichte grammofoonmuziek. 12.25 Voor boer kale
Deze
show. 21.00 De laatste uren van Mary werd
dagen eenen tuinder. 12.30 Mededelingen t.b.v. landna
een
debat
van
tien
(Yield
(Beide
Hilton
to
film
keunight),
en tuinbouw. 12.33 Orgelspel: populaire mu- ringen 18 jr.). the
stemmig aangenomen. Na de stemming
22.35—22.40 Journaal.
ziek. 12.53 Grammofoonmuziek, eventueel acmaakte secretaris-generaal Oe Thant
ZATERDAG 26 SEPTEMBER
tualiteiten. 13.00 .Nieuws. 13.15 Licht instruRegionale Omroep Noord en Oost. FM: 96,2 bekend dat tussen TurkUe en Cyprus
mentaal ensemble. 13.35 Lichte orkestmuMHz. 97,45 MHz. 98,95 MHz. 18.30—19.30 Reziek (gr.). 14.05 Schoolradio. 14.35 Lichte orovereenstemming is bereikt over afloskestmuziek (gr.). 14.50 Orgelspel (gr.). 15.05 gionaal weerbericht van het KNMI in De Bilt. sing van een derde van het Turkse miViool en piano: klassieke muziek.
15.40 Drense uutzendink Saomensteld deur en ulv. litaire contingent op Cyprus.
Deze af„De maotschapGeestelijke liederen. 16.00 Bijbeloverdenking. Tonny M. van der Veen.
16.30 Moderne en klassieke kamermuziek. pelieke untwlkkeling van Drenthe", schreven lossing was tot nu toe door Cyprus ge17.00 Voor de kleuters. 17.15 Kleuterliedjes deur Wan Wolters. Ditmaol is het unnerwarp: weigerd en de kwestie dreigde begin de(gr.).
17.30 Stereofonische uitzending Licht „Meinsen helpen" presenteerd deur Geesje ze maand ernstige vormen aan te neGeerta—Been. Hans Heyting en Hitjo D.
instrumentaal kwintet. 17.50 Regeringsuit- Schuth.
men.
Regie: Tonny M. van der Veen.
zending Tourisme in Suriname, door J. A.
„Drenthendag
1964". Drenthen oet de vrömde
Voor het onderhoud van het VN-leger
Hummelen. 18.00 Marinierskapel der Koninklijke Marine. 18.20 Uitzending van de Partij komt weer iets kieken en praoten in De Olie tot 26 december zal een bedrag van 7
Laantschap.
gaf
Jan Weggemans
oes indruk- miljoen dollar nodig zijn.
van de Arbeid. 18.30 Klassieke orkestmuziek
De VS hebben
ken van dizze unvergetelieke dag.
„In oeze
(gr). 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Vodrentse
dichterstuun" wodt vanaomt weer een hiervan al 2,3 miljoen dollar toegezegd,
caal en instrumentaal ensemble: Zwitserse
terwijl Groot-Brittannië 1 miljoen dollar
volksliedjes. 19.30 Radiokrant.. 19.50 Lichte haarfstgedicht bespreuken en veurdragen.
dizze dagen deur Drenthe dein- zal bijdragen. Maleisië
grammofoonmuziek. 20.0
Exodus, hoorspel „Dingen die
J
heeft naar ver„Mans
den"
mp
Tierelier
met zien dweel(2). 21.30 Radio Kamerorkest: klein omroeplocht deur Drenthe".
„De Thrianta's zingt luidt aangekondigd 2500 dollar te zullen
koor en solisten: klassieke muziek. 22.05 We- en
speult drentse haarfstliedties. 19.30—19.50 storten en Japan 100.000 dollar.
reldpanorama. 22.15 Lichte grammofoonmu- Gewestelijk
Weekoverzicht. 19.50—20.00 Evenziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. tueel sportaktualiteiten.
22.55 Boekbespreking. 23.05 Lichte orkestmuziek (opn.). 23.55—24.00 Nieuws.
ZONDAG 27 SEPTEMBER
Hilversum J3. 298 m. 7.00 VARA. 9.40
Regionale Omroep Noord en Oost. FM: 95,2
VPRO. 10.00—24.00 VARA.
MHz. 97.45 MHz. 98,95 MHi. 18 30—18.40 ReVARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnas- gionaal weerbericht van het KNMI
in De Bilt.
tiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte Sportuitslagen.
Burgemeester en wethouders hebben
18.40—19.00 Kommentaar op
grammofoonmuziek (7.30 Van de voorpagina,
de belangrijkste sportgebeurtenissen
besloten
door
de essayprijs-1963 van de gepraatjei. 8.00 Nieuws en socialistisch strijdHenk Ooslinga. 19.00—19.30
Noordelijk meente Amsterdam ioe te kennen aan
lied. 8.18 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Filharmonisch Orkest speelt Het
de Italiaanse J. Kamerbeek jr. voor zijn
Gymnastiek voor de vrouw. 9.00 Klassieke Symfonie van
in 1962 (bij
Mendelssohn. 19.30—19.45 Komgrammofoonmuziek. VPRO: 9.40 Door dubpas. Een programma over kerkelijk en gees- Polak en Van Gennep Uitgevers Mij
bele focus, overdenking. VARA: 10.00 Lich- telijk leven in Noord- m>%AÊt
Mmtoukmmi. ftt- NV te Amsterdam) "~-rrh_n__i bundel
te grammofoonmuziek. 11.00 Nieuws. 11.02 daktie: L. Leertouw,
„CrmOanm
orgel:

—

—

—

—

—

—

Essayprijs-1963 Amsterdam
voor J. Kamerbeek jr.

md^-ar".
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VAN DEN BERG & KOP NV i.o.

ngglrs,
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BRILLEN
BUITEN- SUITE-DEUREN, glas in VW de Luxe 1952. z.g.a.n. | Verpleegster zoekt per 1
Binnenen
BOORD motoren en onder- lood. 203 x 80, kastdeur motor en banden. Ook rui- nov. ZIT-SLAAPKAMER.
stadsziekenhuis,
snel- omg.
delen uit voorraad lever- 190 x 63, tuindeur 200 x 72, len tegen z.g.a.n.
v. Scorel- Leeuwarden. Brieven no.
baar. Gespreide betaling Acmé w-inger met bok. Al- brommer. J.
mogelijk Reitsma. Bleek- les in prima staat. Mei- straat 33c. tel. 26988, Leeu- 5647.
k
tot maximaai 50 woorden per annonce:
laan 105. Leeuwarden, tel. doornstr. 27, Leeuwarden. warden.
Jongelui vragen KAMERS
van -aken en bedrijven tot en met 10 woorden 1 2,00
«i-CBst>"__ 'Iji»li»J
21103—29229.
Partij
elk woord meer """" /0--°
aal- en VISFUI- FORD Taunus 15 M 1957, voor tijdelijk in Leeuwargebben, combinatiewagentie. benz. den. Drachten, of directe
tot en met 10 woorden f 1,75
Een Duitse kruissnarige KEN, nieuwe
~^~
'~^-!; van particulieren elk
no.
1955. omgeving. Brieven
PIANO,
kast
en
snoekschakels
en
netten. 1-12: Fiat 1100 B
mooie
woord meer
0.15
bevragen bij J. A. benz. 1-14; DKW 3= 6 1955. 5654.
goed van toon. Plantsoen Te
Brieven ond. no. 75 et. extra
47, De Wilp, tel. 05944—664 Hoekstra, Sinnebuorren 57 benz. 1-16; billijke prijzen.
zoekt KOSTAanbieding
snelbrom- Jongeman
Akkrum, 's avonds na 5.30 Inruil z.g.a.n.
a contant aan onze kantoren en door
|^
bemiddeling van onze agenten en bezorgers. Alleen
kin- of zaterdags.
"\T^_"
BANDRECORDER.
mer mogelijk. J. v. Sco- HUIS in het westen van
derwagen.
voor regelmatige adverteerders op rekening
Sacramentstr.
relstraat 33c, Leeuwarden, Leeuwarden. Brieven no.
5668.
30. Leeuwarden.
tel. 26988.
overlijden
In verband met
te koop BRANDKAST, 100
10a
O/o Torenstr. bij Oldehove)
Wilt u een goede BIJVERT.V.-TOESTEL, 50 x 50. dressoir, kachels, Mooie OPEL bestel met Jongeman zoekt KAMER Nieuwestad
Philips
DIENSTE? Voor de verteakhouten (oliestook)
.grootbeeld,
stoelen, enz. zijramen, bouwj. '62. Opel in Leeuwarden. Br. nr.
koop en bezorging van onkast,
Tel.
05170met radio en 5664.
Valeriusplein 3. Leeuwar- Kapitan
450.
ze bladen en boeken zoebouwj. '60.
dak,
schuif
-2186.
Ervaren TYPISTES voor ken wij een actieve we- SIGARENWINKEL,
den.
Cresta,
met 2
Vauxhall
zeer
hele of halve dagen; bij- derverkoper in bestaand grote
kamers en keuken. 4 LANGSPEELPLATEN v.a. In uitstekende staat verke- mooi, bouwj. '58. P. Boszonder geschikt voor ge- rayon te Leeuwarden. Bij- slaapkamers
en garage. 2.50. alleen bij muziek- rende Batavus-148 cc ILO ma, Menaldum. tel. 05185huwde iames. Recotype, kantoor
Eva-TelevizierMOTORBAKFIETS
met -263.
Sportlaan 27, Leeuwarden. Fix en Fox, Tweebaks- Geschikt voor vele doelein- handel „Crescendo". KleiVoor dit
winterseizoen
centrum ne Kerkstraat 43,
tel telescoopvering en event.
den. Dichtbij
markt 68 te Leeuwarden, Leeuwarden.
stenen BUNGAEigen grond. 20913, Leeuwarden.
375, kleine
huif. F. Dam, Hoofdweg V.W. de Luxe '52
Gevraagd.
zelfstandige tel. 26876.
575, LOW te Akkrum. Br. nr.
Br. nr. 567".
Anglia '55
132. Murmerwoude.
Ford
VERKOPERS (STERS) in
Bij ons koopt u alle nieuTaunus gesloten be- 5655.
Ford
diverse plaatsen, voor een Zoekt U
BIJVERDIEN^
Goudenre- we MEUBELS tegen lage Twee prima NSU BROM- stel
650, T.V. 53 cm 3
zeer gewild schoonmaak STE? „Plenty-Work"! Ja, HERENHUIS
SLAAPKAMERS voor
genstraat 62 met o.a. ruime prijzen en. ... Wij ruilen MERS (Quickly). Voor-en Siemens
225, Grundig 53
en huish. art. Hoge kor- —óók voor U! Inl: Bureau suite. 6 slaapkamers, etc.
Bleeklaan 11.
Wegens aan- cm met ingebouwd 2e net 3 dames.
achtervering.
uw
Firoude
meubels
in.
ting. Voor serieuze en flin- „Cum-Laude", Postbus 113, Koopsom n.0.t.k.,
eigen ma J. v. d. Bos, Weerd schaf auto. Na 6 uur. Lijs350, Nordmende salonkast Leeuwarden.
ke pers. een zeer goed be- Hilversum.
grond. Spoedige aanvaar- 28, Leeuwarden, tel. 28823. terstr. 38. Leeuwarden.
met radio, T.V. en platen- Gevraagd KOSTGANGERS
staan. Postbus 37
Emding. Makelaardij Van der
SINDS 1853
men.
BOERENKNECHT, pl.m. Schoot en Co., Stationsweg KLOOSTERTAFEL met 2 Uw adres voor SACHS wisselaar 750. Ook rui- (’6,— p. dag.) Br. nr.
67,
Leeuwar- 5680.
17 jaar. J. Kroes, Rijks- 26, Leeuwarden.
bijbehorende fauteuils
en stationaire motoren, on- len. Houtstr.
Op tassenatelier enige flin- straatweg 1, Deersurn,
tel.
goede staat. derdelen en reparaties. A. den.
bank,
in
een
ke MEISJES als leerling- 05152-493.
KOSTUUMS voor toneel
WOONHUIZEN Landbuurt Na 7 uur. Vogelkersstraat Zwager. Grote Kerkstr. 21,
VERL. SCHRANS 83 TEL. 26230
SIMCA 1500, bouwj. 1964, en optochten, ook voor
stikster, plm. 16 jaar. SucLeeuwarden,
31 en Achter Landbuurt
05100tel.
Leeuwarden.
10.
LEEUWARDEN
ruim
staat,
Fa.
prima
ces Grote Kerkstraat 71,
in
kinderen.
A. Gerlach.
53. Beide in prima staat
-27886.
gelopen. Luxe Doelestraat 3, Leeuwarkm
20.000
Leeuwarden.
van onderhoud. Geschikt Belangrijke
MEUBELslaapstoe- den, tel.
05100—20318—
voor jonge'ui. Vrij te aan- VERKOÖP! Verpletterend MOTOROVERALS. RAF- uitvoering metLodewijkstr.
Nette VERPLEEGHULP
27176.
Makelaardij Van lage
vaarden.
prijzen! Ziet etala- kleur. Goedgekeurde mo- len. Willem
in klein rusthuis (14 per- B.z.a.
der Schoot en Co., Stations- ges. B. Douma's meubile- tor, bromfietshelmen van- 51, Sneek. tel. 05150-2027. Zomernette gediplomeer- weg
sonen). Huiselijk verkeer. \
en WINTERBER26. Leeuwarden.
ring. Voorstreek 70. Leeu- af f 14,50. MotorhandschoeKAPSTER in Leeuwargeslaagde GEREEDSCHAP, in grote
gor- In prima staat verkerende GING.
A.ito's, caravans, Wilt U een
motorbroeken,
nen,
Gezellige sfeer. Brieven: de
warden,
tel. 05100-25197.
den
omgeving. Br. no.
of
Dan
belt U verscheidenheid b.v. een
Inl. Arkenbouw avond? Juist.
dels, brillen, laarzen. De MERCEDES Benz 170 SV, enz.
Rusthuis „Theodora", De 5691.
Eén van de schitterend geNeerlands zaag, hamsr, beitel, schaaf,
naar
tel. maar.
legen ETAGEWONINGEN Nieuw Perzisch TAPIJT, allerbeste kwaliteit regen- bouwj. 1954. 's Avonds na Spruyt. Heerenveen.
Beaufortweg 1, Doorn.
boomzaag.
kleinste ARTISTENPAAR. nijptang, bijl,
Pasteurweg te Leeuwar175. Breedstr. 51. Leeu- pakken. Meijer, Kleine 5 uur. G. Procee, Burg. 05130-2044.
ge^
TYPEWERK
thuis
bankleiding
schroevendraaier,
dit
Algehele
van
Voor de verzorging van vraagd. Franekerstraat 44, den. Vrije vestiging. Make- warden.
Kerkstraat, Leeuwarden. Steenhuizenlaan 69, BerF. schroef, slijpsteen, boormaVW gesloten bestel, VW gezelscharj de heer
prettige, oudere dame te
laardij Van der Schoot en
gum.
Simca
de Luxe, VW toerbusje. S. Schaafsma Heiligeweg 3. chine, ijzerboren of steen.Co., Stationsweg 26, Leeu- Eersteklas, weinig
ge- HOREX Regina.
Haarlem, enigszins hulp- Leeuwarden.
in prima
Re1959,
Beimers,
Beaulieu
Dennenstr. 39, Harlingen. tel. 05178—2838. boren, vindt ulage
Opel
koop
warden.
WASMACHINE
te
Wegens
sterfgeval
bruikte
behoevend,
ge- ADM. KRACHT voor halwordt
prijzen
tegen
kwaliteit
wagens,
1955,
Leeuwarden,
verwarming,
langpracht
met
kord
tel. 26564.
vraagd
FORD
Cortina 1500 de
zorgzame JUF- ve of hele dagen. Br. no.
IJzerhandel,
bij
Postmus
NAAMPLAATJES,
zaamwasser,
spotprijs lage prijzen, grammofoon- Luxe, bouwj. 1964, slechts
plastic
Voor toekomstige eigen beFROUW, die tevens enige I5689.
61 (bij de
woning of
geldbelegging 215. Z.g.a.n. centrifuge, met versterker en platen. 4000 km gereden. Inlichtin- Nieuwe luxe AUTO'S. 4 en en emaille uitvoering. Fa. Ruiterskwartier
lichte huishoudelijke bezigHarmonie) Leeuwarden.
pers.
6
Bosch
G.
van
den
Dronrijp.
75.
Joh.
Semsdekselbeveiliging
HERENHUIS,
Faber,
Anna
met
H.
W.
Bijnsgen
13,
garage
Troost en De
Klokstr.
heden wil verrichten. Vas- Net PERSOON met menVerl. Schrans Leeuwarden, tel. 28824.
wascombinaties straat 3, Leeuwarden.
Boer, Steenwij kerweg. Wol- Boxengarage.
te flinke werkster aanwe- i senkennis en comm. fee- straat 2. Koopsom ’40.000. Nieuwe
MUZIEKBrouwer 's
Leeuwarden,
25271.
tel.
111.
Thans
verhuurd
vega of bij G. R. Faber,
voor van .' 764 voor 585. Verzig. Nadere inlichtingen ling. Br. no. 5686.
Giekerk,
SCHOOL.
tel.
'62,
Messer- Harm Wiegersweg
’111.50 per maand. Make- der rijwielen, stofzuigers, DAF 750
15. Wij bieden de nieuwste wa- PRESINTSJES by
verstrekt gaarne mej. Cl.
Akkordeonüs 05103—307.
naaimachines,
schmitt
'61.
Honda
300
cc
iaardij
teVan
der
Schoot
en
elektr.
PERSOON,
Zuidveen post Steenwijk.
de Groot, Prof. mr. Ger- Net
zelf Horegens TAUNUS 17 M super. kocht stjüre wy foar jo de piano- gitaar- melodica.
Stationsweg 26. Leeu- gen uiterst concurrerende '62; Jawa 250 cc, Heinkel
brandyweg 105, Leeuwar- ca bedrijf gehad, voor kan- Co..
2
en 4 deurs, met radio en
oer. It Ule- Lessen kunnen worden geBaNauta,
warden.
en
prijzen.
'63,
Hero
Leeu- scooter
RAP
4 dl. Mercedes DIESEL- verwarming en all risks hiele wrald Hendrikstrjitmagazijn,
volgd te Leeuwarden: Insuden; liefst tussen 5-8 uur. tine, portier,
boerd.
Prins
warden,
v. d. Veldestr. 5, tavus bromfietsen. Met MOTOREN, 43 pk. type verzekerd. Piet Bootsma.
i
chauffeur. Borg kunnen
Ljouwert.
110. Leeute.
lindestraat
BURGERHUIS
met
erf
en
garantie.
Garage
27572,
IJlst,
tel.
tel.
05155Simon
LieverenJong
170.
De
autoverhuurinrichting,
40; BeetguGEZELSCHAPSDAME bij storten. Br. no. 5684.
warderstraat
tuin
a.d.
Klokhuislaan
Wolvega,
(Dr.),
Schram,
no.
-274.
tel.
Roden
tel. 05908- v. Ostadestraat 6, LeeuBakker;
heer, 85 j., in Groningen.
Hielke
mermolen.
33
vrij
te
Drachten.
Direct
Tilstra's
automotor
-■5252.
met plm. 10 te aanvaarden, beh. goedk. Z.g.a.n. BREIMACHINE, 05260-2566.
Beetgum, Mej. Fr. Douma.
Televisie en radio aanwe- JONGEMAN,
tel.
27786.
warden,
SCOOTERRIJSCHOOL
jr. ervaring in installeren,
zig. Brieven no. 5657.
238; Minnertsga Tzumeventueel Wegens
omstandigheden Luxe AUTOBANDEN. AlBleeklaan 9, Leeuwarden, tel.
repareren en controleren Te bevr. Meerkoetstr. 15, merk Passap,
OPELS
en
VWS.
Van
der
marum: D. v.d. Lei. telef.
tegen
Drachten,
ook
ruilen
17
maten.
Onder
Z.g.a.n.
tel.
3366.
wasmaTAUNUS
M
bestelwale
bushalte
tel.
29158
t.o.
Berg.
Aangifte bij alle boHULP in de huishouding van gymnastiek- en revaBerkenstraat
28. b.g.g. Bleeklaan
gen met ramen, km-stand garantie
48, tel. 375.
12.50 en 15. Leeuwarden,
(2 pers.). Swart, Nieuwe- lidatie-meubelen,
uiterst Een grote nieuwe BUR- chine. Brieven no. 5697.
tel.
21115.
venstaande
adressen.
per
stuk.
Jan
v.
Scorelstr.
23000. Joh. Willem Frisomet de
Theorie
26168.
handig, goed
bespraakt,
stad 16, Leeuwarden.
HANDNAAIMACHINE
Pracht
:33 v. Leeuwarden.
tel. 20 nieuwe luxe AUTO's en nieuwste filmprojector. Zo- S.G.A.
straat 74 I, Sneek.
; nette verschijning, bekend GERWONING.
LILLIPUT
het
85.
grond- of stuurverTe bezichtigen na Singer. z.g.a.n. Prijs
26988.
toerbusjes met radio. Bos- wel
HULP huishouding
j
in- door geheel Nederland, i. stand.
verstelbare plastic
ideale
op
zondag.
7
Na
uur.
Niet
snelling.
's
BESTELWAGENTJE
merk
avonds
6.30
uur
en
zagevr. bij ouder 1b.v. rijbewijs B-E (eventuwonend
ma's Autoverhuur. Noordslipje voor celstof luiers.
partijtje LANDHEK- vliet
1.13, Leeuwarden, tel:
echtpaar (wegens emigra- i eel auto), zoekt hem pas- terdagsmiddags. J. Kooi- Halbertsmastr. 33, Leeu- Commer, ziet er nog goed iNog
KEN,
g.g.
platen
(nieuw),
warden.
VOGELGIDS".
stra,
~DE
Box
Badhuisweg 28, Muruit. 's Avonds na 6 uur Y.
051C0—27872.
tic tegenwoordige)
voor i sende werkkring. Ook gekachelG-143, Leiden. Populairste KACHELMICA,
Kakenweg 26, telefoonpalen, gekr. palen,
dagelijks werk. Goed kun- negen als onderaannemer merwoude.
Einer ZIG-ZAG v.a. 325. Grijpstra,
Vogelkwekersblad. Proef- glas, kachelkit, kachelpijmaten,
latten,
alle
schroStiens.
nende koken. Werkster van allerlei montagewer- Nieuwbouw
pen, zakpijpen, ellebogen,
Jagerten, enz. bij O. Ferwerda,
(postze- kachelcement, kolenkit,
IBTttTPt_R
woonhuizen Naaimachinehandel
nummer 0.30
aanw. Mod. flat m. lift ken te fungeren.
assma.
Schrans
86.
tel.
21555
vrije
Molenpad
gels).
'58,
3,
Stiens,
17
M
tel.
Nieuwe
vestiging
met
te Leeuwarden.
FORD Taunus
abonnees\ zeven, schoorsteenmantelA'dam-Z. Goede verzor- :Br. no. 5699.
gespecialiseerde
vogelFord Taunus bestel '61, 334.
HARLINGEN, in koopging. Brieven ond. nr. OC
enz. Rauwerda.
platen,
prijzen vanaf ’28.000,-, 90
gebruikte Singer elek- 500 kg, met nieuwe motor,
Wegens
omstandigheden, boekjes gratis.
Westerplantage 12, Leeu300 aan Recl. Adviesbur. KAPPER zoekt voor een pet.
Een
nieuwe
éénfinanciering.
Verkoop:
goed
Zo
als
Opel
caravan
'61.
Garanplan
NAAIMACHINE,
4
De Bussy, Rokin 62, Am- paar avonden in de week makelaarskantoor F. Pop- trische
KAMERFLAT
Financiering. Automo- schaar Huard PLOEG, 1 Heechterp tegen eengezins- GELDKISTEN. Keuze uit warden.
werk, op een dorp waar
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335.
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79,
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Voorstreek
05100—21480.
Anna Parochie, tel. 348.
tel. 20444.
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HULP in de huishouding
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ILeeuwarden.
voor dag en nacht en met 2 jongemannen
planken balken,
latten.
zoeken Een ZOMERHUISJE, dubUITMESTERj B
2100 '60, Opel Re- | Complete
j URGERWONING (koop),1 i
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gaas.
koken bekend. Meerdere THUISWERK.
Br.
nr bele wand. 6 meter lang, Wegens aanschaffing gasSpe-,
Moderne
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j
(getrokken
mestbak).
]
suite,
1963, Opel Re- J
|kord
3 slaapkaikamer en
Rauwerda, Westerhulp aanwezig, bij bejaar- 5652.
jAuke
gummiwaren.
breed, ruime ka- haard een prima OLIE3.50
m
Imers, vrij achterom, groot |Icialités
Garantie. Finan- 'Tel. 05120-3325.
de dame. Brieven
aan:
slaapkamer en keu- HAARD merk Faber v. kord '61.Automobielbedrijf
Am- [plantage 12, Leeuwarden.
hok, tegen kleine Verzendhuis Maja!stenen
ciering.
kamer.
grote
Lage Nette JONGEMAN, 22 j., mer,
Mevr. Stelwagen,
Verl.
|
gebruikt
HYGIËNISCHE ARTIKERuyterweg. i Duitse HERDER, reu, in- koopwoning met tuin en sterdam. Kerkstraat 79.
„Modern",
Hereweg 116, Marrum (Fr.) ;als ervaren vrachtwagen- ken. Kan ook
worden als noodwoning. Schrans 1, Leeuwarden. Leeuwarden,Detel. 20444.
man- achterom. Br. no. 5681.
chauffeur. Br. nr. 5669.
! braak uitgesloten,
LEN? Zaak van vertrouiPOSTZEGELHANDEL.
De
Vraagprijs
’2500.
Telefoon
te
'vast,
genegen
ook
ruiNet DAGMEISJE, zelfstan- ;
Wegens vertrek: HAARD
Vries, Kanaalstraat
26, wen. Vraagt prijscourant
Impala !len. A. Terpstra, Miedlea- EENGEZINSWONING, ka-j Leeuwarden,
in blanco couvert. Postbus
dig kunnende werken, van Net persoon als CHAUF- 05900-21756.
Bagdad 66, voor nootjes CHEVROLET
!
tel.
29204.
mer en suite, 3 slaapka-i jNieuwtjesabonnementen. 373 Leeuwarden, ('t Beste
op bestelwagen Perceel BOUWTERREIN IV. Enkele maanden ge- j] 1959, Chevrolet stationcar !ne 2, Minnertsga.
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mooie,
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kade 65, Leeuwarden, tel. no. 5685.
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tv|1957,
j
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Beets. Gelegen aan wegl HAARDKACHEL
!engelse fox-terrriër PUPS flat. Hogere huur geen be-i
21487.
;pe 219. Vauxhall
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par-i VERF. glas. behang. Vakbevragen
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36,
i
Leeuwarden.
Leeuwarden.
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S.
100, Gor: edijk, tel. 05133— kleine maat. Parallelstr. 4, i ! 1955 enz.
Agb. BEN. FLAT oostkant
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Kok, Schrans 52 A, Leeu67,
i
Grouw.
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LeeuwarI
i
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2 slaapk., TELEVISIE defect?
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Leeuwarden,
12,
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tel
warden.
FABRIEKSARBEIDER,
den, tel. 05100-24256.
direct. Binnen en 29086, Leeuwarden.27485
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genegen een opleiding te I 153, Leeuwarden, tel. 05100- Mooie '
'
|
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-30543
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bur. Rom(na
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voor echtp. of dame
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30516).
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Even
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!
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!
nr. 5649.
naar L.
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ACCU-REPARATIE.
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langh. TECI
j
heel nieuw artikel mede
2
tel. 24596
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RENAULTS
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HAARD-!
Mag
NEMA,
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middenstandswoning
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tent
caravan
stamboom,
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te nemen. Zo mogelijk in- Nette heer, met vrije tijd,! op geolaatst
Leeuwarden en het komt
55. Goudenre- i j'61. 1 Renault R 8 '63, 1 iKELS
of KACHEL,
weken oud. S. v. d. Schaaf, op prima stand te HILVER- Emmakade 2, Leeuwar- weer klaar.
BIJVERDIENSTE.! Ieen zomerhuisjeworden
i
gevoerd bij de boekhandel I zoekt
'63,
R
enault
1
Regenstr.
54,
Leeuwarden,
i
Gordini
den,
SUM,
dit
i
’93,05 per maand.
tel. 05100—28838 NE12,
c.d. Brieven met uitvoeri- In bezit van auto. Br. no. 's winters maar indien
4 L '62. Garantie, Mich. Elgersmastr.
j jnault
wordt af- tel. 22795.
woning met 4 slaap- MA. Singel 40. Sneek. tel BREUKBANDEN.
Gevr.
Bolsward.
nr. 5667.
Prima
ge gegevens onder
F
inanciering.
Automogebroken
(opslagruimte
j
Leeuwarden, 05150—4378.
kamers te
kwaliteit en pasvorm, lage
5665.
De
aanwezig). Op het terrein Keurig onderhouden KIN-i bielbedrijf „Modern",
plm.
per
jonge
(Las100.—
maand.
Nest
COLLIES
prijzen. Kiestra, Leeuwaruitneem-j
komt een drinkwaterpomp. DERWAGEN,
IRuyterweg, Leeuwarden, sie). 6 weken oud. stam- Brieven. Ruysdaelstr. 23, FERVE tan de fakman! den. Slotmakersstraat
SLAGERS-LEERLING of
(bij
41,
Kastanjestr.
baar.
Prijs
20444.
Dêrfoar
per
jim
2.—
ha
ek de kans Voorstreek-Wortelhaven).
{tel.
m2. Miniboom. Br. Spechtstraat 1, Leeuwarden.
halfwas. Uitsluitend win* n
maal 1000 m2. Hypotheek Leeuwarden.
op
nu
100
de
Skrans.
Kwaliteitsslagerij
Leeuwarden.
kelwerk.
aan huis te ontbieWONINGRUIL. Is u daar- Bihang: Foar 0.10 de ról- Tevens
tot 50 pet. is mogelijk. A. Mooie hoge KINDERWA- MERCEDES Benz 190 D
den. Tel. 05100-27976.
Hans Huizinga, Leeuwerik- Vrijstaand BURGERHUIS- Ruimschoot.
1959; Mercedes Benz 190 Een nest Schotse COL- mee geslaagd? Dan is
Diever,
tel.
snije
wij
le
rantsjes
uw
öf FerGEN, z.g.a.n. Jan v. Sco- D 1961: Mercedes Benz
straat 106, Leeuwarden, tel. JE of kleine bungalow in 05219—1736.
met stamboom. A. adres voor de verhuizing J. ve- en Bihanghüs Joh. Déwé KORSETTEN en Bebosrijke omg. Groninger24350.
relstr. 62b, Leeuwarden.
190 D 1963; Mercedes Benz LIES
Boonstra,
Hoekstra, E. Boonstralaan Postma & Zonen. BleekWeaze 44 Skrans ha's. Kiestra. Leeuwarden,
straatweg 112 d, Leeuwar- Houten
220 1960; Mercedes Benz 20,
TOERBOOTJE
Garijp, tel. 05117—384. laan 25—27. telefoon 24781. 100, Ljouwert.
Slotmakersstraat (bij VoorEen
moderne
KINDERGevraagd aankomend- en i den.
1961;
opbouw.
met
6 x 1.65 m.,
190
Sunbeam Cabr. (niet op zondag).
b g.g. 28782.
streek-Wortelhaven
).
leerling TIMMERLIEDEN
WAGEN.
Fabr.
Koelstra.
1962;
1962;
Peugeot 404
met of zonder 8 pk petr.
LANGZAAM lezen. Voor al
voor de jachtbouw. Beme- Burgerhuizen voor GELD- motor. Oudeweg 99, Drach- Nog als nieuw. Julianastr. Ford Zephyr Six
1962; Schotse COLLIE, 2 mnd., Agb. een 4 KAMERFLAT, uw
verplegingsartikelen
Zwakte na ziekte? Schief4, IJlst.
tel opleiding. Scheepswerf BELEGGING. Brieven nr. ten.
Buick Roadmaster
1957. (Lassie). kamp. afstam., voorzien van centrale ver- enz. „Humanex". Postbus fer's
BLOEDWIJN helpt
Garage Koeneman, WieleTon Bodewes nv., Frane- 1620
warming,
vrij
Vraagt bijzonder snel! Bevat akuitzicht. 737. Amsterdam.
100. Tel. 070—725793.
TROUWPAK, waalplein 1, Groningen,
Stalen
KAJUITZEIL- Z.g.a.n.
ker, tel. 05170—2788.
Gevr. een eengezinswo- gratis monsters en prijs- tief-Lecethine. vitaminen
JACHT Wiebo I. Afm. 7 x maat 52, 2% pits aardgas- tel. 31243.
PAPEGAAI, grijze rood- ning met 3 of 4 slaapka- courant.
WOONHUIS
te
Leeuwaren mineralen, werkt bioplaat.
TRANSPORTEUR
Ëên
1 motor5 pk bb-motor. Z.g. stel met
staart. Pracht jonge vo- mers. Brieven no. 5683.
den, leeg te aanvaarden. 2 m.zeilen,
Bij apothekers
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Stuyvesantweg
transportwerkzaamVW '59. van particulier. gel. Begint te praten.
voor
a.n.
3500. Heren- helm. P.
VERBOUWING of moder- vitaal.
Br. nr. 144.
drogisten.
117, Leeuwarden.
te
's Avonds na 6 uur. Hage- .1150,-. Tel. 070—725793.
heden aan de PEB
wal 178, Heerenveen.
nisering.
Agb. groot BOVENHUIS
De Jong maakt
Mondelinge
doornplein 23 11, LeeuwarLeeuwarden.
centrum Leeuwarden, bev. voor u de tekening. Bouw- Correspondentieclub
Prachtige
Gebruikt
kawitte
TROUW43
cm
T.V.TOEWOONARK
bevattende
sollicitaties aan het
FIB
den.
FOXRAMMEN grote woonk., eetk. 3 sl.k. kundig advies- en tekenbu- VRIENDENKRING. SteynTekselse
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15, Leeuwarden.
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12
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beeld t.v. met 2e
ken en w.e. Te bevr. A.
Leeuwarden.
Lip- droogzolder, geen ben. bu- Leeuwarden, tel. 24580
folbloed.
Y.
Veenland.
Nieuwe leden welkom. Ingelopen.
SchooldijkM 1960. 60.000 km.
ma te ruilen. Aanb. He- Pol. a.b. Libel,
no. 5653.
15,75 p.w. Gevr. kl.
lichtingen gratis.
In staat van nieuw. Julia- penhuzen, tel. 1587—05133. ren,
Mannelijk en vrouwelijk renwal 165, Heerenveen, je. Leeuwarden.
duplex in het W. of i.d. Sels FERVJE. sels bihinggoed als nieuwe lange nalaan 758, Leeuwarden.
Zo
gevraagd
tel. 2906.
je? Dan nr:o.itte jim op'e ZOEKT u; correspondenPERSONEEL
Wegens verandering: 5-j. voor alleenst.
SCHOUW, lang leren DAMESJAS. maat
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vrouw. Br Weaze
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wêze. Dêr krije jim tie adressen, wintersportFriese
],2
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no.
Een
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5
m
breed
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Kortelaan
20.
R.
Foekema, 5682.
Te bevr.
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met Agb. mooie EENGEZINS- dêr ha jim ge iak fan. Bi- wisselingen, gezellige afdeZwagerveen, telef. 05113 Hengstveulen, bekr.
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tel.
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paarden zeer mak en bev. 2 woonk., 2 slaapk., snije wy rantsjes óf. Johs. inlichtingen bij: Vereni(natuur).
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Amsterdams
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etfabriek v. h. J. Hellema TWEELING Brieven no. VAARTBOOTJE. 30 perso- Levering franco L'warden. .VW BUSJE, gesloten be- prima gang. N.o. zondag. moderne keuken, plat en Boonstra, Weaze 44. Skrans ging voor Internationaal
Hoekstra, Warnia- vrij
te Hallurn, teL nr. 05183— WAGENTJE.
Jeugdverkeer.
Stadhounen. 32 pk Mercedes die- V. d. Naald 's Houth. Doe- stel '62, wegens overcom- L. P. 3,
achterom, tegen huur- 100. Ljouwert.
5663.
441.
in
huizen
Oldeboorn.
pleet,
orde,
100
pet.
z
um,
tel. 05946—9019.
flat, prijs tot f 20. Bern. TOPPROGRAMMA's met derslaan 2. Utrecht, tel.
sel, afmetingen 9 x 3 x 45.
slechts 1500,- ook finanBumastr. 52, Leeuwarden. o.a. TV artiesten levert 030—17755.
Reidinga,
Strieoe 14.
Fa. Derrarens, zaadhan- Een HAARD. Brieven met K.
u
Voor PUIN en gebroken ciering. Tel. 05100—26564.
Henk Stuurop. Sneek. tel Dame, m.1.. goed milieu,
del, Goes, vraagt AGEN- omschrijving en prijs on- Akkrum. tel. 05665-331.
bij
puin moet u
de Ruiter
TEN-depothouders voor de der no. 5650.
05150—2886.
biedt dito heer prettig TEHechthouten spitsgat MO- zijn. Wijtgaard. tel 05105- OPEL Rekord 1960, type
verkoop van tuin-, bloem-,
1200, km stand
61000,
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TORKRUISER, met pri- -339-440
Winkel
nn
CAFeRF.TIM- 5676. aan. Brieven no.
landbouwzaden, zaaigranen, Wij kopen
’2250.-; Opel Rekord 1959. Door vertegenwoordiger te
scheepsmotor, Grote
ma
Penta
POCKETS
partij
uw
BROEIRAMERINGEN. Tempel Frapootaard., bloembollen en en andere boeken. Post- afm. 7.65 x 2.50 m., geh. MEN, 5x5, z.g.a.n. Ook als nieuw, ’2150.-; Opel Leeuwarden of omgeving Morgenavond
om 8 uur neker. Tel. 2292.
Een
gereedschappen.
Verpleegster. 25 jr., lieve.
1850.-;
kombuis,
stah.,
met
wc
stationcar
1959
ruime
ZIT-SLAAPKAMER
72,
Leeuwarden.
en
bus
in gedeelten. Joh. Bethle- Ford
ORGELBESPELING
in
de
prachtige bijverdienste.
charmante verschijning i
verwarming
77,
Taunus 12M 1959 met
de Bourbonstr.
Sneek. hem, Voorweg 33, Drieen war- N.H. kerk te Tjerkwerd Er is in Leeuwarden maar k.m.
heer liefst uit medi1350.-;
wegens
maaltijd
f
inruil
me
en
gelegeneen
goedkope
„CAMPINC
Avond- Gevr.: lichte TAFELBOOR KAJUITZEILBOOT, eiken, surn.
BIJVERDIENSTE?
sche
door
Wim
sector. Inlichtingen
Eppinga.
1550.-;
telefoneren,
Opel
Rekord
1957
heid
tot
en
SHOP"
op
met ruime par- bij
werk, o.a. ook thuiswerk, MACHINE, bijv. AEG-DT 6Vz m lang. 8 vergr. 8.M.- Eiken, iepen, essen en Opel Rekord 1953 ’350.-; onze
het
bekende en di
aanleg
keergelegenheid
kosten
van „'t
en dit is
Inl. 4-6, Fit '59 o.i.d. Aangeb.: -ers (16m2). 1 tourmotor- beuken plaat- en BESTEKdiverse mogelijkheden.Mepiksbureau „INTERGaraextra
PANNEKOEKHUYSVauxhall
1954
’450.
telefoon
en
kostenBleeklaan
39.
hoek
1
87,
Camb
Olympia, Postbus
elektr. decoupeerzaag met bootje (vletmodel) met Al- HOUT. Van der Naald's ge
NATIONAL". Joh.
VerWip, Amelandsstr. teller. Weekends afwezig. JE". Gr. Hoogstr., Leeu- pad, Leeuwarden Kijk
en meerstraat 58. Groningen,
pel.
arm en verst, tafel. In pr. bin motor. Fa. B. Wester- houth. Doezum. (Gr), tel 20, W.
warden. Zondag gesloten. vergelijk!
Leeuwarden, tel. 30027, Br. ond. nr. 5578.
De pot schaft maandag
tel. 05900—28277.
HÖgi lonende BIJVER- staat. W. v. d Sluis, Wom- dijk en zn., jachtwerf. 05946—9019.
na 6 uur 20716.
verkoop mels, tel 05159-307.
Lerares
boekjes
Eernewoude, tel. 05117-300i TECHNISCHE
zoekt KAMER voor 2.25 gevulde kalis- Knappe
DIENSTE. door cacao
Vrijgezel,
(alkoffie, thee en
voor vele brommers en al- PEUGEOT 203—1955, gaaf met keuken in Leeuwar- borst met sperziebonen.
stuks f 2.50. Direct klaar6 wenst langsarbeider
deze weg In
artikelen)
voorzien le originele onderdelen bij i slechts
tijd gevraagde
550.- Faber. W. den. Br. o. n. 5693.
Eengoede DAMESSPORT- KAJUITSLOEP,
Hotel „De Oude SCHOUW" Tjerk de Jong. Fotobureau kennis te komen met di
rechtstreeks aan particu- FIETS. Pieter Langendijk- van dieselmotor, lang 8 Spoelstra. Hoeksterpad 2. Loréstraat 8, Leeuwarden. Jong onderwijzer
Weerd la to MEISJE of vrouw, 1 kind
Akkrum voor al uw parzoekt te
lieren, door van ouds be- str. 12, Leeuwarden tel. meter. Br. no. 5695.
L'den
geen bezwaar, huiselijk tv
tijen en recepties. Vaste Leeuwarden.
Bijkoffiebranderij.
ZIT-SLAAPKAMER
in standplaatsen
Z.g.a.n. RENAULT Daukende
pc Brieven onder numen
hout
AFBRAAK
steen
vrije 29023.
voor
voor
caraper
geschikt
Leeuwarden,
TJALKSCHEEPJE
1 okt
Fries
spotkoopje.
zonder
HISTORVËRF Uw elang mer 5666.
Volksge- phine 1959.
vans. Tel. 05665—650.
Prachtige aanzaterdag.
met lage opbouw. Zeer ge- van voormalig
Br. no. 5698.
Verf
1959.
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V.W.
de
Luxe
hanß' Vooren
Parote
Anna
voor SLACHTPAARDEN
St.
77
vullingsverdienste
schikt voor weekend of per- bouw
Amerikaanse
vraap
roldak.
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met
Uw
Net meisle, 20 i
avondje
uw
noodpas
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-koeien
c
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invaliden
tel
bewoning.
manente
Te
bewagen.
1 of 2 ZOLDERKAMERS goed geslaagd
26295
bu.npers.
pracht
weduwen.
Cln
een
VRIENDIN.
hoogste
de
wanneer
Hoge slachtingen
er
Brugwachter
vr.
Kiester- Een nog nieuwe Prisma
2350; Volkswagen bestel of 2i lege kamers die op- een
AOW-trekkenden.
Br.
i
hartig HAPJE
Het oude adres zijl, tel. 05170—2382.
provisie. Schrijft u beslist prijzen.
8 x 40 en 195!). in zeer goede staat. geknapt moeten worden, in „De Goudster" bij op uit VLOERBEDEKKING WaVELDKIJKER
juiste
nummer:
het
Teletafel
genmakers.
dadelijk ond. no. 800 BoekBosma, Leeuwarden of naaste om- staat.
elektrisch gummi1850. Garage
Gezocht net ECHTPA
Voorstreek 100, to Nieuweburen Speciaalzaak
05120-2434. S. de SCHIPHUIS 36 m2, eigen 25 m. Ook
113, tel. 27872 geving. Bolman. Franekerhandel Jan Haan nv. Nw. foon
Grouw105. Leeu- om gezellig met elk:
ruilen.
Noordvliet
6,
Bontepapesteeg
kabel.
grond.
26,
Folgeren
bij
Vries.
C°Urant
21.
Groni-Harlingen.
EbbUurestraat
trekvaart 2a,
sterweg 198, Irnsum.
of 27855. Leeuwarden.
tel.
55—60 jr. RK. Br.
Leeuwarden.
-3Ó285611- t#l- M204 b** tenr.gaan.
Drachten.
gen.
5648.
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DE BEURS DEZE WEEK

Emissieclaims onder
een stevige druk
In deze week kreeg de emissie-aktiviteit onverwacht weer meer reliëf, nadat
door het vakantieseizoen hierin een tijdelijke stilstand was opgetreden. Doordat
de animo op de obligatiemarkt eveneens weer sterk was geluwd en het koerspeil
daar niet meer is gestegen boven het slotpeil van de vorige week, was het begrijpelijk dat het publiek enigszins gereserveerd begon te staan tegenover de wassende stroom van claims, die deze week op het Damrak werd gespuid. Het begon
niet een onverwachte emissieiankondiging van Van Ommeren, die niet minder
dan ’3O miljoen 5%% in aandelen konverteerbare obligaties gaat aanbieden en
waarvoor de claimhanJel reeds direct werd ingezet. Ondanks een fraai prospectus met bijzonder mooie winstcijfers en toegezegde vewachtingen kon de fors gestegen koers niet meer oproeien tegen het claimaanbod. In eerste instantie steeg
de notering van het fonds nog van 245 tot 275, maar naderhand ontstond een afbrokkeling, die het fonds na aftrek van rond 10% voor de claim weer op 245%
deze week vrijdag deed eindigen.

EINDE RENTEDALING

Amsterdam profiteert
van Walll Street

De scheepvaartaandelen ondervonden

tijdelijk enige steun van Van
Ommerens
gunstige vooruitzichten, maar moesten
geval
met
Hetzelfde was in feite het
ook al spoedig de winst weer afstaan. In
Thomsens Verenigde Bedrijven, die
de obligatiemarkt bleef het deze week
al via een fraai prospektus een beroep eveneens rustig. Alleen voor de
5.4 pet.

WAAR ZIJN DE SCHEPEN?

Douane-unie van
EEG in 1967
volledig?
De commissie van de Europese Ekonomische Gemeenschap is van plan
voorstellen bij de ministerraad van de
EEG in te dienen om de volledige verwezenlijking van de douane-unie In de
gemeenschap per 1 januari 1967 te bereiken, aldus wordt in Europese kringen in Brussel vernomen.
Voor het verder afbreken van de
douanerechten tussen de lidstaten onderling zou twee keer een verlaging
van 15 procent en .?en van 10 procent op nader te bepalen data moeten worden doorgevoerd, waarvan de
eerste op 1 januari 1965. Ook het gemeenschappelijke buitentarief zou op
1 januari 1967 volledig moeten worden toegepast.
Deze versneljing van de uitvoering
van het Verdrag van Rome, die reeds
lang op de agenda van de Europese
Kommissie staat, is donderdag uitvoerig door de Europese exekutieve op
een vergadering in Straatsburg besproken. Een definitieve beslissing over het
voorstel door de kommissie wordt de
volgende week verwacht. Maar in beginsel bestaat er al overeenstemming
over.

Marktberichten

van de
king kwam in een
schouwen, waarboven
de gegadigden le noteringen met één cent voor de Goudse
van buiten onze grenzen niet meer op en
twee cent voor de 40+ kaas. De opwaartgrote schaal wensen te kopen. Hierdoor se prijsbeweging gaat vooral uit van de 40 +
lijkt er ook aan de zekere rentedaling kaas waarvan de produktie in tegenstelling
een voorlopig einde te zijn gekomen, tot die van volvette kaas, duidelijk beneden
jaar blijft. Op de Duitse markt echter
hoewel van een reaktie niet gesproken vorig
is nog steeds van een zeker tekort aan 40kon worden. Eerder ziet het er naar uit, -kaas sprake en in 5-6 weekse kaas blijft de
dat het buitenlands beleggingskapitaal vraag het aanbod overtreffen. Dan komen er
stilaan de kerstorders voor Zweden en anop de loer blijft liggen om in te sprinlanden, die speciaal betrekgen, indien zich een krachtige koersda- dere overzeeseop Edammers.
kin" hebben
wat alles ertoe
ling zou gaan voltrekken. Doordat de medewerkte dat de opwaartse prijsbeweging
grote handelsbanken echter nog steeds bleef aanhouden De afzet van Goudse kaas
druk doende zijn hun deviezenpot naar is niet navenant, al dient te worden opgedat de septemberkaas een gezocht prode Nederlandsche Bank over te hevelen merkt
dukt is.
blijft de geldmarkt ruim en houdt de
De ontwikkelingen in Frankrijk dragen ook
lichte ontspanning aan. De beurs sloot eerder bij tot een vaste dan een zwakke
markt,
terwijl men in Nederland ten aanzien
deze week in kalme stemming.

New York: stijging
New Vork, vrijdag - Het koersverloop
op de New Yorkse effektenbeurs onderging vandaag een kleine selektieve stijging, ondanks de staking in de Gene-

van de werking van de Zuivelverordening
bepaalde verwachtingen koestert die tot uit-

drukking komen in deze prijsstijgingen. In
Duitsland echter reageert men voorzichtiger
en beperkt zijn disposities eerder tot wat men
onmiddellijk of in zeer nabije toekomst nodig heeft. Opgemerkt dient dat deze week de
Denen de noteringen van 45+ kaas weer verhoogden.

Op de botermarkt veranderde

niets.

De

produktie ligt minder sterk bij vorig jaar ten
achter dan tot nu toe het geval is geweest.
De produktie van poeder en gecondenseerde

ral Motors fabrieken. De handel was gematigd. De koersen openden aarzelend melk blijven behoorlijk op peil. Het Produktvoor Zuivel geeft thans uitvoermachtien reageerden slechts even op de sta- schap
gingen af voor de uitvoer van 75 ton melk
king bij GM. Het herstel trad snel in per dag. waarbij in de eerste plaats die aanvragen in aanmerking komen die betrekking
en de koersen stegen frakties in de
hebben op de uitvoer van verpakte consumploop van de dag. Staalfondsen leden tiemelk. Vrijdag 25 sept. heeft men voor 2 x
75 ton uitvoervergunningen afgegeven voor
fraktionele verliezen. Chrysler, Ameri- uitvoer op die dag en op zaterdag
26 sept.
(CBS) Kaas
can Motors en Ford waren prijshou- Produktiecijfers
In tons
volvet
40
Boter
dend. General Motors ging iets omlaag. 6 tot 12 sept. 1964 1)
3006
1252
1840
8
tot
sept.
14
1963
2744
1338
1956
Dow Jones gemiddelden: industrieën
+ 10". —B. —6.
1)
Voorlopige
cijfers.
874.67 (plus 1.69); spoorwegen 218.03
(min 0.34); nutsbedrijven 152.20 (min
0.56) en aandelen 309.51 (onv.).
Het Belgische petrcleumconcern Petrofina en zijn Nederlandse dochteronderneming Fina Nederland NV hebben
een nieuwe vennootschap opgericht, Fi:-: Unilever-Emery NV, NV Konink- no Exploratiemaatschappij NV in Den
lijke Stearine Kaarsenfabrieken „Gou- Haag. Het maatschappelijk kapitaal van
-Apollo" en Witco-Gouda Stearaten NV deze maatschappij bedraagt
’50.000,
zullen voortaan hun aktiviteiten
waarin Petrofina deelneemt voor 9.000
met
het;
Uit het bedrijfsleven kwam over
uitzondering van die in de kaarsensek- en Fina Nederland voor
1.000. Het
algemeen gunstig nieuws voort. Alleen tor
uitvoeren onder de naam Unile- doel van de vennootschap is de explohet grote papierconcern Van Gelder: ver-Emery NV.
ratie en gewinning van aardgas en olie.
zorgde voor een valse noot door opnieuw van belangrijk dalende resultaten te gewagen. Het wil de laatste tijd
helemaal niet meer bij dit bedrijf, dat
van
last heeft van de tangbeweging
enerzijds hogere kosten en anderszijds
lagere prijzen. Vooral de kostpr ijsvernogende uitwerking van duurdere grondstoffen en salarisstijging heeft een ongunstige uitwerking op het geheel. De
koers moest opnieuw een veer laten en
viel terug van 160 tot 141, wat toch
wel een noodkoers lijkt, ook al wordt
de dividenduitkering over 1964 niet eens
meer als vaststaand genoemd. Ook de
lagere winsten
Electrolasch moet weer orderportefeuilaanvaarden, al kon de
le stijgen. De koers van dit aandeel
viel verder terug. Daarentegen boekte
(Van onze ekonomische medewerker)
de Havenwerken een fors herstel, dank
zij het gepubliceerde verslag, waarin
gesproken wordt over zeer aanzienlijIn zijn begroting voor 1965 taxeert de minister van financiën het tekort
ke omzetstiigingen in 1964 en 1965.Kenop de lopende rekening van de betalingsbalans voor dit jaar op ’l' miljard.
nelijk putten aandeelhouders daaruti Dat wil dus zeggen, dat wij op grond van de In- en uitvoer, de dienstverlening
verhoging van 335 tot 365 te betalen. Ook
en de rentebetaling per saldo 1250 miljoen op tafel moeten leggen. Dat was
weer moed en waren genegen een koers- een taxatie. De thans bekend geworden cijfers over het eerste halfjaar bewijzen
hoging van 335 tot 365 te betalen. Ook
dat het heel hard die kant uit gaat en dat wij ons over het resultaat van het
de handelmaatschappij Vihamij zag zijn gehele jaar weinig illusies moeten maken. In de eerste helft van dit jaar
koers enigermate oplopen door een kwamen wij namelijk op de lopende rekening precies ’895 miljoen tekort. Dat
goed tussentijds bericht, hetgeen eveneen enorm verschil met vorig jaar toen wij in het eerste halfjaar 192 mileens gezegd kan worden van Van der was
joen
overhielden.
Solex
Heem, die in de omzet van de
boeken.
aanzienlijke
stijging
mocht
een
verslechtering
melkprodukten 200 pet. Gelukkig kon,
van
Waar is die
Het geluid op de aandeelhoudersvergawijten?
niet-optimistische verwachaan
te
Het
is
in
ondanks
miljoen
dering van de Bandoengsche Kinine Hol1087
tingen, die export behoorlijk oplopen.
land, bracht eveneens kopers op het de loop der tijden al in vele toonaarHet was echter niet genoeg. En die
Damrak, want na aftrek van het divi- den gezegd: onze invoer is te veel opgestijging dankan wij dan vooral aan
dend van 22 pet kon het aandeel stij- lopen, te yeel althans in vergelijking
het feit dat in verschillende landen
gen van 840 tot 860. Albert Heyn wil met de stijging van de uitvoer. Het is
de prijsstijgingen nog sterker waren
zijn melkzaken nu geheel aan de kant overigens wel begrijpelijk dat die inwordt
meer
verdan bij ons, waardoor wij toch nog
MelkEr
ging.
Nederlandsche
omhoog
voer
doen en heeft de
in de wingoedkoper bleven.
unie bereid gevonden tegen ruil van diend en daardoor kan er En
daar
onover
worden.
gekocht
aandelen
de
Sterovita
meer
kels
een pakket
bleken om
Nog ander tekort
te nemen. De koers kon er van 800 ze fabrieken niet in staat vraag
het
geworden
groter
maar
daarstijgen,
moest
aan de
tot 825 door
na een lichte reaktie ondergaan. Ver- hoofd te bieden, moest wel een beroep bijHet bleef in het eerste halfjaar niet
Dat
een tekort van 895 miljoen. Er is
der meldden naar reeds werd opge- op het buitenland worden gedaan.
en was overigens niet alleen het geval met namelijk ook nog kapitaalverkeer met
merkt Thomsens Haven, Duiker
wij lenen geld uit, wij
Van Ommeren een zeer gunstige ont- konsumptie-artikelen maar ook met het buitenland:
kapitaalgoederen. Als onze fabrikanten krijgen geld te leen, de leningen moewikkeling in het lopende boekjaar.
dan ten afbetaald worden, er wordt geïnhun produktie willen opvoeren,
en meer vesteerd in het buitenland maar ook
grondstoffen
zij
betreft
blemeer
hebben
van
de
beurs
Wat de rest
vaak ook moeten door buitenlanders in Nederland. Juist
ven aandelen in het REM-eiland rond halffabrikaten nodig, uitbreiden
of ver- deze kapitaalverschuivingen zouden een
machinepark
19.50 nagenoeg bewegingloos in de zij hun
zij slecht resultaat op de lopende rekening
kunnen
gevallen
in
vele
zeer
beteren
en
markt liggen. De omzetten bleven
tegeheel ongedaan kunnen maken.
Zo
buitenland
klein en ieder wenst blijkbaar de ver- hiervoor alleen in het
uas
het
echter
niet
het
in
eerste
halfCenrecht.
dere ontwikkeling af te wachten.
jaar van dit jaar. He*
tekort
van
trale Suiker viel eerst terug van 425 tot
miljoen werd nog eens aangebijzondef
895
ook
enkele
stijgen
Er zijn echter
418, maar kon naderhand weer
een rol heb- vuld met een tekort van f 187 miljoen
tot 418. Thomassen & Drijver verloor re oorzaken geweest die er
schaarste op de kapitaalbalans, waardoor het towas
Zo
Daarentegen
gespeeld.
lieben
terrein van 725 tot 700.
werd tale tekort aangroeide tot 11082 milzuivelprodukten
aan vlees en
pen Kon. Zout, Ver. Touw en Algemejoen. In de eerste helft van vorig jaar
Indonesië
dooi
tinerts
de export van
ne Norit weer op, terwijl Brocades zich
was
er een overschot op de totale beinvesterinhervat en waren er extra aardgasnet. talingsbalans van f79 miljoen,
verbeterde van 810 tot 830, Ned. Ford
zodat
van
het
gen
ten behoeve
van 950 tot 980, Varossieau van 925 tot
.c/iil met een jaar geleden wel
van
import
de
illustreren:
520
Om
dit
te
tot
310, Gelderland Tielens van 505
groot is.
vee en vlees steeg 100 pet, die van heel
ca Spaarnestad van 880 tot rond 900.
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Buffervoorraad goud en

deviezen 7,5 miljard

WAKEN NODIG TEGEN NIEUWE
BESTEDINGSUITBARSTING
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v. Sevilla te Ham-

AENEAS 25

op de kapitaalmarkt is gaan doen. Na Nederland 1964 bleef belangstelling
bebetaling van een interimdividend van 7 staan. Maar de dagelijkse
zijn
pet. liep de koers van het aandeel te- aanzienlijk teruggelopen enomzetten
de indruk
rug van 310 tot 295. De claimhandel wordt gewekt dat het buitenland
niet
van
DuiBank
en
Amsterdamse
van de
meer als belangrijke koper optreedt.
HAUSSE STEMMING OP KAASMARKT
evenzette
al
ker Apparatenfrabriek
Blijkbaar is het huidige gestegen obliLeeuwarder beurs van vrijdag was in
De
zeer slecht in en ook hier werd ver gatiekoerspeil als een plafond te be- een hausse-stemming die mede tot uitdrukwaarde op grond
officiëverhoging

beneden de theoretische
notering
van de laatst verhandelde
bewijs
hoe
duidelijk
gehandeld. Een
moeilijk het ook nu nog steeds is om
het geld uit de handen van de beleggers te trekken, ook al betreft het zeer
mooie fondsen op bepaald niet dure koersen. Kennelijk heeft de verwachting van
het Centraal Planbureau, dat eind 1964
nog een ernstige liquiditeitsspanning zal
optreden, meer nawerking gehad dan op
het eerste gezicht uit het krachtige
beursherstel van begin september zou
mogen worden gekonkludeerd. Toen
leek het erop dat het publiek weer bereid bleek aan het beursverkeer deel te
nemen, maar deze week bleven de omzetten op alle fronten zeer beperkt en
begon de afwachtende houding weer te
koerspeil
overheersen. Toch hield hetdaling
kon
zich uitstekend en van een
worden.
geval
gesproken
geen
in
Dit laatste kwam ook door de
steun, dieWall Street ergens op de achtergrond aan de beurs verleende. De
ook deze
beurs van New Vork bleek
beweek een optimistische stemmingkleimet
waarbij
voortdurend
houden
hoogte
ne sprongetjes evenveel nieuwe
genomen.
konden
worden
rekords
De inflatievrees wakkerde aan door de
loonrondes in de automobielindustrie
en de kooplust ter beurze nam zienderogen toe. Maar op het hoge niveau
komt ook dagelijks flink wat winstneming los, wat trouwens begrijpelijk is.
Niettemin zocht Wall Street het hogerop en dit bleef ook voor onze internationals als een stevige ondergrond
fungeren. Per saldo is het koerspeil
hier deze week niet zoveel veranderd.
Philips trad eerst in reaktie maar kon
zich naderhand weer herstellen. Hetzelfde gold voor de Koninklijke, die
een onveranderd interim-dividend van
2,60 heeft aangekondigd.
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LEEUWARDER COURANT

burg.
ALI DAMHOF 24 v. Graveline*
n. Huil.
AMSTELMEER pass. 24 Hawaii
n. Japan.

AMSTELSLUIS 24 1900 m zo. Honolulu.
AMSTELSTAD 24 140
cotie
AMSTELVELD 24 450

m zo. Som. o. Kp.

Kennedy.

ANNENKERK 24 900 m wnw.
Cocoseil.
ATTIS 24 v. Sto Domingo n.
Pau Prince.
BAARN 25 v. R'dam te Adam
BANGGAI 24 op 65 m w. Kreta
BENGALEN pass. 24 Str. Ar-

nmz n. Alleppev.
BENGKALIS 25 110 m o. Aden.
BENNEKOM 24 op 480 m n.
Azoren.
BILLITON 24 v. Mena te Koweit.

BINTANG 24 v. Lattakia

n. P.

no.

Kaap

Said.

CALCHAS 24 135

Uillano.

m

CALTEX UTRECHT (T.) 24 70
m nw. Tunis.
CAMITIA (T.) 24 70 m zo. Key
West.

CARRILLO

P. Cortez.

24

v.

Cristoba!

n.

CINULIA (T.) 24 720 m w Finisterre.
CITIES SERV. VF (T.. 25 op
340 m zw. Karachi.
DINAH pass 24 Lista n. Franeker

DRIEBERGEN 25 te Antwerpen.
FRANS BOHMER pass. 24 Kaap
St. Vincent.
GORREDIJK 25 v. R'dam
te
Antwerpen.

HECTOR 25 v. San Juan
n.
Ponce.
HELIOS 28 te Huil verw.
HOLLANDS DREEF 24 600 M
wzw Kodiak.
KARIMUN 24 520 m ozo. Socotra.

KEERKRING 23 v. P. Swettenham

n. Calcutta.

KENIA (T.) pass. 24 125 m zzo.
Santos.
KIRSTEN SMITS pass
24
de
Casquets.

KORATIA

24 op 360 m n.

(T.)

Azoren.
KOSICIA fT.)
Curaqao.

24 op 385 m no

Trinldad AMELAND 25 te Thameshaven. UI LYSSES 25 v Moengo n. Am(T.i 24 te
s iterdam.
AMSTELHOEK 26 te Otaru.
daarna Curacao.
\ /ASUM pa» 25 Ouessant n KhoKYLIX (T.) 24 op 70 m n. Car- BILLITON 25 te Khorramshar.
ralamaya.
BORNEO 25 te Tg Mani.
% /ITREA 25 v Pto Miranda n CuLLOYD pass. 24 Kiel n. Kopen- CASTOR 25 te Alexandrië.
racao.
GABONKUST 25 te Lowerbuchahagen.
2 5ARIA 23 v Port Said n. Le HaLOPPERSUM 25 v. Hamburg n. nan.
vre.
Said
Adam.
GIESSENKERK 26 Port
MAAS LLOYD pass. 24 Gibralverw.
GULFSWEDE 27 te Rotterdam
Kleine vaart
tar.
verw.
teletype zeven lc
MUSI LLOYD 24 v. Singapore KOROVINA 24 v. Brisbane, 25 \LI 24 te Zwolle.
te Gladstone verw.
n. Manilla.
M,I DAMHOF 24 v. Gravelinos.
NEDER-ELBE 24 1200 m. wzw. MIJDRECHT 25 te Suez.
f
25 te Delfzijl.
\.MSTELBORG
v.
NEDEREBRO
25
Lorenzo
Balboa.
\NNIE G 24 v. Sörnas.
Marques
Raumo.
Beira.
NOORDERKROON 24 te
n.
?EM 25 te Delfzijl.
NEDEREEMS 26 Penang verw.
eil.
FOKKE DE JONG 25 te Haugen.
Mona
NEDERWAAL
25
v.
Cristobal
POSEIDON 24 85 m. zo.
sund.
Curacao.
POLLENDAM 25 te Rotterdam.
25 p. Holtenau.
REMPANG p. 2
Ouessant n. ORANJENASSAU 25 v. South- 3ERSOM
1UNO 25 v. Frederikssund.
ampton n. Amsterdam.
Marseille.
te Teignmouth.
ROTTERDAM 26 te R'dam verw. OUWERKERK 25 v. Southamp- rUPITER 25
23
v. Delfzijl.
L.UKAS-M
SCHIE LLOYD 24 v. Colombo i ton n. Amsterdam.
Harlingen.
n. Aden
ROTTERDAM 25 v. Southamp- j MARS 24 te
MATHILDE 25 p Holtenau.
SCHERPENDRECHT (T.) 24 op i ton n. Le Havre.
25 V. Delfzijl.
1260 m. o. La Plata.
STAD UTRECHT 25 te Stock- MASSAUBORG
NEDERLAND 25 v. Wells.
SINOUTSKERK 25 v. R'dam te I holm.
Rauma.
STRAAT CHATHAM 25 v. Shang- j NOORDERKROON 24 te
Antw.
NOORDKAAP 25 v. Delfzijl.
SOMMELSDIJK 24 op 870 m.
hai n. Hongkong.
NOORDSTER 24 te Zwolle.
STRAAT FRAZER 25 te Kaap- PIROLA
0.n.0. Bermuda.
25 te Rotterdam.
STAD DELFT 24 780 m. z. K
stad.
REGINA 25 p. Texel.
San Lucas.
TARA 26 te Mombasa verw.
!
3CHELDEBORG 24 te Gefle.
STAD MAASTRICHT p. 24 Las VANDERHAGEN 25 v. Newply.
SPAARNEBORG 25 te Köping.
Palmas.
26 Lyttelton verw.
Sura- ; TUGRO 25 te Londen.
STRAAT COLOMBO 25 te Free- VANWAERWYCK 25 v.
TRIM 26 te Rotterdam verw.
town.
baia n. Tg Priok.
j
25 p. Brunsbuttel.
TAHAMA (T.l 24 op 150 m WITMARSUM 25 te Duinkerken. VEENDAM
VIOLA 24 te Frederikssund.
w.n.w. Monrovia.
WONOGIRI 26
te
Chittagong
VOLENTE 25 p Lands End.
TJIPANAS 24 250 m. no. Mauriverw.
FORTUIN 25 p. Brunstius.
WONOSARI 25 v.
Koper
n. WILLEM
buttelkoog.
TJITJALENGKA 23 te Lous MarMarseille.
ques.
ZUIDERKERK 25 40 z. Lissabon WUTA 25 p Brunsbuttelkoog.
VAN NOORT 24 300 m. no. Hal- n. Rotterdam.
HAVEN VAN HARLINGEN
maheira n. Manilla.
VIANA (T.) p. 24 Aden te Suez AMMON 26 te La Guaira verw.
WATERLAND p. 24 Madeira n BENINKUST 25 v. Lagos nr. Aangekomen
Hamburg.
Luanda.
WOENSDRECHT 24 260 m. z.w CALTEX LEIDEN 25 v Port Eli- jSWIFT, 25 v. Amsterdam
KANNAS, 25 v. Leningrad.
Balboa.
zabeth n East Londen.
ZAANKERK 23 v. d. rede t« DOELWIJK 25 v Tranmere n Vertrokken:
ALPHA, 24 n. Amsterdam.
"■ Khargisland
Beira.
2AANLAND 24 v. Rio Janeiro n FOREST HILL 25 te Palermo. ALDA 24 n. Domsjö.
Bahia.
GOOILAND 26 te Rio Grande Do 1 ENGELINA 24 n. Oegstgeesrt.
ZWIJNDRECHT 24 360 m. z.w
Sul verw.
1HARMA 24 n. Rotterdam.
K. Farwell.
HELICON 25 v Dominica n. Pto. 1LIMFJORD 24 n. Franeker.
Rico.
1KAZAN (ex Marathon) 25 n. Antwerpen.
LAERTES 25 ta. Padang.
AAGTEKERK 25 v. Port Said n POLYDORUS 25 v Trincomalee 1 DRITTURA 25 n. Kampen.
Tripoli.
n Djibouti.
1BINA 25 n. Grouw.
ACMAEA 25 v.
Linhamn n SARPEDON 25 v Alexandrië n. ALCOR W 25 n. Zwolle.
Beyrouth.
Pauillac.
SELMA BORRIES 25 n. MaasALAMAK 25 v. New Vork n 1. SLOTERKERK 25 v Aden n.
tricht.
Beyrouth.
Suez.
WESTLAND PRODUCER 25 n.
ALMKERK 25 v. Singapore n STATENDAM 26 te Curacao verMaassluis.
Bangkok.
wacht.
I MARS 25 n. Solvesborg.
KREBSIA

Industrie vestigt
zich in Stiens
In Stiens zal zich de lagedruk-stoomketelfabriek „Circula" vestigen, die aan
20 a 25 man werk zal bieden. De raad
van Leeuwarderadeel verkocht aan de
n.v. een terrein van 2500 vierkante meter aan de Tuunderweg.

Het bericht van een industrievestiging
veroorzaakte een opgewekte stemming
in de raad, die nog feestelijker werd
omdat burgemeester H. Hellinga voor
een tractatie zorgde: hij was 25 jaar
ambtenaar en werd door
wethouder
BijlDijkstra toegesproken. Mevrouw
sma (vvd) stemde als enige tegen een
voorstel van b. en w. om 40 procent
van de aansluitingskosten op het waterleidingnet voor een aantal onrendabele
en superonrendabele percelen voor rekening van de gemeente te nemen; zij
meende dat alle kosten ten laste van de
gemeente of de IWGL zouden moeten
reinigingsrechten werden
komen. De
sterk verhoogd, namelijk met 100 procent of meer, bedragen boven de f 24
zullen in twee termijnen betaald kunnen
worden. De Fryske Akademy kreeg een
bijdrage van f5OO in de kosten van het
uitgeven van het boek „Jelsum door de
tijden heen" van H. de Jong te Jelsum.
De ijsclub te Stiens kreeg een renteloos
voorschot van f 1400 voor de aanschaffing i an een geluidsinstallatie.
Dat verschil treedt vooral op bij het
partikuliere kapitaalverkeer. Daaronder
valt ook de post transakties in binnenlandse effekten. Vorig jaar verkochten
wij voor
393 miljoen aan Nederlandse
effekten naar het buitenland. Dit jaar
moesten wij per saldo 18 miljoen betalen hetgeen dus wil zeggen dat wij

’

’

meer effekten uit het buitenland koch-

ten dan omgekeerd. Wij moeten er direkt bij vertellen dat dit verschijnsel
zich wel in het eerste kwartaal maar

niet in het tweede kwartaal voordeed.
In dat tweede kwartaal was er weer
een saldo verkoop naar het buitenland,
maar dit was kleiner dan het saldo aan
inkoop uit het buitenland.
Dat tekort van 1082 miljoen moest
Viatuurlijk betaald worden en dat kan
in het algemeen alleen maar met onze
deviezen in dat eerste halfaar teruglogoud betaald worden maar de feiten bewijzen dat onze goudvoorraad juist met
f9O miljoen is toegenomen. Dat wil
uiteraard alleen maar zeggen dat wij
daardoor nog meer deviezen moesten
betalen.
Wat er precies gebeurd is, kunnen wij
aan de weet komen uit de cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek
over de goud- en deviezenontwikkeling
in het eerste halfjaar. De Nederlandsche Bank zag haar bezit aan goud en
deviezen in dat eerste hlafjaar teruglopen van 6.773 miljoen tot 6.380 miljoen, dus met 393 miljoen. De handelsbanken daarentegen hadden eind december 1963 netto nog 1.793 miljoen en eind
juni 1964 1.176 miljoen. Dat betekende dus een aderlating van 617 miljoen.
In totaal raakte ons land dus 1.010
miljoen aan deviezen kwijt. Als wij nu
verder weten dat wij van het internationale monetaire fonds ’72 miljoen
ontvingen, dan komen wij precies aan
de 1.082 miljoen als het tekort op de
betalingsbalans.

’

’ ’

’

’ ’

’ ’

’

Ondanks die geweldige betaling
aan het buitenland, bezaten wij eind
juni van dit jaar nog 7557 miljoen
aan goud en deviezen. Dat gaat dus
nog wel. Het gaat alleen niet altijd.
De buffer mag niet te klein worden,
en aan liet tekort op de betalingsbalans moet spoedig een eind komen.
De minister van financiën heeft er
lioop op, dat dit volgend jaar al zal
gebeuren, Maar dan moeten wij niet
opnieuw
een bestedingsuitbarsting

’
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Naarmate autobezit gewoner wordt:

Verkrijgen buitengewone
last wordt moeilijker
(Van onze belastingmedewerker)

Ook uit de belastingprocedures kan men opmaken, dat we in een snel veranderende tijd leven. Ditmaal willen we dit aan de hand van een voorbeeld
op het terrein van de buitengewone lasten trachten te verduidelijken. Als buitengewone lasten worden in principe aangenomen de uitgaven ter zake van ziekte,
invaliditeit, sterfgeval en andere dergelijke uitgaven ten behoeve van de belastingplichtige zelf, diens echtgenote, diens eigen en aangehuwde kinderen en pleegkinderen enz.
De vermindering wordt pas verleend als men twee drempels heeft gepasseerd d.w.z. de buitengewone lasten moeten meer bedragen dan 6 procent
van het zuiver inkomen, verminderd voor ieder kind met Y_ procent (eerste
drempel) èn het bedrag van de buitengewone lasten moet groter zijn dan andere
belastingplichtigen uitgeven, die wat inkomen, vermogen en gezinsomvang betreft in dezelfde omstandigheden verkeren.
Wanneer een invalide voor de Twee- het aantal auto's, dat 's avonds in
de Wereldoorlog of ook tot de jaren |de straten staat geparkeerd. Wanneer
'50 een auto moest aanschaffen om zich een invalide een auto aanschaft moeten
enigszins te kunnen verplaatsen, hetzij !we ons afvragen of deze man ook zonnaar zijn werk hetzij voor privé, dan der zijn invaliditeit een auto zou hebwas dit iets bijzonders. Er was in zon ben aangeschaft. Met andere woorgeval zeker sprake van kosten ter zake den: is het normaal dat iemand met
van invaliditeit. Toch stond de Hoge een inkomen en gezinsomvang als deze
Raad geen vermindering toe, omdat j man een auto heeft in 1964. Is deze
hier geen sprake was van een kon- I vraag in positieve zin te beantwoorden,
sumptieve uitgaaf. Het hoogste rechts- dan is er geen plaats meer voor een
kollege motiveerde dit door te stellen, ! buitengewone last.
dat hier een waardevertegenwoordigende
Is het niet normaal b.v. doordat het inzaak werd verkregen. Een zaak dus, komen vrij laag is, dan
kunnen alleen
waarvan men ook buiten de invalidi- Ide kosten, die rechtstreeks
verband
maken.
gebruik
teit kon
hou len met de invaliditeit worden in re|
In 1939 ging de H.R. overstag. jkening gebracht. Stel een invalide koopt
De invalide mocht als buitengewo- een auto op doktersadvies, hij gaat nu
ne last in aanmerking nemen de be- jaarlijks met vakantie naar Italië öf
taalde kosten zoals benzine onder- Duitsland, terwijl hij vroeger in het land
houd en het bedrag voor de afschrij- bleef. Is het dan onredelijk, dat
de fisving. Een korrektie moest plaatsvinden cus stelt, dat de kosten voor de reis
voor de bespaarde vervoerskosten en naar Italië of Duitsland een gevolg zijn
het privégebruik, wat normaal was. van het hebben van een auto en niet
lemand, die dus altijd per bus of trein een gevolg van de invaliditeit? Wij mevoor zijn werk op reis ging en ten ge- nen van niet. Dat de Hoge Raad dit
volge van invaliditeit of ziekte (b.v. standpunt inneemt, moge blijken
uit het
long- of hartziekte) per auto moest volgende arrest.
gaan, moest de bedragen, die hij norEen belastingplichtige
maal voor de bus en de trein kwijt inkomen kocht een tweedemet een hoog
auto voor zijn
was, aftrekken van het bedrag van de ernstig invalide vrouw.
Zelf
had hü een
buitengewone lasten.
auto, die in hoofdzaak gebruikt werd
Een moeilijkheid was veelal de bepa- voor zijn beroep. De vrouw kon met
ling van de afschrijving. De inspek- haar auto (een Daf) zich nu ook weer
teur trachtte de afschrijving te drukken, buitenshuis begeven. Een alleszins akomdat een later gebleken te hoge af- septabele oplossing. Toch stonden het
schrijving niet als negatieve buitengewo- Gerechtshof Amsterdam en de Hoge
ne last mocht worden afgetrokken. Bijv. Raad geen aftrek toe. Beide kolleges keeen invalide schaft zich in 1964 een ken naar de autokosten die belastingauto aan vor ’5400, residuwaarde, stel plichtige in dat jaar voor privé had gemaakt. Zij kwamen toen tot de konklu’4OO is ’5.000.
Afschrijving in vijf jaar is per jaar sie, dat de totale autokosten, die door
hemzelf en zijn vrouw In privé waren
’l.OOO.
In 1969 ruilt deze invalide zijn wagen uitgegeven niet abnormaal hoog wain voor
1.200. De boekwaarde was ren.
’4OO. Het voordeel van ’BOO kan niet
De Hoge Raad zei ondermeer: „dat
belast worden noch ten laste van de in het Hof terecht heeft geoordeeld, dat,
1969 bestaande buitengewone
lasten al is belastingplichtige eerst overgegaan
worden gebracht.
tot de aanschaf van de Daf met het oog
De laatste tijd doet zich een andere op de invaliditeit van zijn vrouw, de
vraag voor. Door de welvaart wordt het aan het gebruik van die auto gepaard
bezit van een auto voor velen bereik- gaande kosten toch niet als uitgaven ter
baar en normaal. Men lette slechts op zake van de invaliditeit kunnen worden
beschouwd, indien en voorzover die uitgaven tezamen met de kosten voor privégebruik van de andere auto niet boven het bedrag komen, dat voor een gezin als dat van belastingplichtige bij
diens financiële omstandigheden normaal zijn".
De Haagsche Tramweg MaatschapWie dus tengevolge van ziekte of
pij (HTM) heeft in 1963 een verlies geleden van ’5,570.000. Voor 19,4 zal het invaliditeit een auto aanschaft en ververlies aanmerkelijk toenemen, aldus mindering wegens buitengewone lasten
het jaarverslag van de NTM. Het be- wil krijgen, zal moeten
kunnen aandrijf had in ernstige mate te kampen
maken,
nemelijk
dat
het
bezit
van de
belemmeringen,
met
die door de toenemende intensiteit van het verkeer wer- autokosten bij zijn financiële omstanden veroorzaakt, vooral in de spitsuren. auto en dus ook het maken van de
Het verlies zal dit jaar toenemen in digheden niet past en mitsdien buihoofdzaak als gevolg van loonsverhogewoon is. Naarmate het hebben
gingen. De goedkeuring voor een beperkte tariefsverhoging bleef langdurig van een auto normaler wordt, wordt
uit en het verwachte effekt hiervan kan het verkrijgen van een buitengewone
dit jaar niet worden bereik..
last moeilijker.

.
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Bij HTM f 5,5 miljoen
verlies in 1963
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DE ZIN VAN MIJN LEVEN LIGT NIET IN MIJZELF,
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Gireer uw bijdrage op GTRO 64,
ANTWOORD '64 DEN HAAG.
Schrijf op het strookje de kerk
waarvoor » »w biJdrage wilt
bestemmen. En als u wilt dat
uw bijdrage aan alle kerken
ten goede komt, schrijf dan op
uw strookje: ALLE KERKEN.
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van kwitantio og
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Mjjn bijdrage Is bestemd Toor:

Dde nederlandse hervormde kerk
□de gereformeerde kerken
Q

christelijke

Q

. remonstrantse
«

gereformeerde kerken
nde evangelisch-lutherse kerk
O de doopsgezinde gemeenten

.woeaerscnap
. .

Qde vrye evangelische gemeenten

°de ma<) vaa baptistengemeenten
Ode oud-katholieke kerk
D alle samenwerkende kerken

,

NU, DEZE DAGEN

______■_______■

KERKEN, WIJKPLAATSEN, WERKPLAATSEN, VLUCHTHEUVELS,
HUIZEN VOOR GOD EN DE MENSEN.
'

overmaken op

handtekening:

Natuurlijk kunt u ook per postwissel helpen (adres: Javastraat
100, Den Haag). En wilt u dat uw
bijdrage bij u thuis wordt afgehaald? Ook dat kan. Het gaatom
uw antwoord. Uw antwoord nu,

Sl-?- CS^ ANTWOORD

ZULLEN GEVEN OP DE VRAAG VAN DEZE TIJD:

m

persoonl,jk

Is één-honderdsteineens ute veel,
verdeel het dan over 6 of over 12
maanden
Maar geef in ieder

BOUW MEE AAN HET ANTWOORD DAT NEGEN KERKEN

bijdrage te geven.

ANTW°OM>

tegen afgifte

In deze dagen gaat het om uw
persoonlijk antwoord. Dat antwoord zal.zeggen of de kerk van
morgen «ebouwd zal wordenNegenkerken, tezamen en tegelijk,
vragen uw antwoord naar draagkracht. Nü, deze dagen. Uw antwoordvanéénmaal«n-honderdste van uw jaarinkomen Dat is
veel. Jazeker. Maar het kan met
anders. Alleen met een werkelijke
daad van u kan de slag om
de toekomst gewonnen worden,

tt-_ t+-.
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O Graag zal ik zien dat u hetbedrag

Waar de mens komt tot zichzelf.

_
OP ERKENNING EN STILTE
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plaatsen zijn: voor maatschappe-
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groeiende dorpen, overal in ons
in deze zoekende, vraland,

DIT IS DE ZIN VAN MIJN LEVEN, DAT IK JOU DE KANS GEEF:
HUISVROUW AAN DE AFWAS, OUDE MAN AAN HET RAAM
nr

DIT ,S M,JN ANTWOORD
Wilt u deze antwoordstrook invullen
en fa oten enveloppe zenden aan:
ANTWOORD' 64
JAVASTRAAT 100, DEN HAAO.

.

WERKPLAATSEN
, ~.
.
64 werken negen
In Antwoord
kerken samen in een verdeelde
wereld, om samen een antwoord
te geven, om samen te bouwen:

'
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ANTWOORD '64
kerkbouw samenwerkende kerken giro 64 Den Haag
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Aanleg en onderhoud van TEGEL-
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fabieken en terreinen
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Uitnodiging
van Vroom en Dreesmann
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om gratis zélf uw make-up stijl 1964 te vinden
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CULLIGAN
WATER

7q\

l£__

BEHANDELING
Culligan, de

ÉBESS

I

grootste

Amerikaanse

R

„waterconditioning"
specialist, vervaardigt voor
praktisch elk waterbehandelingsprobleem een apparaat.

~j

ontharden, ontchloren,
ontijzeren,

Max

Factors Beauty Bar

Culligan ontwikkeld,

Experimenteer rustig voor de
(spiegel onder leiding van getrainde
Max Factor adviseuses!

H/U j

VROOM & DREESMANN

en

'

kunnen voor huishoudelijk
gebruik, voor instellingen,
voor industrieën en voor

.

zwembadzuivering
gewenste

geleverd.

Speciaal getrainde schoonheidsaviseuses analyseren
uw huid, adviseren uw make-up keuze, vertellen u alles
over de nieuwste oogmake-up producten, de nieuwste
lipstick-tinten, en beantwoorden al uw vragen.

demineraliseren

tot elke
capaciteit worden

Culligan automatische waterontharder, piekbelasting 50 ltr./min.

MACHINEFABRIEK REINDERS N.V.
afd. Waterbehandeling

-

Veemarktstraat 87 Groningen - Tel. 28224-37029
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smakelijk eten
ledere dag waken acht ambtenaren voor ons aller Friese gezondheid, voorzover die beïnvloed kan worden door het nuttigen van
spijs en drank. In Leeuwarden op de fiets en in de provincie per
auto werken zij hun programma af. Maar dat programma heeft wèl
het clement van de verrassing. De melkboer en de bakker, de slager
en de ijscoman kunnen hun klok niet gelijk zetten op het bezoek van
bedoelde heren. Zij kunnen namelijk bij wijze van spreken ieder
ogenblik een van de acht keurmeesters van de Provinciale Keuringsdienst van Waren in Friesland (zoals de dienst officieel heet) in hun
zaak en hun magazijn of bij hun wagen verwachten. Om acht uur
zijn de keurmeesters al in actie met het doen van hun steekproeven
want om die tijd verschijnen de melktappers op straat en is hei
brood bij de bakkers klaar. En later op de dag maar misschien
ook wel eerder: wie zal het zeggen? komen de winkels met levensmiddelen aan de beurt, de Horeca-zaken, de cafetaria's en de fabrieken van consumptieijs. Zij zijn permanent het object van de inspecties, waarvan er in 1963 liefst 31.836 in deze provincie zijn uitgevoerd!
*■

—

Bijzondere figuur

—

dr. Van der Lee verheugt zich nu
al op het bezit van een up to date
afdeling in het komende nieuwe
gebouw. Daar zal het ook mogelijk
zijn, dankzij de na de oorlog in
sterke mate ontwikkelde laboratoriumtechniek, zich bezig te houden met stoffen, die in kleine hoeveelheden schadelijk zijn. De moderne analysemethoden tonen namelijk op verrassende wijze kleine hoeveelheden aan. In dit verband kan ook de Bestrijdingsmiddelenwet worden genoemd, die onlangs van kracht is geworden.
Voor de keuringsdienst volgt hieruit de taak residuen van bestrijdingsmiddelen (insecticiden bijvoorbeeld) in levensmiddelen op te

KeuringsOnze Provinciale
gekenmerkt
dienst wordt niet
door een spectaculair optreden en
daarom willen wij graag ons zaterdags licht eens op deze nuttige
instelling laten vallen, die, zoals
bericht, een nieuw gebouw krijgt
(geen overbodige weelde, als men
de huidige haveloze zetel aan de
Grote Kerkstraat bekijkt!) en die
op I januari 1966 vijftig jaar bestaat. De directeur, dr. J. van
der Lee, heeft ons iets over de
voorgeschiedenis verteld. In de
19de eeuw, zo tekenden wij op,
zijn gemeentelijke keuringsdiensten ontstaan, waarbij die van
Rotterdam in 1893 het voorbeeld sporen.
voor andere gemeenten werd. In
1911 stelde ook Leeuwarden zijn
eigen dienst in, die eveneens voor
Hoewel de dienst veel werk verLeeuwarderadeel werkte. Deze richt,
werkt hij
zo menen wij
gemeentelijke dienst heeft maar
enkele jaren bestaan, in welke periode de apothekers H. W. SonneOns dagelijks brood is een
ga Czn en C. J. de Vogel opvan
de objecten die dag aan
drachten uitvoerden. De dienst
dag aan een onophoudelijke
werkte goed, maar bij het Provinciaal bestuur kwam al gauw en strenge controle vanwege
de vraag op, of de provincie hier
onze Prov. Keuringsdienst
antwoord bloot staan.
geen taak had. Het
luidde bevestigend en zo werd in
1916 de Provinciale Keuringshad
dienst ingesteld. Daarmee
Friesland voor Nederland de primeur. Maar de ontwikkeling ging
verder. Geleidelijk groeide de
overtuiging, dat dit toch eigenlijk een zaak was van de centrale overheid en toen in 1920 de Warenwet (een raamwet) werd uitgevaardigd, schakelde de Provinciale keuringsdienst om en ontstond
de min of meer bijzondere figuur
van een PKD, die met provinciale ambtenaren een rijkswet uitvoert. Er zijn nu 19 diensten in
den lande die alle op precies dezelfde wijze werken en natuurlijk
onderhouaen zij betrekkingen met
elkaar. De diensten baseren zich
op de genoemde raamwet en op
het groot aantal koninklijke bedat
sluiten, dat nog steeds
„raam" opvult. Zo staat er op het
ogenblik weer een besluit op stapel betreffende de cosmetica (een

Staf

—

—

De Provinciale Keuringsdienst van waren beschikt in
zijn gebouw aan de Grote
Kerkstraat natuurlijk ook over
een laboratorium. Scheikundige analisten verrichten er
hun scheikundig en bacteriologisch onderzoek aan de
hand van de monsters.

Hoe kan de huisvrouw weten, of [melk die zij van haar melkboer
krijgt,
dan wel „oud" is? Wij hebben deze vraag voorgelegd aan
hoofd van het laboratorium staat dr. Vanvers
Lee,
der
die er ons op wees, dat de dagaanduiding zonder meer
bijgede onder-directeur, die
is
van
de capsules der flessen gepasteuriseerde melk. Die
af
te
lezen
staan wordt door een scheikundibetrekking op de dag van de productie. En de
ge en een aantal analisten. Zij dagaanduiding heeft koelinrichting
zijn
fabriek
moet
met
er voor zorgen, dat de melk aan de
verrichten hun scheikundig en
bacteriologisch onderzoek aan de eisen voldoet, terwijl de tapper heeft op te letten, dat hij ztjn „oude"
melk tijdig ruimt.
monsters,
met éen bescheiden staf. Aan het

hand van de
die de
binnenbrenacht keurmeesters
gen. En deze heren zijn bepaald
geen onbekenden in het terrein
waar zij werken. Zij kennen het
bedrijfsleven terdege en weten
wat daar omgaat: twee van hen
zijn bakker geweest, een had een
groentezaak, een heeft een kruidenierswinkel gehad, een ander
bezit het einddiploma van de zuivelschool en heeft aan verschillende zuivelfabrieken gewerkt. En
natuurlijk zijn zij allen ook opspoonbezoldigd
ringsambtenaar,
rijkspolitie
van
de
en
ambtenaar
als zodanig beëdigd. Nee, het is
maar beter goede waar te leveren
dan met deze heren in botsing te
komen!

héérlijk artikel!).

De Warenwet heeft twee aspecten: zij beschermt de volksgezondheid en zij waakt voor de
eerlijkheid in de handel. Het is
dan ook meestal zo, dat deze beide aspecten aanwezig moeten zijn
wil de dienst kunnen ingrijpen. Bij
ons onderhoud kwamen
dat ligt
vooral twee provoor de hand
ducten aan de orde, die nogal
eens aanleiding tot klachten geven en die in elk gezin dagelijks
worden geconsumeerd: melk en
brood. Het Melkbesluit bepaalt, dat
melk vrij moet zijn van schadelijke ziektekiemen en het stelt alle
mogelijke voorwaarden, die een
zo goed mogelijke waarborg gealthans:
ven wat de kwaliteit
de onschadelijkheid, wat niet hetbetreft. Verder regelt
zelfde is!
het gehalte van de
precies
het
melk en de melkproducten, waarbij het zo scherp gesteld wordt, dat
alle extra toevoeging van water
niet getolereerd wordt. En laten
de melkboeren voorzichtig zijn.
want wie op 100 liter melk ook
maar 1 liter water voegt, loopt al
tegen de inspectielamp. „Daar is
geen discussie meer over mogelijk", waarschuwde dr. Van der

—

Brood

zet. Goed, die codering wordt ook
wel vrijwillig toegepast, bijvoorbeeld bij yoghurt en andere zure
producten, maar het grote publiek moet toch maar wachten
tot de keurmeester eens raakprikt. En verder? Wel, wie heeft
deze zomer geen draden in zijn
melk aangetroffen, bittere vla of
onaangenaam zure
karnemelk
moeten nuttigen? Of slagroom
moeten weggooien, die ging klonteren? Het is allemaal bedorven
alle
waar, waarmee men
fraaie verhaaltjes van de melkboer en alle goedgespeelde verwondering op 's mans gelaat ten
spijt
beslist geen genoegen
hoeft te nemen.
De keuringsdienst kan u vertellen, dat draden in de melk op de
aanwezigheid van bacteriën wijzen, een vorm van bederf als gevolg van te lange en te warme
bewaring. Met de onaangenaam
zure smaak van karnemelk (deze
zomer herhaaldelijk vastgesteld)
en de bittere vla is het niet anders gesteld en over de klonterende slagroom hoeft scheikundig
geen woord te worden vuilgemaakt. Maar dit luxe product
onttrekt zich netjes aan elke lekencontrole, daar er op de flesjes
noch een dagaanduiding noch een
Natuurlijk
codering voorkomt.
moet het product wel aan bepaalde eisen voldoen. Maar verder
tast de huisvrouw in het duister,
als zij tenminste niet in de onfrisse room tast. Tenslotte is ook
slagroom een product waaraan
verdiend moet worden.

Codering

KLEED ER OVER!

.

—

Wordt de datering aangebracht,
omdat melk typisch een dagproduct is, waarvan de consument
volledig moet weten, waar hij aan
toe is, met gepasteuriseerde producten als vla, rijstepap en dergelijke laat de wetgever u en mij
niet toe tot de binnenkamer. Daarbij wordt volstaan met een codering, die niet zo doorzichtig is. Dr.
Van der Lee gaf ons ronduit toe,
dat men dit systeem heeft toegepast „in het belang van het bedrijfsleven" en dat het dan ook
„een soort
concessie"
betekent. Vrij vertaald kunnen w_) dus
zeggen (maar dit is onze redactioconclusie), dat u en ik er
men zijn en ons aller nele
geen peil op kunnen trekken en
gezondheid. En die is dat alleen ingewijden uit zon cobest een telefoontje decijfer kunnen opmaken welke
heerlijkheden ons worden voorgewaard!

Bel gerust 05100-25184
— —

als men
Bel
heeft
Beklachten
van
rust het nummer
de Provinciale Keuringsdienst van Waren te Leeuwarden.
Het is 05100—25184
en men kan er (telefonisch) terecht van 8
uur tot kwart over 12
en van 2 uur tot kwart
Lee.
over vijf. De directeur
van de dienst zei ons:
„het is voor ons heel
Met het brood zit het wat an- belangrijk, dat wü
ders. Dit voedingsmiddel is al
krijgen. Er
eeuwenlang door de overheid ge- klachten
gegedagelijks
steeds
worden
controleerd, waarbij
speelden.
rol
weldige
prijs
wicht en
een
hoeveelheden
Bij het huidige Broodbesluit is voedsel geconsumeerd
men wat verder gegaan. Er van en wij prikken vaak
uit gaande, dat het waterig gedeelte het belangrijkst is en het er naast. Daarom wilom de voedingswaarde gaat, is len wU graag gewaarde eis van de „droge stof" ge- schuwd worden en
steld. De minimum eis is nu: staan open voor klach480 gram droog gewicht bil een ten. Deze worden nawittebrood van 800 gram en een
volkomen
Fries roggebrood van 950 gram. tuurlijk
vertrouwelijk
monheel
wat
behanDe PKD neemt
sters brood en die worden alle- deld, maar zij mogen
maal in het laboratorium onder- in het algemeen niet
zocht.
Wat dat laboratorium betreft, anoniem worden In-

—

oude
Vele fabrieken nemen
melk terug, maar als de melk uit
gemakzucht of omdat de fabriek
niet terugneemt, bij de tapper
blijft én zodoende te laat aan de
klant wordt afgeleverd, komt er
narigheid. Vindt de keurmeester
flessen, die kennelijk oud zijn, dan
worden ze bemonsterd en in het
laboratorium onderzocht. Bij ondoelmatige bewaring wordt namelijk een zeer hoog kiemgetal gevonden, in elk geval veel hoger
dan het Melkbesluit toelaat. Dat
betekent, dat er een groot aantal
bacteriën tot ontwikkeling is gekomen, waarvan de aanwezigheid
wel enigszins afbreuk doet aan de
ferme leuze: „met melk meer
mans. ." Blijkt nu het kiemgetal te hoog, dan wordt nagegaan,
welke weg de melk in kwestie
heeft afgelegd en in vele gevallen
betekent dat ook, dat de fabrikant
of de tapper de weg naar de
economische politierechter heeft
af te leggen. Het grote publiek
merkt daar echter niet veel van,
want in de eerste plaats geeft de
krant geen verslag van de zittingen van deze rechter, maar in
veel gevallen komt ook van te voren een schikking tot stand. De
overtreder moet een boete betalen en blijft verder achter de
schermen, een situatie, die naar
de mening van uw verslaggever
nu niet bepaald bevorderlijk is
om boosdoeners op de rechte
weg te houden. Overigens zijn er
als gevolg van de lange zomerperiode dit jaar heel wat processenverbaal gemaakt: bij warmte bederft melk nu eenmaal gemakke-

—

—

lijker.

Aspecten

—

Hoe u kunt weten
of de melk „oud" is

Waren de Amelanders, althans de leden van de hervormde gemeente te Nes, in de achttiende eeuw erg ingenomen met hun predikant, ds. Petrus Steensma en z«n vrouw? Wie het aardige artikel van
drs. J. de Kleyn in het nieuwe nummer van de „Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum" leest, getiteld: „Enkele voorbeelden van oude gelegenheidsceramiek", zou het wel denwerken. De schrijver bespreekt daarin twee bordjes, die in opdracht
Porceleyne
den vervaardigd door de Delftse aardewerkfabriek „De
Bul" en dan ook aan de achterzijde met een bijltje gemerkt zUn. De
bloemdecoratie is in een blauwe kleur uitgevoerd en bestaat naast
draagt het
bordje
ene
uit
een
randschrift.
Het
en bladrankmotieven
opschrift: Petrus Steensma V. D. M. te Nes op Ameland A» MDCCLX,
het andere: H. van Harinxma Huisvrouwe van D» P. Steensma
A» 1760.
Wie waren nu deze personen en ceramiek en wie het geschenk
bij welke gelegenheid werden de hebben aangeboden, is ons onbewaren dit
bordjes gemaakt? De auteur raad- kend. Waarschijnlijk
pleegde daarvoor het boek van J. niet de familieleden in Friesland,
Loosjes, De Gereformeerde Kerk omdat dan minder aandacht behet predikantsvan Ameland (1611-1816) en kwam steed was aan
opschrift
op beide borambt
in
het
tot het volgende resultaat: „Pevoornaam
bovendien
de
den
en
afkomstig
uit
trus Steensma was
zijn vermeld
echtgenote
zou
van
de
ongetrouwde
Heeg. Hij kwam als
en of de herkomst van beide part.redikant in 1746 naar NesVoor
ners uit Friesland. Had de Friese
bleef er tot 1771 werkzaam.
vrijgezel
familie
voor de verrassing genet huishouden had de Mogelijk zorgd, dan
was eerder een bestelzijn zuster meegenomen.
bij een Friese aardeling
gedaan
niet
hem
beviel het huishouden
of Bolserg of vonden zijn gemeenteleden werkfabriek tedeMakkum
„gleibakkerij"
In
ongeward.
Vooral
een
het maar niets door
zou in aanmerplaats
worden.
deze
laatste
te
geleid
herder
trouwde
in king gekomen zijn voor de opIn ieder geval verliet dominee om
dracht, want zij lag op nauwelijks
eiland
het
van
1747
de zomer
jaar
vijftien
afstand van Heeg.
dat
In begin september van Wellicht Ook wil km
het toeval, dat van de vier
gehuwd terug te keren.
van de aardewerkfaZij stichters
was de bruid een jeugdliefde. nog
briek
te
Bolsward
er liefst twee
Heeg,
uit
eveneens
kwam
waren,
die
tot
de
familie
Steenfreule
kasteel,
deze
wel van een
Heeg. sma behoorden, namelijk Jan en
van
Harinxma
van
Huberta
pre- Wybe Steensma!
Uit de aantekeningen van deblijkt
Ballum
te
Cuperus
dikant
We vermoeden daarom, dat de
het paar jaarlijks heimwee te opdracht en schenking gedaan
gekregen. Regelmatig
hebben
zijn door de gemeenteleden van ds
ging het in de zomer het Friese
Cuperus
Ds.
bezoeken.
Gereformeerde Kerk te Nes. Alvasteland
moest dan waarnemen wegens leen dan Is te verklaren, dat de
„aflandigheid" van zijn collega.
nadruk viel op het predikantsVoor welke gelegenheid zullen ambt. Het bestaansmiddel van de
nu de beide borden gemaakt zijn?
scheepDit wordt ons duidelijk, wanneer eilandbewoners was de
schippers
van
vaart
uit
trouwdatum
en
de
Ameop
de
we letten
1747
september
uitgebreid
echtpaar,
3
handel
het
land
dreven
Het jaartal, dat op beide borden met het rijke
Holland, waartoe
voorkomt, is 1760. Oppervlakkig
gezien dus een tijdsverschil van ook het aardewerkcentrum Delft
dertien jaar, dat geen aanleiding behoorde".
kan vormen voor een jubileum.
Tot zover het artikeltje In de
Als we echter nagaan wanneer de
en Mededelingen".
„Bijdragen
koperen
bruiloft
gehuwden hun
stond ongevierd moeten hebben, dan ligt Het Openluchtmuseumreproductie
voor
een
der
foto's
1760.
De
deze feestdag ook in
af. Men kan er uit zien over welk
twaalf-en-eenhalf- jarige trouwdag
een
fraai lettertype de Delftse
zijn
gezal dan op 3 februari 1760
beschikking
vierd en bij deze gelegenheid aardewerkschilder de
had!
geschenk
echtpaar
als
heeft het
serie
borden ontvangen,
een
waarvan onze beide exemplaren
De beide borden van Delftse
deel uitmaakten.
makelij die ds Steensma en
echtgenote te Nes kregen bij
Wie opdracht gaven tot het verhun koperen bruiloft.
vaardigen van deze gelegenheids-

gediend". Wij zouden

er aan willen toevoegen: door de dienst te
dient
waarschuwen

Je suden niks meer lusse
daardiseerde melk, genomen bij melkverkopers, voldeed in 1963 ruim 13 procent niet aan de eisen. In 59 gevallen
was er water b_i de melk gedaan, in
111 klopte het vetgehalte niet en in 130
gevallen waren er streptococcen aanwezig, welke vriendelijke schepseltjes nu
ook niet bepaald bijdragen tot de blakende welstand van de melkdrinkers.
★
dagelijks
En dan ons
brood. Van de
1531 onderzochte broden werden er 203
afgekeurd. Dat leverde 324 waarschuwingen en 43 bonnetjes op. Maar schrikt
u niet: het werden allemaal schikkingen
Wees ook voorzichtig met ijs! In 1963 (variërende van 15 pop tot 60 gulden).
werden van de 645 monsters consump- Eén bakker kon blijkbaar geen zoete
tie-ijs liefst 114 afgekeurd, hetgeen 108 broodjes bakken, want hij werd veroorwaarschuwingen en 5 bonnetjes opleverdeeld tot f 45 subs. 9 dagen. Overigens:
de. Drie ijscomannen kiegen proces om- er zijn in het geheel in 1963 221 procesdat zij los consumptie-ijs bereidden oi senverbaal opgemaakt, maar wij hebde vereiste vergun- ben slechts 9 vonnissen kunnen vinden;
verkochten zonder
Ijskoud.
de rest betrof „schikkingen". Dat schikt
ning te bezitten.
Van de 2432 monsters losse gestan- dus nogal.

Van de monsters huzarensalade in
1963 had ruim 31 procent een kiemgetal van meer dan 1.000.000, tegen 23 procent in 1962. Mede op grond van andere al even trieste ervaringen zegt het
jaarverslag van de Prov. Keuringsdienst „Gezien de bacteriologische toestand van dit product, zal ook in de toekomst de nodige aandacht moeten worhygiënische controden besteed aan de terwijl
ook met het
bedrijven,
de
le in
geven van voorlichting dient te worden
voortgegaan". Intussen wensen wij alle
huzarensalade-eters smakelijk eten.

Om even ambtelijk te zijn: artikel 37 sub. 3 van het Melkbesluit zegt: „melk mag niet anders
worden vervoerd of voorradig zijn
dan beschermd tegen rechtstreeks
daglicht". Het is maar, dat de
consument het weet. Want al zijn
de dichte wagentjes die door stad
en dorp rijden een hele verbetering
(waarvan dan ook nogal ophef is
gemaakt door de tappers), het
resultaat wordt te niet gedaan
als flessen met melk uren lang in

weg
de zon aan de openbare
staan, zoals wij geregeld persoonlijk kunnen waarnemen, leder die
zulke melk „onverhuld" in het
licht ziet staan, weet nu, dat de
man die ze daar zo neerzet of
laat staan (totdat
de
tapper
komt om zijn aandeel weg te halen) zwaar fout is. Er móét een
kleed over zon stapel zuivelprodukten worden gelegd. Vaak gebeurt dat ook wel, maar even
vaak ook niet. En de keurmeesters
kunnen niet overal tegelijk zijn.

Het Luxemburgse
Harlingen werd

Harlange, maar
bleef Harel....
arlingen

heeft onder meer

een

naamgenoot In Texas (Verenigde Staten) en aan Harlinger-

siel in Oost-Friesland (Duitsland)
is ook duidelijk te zien, dat die
zijl zün naam te danken heeft aan
de
daar na niet meer bestaanHarlingen.
de plaatsnaam
Luxemburg heeft een dorp Harlange. Op kaarten, die voor de
oorlog zijn verschenen, staat dat
dorp als Harlingen aangegeven.
Na de bezetting is het Frans voor
de overheid in Luxemburg namelijk de meest officiële taal geworden, hetgeen tot gevolg heeft gehad, dat alle plaatsnamen, die op
het Duitse „Ingen" eindigden
en dat zijn er nog al wat
nu
„ange" tot uitgang hebben. Wat
er officieel ook veranderd mag
zijn, de Luxemburgers spreken in
hun Letzeburgesch nog altijd van
Harel, zoals de Friestalige Harns

—

—

——

zegt.

Harlingen in Friesland telt een
12.000 inwoners, de zusterstad In
Texas heeft het dubbele van dat
aantal, maar de
Luxemburgse
naamgenoot moet tevreden zyn
met even meer dan 400 inwoners.
Vi.n zee uit
en trouwens ook
van het land af
kijkt men tegen het Friese Harlingen op, maar
op het Luxemburgse Harlingen
kan men niet anders dan neerkijken, omdat het op 483 meter hoogte omsloten wordt door nog hoger
Ardennenheuvels. Het Is een heel
rustig dorp met in
hoofdzaak
boerderijen, gegroepeerd rond rk
kerk, gemeentehuis en hotel.

——
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COURANT

18

W€__E______l

Waarom wil de openbare school
van Giekerk eentalig worden?
B. en w.: „wij willen eerst beter
worden ingelicht; er is geen haast"
(Van een onzer redacteuren)

bericht,
|_|etlagere

dat de vergadering van ouders van leerlingen van de openbare
school te Giekerk (en, zoals achteraf blijkt, ook van ouders van leerlingen van de kleuterschool, die gewoon hebben meegestemd) vorige week besloten heeft b. en w. van Tietjerksteradeel te verzoeken van het tweetalig onderwijssysteem weer terug te keren tot het eentalige, dat twee jaar geleden op verzoek van diezelfde oudercommissie weid ingevoerd, heeft in onderwijskringen
sterk de aandacht getrokken. Immers, dit is de eerste keer in de geschiedenis
van het tweetalig onderwijssysteem, dat een school weer naar het traditionele
systeem wil terug keren. En daar het aantal tweetalige scholen inmiddels de
tachtig heeft overschreden, hebben vele onderwijsmensen zich afgevraagd wat
er in Giekerk toch aan de hand is. Welnu, op grond van een uitvoerig onderzoek en na vele gesprekken zijn wij thans in staat licht te verschaffen over deze
aangelegenheid. Dat het hoofd van de school en drie leden van de oudercommissie, die zeiden te spreken namens de gehele commissie, daarbij de Leeuwarder Courant (en trouwens geen enkele journalist) niet te woord wensten (en wensen) te staan, betreuren wij uiteraard ten zeerste, maar wij hebben ons bij hun
weigering neer te leggen.

„Weten

weinig"

school". Gezien het feit, dat tenminste
één lid van die commissie tegen die
Voordat wij de gang van zaken zul- afschaffing was. krijgt de mededeling,
dat dit een voorstel was van de „Ouderlen schetsen willen wij allereerst mededelen wat b. en w. er van denken. Het commissie" (voltallig dus) een enigszins
betreffende verzoek is namelijk dezer eigenaardig karakter.
dagen door dit college behandeld, maar,
zo deelde de burgemeester, mr. _v. M. Protesten
Oppedijk van Veen, ons mee, er is nog
Die avond is er echter niet over gegeen beslissing genomen. „En dat niet
alleen, omdat één wethouder afwezig sproken, want van de zijde der ouders
was, maar vooral", aldus de burge- waren tal van protesten binnengekomeester, „omdat wij niet voldoende in- men: men wilde eerst meer voorlichgelicht zijn. Wij weten te weinig van ting. Wel ter sprake kwam de zaak
deze zaak en daarom zullen wij de no- op een vergadering in begin juli, maar
tulen van de betreffende vergadering daar kwam het niet tot een besluit. De
het
opvragen. Bovendien: erge haast is er zaak werd daar toegelicht door
er was geen onniet bij". Dit antwoord zal degenen hoofd der school, maar
aanwezig
om
de
die op spoed hadden aangedrongen derwijsdeskundige
zijde
kwestie
van
de
der tweelaligheidsovereenkomstig de woorden van
het
voorstanders te behandelen. Wel krehoofd der school ~Ik wil er niet op- gen
de aanwezigen te horen, dat inmidnieuw een jaar aan wagen", waardels
een bespreking had plaats gevonschijnlijk teleurstellen, temeer, daar er
reglementair eerst nog weer een verga- den van personeel er. commissie met
dering nodig Is waarbij de notulen door b. en w. en de inspekteur. De opvatting
de op 15 september aanwezigen moe- van het college en de inspecteur was,
dat men nu nog niet kon weten of het
ten worden goedgekeurd. Gezien de ve- systeem
zou falen en de Giekerker dezijn
gele woorden die op die avond
sproken en de tegenstrijdige meningen putatie kreeg dan ook de raad nog maar
door te zetten. Maar er mochten
die naar voren kwamen, lijkt ons die even geen
dan
onderwijsdeskundigen op die
goedkeuring geen eenvoudige zaak. Bozijn, voorstanders van
ouderavond
de
vendien zal dan blijken hoeveel ouders tweetaligheid
onder
de
ouders
kwamen
meegestemd.
tervan kleuters hebben
wel aan het woord en. zoals ons werd
wijl het alleen ging over de tweetaliggezegd, „it gyng der fül om wqj." De
op
lagere
zij.
heid
de
school. Hoe dit
opkomst
(hot
groot
was echter niet
voorlopig zullen b. en w. de zaak op de
prachtig
hooiweer!)
andermaal
was
en
geval
jonge) voet latcu
oude (in dit
kwam men niet tot een beslissing. Wel
voortzetten.
werd afgesproken, dat na de grote vakantie opnieuw zou worden gediscusVoorgeschiedenis
sieerd, maar dat dan voorlichting van
Intussen is hiermee de zaak niet af- beide zijden zou worden gegeven.
gedaan. Zij heeft trouwens een vrij lange voorgeschiedenis. Het was bekend,
Circulaire
dat het eminente hoofd wijlen de heer
K. Haakma veel gevoelde voor het nieuVier dagen nu vóór dinsdag de 15de
we systeem. Invoering stuitte echter af september kregen de leerlingen van de
op het feit, dat de bejaarde onderwij- school een gecyclostileerd relaas mee
zeres niet Friestalig was. Daar kwam naar huis, dat, zo verzekerde ons het
verandering in, toen de personeelssitu- commissielid de heer Woudstra, niet
atie zodanig gewijzigd werd, dat in het eerst in een vergadering van de commishoofd van de school, de heer Joh. van sie was behandeld. In een telefoongeder Werff, en de onderwijzeressen de sprek, dat wij met de heer Van der
dames W. van der Bij (nu mevrouw Van Werf hadden, ontkende dit hoofd de opder Woude-Van der Bij) en J. Bosma stieller van het stuk te zijn, zodat de veonderwijskrachten werden gevonden, die le onderwijstechnische details die erin
in het bezit zijn van de akte Fries 1.0. worden meegedeeld, blijkbaar van leden
(al speelde dat wat het hoofd betreft van de oudercommissie afkomstig zijn,
geen rol, want aan het einde van het hoewel de voorzitter van die commissie,
tweede leerjaar wordt op elke tweetali- de heer J. Westra, ons juist voor „onge school het Fries ab voertaal al ver- derwijskant" naar het hoofd verwees.
vangen door het Nederlands). Tóen dan Hoe dit zij, het stuk sprak voor zichtegen de afspraak
ook, nu ruim twee jaar geleden, in de zelf en het trachtte
vergadering der ouders het nieuwe sys- in — van te voren de geesten te beïnteem aan de orde werd gesteld, kon dit vloeden. Bovendien werd er geen melaanvaard. ding gemaakt van de
aanwezigheid
zonder stemming worden
Overeenkomstig de wet ging er een ver- van een spreker vóór het tweetalig syzoek naar b. en w. en de school sloeg steem. Eerst twee dagen voor de verna inwilliging de nieuwe weg in, met, gadering, op een zondag nog wel, werd
naar ons door de inspectie is verklaard, de inspecteur, de heer Kr. Boelens, te
Drachten, door het hoofd
uitgenodigd
uitstekende resultaten.
dinsdagavonds
verschijnen.
om
des
te
bij
verwondering
Het wekte dan ook
moment
op
uitgedeze,
Dat
het
laatste
bij
en
ook
leden
van
de
de ouders
oudercommissie, zo zei ons de heer nodigd, voor die eer bedankte, laat zich
T. Woudstra, lid van deze commissie denken. Terwijl de heer Van der Werf
„waarons mededelingen weigerde
(een lid dus, dat ons wél te woord wilgevan
om
wordt
hier
zon
herrie
de staan), dat dit voorjaar het hoofd
van de school hem opbelde met de maakt? Wat hebben de kranten er mee
mededeling: „Wy ha der al even oer nodig, als wij een ander onderwijssypraet, mar it personeel en de alder- steem volgen? Ik ben door deze zaak al
een
kommisje wolle dy twatalichheit der dermate vermoeid, dat ik eerst
zijn
hebben",
aldus
poos
rust
moet
tofolle
swierrichjowt
wer óf ha. It
geeft
rondschrijven
het
dviheden en der komme hjir ek tofolle woorden
Hollanske minsken". De heer Woudstra had daarop geantwoord, dat hem
de tijd veel te kort toescheen om nu
INSPEKTEUR
al te veranderen en dat één nietFries gezin toch geen grote moeilijkFOPPEMA
heden kon opleveren. Hoe gaat dat
dan in andere plaatsen, waar zich gezinnen uit de stad of uit het westen
vestigen? vroeg hij. Daarop had de
heer Van der Werff geantwoord, dat
men ook daar met grote moeilijkheden
zat. En of de heer Woudstra nu al
aanvoerde, dat inspectie, hoofdinspectie, minister en volksvertegenwoordiging, gezien de wijziging van de wet,
zich volledig achter het nieuwe systeem hadden geplaatst, het hoofd handhaafde zijn voornemen en deelde mee,
dat de zaak op de eerstvolgende ouderavond aan de orde zou worden gesteld.
De heer Woudstra verklaarde zich
sterk tegen afschaffin, gekant en h_i
staat nóg op dat standpunt.
De bewuste vergadering (die een feestelijk karakter zou dragen) is op 15
april gehouden en de ouders kregen na
de convocatie nog cc.. briefje van deze
inhoud: „Aan de agenda van de Ouderavond wordt eén zakelijk punt toegevoegd en wel: voorste' van Oudercommissie en personeel der O.L.S. Giekerk
om te komen tot afschaffing van het
tweetalig onderwijssysteem aan onze

te

—

—

—

delijk aan, wat de mening van de initiatiefnemers is. Wij citeren:
„De reden waarom men weer naar
het eentalig onderwijssysteem terug wil
is voornamelijk gelegen in het feit, dat
zich nu en in de toekomst in Giekerk
veel gezinnen gaan vestigen, waarvan
of de kinderen zich alleen maar in de
Nederlandse taal kunnen uitdrukken, of
de kinderen van een school met eentalig onderwijs komen. Eerstgenoemde
kinderen moeten apart les hebben in de
Nederlandse taal. Deze kinderen worden de dupe van ons systeem, omdat
de onderwijzeres nooit voldoende tijd
voor hen kan hebben. Ook onze eigen
Friese kinderen krijgen nu minder aandacht. De tijd die juf besteedt aan de
Ned. sprekende kinderen gaat af van de
tijd die ze voor de andere kinderen nodit heeft. Vooral de middelmatige en
minder goed lerende kinderen zijn op
deze manier de dupe. Juf kan hen dan
niet meer voldoende helpen. Moeilijkheden in dezen zijn er reeds en zullen
in de toekomst zeker groter worden.
Een en ander brengt een versnippering
van het lesgeven met zich mee, waarbij geen enkel kind gebaat is. Onderwijs in de Friese taal wordt ook bij het
eentalig systeem gegeven in de klassen 4. 5 en 6.''

Niet ter zake

zorgd, dat degenen die

over een

rapport

spraken dat zij zo duidelijk niet kenden,
Als we even de kwaliteit van het Nederlands buiten beschouwing
laten het bewuste geschrift thuisgestuurd heb(..gaan
vestigen" is toekomende tijd, ben gekregen. Wat de derde bewering
maar „nu" is tegenwoordige tijd; in betreft, de heer N. A. G. Satijn, leraar
„nooit voldoende tijd" is „nooit" een Frans aan de Middelbare School en
HBS voor meisjes, die sinds kort te GieFrisisme), moet al dadelijk worden vastgesteld, dat de mededeling over Friese kerk woont, heeft ons verklaard geen erles in de hoogste klassen in dit verband varingen te hebben gehad zoals die in de

niet ter zake doet. Het tweetalig onder-

wijs is niet ingesteld om

het behoud
van het Fries te bevorderen, maar alleen om via een opvangen in het Fries
de kinderen die deze taal spreken, gemakkelijker en beter Nederlands bij te
brengen. Of er later nog eens Friese les
wordt gegeven, is een zaak van de
school' en de omstandigheden en heeft
niets met de principes van het nieuwe
systeem te maken. Deze mededeling
was dan ook alleen maar 'aan het stuk
toegevoegd om voorstanders van het
Fries gerust te stellen en in de vergadering zijn dan ook velen, die als leken
de inderdaad niet eenvoudige materie
der tweetaligheid niet doorzien, hier
ingetrapt.

Interessant
Als b. en w. van Tiet.jerkstcradeel
rle notulen onder ogen krijgen, aannemende dat deze een volledig verslag
van het gesprokene weergeven, zullen
zij interessante zaken aantreffen. Zo
is er gesteld, dat de vorige inspecteur in de inspectie Drachten Friesland had verlaten „omdat hij het niet
eens was met het tweetalig systeem".
dat er „vanwege de universiteit van
Groningen een rapport over de tweetaligheid is uitgebracht dat bijzonder
ongunstig voor de tweetalige school is
uitgevallen" en „dat aan de Meisjes
HBS te Leeuwarden de leerlingen van
tweetalige scholen minder van hun
vertaling uit het Frans terecht brengen dan die van eentalige". Het ene
viel gemakkelijker te controleren
dan het andere.
De heer Ten Raa is niet meer in leven, maar de huidige directeur van het
door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gesubsidieerde
Pedagogisch Adviesbureau, de heer G.
Sinnema, heeft ons verzekerd, dat de
heer Ten Raa bij zijn afscheid als inspecteur aan hem (de heer Sinnema was
toen hoofd van de proefschool te Opeinde en had zich juist- door de heer Ten
Raa laten bewegen de proef te nemen!)
had verklaard: „Jullie zijn in Friesland
met dit nieuwe systeem op de goede
weg". Maar de heer Sinnema kon dit
niet in de vergadering meedelen, want
zijn verzoek om aanwezig te mogen zijn,
werd zonder meer afgewezen. Het argument van het Groninger rapport kan
van de tafel worden geveegd door er op
te wijzen, dat bedoeld was het rapport
„Van memmetael en moedertaal", van
dra U. J. Boersma (uitgave Pedagogisch
Instituut Rijksuniversiteit Groningen),
dat onder meer concludeert „hoewel op
de eentalige school alle beschikbare tijd
besteed kan worden aan het Nederlandse spellingsysteem zijn de resultaten ongunstiger dan op de proefscholen" (blz.
1 42). Fr is inmiddels in Giekerk voor ge-
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vergadering waren beschreven. Deze leraar lichtte toe alleen in een gesprek
met een buurman de opmerking te hebben gemaakt, dat kinderen die thuis
Fries spreken met Nederlandse vertalingen meer moeite hebben. „Maar", aldus de heer Satijn, ..dat staat helemaal
buiten de kwestie vai het tweetalig systeem. Ik zal mij wel wachten zon bewering te doen. Ik heb immers geen materiaal om dat te bewijzen". Er blijft
dus niets van deze met grote stelligheid gedane beweringen over, maar dat
zij hun werk hebben gedaan bij een grotendeels deze materie niet beheersend der Berg, dat haar zevenjarig zoontje,
gehoor, staat vast.
in de tweede klas gekomen, de beste
van zijn klas is en nu meedoet met de
derde. „Hij raakt met lezen achterop",
Bungalows
zo zei zij, maar toch vond zij, dat hij
Hoe is nu de situatie in Giekerk? Toen geen probleem vormde, ook al doordat
de tweetaligheid werd ingevoerd, lagen de jongen door de onderwijzeres goed
er al nieuwe straten, waaraan nu een wordt opgevangen. „Voor hem zie ik
aantal bungalows is verrezen of nog geen moeilijkheden maar wel voor mijn
zal verrijzen. Dat Giekerk als woonoord dochtertje". Op onze vraag, in welke
in de omgeving van Leeuwarden een ze- klas dit meisje dan wel zat, luidde het
kere aantrekkelijkheid uitoefent,
ligt antwoord: ..Zij Is nog niet op school, zij
voor de hand en het gemeentebestuur is pas op de kleuterschool. Maar mijn
verwacht dan ook in de toekomst een grootste angst is wat er gaat gebeuren
aanzienlijke bebouwing in het zuidwes- als zü over twee jaar in die FriesspreOnzerzijds
ten van het dorp. Te beweren, dat „zich kende eerste klas komt".
nu en in de toekomst in Giekerk veel daarop gewezen, gaf mevrouw evenwel
gezinnen gaan vestigen" (met kinderen, toe dat het kind in Giekerk van de andie apart les in Nederlands moet heb- dere kinderen in de komende jaren nog
ben) is echter met de werkelijkheid in wel wat Fries zou kunnen opsteken.
strijd.
Wij moeten ons beperken tot de meToch kan men zeer optimistische ver- ning van mevrouw Van der Berg, daar
halen horen over de vele huizen die er het ons helaas niet mocht gelukken haar
zullen verrijzen, te betrekken door niet- man te bewegen ons ook maar kort te
Friezen. De echtgenote van ir. P. van woord te staan, ook niet, toen wij het
der Berg (zijn bungalow staat toevallig in beginsel al over het tijdstip waren
aan de ■.. Dr. Obc Postmastraat!), welk eensgeworden. De heer Van der Berg,
gezin hier sinds 10 augustus, uit Delft die zich ter vergadering scherp tegen
gekomen, woont, vertelde ons: „De ma- het tweetalig systeem had verzet, heeft
kelaar heeft ons gezegd, dat hier tach- ons niet alleen telefonisch toegevoegd:
tig bungalows komen en dat daarvoor „Als u in de krant schrijft over wat
veel belangstelling van mensen uit het mijn vrouw gezegd heeft, krijgt u moeiwesten bestaat".
Mevrouw Van der lijkheden", maar heeft mede als reden
Berg wilde dit opvatten als een argu- (naast geen tijd te hebben) voor het
ment om de onhoudbaarheid van de niet plaatsvinden van het onderhoud optweetaligheid op de school aan te tonen. gegeven: „Bovendien heb ik zojuist een
Toen wij haar vroegen, hoeveel van die aantal boeken over het tweetalig sysbungalows bewoond zullen worden door steem thuisbezorgd gekregen
ik weet
niet-Friese gezinnen met kinderen die niet van wie
en die wil ik toch ook
de o.l.school zullen bezoeken (en bijvoor- eerst eens gaan bestuderen voor ik met
beeld niet de christelijke school) ant- u praat." Wij konden het niet nalaten i
woordde zij dat niet te weten. Geen de heer Van der Berg te vragen, of hij i
wonder: dat kan ook niemand weten, niet beter eerst die boeken
had kunnen i
en wie nu al de tweetaligheid wil af- lezen voordat hij lijn gedecideerde me- |
schaffen om wat na tien of twintig jaar ning ter vergadering ten beste had gegemisschien een probleem zou kunnen ven. Zijn antwoord, „dat wij misschien
worden (wanneer die 80 bungalows er wel oppervlakkig kennis van Friesland
zullen staan, is ook nog een interessante konden dragen, maar dat hij (sinds
novraag!), gaat toch wel op bijzonder loswerkzaam)
se gronden te werk. Om de woorden te vember 1963 in Friesland
gebruiken die de heer Woudstra de heer veel beter wist welke grote moeilijkheden zich overal in deze provincie met
Van der Werf toevoegde: „Master Jo de
tweetalige scholen voordoen", hebsjogge spoek".
ben wij
hoe zeer van eigen gebrekkige kennis overtuigd wij ook mogen
Angst
zijn
helaas niet kunnen accepteren.
Bovendien verklaarde mevrouw Van Er is trouwens een eenvoudig middel
om het waarheidsgehalte van de bedoelde bewering tot in procenten nauwkeurig vast te stellen: even een telefoontje
naar de inspecteur van het lager onderwijs in Friesland. Zij zijn volkomen op
de hoogte.
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zelfde positie als de vele Friestalige
kinderen op de eentalige school: zij leren de eerste technieken In een vreemde of althans niet goed beheerste tweede taal aan. Nochtans leveren deze gevallen geen moeilijkheden op. Giekerk
is waarlijk het eerste dorp niet waar
zich zon geval voordoet of heeft voorgedaan.

De heer Sinnema vertelde vit de
praktijk: „De juffrouw spreekt tegen ziilke kinderen eerst Nederlands en besteedt wat extra zorg aan hen, soms
door middel van een Nederlandse methode, die te vergelijken is met de Friese. Maar een groot deel van het aanleren van het lezen kan gelijkop gebeuren. Het Fries heeft immers dezelfde
letters als het Nederlands en het technische deel is gelijk. Bovendien worden
in het begin alleen de lange en korte vokalen onderwezen en die zijn in
beide talen dezelfde. De praktijk is nu,
dat al heel gauw, uiterlijk na zes weken, zon Nederlandstalig kind vraagt:
„Juffrouw, mag ik met die andere kinderen meedoen?" De in Giekerk gegeven interpretatie, dat de juffrouw als
het ware twee klassen zou krijgen, is
niet juist. Het gaat hier om het afzonderlijk helpen van het tndiuidu en dat
duurt bij de een langer dan bij de ander. Pas als er meer dan enkele leerlingen zouden komen
zeg vijftien of
twintig
kan niet op deze wijze worden doorgegaan. Maar op dergelijke
scholen gaat men dan ook niet zonder
meer op de tweetaligheid over, daar de
basis ervoor dan ten dele ontbreekt".

—

—

Een les
Er zou over deze zaak nog veel
meer te vertellen zijn en wij hebben
al ons materiaal nog niet gebruikt.
Het oordeel over de gang van zaken
in Giekerk laten wij graag aan onbevooroordeelden over. Alleen zouden sommige hoofden van scholen les
kunnen putten uit het voorbeeld van
een school in een groeiend dorp in de
nabijheid van Leeuwarden.
Hoewel
alle tweetaligheid en ook alle Fries
daar taboe is
de meester is in dit
opzicht
van alle
smetten vrij
stuurt een aantal ouders hun kinderen naar een lagere school in Leeuwarden, die in bepaalde kringen
voor „bon ton" wordt gehouden. Het
motief: „Och, het is hier
immers
maar een boerenschooltje
"

—

—
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Tenslotte nog even terugkomend op
de circulaire, wij hebben de kwestie hoe
aan te vangen met niet-Friestalige kinderen, die zondre meer in de eerste of
tweede klas van een tweetalige school
worden geplaatst (met een voor hen
vreemde voertaal dus), voorgelegd aan
de heer G. Sinnema van het Pedagogisch Adviesbureau. Deze vertelde
ons
dat van de aanvang af die vraag al gespeeld heeft, al betreft het
steeds maar
enkele kinderen. In 1960 werden op de
toen 46 tweetalige scholen 643 kinderen
in de aanvangsklasse toegelaten
van
wie 22 uit Nederlandstalige gezinnen In
61 waren die cijfers 756 en 22.
Een fractie van de 3 procent die deze
44 kinderen uitmaakten, betrof kinde
ren, die alleen Nederlandstalig
en kort te voren in een Friestaligwaren
waren komen wonen. Het ligt voordom
hand dat het tweetalig systeem
hen niet het meest geschikte is voor
iJ,
mers, deze enkelingen
verkeren
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titen minder oertsjügjend. Anc wurdt yn
it lést fan de oarloch noch oppakt fan de

TH. KUIPER: DE GOUDEN POARTE"

Dütskers. As er bihalden wer thüskomt
(side 193) skriemt er „süntsjes triennen fan tankberens, mar ek fan ünwissens." Anc is earst oerspand, mar syn
frou is him ta greate stipe en helpt him
wer op gleed. Mar earst moatte hja har
efkes ütgüle (side 195). „Hy fielde har
mvlde triennen yn syn hals gliden en
gülde süntsjes mei."

Stroffel- en knoffel-parade
fan in lytse „mannenbroeder"

Nei de oarloch giet Anc wer oan de
slach. Hy hat in pear bern. hoefolle
wurdt net rjocht düdlik, hy keapet in
saek yn 'e stêd en hy komt as èlderling yn lt hek. Earst kin Anc net rjocht
oer de saek gear komme, mar as Tite
in joun op bèd güld hat, wurdt it better en kriget er de guit. Mar dan slacht
er wer oer yn it oare uterste; de saek
easket him alhielendal op en hy forwaerleazget frou en bern. Tite skriemt alris
süntsjes (side 213), mar it helpt net.
an gült hja in kear ~wyld en oerstjür"
jD(side
216) en sjochdêr: Anc forbettert
syn libben. Op side 220 fait der in greate slach as harren aldste soan Sibe deariden wurdt. Wer is Anc der glêd óf.
; Mar it komt wer klear en Tite „streake him oer syn hier en bidauwe harsels
mei mylde triennen" (side 229). Oan <\v
ein stjert alde pake Sibe ek noch. Mar
jsjoch, hoe 't de biology de theology wer
helpt: De jouns nei de bigraffenis kin
iTite
oan Anc it nijs fortelle: „Wy sille
noch wer in pop ha
it sil in nije
Sibe wurde." En it wurdt in lytse Sibe.

H. Kuiper: ~De gouden poarte"; ütj. A. J. Osinga NV, Boalsert; fan de blidens fan it leauwe hat Anc
dy
net folie aen. Dat pessimisme,
priis 8,90; 256 siden
earnst en dy swiersettigens bigeliede j
him fierder syn hiele libben en meitsje |
it him net maklik. „In djippe freze foar
lEN OF OARE kunstjuffer, dy't fan olympyske hichte delsjocht op it lyts-kultu- Gods
straffende gerjochtichheit wie him
reel geskarrel yn dizze efterlike konireijen en der tagelyk noch hwat oan bisiket fan
godstsjinst mear eigen wurden as
'e
to fortsjinjen, woe okkerlêsten üthalde, der soe yn Fryslan in jüchhei opgean
iderkear as der wer in Frysk boek ütkaem. It mocht sa wêze! Der giet in gekroan de leafde fan in Heit, dy't foar Syn
*n gestin troch Fryslan hast iderkear as der in Fryske roman forskynt. It is wol bern soarget", sa fortelt de skriuwer der
yn in lytse pastorale taljochting tusken
wenst yn Frysl&n en gean nei de berte fan elk Frysk boek op kreambisite. Mar dat
is meastal gjin feeslik barren. It draeit meastal tit op deilisskip, op hjitte hollen en troch.
mislike magen. Men freget jin wolris óf: Is it klinmet hjir net hwat al to noflik
Anc de Man moat fan de skoalbanfoar de skriuwers? Komme der, dank sij it mylde sintsje fan de Fryske Biwe- ken öf daliks oan it fortsjinjen, hwant
ging, it biskermje,nde glês fan Fryske Bibleteefc en Kristlik Fryske Folksbible- it is by harren thüs stille earmoed. Hy
teek en it goederjoiuske grountsje fan de Fryske ütjowers net hwat al to maklik komt by baes helling, wrakselt der hwat
Fryske boeken op 'e wrdld, dy't earne oars nea it deiljocht oanskögje soene? omheech en bringt it ta reizger.
Hy
Tortsjinje de literaire preimkeskouwers hjir net al to maklik de titel fan skriuwer? giet mei syn maten trou nei tsjerke
Soks freget men jin binammen wer óf. as men it nije wurkstik fan Th. Kuiper,
en fragelearen: „De oerwinnings fan
troch de KFFB yn boekfoarm ütjown ünder de titel: „De gouden poarte", troch- Colijn üt dy dagen bilibben hja net oars
lizen hat.
as har eigen en as de ald dümny sei:
„De jeugd staat klaar om het vaandel
van
het beginsel straks uit de zwakke
beste
man
en
op
Kuiper
t-\s Th. Kuiper is yn
Ds.
is
in
men
1914
'e
dit boek sit moai wis f rij hwat
handen van de ouderen over te nemen",
bidoelings
earlike
goede
syn
fielt
en
berne,
dêr't dit boek ek
Lemmer
autobiografysk materiael forarbeide.
dan
hja
dy
fielden
har
sa
sterk
mei
in
roman
kin
Mar
yn
dit boek.
Ds. Kuiper hat sels jierren op'e Lemspilet. Hy is der great wurden en hat oeral
net bistean fan goede bidoelings en bigjinsels forboun, dat gjin macht fan dimer tahalden en dat docht üt de bivel en hel yn steat wêze soe, har der óf
earst as boekhalder wurke. Vn 1954 is beste minsken allinne.
skriuwing fan tipen en tastannen düdbringen.
allegearre
goed
to
Soks
en
wie
hy dümny wurden fan de Grifformearlik bliken. Ek de tiid, hwerynt Anc
alderwetsk en neffens de styl,
.De gouden poarte" is in stik bet- deeglik,
de Tsjerken op artikel acht („singuliede
Man libbet, sil faek op soartgelias
Mar
hja
yn
opbrocht
dêr't
wiene.
DS. TH. KUIPER
wei dy't ik net gean wol", Anc
kense
wize op de skriuwer sels óf komre gaven") Syn earste gemeente wie ter as „Deyn
de
mei
üt
biwende
formiddens
wei
binammen
de biskriuwing fan tipen
men
wêze.
De biskriuwing fan Lemster
syn
der
fan
wisompielde,
yn
bleau
Tersoal. Sont 1958 stiet er
Moarm- en tastannen yn de jierren tusken de himsels
nis kriget gelyk en hja kinne yn alle ! figueren en situaesjes üt de tweintiger
oer;
bigjinselfêstens
sens
en
net
safolle
lijt
wald. Syn earste stap op Frysk skriu- beide wraldoarlogen. Mar it boek
dan waerd er slingere en toheistere en ear en deugd trouwe, mei stikjes jen tritiger jierren foarmje lykas sein
wersmêd,
in pocket foar jonges „Op ünder in tokoart oan forbyldingskrêft like it libben him in ünmeugend swiere en heilwinsken en in flauwe houliks- | net it minste part fan it boek. Mar de
Men
deagewoan fortel-formogen.
béd
fyt en al. Mar hoe kin skriuwer is net in flotte fortelier; hj
'e drompel" wie gjin great sukses. Syn en
fielt hieltiten: hjir hie folie mear fan opjefte."
stom, hja trouwe krekt op komt der faek knoffelich mei oan en
it
sa
earste roman ~De wei dy't ik net gean to meitsjen west.
Dan komme krisis en wurkleasheit. 9 maeije 1940 en komme dy nachts hy kin gjin spanning opbouwe. Il feit,
wol" fan okkerjiers likemin. Mar ds.
Anc komt ek sünder wurk to sitten. It net oan it houliksbêd ta, hwant de oar- dat Anc in hwat kleurleaze en forfelende
brekt üt. „Tite bigoun süntsjes to figuer is, kin net as forlechje jilde. Der
Kuiper haldt moedich en koppich fol,
in goed dümny past, hat de skriu- tiidsbyld bliuwt hjir wol tige ünfolslein: loch
gülen",
(Dat sil hja noch faek dwaen). sit to min faesje yn dit boek. Binammon
Colijn
sels,
sprastikwurdt
mear
yn
trije
Gjin
mar
wer syn stoffe fordield
net
neamd.
net allinne om it skriuwen
toloarstelling: „net iens op bêd yn it earste part komt de skriuwer net
Hwat
in
of:
Jonge",
himeltergjend
ke
in
soasjael
„de
ken
mei
fan
üntapassing::
in
omt er mient, op dizze wize ek in i
en
gjin
treastlik
oantinken oan in foar op gleed.
rjocht.
dy
jierren
of:
it
Feint",
hoe't
Anc sit
üt as wie
hoe't it bigoun: „de
boadskip oan de minsken bringe to kin- it
it
byinoar
earst
wezen yn it eigen hüs". Mar de skriuwer wol
fierder gong: ~de Man", of: hoe in natürramp. Dan slagget er wer oan it
mevr ;is in
nen.
of:
En
_.■
wurk.
ek oan in faem: Tite,
dreech it wie en „de Man en Helt"
Sljochtwei forhael fortelle. Hy wol in
hoe't alles dochs noch goed kaem. It Tine üt 'e Walden him bidondere hat Vn de oarloch kriget Anc it noch swier- Boddskip bringe. Oer dit hiele forhael
(kommintaer fan de heit: „Dan freze
der. Hy moat Joadebern üt Amstergiet oer Anc de Man, de arbeidersjon„De gouden poarte" is de biskriuhat er as symboal de gouden poarte
Heare
dam
net").
dy
formidden,
de
Mar
mei
de
faem
wei by minsken ünderbringe. Syn it fisioen, dat Anc as bern hat by set.
ge
strang-grifformeard
üt in
wing fan it libben fan in drege, swierit
in nij soart wrakseling mei de hert is fol fan forset en eangst. Hy gült ündergean
settige Fryske Godsiker en wrakseler- dy't op 'e Lemmer opgroeit yn de komt der
fan
sinne
e
de
n
dat
hi'eltisünde op 't aljemint: dy mei de seksue- mar ris fan de weromstuit (side 165) den weromkeart yn syn libben.
mei-it-leauwe, Anc de Man. It is in tweintiger en tritiger jierren. As jonge le
hertstocht, as wy it tominsten goed „as in bern oan 'e skerte fan syn den poarte is de yngong ta de De gouer
en
earnstich
is
swiersettich
tige
Jan
Creal
absolute tsjinpoal fan ..Ik,
poarte.
Anc set mei syn pro- mem". Op side 183 skriemt Tite „sünt- mar dêr efter üntdekt er linkendewei
mer", in soarte tableau vivant oer il [en pakt er mei it leauwe om. Hy wurdt bigrepen ha.dümny
Theunis,
sjes"
dy't
nei
nei de dea fan har sweager LiuwJlim
de pearlen poarte nei de himel. Mar
thema „geloof, hoop en liefde"; in tof- efterfolge troch godstsjinstige eangst- blemen
fel- en stroffelparade fan in lytse man- komplekscn oer sünde en straffe en in probaet middel oan de han docht; ke op 'e Lemster boat. De triennerein de poarten bliuwe yn de loft hingjen
wurdt hitltiten fülder en it forhael hiel- en krije gjin echte forbining mei
dea. Hy soarget tsjin it libben oan en I „Dü moast mei dyn faem bidde". Theunenbrocder.
de
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Wonen in Vriesland
Men kan riant wonen in Friesland, zoals u vorige week in deze

serie hebt kunnen zien toen tu_l
een foto brachten van het bungalowdorp van Beetsterzwaag, men
kan ook pittoresk wonen, zoals
deze foto toont die een beeld geeft
van de Zoutsloot te Harlingen.
Maar achter sommige gevels aan
dit zo schilderachtige grachtje
treft men woontoestanden aan, dit
zacht gezegd uit de tijd zijn

Geld van Russen gekregen?

Woordeloos dossier in

Brussel gestolen
Een 17-jarige Belg uit Antwerpen heeft
een dossier gestolen in het
hoofdkwartier van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, dat echter volgens de woordvoerder van Euratom geen enkel geheim bevatte. De
zaak is aan het licht gekomen door zijn
arrestatie in Parijs, waar hij vooreen
diefstal van een auto door Interpol werd
verhoord. Hij vertelde naar Parijs te
zijn gekomen met 20.000 Belgische
frank
ongeveer 1500 gulden
die hij van de
Russische ambassade in Brussel had gekregen in ruil voor „belangrijke dossiers". Hij was het gebouw van Euratom in Brussel binnengedrongen, waar
hij de documenten had ontvreemd.
De ambassade van de Sovjet-Unie
noemde het verhaal van de jongeman
..pure fantasie". Het dossier bevatte alleen voorbereidende artikelen voor een
te houden openbare cursus over het
vreedzaam gebruik van kernenergie.
onlangs

—

ierde. It himelske en it God-like bliuwe
horizontael boppe it ierdske en it minsklike sweevjen. De God-like dieden slane
net fertikael yn it ierdske libben yn,
hwat dochs de kearn is fan it reformatoryske leauwe. Dat komt binammen,
trochdat de skriuwer it net oan doar,
of net oan kin
en wy halde it mar
op it léste
en bi.skriuw reëel en oertsjügjend de minslike eksistinsje fan
lünde en eangst. Dat dogge de bibelse
skrinwers al oars. En sa bliuwt ek hjir
de gouden poarte nel in wierlik kristlike roman en nei in góéde kristlike roman wer ticht.
foar de safolste kear.
Dat is spitich
om wille fan it Boadskip. foar de kristlike roman yn it algemien, foar de KFFB. foar de skriuwer
en syn lezers.

— —
——
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KEES BOEKE 80 JAAR
Felle, rechtlijnige strijder, nu
door het leven gematigd
(Van

een speciale verslaggever)

van de kleurrijkste figuren uit de rijd russen de twee wereldoorlogen
JTEN
wordt op 29 september aanstaande tachtig jaar. Het is Kees Boeke, een man

die men vooral kent als de stichter en leider van de Kindergemeenschap „De
Werkplaats" te Bilthoven, maar die men eigenlijk onrecht doet, wanneer men
hem alleen ziet als een opvoedkundige met ietwat van het gewone afwijkende
ideeën. Want Boeke heeft nooit onderwijsman willen zijn. Dat hij begon met
het opzetten van een vooruitstrevend onderwijssysteem, is een gevolg van zijn
denkbeelden als christen, als anarchist en als strijder tegen de oorlog in al haar
vormen. Kees Boekes inzichten stammen oorspronkelijk uit de wereld deiQuakers een Engelse religieuze stroming die zich kenmerkt door grote vroomheid, een zeer sobere levenswijze, verzoeningsgezindheid, afkeer van de oorlog
in al haar vormen en het vrijwel ontbreken van wat op een kerkelijke organisa-

—

tie lijkt.

ryi OEN Kees Boeke in het

begin van
deze eeuw met de Quakers in aanraking kwam, kon hij al steunen op een
belangrijk geestelijk erfgoed. Hij werd
namelijk op 29 september 1884 te Alkmaar geboren uit het huwelijk van dr.
Jan Daniël Boeke,
directeur van de
R.H.8.5., opvoeder en natuurkundige
van naam, en de predikantsdochter Petronella Everarda Oort. Het moet een
gezin met een warm geestelijk leven zijn
geweest. De grootvaders van Kees waren beiden predikant, zijn twee broers
werden het eveneens en ontplooiden initiatieven die vrucht droegen tot ver buiten de enge kring van de eigen gemeente. De oudste broer, ds. A. J. P. Boeke,
werd bekend door zijn werk voor de
Schoorlse Alledagkerk, de tweede, ds. D.
E. Boeke te Haarlem, door zijn acties
voor de Zakbijbel. Dat tekent dus al
enigermate het klimaat, waarin Kees
Boeke opgroeide. Het moet dan ook een
zware slag voor hem zijn geweest, toen
hij op achttienjarige leeftijd zijn vader
verloor. Niet in materiële zin overigens,
want de familie Boeke was zeer bemiddeld. Het tekent de radicale opvattingen
van Kees, dat hij op later leeftijd afstand deed van zijn eigen fortuin.
*■

zelfs zo ver doorgevoerd, dat de kinderen hun eigen leermiddelen maakten.
Er werd ook gestreefd naar creativiteit;
deze werd door een brede kunstzinnige
vorming zo veel mogelijk gestimuleerd.
Er was nog een ander grondbeginsel:

er werd ernstig naar gestreefd, van de

school een gemeenschap van kinderen te
maken. Er was dus geen enkele scheiding in „klassen"
slechts in groepen
van ongeveer gelijk op werkende kinderen; er was ook geen opjagen van de
prestaties door middel van een overspannen wedijver. leder moest naar zijn
eigen beste kunnen en in zijn eigen tempo werken aan het verwerven van kennis en ontwikkeling, daarbij leeftijdsgenoten zoveel mogelijk helpend. Er werd

—

veel groepsgewijs gedaan, om zoveel
mogelijk het „wij samen' 'te laten beleven. De bedoeling was om de best mogelijke otplooiing in vrijheid van het in-,
dividu mogelijk te maken, het zo vroeg
mogelijk te wennen aan het dragen van
een bepaalde verantwoordelijkheid. Om
de breuk met het oude systeem ook in
de vorm zo radicaal mogelijk te maken,
stonden er geen leraren en leerlingen
meer tegenover elkaar. De leerlingen
werden „werkers", de
leerkrachten
„medewerkers" en de school
een
„werkplaats". Het samenspel
tussenwerkers en medewerkers zou de hele !
levensperiode tussen het derde en het
achttiende jaar omvatten. Aan het einde
van deze periode zouden — zo was de
wellicht wat idealistische opzet
de
werkers klaar moeten zijn voor het examen van een middelbare school. Nog
een symptoom van het nieuwe:
de
school kwam te heten „Kindergemeenschap De Werkplaats".

—

De nieuwe school startte in januari
1926 met vier leerlingen: de kinderen
van het echtpaar Boeke. Langzaamaan
breidde het aantal leerlingen zich uit.
De school ontwikkelde zich maar zeer
moeizaam: ze kreeg geen enkel overheidssubsidie, zodat ze vaak met gebrek aan middelen had te worstelen.
Daardoor konden niet altijd bevoegde
leerkrachten worden aangetrokken. Wel
kwamen de idealisten, soms beschikkend
over grote kwaliteiten als opvoeders. Zo
kreeg en behield de school in de loop
van de jaren toch een behoorlijk peil.
En ook kon zij, naarmate zij meer leer-

veel moeilijkheden een leerling van het
ene schooltype naar het andere te laten
overgaan, wanneer daartoe aanleiding
bestaat.

re" kinderen werden vaak zeer goede re-

sultaten bereikt. Naarmate de school
meer naam kreeg, kwamen er ook meer
„gewone" kinderen. Ook de prinsessen
hebben lange tijd hier onderwijs geno-

Door het moderne systeem, dat sterk ten.
de nadruk legde op zelf doen en op creatief spel, trok de school veel kinderen
aan, die in een normale school niet op
lingen aantrok, haar
leerprogramma hun plaats waren. Dat waren aan de
verbreden. Zo wonen thans gymnasium ene kant minder begaafden, aan de anBOEKE heeft vele jaren lang de
A en B. HBS A en B, MMS, Nijver- dere kant kinderen die door huiselijke of
leiding gehad van zijn school. In
heidsonderwijs en een opleiding voor andere moeilijkheden „lastig" waren ge1954 heeft hij, zeventig jaar oud, zijn
kleuterleidsters samen onder één dak. worden en niet behoorlijk konden wor- zware taak in jongere, sterkere handen
Dat maakt het mogelijk, zonder al te den „opgevangen". Met deze „bijzonde- gelegd. De school had toen een paar

Teruggetrokken

KEES

(Advertentie LM.)

Strijdbaar
BOEKE heeft, voordat hij „De
KEES
Werkplaats" stichtte, een merkwaar-

dige levensloop gehad. Hij studeerde te
Delft voor civiel-ingenieur, volgde daarna een opleiding aan het College voor
Quakerzendelingen te Kingsmead in Engeland en behaalde het Secondary Teachers' Diploma van de universiteit te
Birmingham. Aldus toegerust met een
degelijke vorming op het stuk van de
exacte wetenschappen, de zending en
het onderwijs, wijdde hij zich aanvankelijk aan zendingswerk in Syrië. Maar al
vroeg bleek, dat zijn opvattingen bijzonder radicaal waren. Herhaaldelijk kwam
hij in botsing met de justitie wegens zijn
weigering het staatsgezag te erkennen.
Zijn opvattingen in deze geest werden
nog sterker gestimuleerd, na zijn huwelijk met de Engelse Quakersdochter Beatrice (Betty) Cadbury, die op het verdere verloop van zijn leven een moeilijk
te overschatten invloed heeft gehad. Er
bestond tussen deze twee mensen levenslang een diepgaande harmonie, die hierop berustte dat zij elkaar vrijwel volmaakt aanvulden.
Keen Boeke bleek ook In het opzetten
van zijn Ideeën en plannen de ontwerper, de Ingenieur. Betty Boeke voerde
zijn inzichten in de praktijk uit, ook als
het paar daarbij op vaak zeer pijnlijke
wijze in botsing kwam met een samenleving, die de praktische consequenties
van hun godsdienstig en zedelijk radicalisme niet wenste te aanvaarden. Zo
werd Kees Boeke in 1915 In Engeland
wegens antl-oorlogspropaganda gevangen
gezet en daarna uitgewezen. In Nederland teruggekeerd begon het echtpaar
christen-anarchistische propaganda
te
maken. Dat leidde herhaaldelijk tot arrestatie en gevangenschap, ook al omdat Boeke al spoedig vooraan in de
dienstweigeringsbeweging van het begin
van de jaren '20 stond.

De Boekes werden ook het middelpunt van de zogenaamde Bilthovense
beweging. Zij gaven namelijk de stoot
tot het ontstaan van de Pace, een absolutistisch-antimilitaristische beweging van open karakter, die in 1922
de kern werd van een „Nooit Meer
Oorlog"-beweging. Maar al in de praktijk van dit werk werd het Kees Boeke
duidelijk, dat de maatschappij niet zou
veranderen, de oorlog niet zou verdwijnen, zonder een radicale ommekeer in de opvoeding van de jonge
mens. Het leek hem toen, dat de opgelegde gehoorzaamheid op school de
grondslag was voor de slaafse onderwerping aan de discipline in het leger. De mens kon op deze wijze eenvoudig niet leren, zelf op grond van
zijn zedelijk oordeel te beslissen en
verantwoordelijkheid voor zijn daden
en voor de gemeenschap te dragen.
Naarmate Boeke de samenhang tussen
deze dingen helderder voor ogen ging
staan, groeide in hem het verlangen naar
een onderwijsstelsel, dat uitging van het
dragen van verantwoordelijkheid en van
de idee, dat de bron van alle werkelijke
gezag in het geweten van de mens ligt.
Deze inzichten moesten in de jeugd worden gewekt. Op latere leeftijd was het
heel moelijk de menselijke instelling ingrijpend te veranderen.

Onderwijsman
BOEKE, overigens in het geKEES
heel niet verlangend naar een func-

tie bij het onderwijs, zette in de volgende jaren een onderwijsstelsel op. dat
met deze inzichten in overeenstemming
was. De methode was enigermate te
vergelijken met die van dr. Maria Montessori. Er zou een sterke nadruk vallen
op de zelfwerkzaamheid; die tuerd hier

Deze foto toont Kees Boeke te midden van een groot aantal kinderen
tijdens een hulde, die hem vijf jaar
geleden, bij zijn vijfenzeventigtte
verjaardag, werd gebracht.
honderd leerlingen. Het was een door
het leven milder en wijzer geworden

man, die afstand deed van zijn zelfgekozen taak, niet meer de rechtlijnige,
compromisloze strijder van de twintiger
jaren. Boeke heeft na zijn pensionering
tijd gevonden voor het schrijven van
een religieus-filosofisch boek: „Wij in
het heelal, een heelal in ons". Het was
als het ware de samenvatting van het
denken, geloven en worstelen van een
strijdbaar en gelovig man, die de betrekkelijkheid der dingen had leren onderkennen. Het stond ver af van de Taak
zeer populaire liederen, waarmee hij
een halve eeuw eerder van rijn geloof
en zijn strijdbaarheid had getuigd.
Thans is Kees Boeke een oude man
met een broze gezondheid. Hij heeft zijn
tachtigste verjaardag in stilte willen vieren te midden van zijn kinderen en
kleinkinderen. Hij meende niet meer in
de openbaarheid te moeten komen, nu
zijn taak ten einde is. Maar men heeft
hem toch willen eren voor het zeer vele,
dat zijn werk voor duizenden kinderen
heeft betekend. Daarom is er op woensdag 23 september in de school, die hem
alles is geweest, een openbare ontvangst
geweest. Dat is een manifestatie van
grote genegenheid en dankbaarheid
reworden.

Diamant uit zee
Als het een beetje wil aal binnen niet
al te lange tijd diamant ook nlt sec gewonnen worden. Een ondernemende a_kcnman uit Texas, Sam Collina, la namelijk al een tijdje naar diamant aan
het vissen langs de kust van Weet-ZuidAfrlka en de grote De Beers Company
heeft de resultaten van een paar Jaar
proberen veelbelovend genoeg geacht
om met behulp van meer gespecialiseerd baggermateriaal het onderzoek
op uitgebreidere schaal voort te zetten.
Zoals bekend wordt al meer dan een
halve eeuw diamant gewonnen op het
vasteland van Zuid-West-Afrika
het Is
een zeer rijke vindplaats
en ook weet
men dat in het zeewater langs de kust
herhaaldelijk ruwe diamanten van behoorlijk kaliber zijn aangetroffen. Geologen waren er echter niet zeker van of
die stenen afkomstig waren uit afzettingen beneden de zeespiegel of
dat ze door
de rivieren naar zee waren meegevoerd
en door wind en golven weer op de kuit
geworpen. De heer Collins wilde daar
wel een gokje op wagen en heeft
alle
waarschuwingen dat de „diamantvisserij langs deze rotsachtige,
door een hoge branding, zware
stormen en mist geteisterde, kust technisch onmogelijk zou
binken ten spijt
zoveel goede stenen
tussen het grint en kiezel van de zeebodem naar boven gebracht dat de De
Beers er belangstelling voor gekregen
heeft en de zaak nu met haar grote kapitaalkracht gaat aanpakken.
Er is
zelfs al een maatschappij
gevormd,
waarin de belangen van de
mer zijn ingebracht. Het is initiatiefneals elke
mnnonderneming
een zeer spekulatieve zaak en er zal eerst nog heel wat
verdiend moeten worden om de reeds
gemaakte kosten te dekken,
maar Sam
Lollms is ervan overtuigd dat de diamanten uit de zee hem tot miljonair
zullen maken.

—

—

—

Een heerlijke sigaret opsteken en de zekerheid hebben van waarlijk zuiver rookgenot
dat is het opzienbarende van BENTLEY.
Want Bentley is de eerste en enige sigaret
in Nederland met de DUBBEL-FILTER,die
het volle aroma ongehinderd doorlaat.
Deze DUBBEL-FILTER bestaat uit een binnenfilter met zuiverende, geactiveerde
houtskool en een selectieve, witte eindfilter.
De werking van die beide filters in één...en
de mélange van de beste tabakken maken
BENTLEY zo mild en aangenaam zacht.

-

]| jl

Ju> JHi 1)1

M

I

7V

JL J_ I

{^■■—-_^s_^___i
v^

—

,

i| jHj
|J} J

\\

J

A

Proeven in Australië
Middel tegen al te

„_t.ns.teh.

c,o<_2l

_l' c 0../

_"_____________»

1

1
20«ÜK5f1.23

—

voorspoedige groei?
Blijkens

een rapport van de Austraraad voor de volksgezondheid en
het medisch onderzoek Is een kinderarts
m Melbourne erin geslaagd het groeiproces vrijwel
te stuiten van 25 meisjes, die reeds zeer groot waren voor
hun leeftijd.

lische

De arts heeft de resultaten bereikt
door de dagelijkse toediening van een
kunstmatige vrouwelijke hormoon. Een
12-jarig schoolmeisje in Melbourne, 1.75
meter lang, begon verleden november
met de behandeling. Zij i s nu 13, is
slechts 12,5 millimeter gegroeid, maar
heeft het figuur van een volwassen
vrouw. De puberteit wordt door het gebruik van de hormoon namelijk versneld. Een ander mei.-je, dat met het
oog op haar loopbaan als balletdanseres
niet te groot wilde v/orden, bereikte
eveneens goede resultaten met de behandeling.
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Inspecteur Foppema

„PARADE DER MANNENBROEDERS"

Stuurboord is rechts, bakboord
links. Het schip vaart van west
naar oost. Om één uur staat de
zon nog ongeveer in het zuiden.
Dan is stuurboord de zonzijde van
het schip. Van Dalfen zegt dat hij
aan de andere kant van het schip
op het promenadedek in de zon
zat. Dat kan niet want dat is de
noordkant. De vrouwelijke getuige weet niet wat stuurboord of
bakboord is. Het slachtoffer werd
aan stuurboord gevonden. Als de
vrouw aan stuurboord gelopen
hadi dan zou ze hem gezien moeten hebben, want het was drie minuten over één. Zij was dus aan
bakboord. Daar zag ze Bunnon en
niet Van Dalfsen. Bunnon kan dan
de dader niet zijn.

Protestants Nederland van
1918-'38 eenzijdig belicht
(Van onze kerknieuwsredakteur)
..HWAT SILLE SE OER tyftich jier om vs laitsj'e!" Deze profetische woorden placht een politiek en kerkelijk meelevende boer in een rechtzinnig dorp in
de Friese Greidhoek te spreken in de jaren rond het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft gelijk gekregen, zoals ieder gelijk krijgt, die zulks in onze
revolutionaire eeuw voorspelt. Voor zijn tijd, waarin zelfkritiek en zelfspot vrij
wat schaarser waren dan zelfverzekerdheid en zelfvoldaanheid, was dit evenwei
een opmerkelijk moderne stelliijg. Hij voorzag kennelijk al de uitwerking
en
het succes van boeken als: „Uit het rijke roomse leven" van Michel van der
Plas, dat het rk volksdeel de (lach)-spiegel voorhoudt, door het te confronteren
met zijn eigen verleden van enkele decennia geleden en de protestantse tegenhanger daarvan: „Parade der mannenbroeders" van Ben van Kaam, dat een
beeld wil geven van het protestants christelijk leven in de jaren 1918—'38 in
Nederland. Het succes van deze beide boeken wordt op een juist even te oppervlakkige en goedkope manier bereikt. Door een bepaalde eenzijdige keuze
en een geraffineerde rangschikking en illustratie krijgen het ridicule, dat het
verleden altijd heeft, en de caricatuur juist even te veel nadruk. De relativiteit
van en in de geschiedenis is tegelijk de uiterlijke kracht en de innerlijke zwakte
van deze boeken. „Jimme hawwe wol hwat gelyk, jongkeardels," zou onze boer
uit de Greidhoek zeggen, „mar net hiclendal. Wy prate oer fyftich jier wol ris
wer!"

—

—

men de wacht. Over een andere toekomst op aarde werd niet meer gedroomd. Een betere toekomst zou de
mensheid pas op de nieuwe aarde vinden." De mannen broeders gaan paraderen. En extra scherp letten op elkaars doen en laten. Symptomen van
een afwijkend levensgedrag of een afwijkende leer moet meteen de kop worden ingedrukt.
„Militant blijft men.
Maar het is een uitgaansuniform dat
thans wordt aangetrokken."
Colijn is daarbij paradepaard en symbool van de emancipatie van een vroeEen van Engeland's bekendste bookger gesmaad en veracht volksdeel. „Uit
makers, Ron Polland, heeft dezer dagen
symboolfunctie
moet,
Colijn
deze
van
verklaard dat de meerderheid van de
geloof ik, verklaard worden, waarom er
beroepswedders
in Groot-Brittanbij de mannenbroeders vaak nauwelijks
bij de komende algemene vernië
het
een discussie ontstond over de toch
kiezingen op de Labour-partij houheus wel aanvechtbare politieke denk- keer
mannenbroeders
voelden
zich
in
geklaagd
zedelijke
wordt
er
over
De
den. Polland, die direkteur is van de
beelden van Colijn." Ben van Kaam
verwildering.
Waar
over
„Ladbrokes Ltd",
het
nu
de
bibookmakersfirma
jaren
bedreigd
betekenis,
twintiger
door
Colijn
de
regent
ziet in
van
een
verklaarde dat recente veranderingen
volstrekt integer, een beminnelijk man, kini en monokini gaat, daar ging het
verlokkingen.
allerlei
wereldse
in de uitslag van de enquêtes gehoumaar zonder de geweldige visie van vroeger over de „vleeskleurige kousen"
bioscoop.
de
behoorde
ook
Daartoe
waarmee
op
vij„het
men
van
den onder het Britse publiek ten gunerf
den
Kuyper: „Hij was een man, die met beiand"
stond.
Men
ste
van de Conservatieven, weinig inbezorgd
was
ook
toen
al
op
grond
wilde staan. Maar
de benen
de
de vraag, wat de arbeider na in- nooit gehandhaafd zou kunnen blijven,
vloed op de wedders heeft uitgeoein die positie zie je nu eenmaal niet over
van de achturige werkdag wel maar Colijn en de zijnen wilden het niet
fend. Bij Polland liggen de cijfers
ver." Kuyper bezat een geweldige ver- voering
met zijn vrije tijd moest doen. Er werd zien. „We moeten Indië houden", roept
voor Labour 2 1 terwijl die tebeeldingskracht. Hij joeg naar het ongestreden
fel
oen de Conservatieven —4 zijn. Volradio-omroepen
tussen
de
1923.
de
Ne„Dat
H_l
bereikbare.
was een vrome fantast
„De Standaard" in
gens Polland zijn deze cijfers de laatEn daarom bereikte hü zo veel. Daar- over de verdeling van de ether, waar- derlandsche overheersing in Indonesië
bij
de
AVRO
aankondigde
zich
als
ste
drie weken niet veranderd. Hij
sporen
mij
hij
na in de Nede ten einde loopt, staat voor
diepe
vast",
om laat
verwacht ook geen grote wijziging
derlandse samenleving. Colijn was vol- nationale omroep, die een héle zender schreef de Indonesische student Hatta,
tussen nu en 15 oktober, de dag van
strekt anders. Hij kon op niets onmoge- zou moeten hebben. Ze werd gesteund die datzelfde
in Den Haag terecht
de verkiezingen.
lijks mikken en als geheel wilde het door „De Telegraaf". In 1928 schreef moet staan wegens „opruiende activivolksdeel achter hem dat ook niet „De Telegraaf":
teit". Nederland heeft het dus abso- Polland staat op het standpunt dat weddenschappen een betere graadmeter
meer. Het bestaande was goed; „rood"
luut in zijn macht, op welke wijze In„In Nederland was het in 1928 moge- donesië vrij zal komen, op gewelddadivormen dan de opiniepeilingen die onwas een kwaad. Een sterke man sprak
lijk, dat een verblinde regering het po- ge wijze dan wel langs vreedzamen weg
der het grote publiek worden gehouden.
hen aan."
litieke paard in den omroep haalde en Maar gelet op de houding van het
„Zojuist ontving ik nog een inzet van
Vandaar dat verscheidene mannen- de sectarische drijvers
metterdaad
5000 pond sterling op Labour uit „The
deel van het Nederlandsche
broeders aanvankelijk sympathie ver- steunde in hun aanslagen op den Alge- overgrote
City", zei Polland. „Als de jongens
ik,
volk....
vrees
dat
het
den
eersten
toonden met fascistische en nationaal- meenen Onpolitieken Omroep".
in de City (Londen's financiële weweg opgaat". Colijn schreef datzelfde
socialistische theorieën. „Mijn indruk is,
reld)
jolvan oordeel zijn dat de polls gejaar,
gezag
dat
Nederlandsche
„het
De man van het vragenuurtje van de
dat vele van Colijns volgelingen in het
lijk hebben, dan zouden ze niet op sostrekt
onaantastbaar
is"
en
dat
„het
NCRV
was het niet op maandagbegin van de dertiger jaren een erncialisten blijven wedden. Zij hebben de
instiger fascistische besmetting hadden op- avond
wist alles bijna even goed als eenige doelmatige verweer" is „de
slagen
reputatie
hamering
van
het
dat
het
de meest doorknede gokkers
besef,
prof.
mr. dr. I. A. Diepenhorst nu.
gelopen dan de nuchtere, internationaal
ter wereld te zijn", zo voegde Polland
van elke revolutie volstrekt uitgesloten
georiënteerde en aan de christelijke
Er werd al geklaagd over het in be- is".
er aan toe.
partijgedachte trouw Colijn zelf. Hitler scherming nemen
van de
„tegennais niet aan de macht gekomen door ge- tuurlijke
jaren
In de dertiger
waarde het
en over hen, die de
brek aan psychiatrisch inzicht bij het „zedelijkezonde"
monsters,
die
er
zich aan
Duitse volk", aldus Van Kaam, „maar schuldig maken voor
door de
ook bij zeer veel christenen riëteit der norniale een eenvoudige vamenschen gaan houneiging tot afgoderij met de den,
levende
geen
die
door
blaam
getroffen kunbegrippen volk, ras en natie. Wie meent,
nen worden". In 1919 schreef ds. J. J.
dat de Nederlandse christenen daarvoor Knap van
Groningen over deze voor
ongevoelig zijn, maakt een gevaarlijke 1964 nog
moderne
woningtoestanden:
vergissing. De meest succesvolle, tege„Onze woningen zün heel wat geriefelijk echter onprincipiële bestrijding van
het fascisme, is in de dertiger jaren lüker «ingericht dan eenige eeuwen genaar mijn mening geweest de constate- leden: wij hebben badkamers met koud
ring, dat het „on-Nederlands" was. en warm water, electrische schellen en
Maar het was ir de eerste plaats „on- elektrisch licht; wonen wij hoog, dan
'is er een lift om ons naar boven te
menselijk" en „onchristelijk".
brengen; de centrale verwarming verVan Kaam eindigt zijn beschouwing vangt hoe lang
zoo meer de primitiemet een onbegrijpelijke lofprijzing ve stookplaatsen
van oudsher en niet
van de NCRV. Zo ergens het behou- lang zal het duren of de kachels
worspeelde
dende en bewarende een rol
den als oud-roest opgeborgen".
en het naar de toekomst reikende niet,
Eén ding is wel veranderd:
of zeer onvoldoende, aan het woord
De
„schandelijke neo-malthusiaanse praktijkwam, dan was het wel daar.
ken" voor geboortenregcling hebben het
fiat van de gereformeerde synode gekregen
met pil en al.
Eén van de dingen, die een lezer van
werd getwist over vele kleine za*~ het jongere geslacht in dit boek zal ür ken:
de uitvoering van de comedie
ontdekken, is de pro-Duitse houding '-'
„De
tante
van Charley" door het stuvan Kuyper gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hij gaat tijdens de oorlog dentencorps van de VU in 1920, de opvoor zijn gezondheid naar Duitsland en voering van „Saul en David" in 1924,
(„walgelijk, walgelijk, walgelijk") de
na zijn dood prijzen de Dutse kranten openbare
schuldbelijdenis bij overtrehem om zijn houdig: „Mannhaft ist er,
gebod,
de
besonderes wiihrend des Krieges, in sei- ding van het zevende
nem Blatt Standaard für Deutschland „vleeschkleurige kous", het NCRV-orgel
ei: getreten". De verering van Kuyper, en Jan Zwart, Boutens' rijmprent by
die zijn gezag over eigen volk al had het huwelijk van prinses Juliana en de
verloren, bloeide nog éénmaal in no- kleuren van de Nederlandse vlag: roodvember 1918 op, toen de Friese land- wit-blauw, of oranje-blanje-bleu. Er wastormers hem kwamen huldigen en voor ren ook grotere kwesties, althans voor
zijn huis het Fries volkslied en „Hoe Nederlandse begrippen als de afzetting spook
van crisis en werkeloosheid rond:
Zo werden in 1927 in „De Spiezalig is het volk, dat naar uw klanken van dr. Geelkerken door de Asser sy- Muiterij op
„De
Zeven
en
gel" huisorgels geadverteerd. Het
Provinciën1'
(„de
slang")
ontslag
node
en
het
van
hoort" zongen. In 1922 prees K. M. de
relletjes in Amsterdam. Maar Colijn
kopen van een harmonium werd feiJong en Zoon uit Leeuwarden in „De Fedde Schurer aan do chr. nat. school wilde bezuinigen.
In Duitsland kwam
telijk tot christenplicht verheven.
Standaard" nog Dr. A. Kuyper-sigaren in Lemmer.
Hitler
aan
groot
de
macht.
Maar
een
aan.
De moeilijkheden met
Nederlands deel der mannenbroeders onderkende
Wat bij nadere lezing van dit boek Oost-lndië kondigden zich al aan. Kuy- het gevaar nog niet. Ook hun eigen
opvalt is niet in de eerste plaats, hoe- per had al voorzien, dat de oude band leidslieden niet. Met name de Jodenvéél er veranderd is, maar hoe wéivervolging zagen ze nog niet en wilden Den van Kaam noemt zijn ondertitel:
„Protestants leven in Nederland,
nig. In 1918 wordt er al gepraat over
Toneel was in de twintiger jaren
ze nog niet zien in al haar goddelooseen fusie tussen ar en chu en constagereformeerde kring
heid, al klonken de waarschuwingen 1918-1938". Die titel dekt de inhoud niet.
in
taboe.
teert een chu-leidsman al, dat „de vraag
Maar een „tableau-vivant"
dat
al: van ds. Buskes en dr. Schilder en Hij heeft zich beperkt tot het gereforder hereniging niet zo eenvoudig" is.
mocht. Een meisjesvereniging uit
Janse "an Biggekerke. Maar in 1938 meerde leven in Nederland in die Jaren
„De groentijd blijve gehandhaafd, mits
stond het ar-volk al scherp tegenover en ook nog tot een bepaald deel van dat
Delft vormt hier een zendings-tastreng
tegen
buitensporigheden gebleau, met engelen (met bazuinen de NSB. En Colijn behaalde een grote gereformeerde leven. Een hervormde
christen zal wel veel dingen in dit boek
waakt worde", zo luidt een aan de VU
maar zonder vleugels) en met poeoverwinning.
herkennen,
maar zichzelf niet. Dit beeld
verkondige proefschriftstelling. Keer op
gekleurde
derchocolade
heidenen.
is te éénzijdig en te -onvolledig om „protestants" te kunnen heten. Waar zijn de
stemmen van Haitjema en Noordmans,
F)e jaren 1918—'38 werden begeleid van Koopmans en Miskotte, van Bandoor het orgel van Jan Zwart zijn ning en Buskes? Wat merkt men van
orgel bespelingen voor de NCRV waren de nieuwe, revolutionaire geluiden, die
enorm populair
en niet te vergeten ook in gereformeerde kring weerklonhet harmonium van Johannes de Heer. ken en die via Hersteld Verbond en
Met dit „jammerhout", zoals „de we- CDU in de Hervormde Kerken en Kerk
reld" het noemde, steekt Van Kaam en Vrede zouden uitmonden? Vooral deniet de draak. Hij ziet de positieve bete- ze eenzijdigheid is het. die het lachkenis van dit kostbaarste meubelstuk wekkende, het verstarde, het conservain eenvoudige gereformeerde en ortho- tieve te veel accent ?eeft in dit boek.
dox hervormde gezinnen. Rond dit har- Wf~, het zo in 1918-'3B? Zo was het óók,
monium leefde en zong het christelijk maar slechts voor \_en deel. Het nieugezin. „Bij deze orgeltjes werden stoere we kondigde zich reeds aan en dat veel
mannelijke calvinisten weer kinderen". sterker dan uit dit boek blijkt.
„De harmoniumklanken verwarmen het
Heeft Ben van Kaam dan opzettelijk
hart van onze mensen. Thuis bij het or- het gereformeerde
volk in een minder
gel halen ze in, wat ze tekort zijn gegunstig daglicht willen stellen? Heeft
komen in een kerk, waarin soms het hij eigen nest bevuild?
Dat zeker niet.
intellectualisme regeert".
Hij blijft solidair met dit volk. Hij
Die harmoniums werden overigens schroomt echter geen k.itiek op dit volk
wel op een typische manier door de or- en zijn boek mag dan ook moedig genoemd worden.
gel- en pianohandel van Joh. de Heer
in die jaren ook voorzanger bij de
Het is een zeer leerzaam boek voor
NCRV — aangeprezen:
jong en oud, omdat het een vaak be„Oproep aan christelijk Nederland!
klemmende waarschuwing is tegen het
Waar meer en meer het gezin in onverkondigen van menselijke stellingen
zen tijd wordt aangerand,' de jeugd en principes als ,an God ontvangen
steeds sterker door wereldsche vermaabsolute waarheden. Het werkt ontken aan den boezem van het gezin
nuchterend en onthullend. Maar de uitwerking is te vaak ridiculiserend en
wordt onttrokken, is een
dure
plicht de in Uw bereik zijnde
caricaturaal, al zullen vooral de oudemiddelen aan te wenden. Wij stellen u inde
ren dit boek nooit geheel onbevoorgelegenheid; hoort! Een
deeld kunnen lezen. Het doet de manprachtvol
Angelus-orgel voor 185,-".
nenbroeders van 1913-'3B niet geheel
i
recht. Juist in de jaren na 1938 zou
Een fraai staaltje van christelijk Nede kracht en de trouw blijken van
derlands koopmanschap.
dit geslacht.

Wedders in Engeland
achter Labour

—

:

——

——

Weinig veranderd

roomse leven" en „Para- |
Uitde hetderrijke
mannenbroeders" komen in

een stroom van gedenkboeken en herdenkingsartikelen over de twintiger en
dertiger jaren en in een golf van heimwee naar die jaren: De charleston is
weer populair, evenals de modelijnen
uit de twintiger en dertiger jaren. Een
boek als „Only Yesterday"
over de
„roaring twenties" in Amerika maakte
furore in de VS. Dit jaar zijn er talloze publicaties verschenen over de Eerste Wereldoorlog, die 50 jaar geleden
uitbrak en de Tweede Wereldoorlog, die
voor 25 jaar ontbrandde. Het lijkt erop, dat er nog een enorme golf van literatuur onderweg is over de periode
tussen de beide wereldoorlogen. In Nederland is al veel gedaan aan de beschrijving en documentatie van de
Tweede Wereldoorlog, waarbij het werk
van dr. L. de Jong allereerst genoemd
moet worden. De jaren tussen de beide
echter
oorlogen In Nederland hebben
nog betrekkelijk weinig aandacht gekregen. Feitelijk de enige grote studie over
deze decennia is een overzicht van prof.
Oud o"er de parlementaire geschiedenis van ons land in deze periode. Bij een
dergelijke studie vormen publicaties als
„Uit het rijke roomse leven en ..Parade der mannenbroeders" een welkome
aanvulling en illustratie.
De man, die de parade der mannenbroeders voorbij laat trekken, Ben van
Kaam, is geboren in 1931. Hij is journalist bij het dagblad „Trouw", waarin hij schrijft onder de naam „Flex".
Hij heeft ongeveer dezelfde methode
gevolgd als Michel van der Plas: hij
heeft een selectie gemaakt uit oude
jaargangen van kranten en tijdschriften, gedenkboeken, brbchures en documenten „uit de boekenkast der vaderen". Terwijl Van der Plas zijn stof
rubrieken,
heeft gerangschikt naar
heeft Ben van Kaam een chronologische volgorde aangehouden.

Waren we zo?
Woor

—

Colijn als „'s lands stuurman"
een bekend verkiezingsaffiche uit

1925.

vaak teleurstellend. Want het is niet een
onverdeeld verheven en groots beeld,
dat protestants Nederland in de jaren
1918-'3H te zien geeft.
Dat laatste stelt ook Ben van Kaam
vast in een nawoord: „Wel een interessante, maar niet de meest verheffende
periode in de geschiedenis van het reformatorisch volksdeel.
In de jaren,
waarin dit boek begint, is de emancipatie van de „kleine luyden" vrijwel
voorbij, zo memoreert hij. „Kerkelijk, politiek en maatschappelijk zijn ze tot aanzien gekomen. De schoolstrijd is praktisch gewonnen. In de gereformeerde
kerkbode van Leeuwarden
adverteren
bonthandelaren en in „De Standaard"
beginnen automobiel-advertenties
te
verschijnen. In de toon van verscheidene toespraken klinkt thans duidelijk iets
door van de zelfvoldaanheid van de arrivé. De eigen emancipatie is voltooid
Wat moesten ze nu?"
Dat is ook de vraag, die Kuyper stelt
voor de
in zijn laatste deputatenrede
ar-partij in'l9lB: „Wat nu?" Men zal
zich, volgens hem, vooral moeten aangorden tot de sociale strijd. Maar bij zijn
opvolger, Colijn beluistert Van Kaam
een ander geluid. Reeds vijf jaar na
Kuypers dood schrijft Colijn — die twinin pen vertig jaar geleden overleed
kiezingskrant: „De zorg voor de economisch zwakkeren kwam keer na keer op
onze stembusprogramma's om een vooraanstaande plaats vragen. Thans echter
voelen we dat vooral het bewaren van
wat we hebben het eerst om ons aller
inspanning vraagt". „Dit is — mild uitgedrukt
niet de taal van een sociaal
schrijver.
profeet',
constateert de
„Maar het was wei de taal, die het gros
van het reformatorisch volksdeel aan-

—

—

sprak".

Kuyper-Colijn

degenen, die de jaren tussen 1918
en 1938 nog bewust hebben beleefd, r\e houding, die men begint aan te
zal het lezen van deze „Parade" vol '-'nemen, wordt defensief", aldus Van
van herkenning en herontdekking zijn, Kaam. „Bedreigd achten de mannengepaard gaande met
heimwee, trots broeders het gezin, het gezag, het hu-

soms, maar heel vaak ook schaamte. welijk, de kerk, de 3chool en de bur„Waren u>ü dan zo?" zal men zich af- gerlijke vrijheden. Niet meer in conser-

vragen. En het antwoord moet luiden:
„Zo waren wij óók!" Dat ivij ook zó roaren, zal voor het naoorlogse geslacht
even leerzaam als lachwekkend zijn. En

.

liberalisme zag men de
maar in de rode
revolutionaire en maatschappij-hervor-:
mende strevingen. Vastberaden betrok
vatisme en

grootste bedreiging,

—

Niet protestants

Orgelklanken

—

—

’
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LEEUWARDER COURANT

Te koop:

Kom oók werken in een modern bedrijf!

-1

Reeds meer dan tweehonderd mensen kozen voor een betrekking In het nieuwe ERRES-Radioproductiebedrijf van VAN DER HEEM In Sneek.

(en kijken naar de nieuwste dia's) op onze

H)

op dinsdag 29 september 1964 om 19.45 uur in Restaurant PISO, Parkstraat 21 te Sneek.

Ook kunt U dagelijks alle Inlichtingen verkrijgen op onze af-

_>__S£s

'deling Personeelszaken, Lorentzstraat 15 te S.ieek.
Postbus 85, tel. 05150 - 4145.
Kantooruren van 8.30 -16.30 uur.
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| LEEUWARDEN

___fe_\

NIEUWESTAD 120
's avonds 25412.
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(teml- overheidsbedrijf op liet gebied vin elektrtcltelft- '
distributie In de provincies Groningen en Drenthe)

<

>

In het district Drenthe kan worden geplaatst:

>" TECHNISCH AMBTENAAR
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"In

"

_>
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Gevraagd voor spoedige
ding

indiensttre-

ADMINISTRATIEVE

. ""
\\_%
<_-

_^

aanmerking komen H.T.S.-ers met

diploma elektrotechniek.
Degene, die een organisatorische en
zelfstandige functie ambieert, kan
een prettige werkkring worden geboden met gunstige financiële perspectieven.

"
<>
<>
"<^.

KRACHT

Voor gedegen niet te jonge kracht Is dit een
bij voorkeur met fabrieksboekhouding
Q» s
unieke betrekking.
c _&** en calculaties
in de metaalbranche tevens corespondentie verzorgen.
Wij bieden:
1. zelfstandige positie
Alleenstaande woning beschikbaar.
2. uitnemend salaris
3. kamers of woning beschikbaar.
Goed salaris. Sollicitaties schriftelijk aan
Aanbiedingen:
METAALWARENFABRIEK
FA. P. WOUDSTRA MAKKUM
F. K. OREEL TE HALLUM
MARKT 15 TEL. 05158—432

Gevraagd:

secretaris: J. Tilma, Hantumhuizen no. 51.

;_<

>__>
%S

bevragen:

J. KOOI en ZN.
makelaars& taxateurs
Prins Hendrikstr. 13,
Leeuwarden, tel. 30541
(bgg 24537)

g

In deze functie zal hij worden belast
met de voorbereiding en uitvoering
van de nieuwbouw en onderhoudswerkzaamheden in de laagspanningsdistributienetten en de openbare ver■
lichting.
!
Salariëring naar gelang van leeftijd
en ervaring.
Pensioenregeling,
ziektekostenvergoeding, reis- en verblijfkosten en
dergelijke, zoals bij de overheid ge-

TIMMERMANUITVOERDER

>^

__^

*^>

hruikelijk.

Sollicitaties met volledige gegevens te
richten aan de directie, Oude Boteringestraat 71, Groningen.

<»

$£
<J
_>■

Nieuwe alleenstaande woning direct beschikbaar.

<^

Aanmeldingen alleen schriftelijk aan

"^
<*

BURGERHUIS
a/d De Wetstraat
bev. o.a. kamer met
grote erker, keukenkamer en boven 4
slaapkamertjes.
Vrij te aanvaarden
beh. toest.
Vraagprijs ’12.000.
Staande op eigen
grond.
Te bevragen:

—

J. KOOI en ZN.

makelaars & taxateurPrins Hendrikstr. 13,
Leeuwarden, tel. 30541
(b.g.g. 24537>

Gevraagd: een allround

«^

<-_\>

Bouwbedrijf J. HOEKEMA

Nieuwstad 22

<^

-

Bergum

Te koop:

WINKELWOONHUIS
in centrum van
Leeuwarden
bev. o.a. beneden winkel met magazijntje,
en boven woonkamer,
keuken en 2 slaapkamers.
15.500,—.
Koopprijs
Vrij op naam.
Aanvaarding direct.
Te bevragen:

’

J. KOOI en ZN.
makelaars & taxateurs
Prins Hendrikstr. 13,
Leeuwarden, tel. 30941
(b.g.g. 24537)
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VOELT TOT DE VSF
praktisch altijd een mogelijkheid om er werk
.... dan is uer l.gt
.
vinden dat ~
winrÏAn

Te

iflTTl

Interkerkelijk Bejaardencentrum
Westdongeradeel

_^

—

—

h

telefonisch

stuur,

5^

Iste klas VERKOOPSTER

sollicitaties, Nieuwe-

voor leiding in modern bejaardentehuis in Ternaard.
te openen in de loop van 1965, plaats biedend aan 50
a 75 bejaarden.
Salaris nader overeen te komen.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen aan het be-

TEL. 05100—20448,

N.V. LAAGSPANNINGSNETTEN " GRONINGEN

Voor nieuw te openen confectie-aideling bij onze zaak
te Makkum gevraagd:

grossierderij, kantoren enz.

DIRECTRICE OF ECHTPAAR

DEN HAAG'UTRECHT-SN EEK

/"Wi^.

SH

ffl

bev. op. 2 magazijnen, kantoortje, bergzolder en modern bovenhuis.
Zeer geschikt voor

Te koop:

VOOR SNEEK EN OMGEVING

VERKOOPSTER GEVRAAGD

Persoonlijke

stad 138, eventueel
onder nummer 28141.

lIIIIMMn

VOORLICHTINGSAVOND

_„,.

EEÈ

2 weken zomer- en 1 week
per jaar.

"

(minimum leeftijd 25 jaar)

a/h
Gr. Schavernek

"" wintervakantie

"

CONTROLEUR off VOORMAN

ZAKENPAND

showroom,

werkzaamheden een zeker inzicht in eenvoudige administratie vereist is.
Ze moet kunnen typen
Ze moet vriendelijk en voorkomend zijn en
correct met onze klanten kunnen omgaan.
Vijfdaagse werkweek, 3 weken vakantie.
Als u denkt bovenstaande te kunnen opbrengen komt
U dan eens langs bij:

(minimum leeftijd 17 Jaar)

gë

prettige werkkring

Verantwoordelijk werk, terwijl naast cassa-

"
"

RADIOGROEP

voor de
bereid is lichte huishoudelljke werkzaamheden te ver-

JU

JUFFROUW VAN DE KASSA

MONTEUR/MONTEUSE

NETTE
JUFFROUW
kantine, die tevens

S
88)

Meisjes die een gezellige afwisselende betrekking zoeken kunnen bij ons terecht als:

Indien U een functie ambieert als

kom clan eens praten

ROYAAL

Voor ons filiaal te Leeuwarden
vragen wij een
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in de afdelingen

De vsp bevindt zich nog steeds In zijn
eerste groei. Wie op het fabrieksterrein
komt 'ziet dat er al heel wat -ebouwd
,s en dat er noS meer gebouwd wordt.
Wekelijks treden nieuwe werknemers In
<^enst bij de VSF. Sinds de oprichting
hebben velen werk gevonden bij het vervaardigen van elektrische huishoudelijke
paraten. Zij deden vakkennis op bij de
VSF Cn jn PU volleerde werkkrachten,
die lets künnen waar 2iJ hun he,e ,even
P'ezier van hebben.
A,s u zich ook
aan-etrokken v°e't tot
VSF. kunt u alles aan de weet komen
°ver de arbeidsvoorwaarden, het werk en
de plaats waar dit wordt verr,cht-
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VAKLIEDEN

ONDERHOUDSDIENST
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METAALWAREN

GEREEDSCHAPMAKERIJ

£
MW

"liaf"

plaats voor:
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Ukuntzelfkomenopdinsdagt/mdonder.

dag tussen 9enllof 2 en 4 uurOp dinsdag, of vrijdagavond tussen half 8
Cn 9 UUr* ,n
2an« Nicoiaas Beetsstraat.
[an-sde Frieslandhal. Op woensdagavond

tussen7en9uurkuntuophetarbeids-

bUreaU ' Wil,emskade 10a, Leeuwarden.
Inlichtingen krijgen over de VSF.
U kv« ook een schriftelijk verzoek aan
de Personeels- en Sociale Dienst richten
.voor een gesprek bij u thuU.
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SNEON

en
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„De Witte" van Ernest Claes

bereikte honderdste drink

een groot spion, thans door

Moskou herdacht en geëerd
—

Er zijn twee redenen voor die terughouding. Eén daarvan is de in de kommunistische propaganda altijd volgehouden bewering dat spioneren, met al wat

daar aan gluiperigheid en gewetenlooskapiheid bij te pas komt, een typisch nog
talistisch bedrijf is. En misschien
onderbewust met de gedachte aan het
feit, dat Trotsky na de revolutie alle
geheime overeenkomsten van het oude
Rusland openbaar maakte, voelde men
dat de erkenning van het bestaan van
Sovj et-spionnen toch wel het beeld van
de proletarische openheid en eerlijkheid
letwat zou besmeuren. Maar er is nog
en dat is eigenlijk
"en andere reden
Sorge's aktivi—:
wel de voornaamste
teieten werpen een helder licht op een
van Stalin's ergste blunders.^ Met verontwaardiging onthult de Sovjet-pers
thans dat Sorge Stalin tal van bijzonderheden deed toekomen over de op handen zijnde aanval van de nazi's op
Rusland, met de precieze datum van de
opening van het offensief erbij, en
dat Stalin weigerde hem te geloven.
werd in Bakoe, in Rusland,
geboren als zoon van een Duitse vader en een Russische moeder, van wie
hij de lichtelijk Tartaarse trekken meekreeg, die hem voor vrouwen zo onweerstaanbaar maakten: volle, dikke
lippen, amandelvormige ogen, die in de
hoeken iets opliepen, en diabolische
blonde wenkbrauwen. Hij zou als de
schurk in elk melodrama hebben kunnen optreden, maar hij was een serieus
mens. In de eerste wereldoorlog werd
hü driemaal gewond. Een keer zat hij
drie dagen hulpeloos vast in een draadversperring voordat hij gered werd.
Toen de wapenstilstand werd gesloten
was hij een felle aanhanger van de komtmtnisten geworden. Hij was een van de
agitators, die de leiding namen van de
muiterij op de vloot in Kiel, en hij behoorde tot de-oprichters «on de Duitse
kommunistische partij. Na 1925 werkte
Sorge in Moskou, waar hy voor de Komintern een spionage-net opzette. Later
ging hij over naar de inlichtingendienst
van het Russische leger. Hij bereisde de
hele wereld, maar vooral het Verre
Oosten en mede doordat hij vele talen
beheerste werd hij een van de meest
waardevolle spionnen va.-, de Sovjet-

—

—

(Advertentie IM.)

In New York niet
meer roken in
hotelbed
Bezoekers van New Vork zullen er
in het vervolg rekening mee moeten
houden dat ze niet meer in bed mogen roken
althans wanneer dat
bed een hotelbed is.
Hotelgasten die in bed roken hebben
namelijk in de Verenigde Staten al menige hotelbrand op hun geweten en dat
heeft het gemeentebestuur van New
Vork doen besluiten het roken in hotelbedden te verbieden, op straffe van een
boete van honderd dollar of dertig dagen hechtenis. Het vakblad Hotel Revue verwacht dat dit voorschrift de
New Yorkse collega's om nog een andere reden welkom zal zijn, namelijk
vanwege het voorkomen van de zogevrijwel
naamde „schroeischade" die
nooit door een verzekering wordt gedekt.

—

Paprika-recept
Voordat de pittige en vitaminenrijke
paprika weer uit ons midden gaat verdwijnen is hier nog een paprika-recept.
Maak een hachee op de gewone manier

maar neem inplaats van alleen-maarrundvlees eens half-om-half rundvlees
en verse lever. Smoor de in blokjes gesneden lever en de in dunne slierten
gesneden paprika met de hachee en doe
er vijf minuten voor het opdienen pok
nog een paar ontvelde en in stukjes geeneden tomaten bij.

—

IK heb beter dingen gemaakt weet ge,
mompelde Ernest Claes afwerend,
toen men hem weer eens prees om zijn
onvergetelijk boek over het Kempènkind „De Witte". Het is mogelijk, maar
van de talloze veelgelezen verhalen
door „de Nest", zoals zijn vrienden
hem noemen, geschreven, blijkt „De
Witte" toch wat populariteit betreft
aan de top te staan. Dat zal Emest
Claes morgen opnieuw ervaren als hij
én graag, naar zijn geboortedorp
Zichem reist. Hij gaat er graag heen,
omdat zijn hart ondanks tientallen jaren Brussel telkens zo opleeft, toevend
onder het wat nevelige licht van de

Morgen feest in Zichem
ginds bij de kloostermuren van Averbode om dat eenmaal zijn laatste aardse
rustplaats te doen zijn
Averbode. Zonder die fiere abdij,
werkkwartier van de paters Norbertijnen, zou geen Vlaming buiten het Zichemse, zou geen Rus of Spanjaard,
geen Israëliër, geen Fransman, geen Nederlander of Tsjech, die elk in hun
eigen taal over de Witte lazen, ooit van
Ernest Claes hebben gehoord. Het waren de paters van Averbode, die iets zagen in de kleine Nest. Zij bezorgden
hem een baantje op de kloosterdrukkerij en openden daarmee voor de leergierige knaap letterlijk ook de poort
naar de wereld, naar werkelijk leven.
Nest was tien jaar toen zijn vader, die
hem zulke mooie verhalen van het land
vertelde, aan longontsteking stierf. Moeder bleef met negen kinderen achter
in bittere armoede. En Nest moest mede de kost gaan verdienen als koejongen, als schoenmakersleerling.
Maar
de paters hielpen. Zij zonden de jongen
naar het gymnasium in Herenthals en
verder naar de universiteit van Leuven.

....

schone streek tussen Scherpenheuvel en
de abdij van Averbode. Al heeft tenslotte sinds de jeugd van de Witte ook
hier „het fabriek" het levenspatroon (in
sociale zin ten goede) en het gezicht
van de streek langzaam-aan veranderd.
gaat
yICHEM
een groots

*-

—

—

SORGE

In 1933 werd hij naar Japan gezonden
Hij slaagde erin de funktie van buitenlands korrespondent van de „Frankfurt«r Zeitung" te krijgen en onder dat
mom bouwde hij een nieuw spionagenet op om op de hoogte te blijven van
de Japanse betrekkingen met het nieuwe
Derde Rijk in Duitsland. Hij was beminnelijk en vlot
soms een beetje een
en mede met behulp van die
zwierbol
eigenschappen werd hij lid van de Nazi-

Sorge bracht Moskou op de hoogte
van de onderhandelingen, die in 1939
tussen Japan en Duitsland gaande waren, welke" inlichtingen Stalin er mogelijk toe hebben bewogen het Russisch
Duitse pakt te sluiten. Tevergeefs waarschuwde hü Stalin voor de komende
Duitse aanval op Rusland in 1941. Later
in datzelfde jaar kon hü hem meedelen
dat Japan geen plannen koesterde om
de Sovjet-Unie van het oosten uit aan
te vallen, wat de Russen in staat stelde troepen over te brengen naar het
westen, waar ze dringend nodig waren.

een medewerker)

Ernest Claes morgen
feest bereiden omdat
hem dan plechtig het eerste exemplaar
van de honderdste druk van „De Witte" zal worden aangeboden, gebonden
in leder. Het boek, waarvan er sinds
1920 alleen al in de Nederlandse uitgave meer dan 300.000 werden gedrukt
en stukgelezen. Nest Claes, eens het zevende kind op het armoedige boerengedoetje van Jozef Claes en
Theresia
Lemmens, weet dat hij die hulde niet
kan ontlopen. Zijn 79-ste jaar ten spijt.
Meneer Pastoor, Fideel de koster, smid
Lewie Verheyden, de Peer, Jef Leirs de
Het staat niet vast hoe en waar hij timmerman, Seppe Landuyt de voorzanger en Fientje Bosmans, alsook de danwerd terechtgesteld. De „Pravda" sers
van het St. Sebastiaangilde zougeeft 7 november 1944 als datum en den het de Nest nooit vergeven. En
voegt eraan toe, dat Sorge, toen hij daarom komt hij.

—

unie.

hebben kunnen vinden, die zoveel ervaring en kontakten had in het Verre Oosten als Sorge. Hij had zich behaaglijk
geïnstalleerd in een traditioneel Japans
huis en genoot daar van het gezelschap
van een eindeloze reeks vrouwen.

(Van

Langzamerhand begon men toch argwaan tegen Sorge te koesteren. Verscheidene malen werd door agenten van
de Gestapo een, uiteraard geheim, onderzoek naar hem ingesteld, maar ze konden niets definitiefs tegen hem inbrengezien zijn hele verleden
gen, wat
een beetje wonderlijk voorkomt. Toen
echter zorgde de chef van de Japanse
konstra-spionage ervoor dat hij in kontakt kwam met een buitengewoon aantrekkelijke jonge danseres. Dit meisje,
dat Sorge's minnares werd, slaagde erin een code-bericht, dat hij niet tijdig
vernietigd had, in handen te krijgen
en hij werd gearresteerd.

—

onder de galg stond, had uitgeroepen:
De Nest komt
„Lang leve de Kommunistische Parr\ octor Emest
Dr. Richard Sorge
in het bezit van
tij, de Sovjet-Unie en het Rode Le- 'S de mooiste Claes,
witte baord van gans
ger!". Het kan zijn. Een Duits blad Vlaanderen, wat hardhorend nu, zal die
partij en een graaggeziene gast op di- kwam met een andere versie. Volgens morgenochtend zijn geliefde werkhoek
met de lage armstoel, pijpen, tabakspot
plomatieke recepties in Tokio. Van twee
ambassadeurs deze zouden zijn laatste woorden ge- en het schrijfgerei toch voor een etmaal
opeenvolgende Duitse
werd hij de vertrouwde vriend en het luid hebben: „Het hele mensdom kan verlaten. In het heel vroege uur zal hij
met de lift door de stilte van het defmoet gezegd worden dat ze daarginds
tige flatgebouw „Résidence Washington"
maar heel weinig Westerlingen zouden naar de hel lopen!"

Het begin
Het in reliëf in het „Witte"-monument te Zichem aangebrachte
portret van Ernest Claes.
aan de rand van Brussel omlaag gaan.
Het koele marmer in de grote benedenhal zal zijn nog kaarsrechte figuur spiegelen. Vanachter zijn
donkergerande
brilleglazen zal hij dat zien. En
de
Nest zal er voor de zoveelste maal een
bevestiging aan ontdekken, dat hij eigenlijk niet behoort tot deze moderne behuizing, waarvan de meeste bewoners
het radde Frans spreken. Dat hij geen
man is voor een omlijsting met koel,
voornaam marmer. Dat het een goed
besluit was toch weer naar Zichem te
gaan, naar zijn eigen land, naar de
warme koestering van het eigen volk.
Hij zal op dat ogenblik, in die koele
hal van het flatgebouw
een moment
wachtend op een taxi, ook de goedkeuring voelen voor zijn eerdere besluit een
stukje grond te hebben gekocht daar

IN DE HERFST OP AMELAND
kleine strandlopertjes, tot die als bolP\E tien grauwe ganzen hadden geen letjes
veren schijnbaar over de zandmoeite met de veel te harde wind. plaat rolden,
tot de prachtig getekenHonderd meter boven de duinen, die de Bergeenden, zwaar in de wind opkoersend. Talingen, Smienten, Witonverwrikbaar stil en schijnbaar ongatjes, Holenduiven, Eenden, te veel
beroerd daar lagen als een veilige om
op te noemen en bovendien nog
beschutting voor de zuidelijk gelegen vele zangvogeltjes,
zoals Roodstaartjes, Kwikstaarten, muisgrijze kleine
weilanden, waar nog honderden
koeien liepen te grazen of met de zangertjes en al dat andere kleigedoe, dat zich druk en levendig
rug naar de wind de harde vlagen ne
door de dichte begroeiing repte. We
over zich heen Heten gaan, honderd
zouden ze graag vangen en van een
persoonsbewijs voorzien, maar de netof nog meer meters daarboven vervolgden zij hun weg, zwenkend, ten zwiepten in de wind, waardoor ze
zwaaiend, soms als 't ware op een \Tzichtbaar werden.
VANGEN was trouwens niet
vleugel zich schrap zettend tegen een v OGELS
het hoofddoel van onze driedaagse
zijdelings onverwachte vlaag. De excursie. De botanicus was naar Ameland gestuurd om de laatste restjes
koppige lucht vol overdrijvende wolkengevaarten in alle variaties van heide te bestuderen. Niet met als
einddoel bescherming, maar
de
grijs, van heel donker tot bijna melkvoortschrijdende cultuur
noodzaakt
wit, deed het bijzonder als achterreeds een ander woord te gebruiken
tot behoud van de natuur. Van de
grond: een levende aquarel van Peschamele restjes, die ons nog gebleter Scott of Schrijnder.
ven zijn. En die gedoemd zijn

—

een godsdienstige plechtigheid,
TSjA
1>( waarbij
jeugd

vooral de
zal zijn betrokken, zal morgenmiddag een rijk opgetooide feeststoet door Zichem trekken.
De kern ervan zal bestaan uit acht
praalwagens met voorstellingen uit het
leven van de Witte. Aansluitend daarop
wordt op de Diest, het marktplein, een
in Euville-steen opgetrokken monument met in reliëf zeven taferelen uit
het boek „De Witte" en een portret van
diens schepper, Ernst Claes, onthuld.
Het is opgericht in opdracht van de
Vlaamse Toeristen Bond. Turners, folkloristische dansers en muzikanten zullen de daarbij behorende toespraken
„omranken". Als hoogtepunt van het
feest zullen door de heer L. Reinalda
van de „Wereldbibliotheek" te Amsterdam, uitgeefster van „De Witte" tenslotte de eerste exemplaren van de 100-ste druk ten doop worden gehouden. De
speech tenslotte door Ernest Claes zélf
af te steken, zal zeker weer briljant
en fonkelend zijn.
Het feest om de Witte en de Nest,
ereburger van Zichem en Averbode, eretamboer van de Fanfare der St. Jansvrienden, zal 's avonds met muziek en
dans voortgaan in het geïllumineerde
park. En beginnend op de receptie ten
gemeentehuize bij het rondgaan van de
erewijn tot in het nachtelijk uur in de
roerige stamineekes bij het pakken van
nog een pint, zal men er gans die dag
en overal horen het welgemeende: „Santé Nest, joneg!"

—

—

Ondertussen

—

O RNEST, ook leesgierig, sloot zich daar
*-' aan bij de studenten-rederijkerskamer „De Violier". De leden plachten
voor te dragen uit „eigen werk" en ook
Claes kwam aan de beurt. Gedichten,
neen dat ging niet. Een verhaal? Zijn
eerste had hij al geschreven toen hy zeven was. Op de rand van de Gazette,
de krant van Diest. Op school had lüj nl.
horen vertellen over kinderkens van
China, die te vondeling werden gelegd,
opdat ze door de honden konden worden
opgegeten. Thuis maakte de Nest daarvan een verhaaltje. Hij zelf was een van
die kinderkens, maar werd ni&t opgegeten. Een rijke dame raapte hem op en
nam hem mee....
Later, elders, heeft hij wel eens verteld over de Witte, de jongen uit Zichem, diens guitestreken, vriendschappen, verdriet om de botsingen met hem
niet-begrijpende volwassenen.
Student
Claes deed toen om de stamtafel In de
warme gelagkamer van de „Salvator"
te Leuven ook de leden van „De Violier"
van zijn kostelijke vertelsels genieten.
„Ik liet de verbeelding zijn gang gaan,
zo eigen belevenissen en die van anderen dooreenvlechtend." Mede-student
August van Cauwelaert raadde de Nest
toen aan over die Witte te gaan schrijven. Hij deed dat en zo kwam In 1908
in Leuven het eerste hoofdstuk van het
later zo beroemde boek op papier te
staan. Pas na de grote oorlog, waarin
Claes bij Namen als militair ernstig gewond raakte, werd „De Witte" voltooid.

Santé

—

ook
Ze vlogen in v-formatie, als een wig te verdwijnen, als er op de valreep
de storm doorborend en de onderlinge
niet met straffe hand wordt ingegreafstand was zo groot, dat de brede pen. Gras, gras, gras, geheel Nedervleugels vol geconcentreerde gespanland overdekt met rechtlijnige grasnenheid elkaar nooit raakten.
Een
velden waarover de naar natuurlijaandachtige toeschouwer kon nu en
ke schoonheid hunkerende recreant "zijn
ogen mag laten weiden. Geen heide
dan een bliksemsnelle uitwijking opmeer, bomen op strakke rijen, rechte
merken en dat was dan een bewijs
wegen en rechte sloten, gekanaliseerde
van hun foutloze luchtbeheersing.
riviertjes
de natuur in rechte baWe keken ze na. De botanicus maar
nen geleid en hopeloos gelijkvormig.
even, de Staatsbosbeheerman haalde
zijn notieboekje te voorschijn en no- Er werd lang en breed over gepraat en
wij zouden wel weten, hoe het moest,
teerde zoiets als: 15 sept. 10 Gr.
als we baas waren. In elk geval niet,
Z.W. en onGanzen Ameland. N.O.
om maar een voorbeeld te noemen,
dergetekende, de meeloper, nam op dat
nieuwe recreatie-oorden maken, terwijl
moment afscheid van de zomer. Blijkwe bezig zijn de uitermate geschikte
afscheid,
want in
baar een definitief
ontginnen, nivelleren, egaliseren en
te
daaropvolgende
nacht
hoorde
je
de
transformeren
tot slecht grasland. De
boven het huilen van de storm en
mens is genoodzaakt regulerend in te
het rammelen van de caravan uit
in de nog resterende landschapsoms het roepen van de trekvogels uit grijpen
pen, willen we iets bewaren van de
noorden;
de
regenwulpen,
hoge
het
eertijds zo rijke natuur. Men kan niet
allerlei soorten Ruiters en een assormet een deel van het landvolstaan
vogelgeluiden,
te
vreemde
timentschap
te
bestemmen als natuurresermisvormd door de wind om te kunvaat, want de omgeving doet zijn innen determineren.
vloed gelden
ten kwade meestal
dag vingen we met nylonnetjes
en het beheer van het natuurgebied
trekkers.
Een
nachtelijke
een van de
stelt zware eisen, slechts te realisedonkergestippelde en gevlekte voeel,
ren na grondige studie van de relapoTureluur,
groot
met rode
zo
als een
tie tussen dieren en planten de orgaten en, omdat het een eenjaarse vogel
nisatie van hun levensgemeenschapwas, nogal moeilijk thuis te brengen.
pen en vooral de betrekking die beNa het ringen kreeg htj de vrijheid testaat tussen organismen en hun omrug en het ontsnappingsgeluid, dat de
geving.
vogel liet horen, terwijl hü laag over
studie maken de wetenschappelijk
de rietwereld van het Rif wegschoot Dieonderlegde
mannen, die op handen en
identiteitsbewijs:
zijn
ons
was voor
voeten
als
't
ware door de wereld kruieerste,
de
een Zwarte Ruiter. „Dat is
pen, bloemetjes zoekend, torretjes in
opgetode
SB-man
ring*',
ik
die
zei
busjes stoppend, vogeltjes vangend, die
gen. „Dit is een ideale plaats, om
lui, die maar naar 't lijkt doelloos wat
vreemdelingen te vangen". En_ toen
door de natuur* zwerven met een geverhaal,
hoe hü een makkelijk
deed h_l ons het
en mooi verdiend salaris. Dat
maand geleden hier twee Rosse Franthuisgekomen al de zo verkregen
ze
noordelijke
ving,
ook van die
jepoten,
gegevens bestuderen, verwerken, in
plevierachtige vogels.
onderling verband brengen en na intensief afwegen van het een en ander telagen wij wat uit de wind
gen het een en ander uiteindelijk de
achter een duintje midden in de
juiste weg weten aan te geven, die men
verlaten, woeste wereld van het Bornmoet bewandelen om tot een juist rerif met al zijn slikken, zandplaten,
waterlopen en rietvelden. Met de rijke
sultaat te komen, een resultaat, dat de
mens het meeste voordeel in alle opvogelbevolking, die varieerden van

DIE
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UNICUM IN DE LAGE LANDEN

Dr. Richard Sorge
V\e Sovjet-Unie heeft de kommunistische wereld een nieuwe held voorgesteld
twintig jaar na zijn exekutie. De „Pravda" publiceerde namelijk eerst
nu een artikel, waarin dr. Richard Sorge wordt herdacht en geëerd, een Duits
burger, die in Japan in 1944 werd opgehangen, een fantastische figuur, die,
als men iemand die dat beroep uitoefent, groot kan noemen, een groot spion
is geweest. In het Westen was Sorge allang bekend. Zijn vermetelheid, zijn
knap, maar sinister voorkomen en zijn zwak voor (en sukses bij) de vrouwen
hebben hem tot onderwerp van boeken en films gemaakt. Moskou heeft echter
eerst thans het bestaan erkend van deze man, „wiens naam voor de komende
generaties zal gelden als een symbool van toewijding aan de grote zaak van
de strijd voor de vrede, een symbool van moed en heldei-dom".

LEEUWARDER COURANT

(Advertentie LM.)

—

——

zichten brengt, omdat het zo weinig
De sneeuwwitte Parnassia
een
mogelijk de natuurlijke gang van zaken
beschermde plant op Ameland
in
verstoord, is hun werk.
bloei.
volle
\A/ e hebben er nu enigszins een idee
T
' van gekregen waarom men b.v. op van mee naar huis, evenals
een eiland zoals Ameland zo voorzichran de Pirola, die in 't bos onder Nes al zeldtig zijn moet met het landschap verzaam wordt en ook van de Blauwe
anderen in het belang van de natuurDuindistel, die het rergens beter doet
bescherming en het gevaar van de recreatie daarbij. Het zou te ver voeren
dan in het duin
bij de wet is het
er hier nader op in te gaan. Maar we
verboden Parnassia en zeedistels te
plukken en te vervoeren!
hebben op een brokje hei gestaan, dat
in deze vorm enig was in Europa en
nu door verkeerde behandeling ge- Een eiland rijk aan natuurlijke schoonheid, rijk aan vogels en bloemen, rijk
doemd is te verdwijnen. Op aanwijzing
van de botanicus ontdekten we de
aan mogelijkheden tot zuivere recregroeiplaatsen van de Slanke Gentiaan
atie. Als we er maar met de vingers
en sneeuwwitte Parnassia, die in augusafblijvenl
tus in volle schoonheid bloeit
onze
oosterburen nemen er grot* bossen
I.S.

—

—

Britse lord onderdaan
van Afrikaanse staat
Lord Delamere, de 64-jarige vierde
baron van dit geslacht, heeft in Nairobi
meegedeeld, dat hij onderdaan van Kenia geworden is. Lord Delamere, zoon
van een beroemde pionier in Kenia en
vooraanstaand hereboer en zakenman,
zei dat hij een heel normale stap had
gedaan. Ik geloof, zei hij, in de toekomst
van Kenia, en we moeten daar het beste var zien te maken. Als in december
de voorgestelde republikeinse grondwet
voor Kenia wordt geratificeerd, dan zal
zich de merkwaardige figuur voordoen,
dat lord Delamere de enige onderdaan
van een republiek is, die litting heeft in
het Britse Hogerhuis.
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k STEEDS MEER MENSEN
VINDEN HUN PLAATS Bij DE

Steeds meer mensen vinden hun plaats in ons
groeiende bedrijf. Er moet wel flink worden aangepakt, maar u heeft de gelegenheid dit te doen
modern bedrijf. Komt u
mensen van de personeelsdienst zullen gaarne
met u overleggen, welke arbeid u het beste
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FRITECO N.V. i.o.

Gevraagd in de Mr. H. P. van Heukelomstichting,
Rijksstraatweg 286, te Haren, een

vraagt

goed ontwikkeld meisje zag zich
gaarne geplaatst als

Beschaafd,

ASSISTENTE bij een tandarts
of dokter

HULP IN DE HUISHOUDING

directie-secretaresse
Vereisten: betrouwbaarheid, zelfstandigheid en ervaring.

intern.
Brieven aan de directeur.

Brieven no. 5610.

Brieven met opgave van personalia, opleiding en
huidige werkkring (welke strikt vertrouweleijk wor- Het Bestuur Friese C.8.T.8. roept sollicitanten op
den behandeld) onder no. 5560 bureau van dit blaa.
ter vervulling van de vacature van:
Het „ARTSENLAB" te AMSTERDAM vraagt een

Wij

in algemene dienst;
Prettige, afwisselende werkkring, waarbij het bezit in het bezit van praktijkdipl. boekhouden, eventueel
van rijbewijs van nut kan zijn.
M.B.A. of S.P.D.
Salaris volgens landelijke regeling.
Instemming met doel en grondslag van de Organi„Artsenlab", mej. J. C. van der Baan, Daniël de satie is vereist.
Langestraat 12, Amsterdam-Z. (bij Roelof Hartplein), Brieven met uitv. ml. binnen 8 dagen aan het Betel. 020—724358.

LEEÜWARDÉK

hebben plaats voor een

BEKWAME
BULLDOZERMACHINIST

Administrateur-boekhouder

ervareu medisch analvste
e/

W ö^!p|m3 BEDRIJFS-

met enige jaren ervaring.
Bij gebleken geschiktheid kan eventueel
een salonwagen beschikbaar worden ge-

steld.
Gelieve te solliciteren onder nr. 5645.

stuur Fr. C.8.T.8., Willemskade 35, Leeuwarden.

FLOTT-VSF
AEG-VSF

Kolomboormachines
Tafelboormachines

BEWO

Beugel en cirkelzagen
Draadsnijmachines
Werkbankslijpmachines
Lagers - blokken wielen

RIDGED
AEG-FLOTT-VSF
SKF

HEVEA
SEDIS
ELIN-ELNOR
De N.V. Handel en Industrie Mij

H. I. M.

kantoor: tempeliersstraat 10 haarlem
fabriek: wijkermeerweg 12 velsen-noord

Electromotoren
Wormwielkasten

KEMPI

Lasapparaten

RIDGED GEREEDSCHAPPEN
VOOR DE GAS- EN WATERLEIDINGFITTERS

COMPLETE WERKPLAATSINRICHTINGEN

VERTEGENWOORDIGER

Voor direct gevraagd:

voor de verkoop van haar internationaal bekende beschermende
verven en bitumineuze producten aan industrieën, provinciale
en gemeentelijke instellingen, aannemers- en bouwbedrijven,
enz. in de provincie Friesland.

Biscuitfabriek „HELWA" N.V.,
ZWETTESTRAAT 17—19, LEEUWARDEN
TEL. 26129.

Hij moet in staat zijn in samenwerking met de verkoopleiding,
de technische staf en de rayonvertegenwoordiger voor de drie
noordelijke provincies aan de reeds bestaande kring van afnemers verdere uitbreiding te geven.

N.V. RAMI
RUITERSKWARTIER 37

Voor deze functie is een behoorlijke algemene ontwikkeling en
enige technische aanleg gewenst. Voor de noodzakelijke technische vakkennis wordt een opleiding gegeven.
Leeftijd tot ca. 30 jaar.
honorering (vast

V* STATIONSASSISTENT w+
Niet om, zoals dat vroeger ging, een zware perronkar over de
perrons te zeulen, maar om bijvoorbeeld met een makkelijke
mechanische lorrie mee te helpen bij een correct vervoer van de
aan NS toevertrouwde goederen. En om na een gedegen vakopleiding tewerkgesteld te worden in de rangeerdienat, of op
een post (overweg, seinhuis).
Aan mannen tussen 18

"

Tweebaksmarkt 43, Leeuwarden, tel. 24419, 27323

Elek,ro

I

"

Aanmeldingen dagelijks

18 uur.

"

Bekendheid met de bediening van een moderne
boekhoudmachine strekt tot aanbeveling.
Sollicitaties schriftelijk aan ons kantoor.

"

"

KOELSTRA'S
te

monteurs
hu|pmonteurs
monteurs
hulpmonteurs

"

aan ons kantoor van 7.30—12 uur en 13.30—

-

MM

Ly

u

Een wonin9 kan °P kor«e termijn beschikbaar worden gesteld.

stationsassistent.

fS7 Ss%.

| ittgfeS,)) SPOORWEGEN
\1839 1964/

een

» ""'
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Adres:

NEDERLANDSE

KINDERWAGENFABRIEKEN N.V.

vraagt

and
naaBt leidinggevende kapaciteiten. beschikt
«!!£".__?
eT
«T"?
die'
kerm'»
d'89
yan
«_£\.8? Het diploma sociale wetgeving en moderne admmiZ.
■fratlttechnieken
Nederlandse handelscorrespondentie Is
n
an de En 9e|s<>
Duitse taal tot aanbeveling
««_? i-^"
enniV
strekt.
Leeftijd vanfl'o=
25 tot 30 jaar.

Diploma's:

wenst inlichtingen over de betrekking van

Dagbladreclame
is goedkoper!

rd*n belMt met het leidinggeven aan en het ten dele uitvoeren
ven dew?
debiteuren- en crediteurenadministratie alsmede
de loonadmlnlDaarnaast
zal h.j regelmatig korresponnet,oloon*._!«_
dentie moeten voeren met In hoofdzaak binnenlandse
relaties

Jaar

Woonplaats:

21184.

"*J "f

Xl

Leeftijd:

Naam:

GorrsdlJk

Afd. meub. Breedstr. 53-55
Afd. won.text. Voorstreek 5
Leeuwarden, tel. 28690—

administrateur

Utrecht.

Na kantooruren afd. CV tel. 30284
Na kantooruren afd. elektro tel. 30283.
onkostenvergoeding
prestatietoeslag
vrije werkkleding
opname in het bedrijfspensioenfonds

"

"

Plaatsingsmogelijkheid bestaat thans voornamelijk op stations
in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Limburg.
Wenst U inlichtingen, zend dan onderstaande bon aan: N.V.
NederlandseSpoorwegen,DienstvanPeraoneelzaken,2eafdeling,

vraagt met spoed:

.
Centrale verwarmings

BEN SMIT
Leeuwarden

Peperstr. 6

LEEUWARDEN

INTELLIGENTE
VR. KANTOORBEDIENDE

en 40 Jaar met lager onderwijs wordt

geboden:
goed loon " een vaste betrekking* flinke bijslagen voor
"
voordelige
diensturen
buiten de normale werktijden
reismogelijkheden voor bet gezin
uitstekende sociale
voorzieningen welvaartsvast pensioen.

KT VAN EYCK VAN HESLINGA

—

terug.

vraagt

e

ÏIIIP

het enige goede adres voor
een prima passende boord.
Uw overhemd als nieuw

Uitsluitend voor hele dagen.

Gevraagd wordt een energieke, prettige persoonlijkheid, die
van nature een uitgesproken verkoper is en dit in de practijk
gedurende enkele jaren heeft bewezen.

Geboden wordt: uitstekende
salaris 4- iaarbonus). Vergoeding van onkosten. Auto wordt ter beschikking
gesteld. Opname in het pensioenfonds.
Uitvoerige, eigenhandig geschreven sollicitaties met pasfoto te
richten aan de directie te Haarlem.
Voor discrete behandeling wordt ingestaan; foto's worden geretourneerd.

Overhemdenreparatie

INPAKSTERS

e

_~

Rollenketting- en wielen

CROFT'S

heeft behoefte aan een

A

-

V-snaren

26-9/22

■ *maÈ oersoTnlTi Srh!

0,° ,n

"itvo«rlfl« Inlichtingen

i2? E_S»»^tt^^!cr^'i
omtrent

BOSBOOM EN HEGENER

opleiding,

ervaring,

ZATERDAG 26

SEPTEMBER 19fit

SNEON en SNEIN

NAGELATEN NOVELLEN VAN MARIA DERMOÛT

Het land der
overleden schrijver zal
de normale kritische maat gemeten worden. De onherroepelijkheid van de dood heeft
het als het nare binten de onmiddellijke realiteit, in een
soort van luchtledig geplaatst, terug in een afgesloten
verleden, terzijde van het levende en open mi. De dood
hei It bovendien de kritiek als regelrechte verstandhouding, als spel tussen auteur en beoordelaar, onmogelijk
gemaakt. Tussen deze twee heeft zicli een brede marge
van stilte en piëteit ingedrongen. Men moet bepaald wel
een bikkelharde zijn om dit feit te kunnen negeren. En
te meer laat de kritische onmacht van de beoordelaar
zich gelden, wanneer hij weet. dat de auteur in kwestie
aan het werk niet meer de finishing touch heeft kunnen
van een

Maria Dermoüt: „Donker van uiterlijk" (2 novellen),
U. M. Querido, Amsterdam 1964. ’8.90.

bij het nazien der drukproeven nog (dierlei aecentcerschuivingen, verbeteringen, verscherpingen en afzwakkingen kan aanbrengen, fouten en onduidelijkheden
kan corrigeren, door middel van één simpel leesteken belangrijke nuances kan wijzigen, en wie er zich dan ten
slotte nog rekenschap van geeft, hoe zich in een geval
van posthume tdtgave tussen tiet voorhanden manuscript
en de lezer nog bepaalde, meestal anonieme machten
uitgevers, „readers", correctoren, tot
kunnen schuiven
zetters en opmakers loc, instanties tegen uier vaak goedvoor
bedoelde ingrepen de schrijver zich niet meer kan verneren —, lüj weet dat zijn taak als criticus op een zeer
smal front is teruggedrongen, en dat lüj veel aan de toegewoon
komst. _7.tr.r. aan de specialisten uit het terrein der wetcnsciiappelijke literatuurstudie zal moeten overlaten. Een Een medische ekspert, verbonden aan
criticus is ten slotte neen literair-hisloricus, en hij moet een van de grote ziekenhuizen van lllinois, vertelde op een onlangs in Lonhet ook niet al te veel willen zijn.
gehouden

—

Overgevoeligheid

voedsel

sche uitpluizerij ook, te registreren, deze verhalen ontroeren. Er is geen

verhaal waarschijnlijk enigszins bijgeschaafd zou hebben, maar de vraag of

ander woord voor.
IA AAR doet zelfs de soms wat verwarl' de zinsbouw die dit proza kenmerkt
~Madeion", zei de man ineens, „ik
wilde wat zeggen aan Boy", zo noemde
de moeder de zoon wg altijd, hij verfoeide die naam, sprak hem eigenlijk
nooit uit, „en aan", tegen het meisje,
weinig of
..jij heet Nina nietwaar?"
niets af: op de een of andere wijze hóórt
het erbij. De dooréénmenging van Oost
en West, de „bloedsmenging" ook van
Oost en West, dat is het thema dat Maria Dermoüt in deze (en eerdere) verhalen heeft aangesneden
het begrip
„Indisch" kortom. Het is geen nieuw
thema en in sommige opzichten herinnert dit boek ons aan de wat ouderwetse „familieroman" van veertig jaar geleden, uit de tijd van Couperus. Het is
ook voor ons, modernen misschien iets

de overledene
alleen piëteit
de uitgave rechtvaardigt, is hier niet in
het geding. Want afgezien van een
aantal zinnen die niet zo goed lopen, die
wat gebrekkig op hun poten staan en
een
soms enige verwarring stichten
verschijnsel dat wellicht ook nog weer
bijdraagt aan de eigenaardige bekoring die van dit werk uitgaat, zal niemand de publicatie van deze twee familiegeschiedenissen in de vorm waarin
zij tot ons komen, betreuren of minder
gewenst achten. Ze zijn het ten volle
waard, d.w.z. het zijn volwaardige en
tegenover

—

—

—

—

MARIA DERMOÜT (M. E. DermoütIngerman), 1888-1962, geb. op Java,
jarenlang op Celebes en de Moluk-

ken, schreef na haar komst naar Nederland romans en novellen: „Nog
pas gisteren", „De tienduizend dingen", „Spel van tifa-gong's", „De
juwelen haarkam". „De kist" en
(posthuum verschenen) „De sirenen" en „Donker van uiterlijk".

te weinig op sociaal, maatschappelijk
en politiek bewustzijn geënt (te weinig
„achtergrond", dus). Maar Maria Der-

moüt heeft, in al haar bescheidenheid,
aan die rijke „Indische" literatuur de
subtiele uitingen van haar eigen geestesmerk toegevoegd. Zij is misschien,
vanuit het grotere geheel bekeken, geen
„groot" schrijfster geweest, maar haar
geschreven na haar zestigste
werk
's van een j_:rote en innemenjaar!
de intensiteit.
'ANNE WADMAN

——

—

Literaire

„Wie de Geest van Christus niet heeft,
behoort Hem niet toe ((Rom. 8 : 9).

dood, kleine van weemeed doortrokken

tragedies soms, maar steeds met het ontwijfelbaar accent van echtheid en waar-

zoeken. Maar zelfs het feit dat er over achtigheid. Met als bindend element die I k heb over bovenstaande tekst nog
nooit horen preken, ook niet voor de
die episode niets wordt vermeld, bete- verfijnd-sterke, maar nergens geïdealiradio. Het
wel merkwaardig,

'

kent voor deze novelle zoals ze daar
ligt geen enkele waardevermindering.
Deze „lacune", deze „stilte" in het
verhaal bezit haar eigen functie. Het suggestief vermogen van Maria Dermoüt is
zo sterk, dat het deze misschien opengebleven fase met gemak weet te overbruggen en dat de lezer het „oningevulde" desgewenst uit eigen verbeelding
kan opvullen en dus meebeleven. Nee,
ik maak me sterk dat niemand zonder
kennis van de flapteKst in dit verhaal
iets onvoltooids zal kunnen ontdekken.

seerde

moederfiguur.

het einde keert het verhaal terug
AAN
naar de familieraad — waarvan

een scherp en geladen beeld wordt gegeven
en naar het besluit van Toetie om met haar baboe naar Engeland
te gaan. Als de zes jaren om zijn, keren de beide vrouwen terug, zonder de
zoon die in Engeland verkiest te blijven.
In enkele rake trekken wordt het verdere lot van de familie geschetst vanuit de visie van de hoogbejaarde baboe
die een bezoek aan het familiegraf

—

brengt.

WAARSCHIJNLIJK

verhaal, „De prinses van
HETheteerste
eiland", dat grotendeels speelt

ligt dat ook aan

de bijzondere
en evocatieve in het 19-de eeuwse Delft, waar twee
schrijfwijze van Maria Dermoüt, haar! „Indische" weeskinderen worden grootvermogen tot bijna ongemerkt aange- gebracht in het protserig-aristocratische
brachte versnelling en vertraging, tot j gezin van hun grootouders, is misschien
schaalvergroting en -inkrimping, haar j van iets mindere kwaliteit, vooral in het
te j begin, maar is evenzeer doortrokken
kunst om beurtelings grote lijnen
langer
trekken en dan wear plotseling
j van dat ontroerende heimwee naar
bij de detailsituatie van één
centraal i „tempoe doeloe", het oude Indië, dat
moment te verwijlen; ligt het voor een we bij zovele Nederlandse schrijvers
groot dccl aan de natuurlijke ademing j met een „koloniaal" verleden, en bij
van haar werk. In dit opzicht zijn haar i Maria Dermoüt in bijzonder sterke manovellen typische „vertellingen", echter
zonder noemenswaard en storend de |
hebbelijkheden van de ouderwetse „verteller" met zijn vaak te sterk retrospectieve aanlopen en uitweidingen;

1

i

voorzover deze voorkomen is het niet uit
nood, om vergeten aspecten te verhelderen vanuit de nu-situatie, maar zijn
het volkomen logische en
natuurlijke
„Toetie"
verschuivingen. Het verhaal
geeft Maria Dermoüts waarschijnlijk
weinib bewust en hoofdzakelijk intuïtiet
compositorisch vermogen en heel zuiver
voorbeeld. Het begint met de essentiële
situatie in het nu-moment: de brief van
een Londens advocaat aan de ouders
van „klein Sjarlie", _c meldt dat deze
hun jongste zoon tot zes jaar gevangenisstraf is veroordeeld
daaruit
en
voorvloeiend het besluit van de moeder
de „Indische" vrouw Toetie, om als
consequentie van deze
„familieramp"
een familiebijeenkomst op te roepen,
buiten medeweten van haar man. Het
verhaal verglijdt dan aa enkele bladzijden naar de Hollandse (Leidse) jeugd
van Toetie's man, de latere
Indische
ambtenaar Charles Sauvigny de Blot en
zijn vertrek naar de tropen, waar hij
nogal overhaast en onbedoeld in het huwelijk treedt met het kindermeisje van
het assistentresidentsgezin op Sumatra.
waar hij zijn intrek heeft genomen. Toetie, zeer jong kind nog, is van enigszins twijfelachtige afkomst, en vertegenwoordigt die psychologisch ook zo interessante „tussentint" tussen „blank en
bruin", die voor de Indische samenleving van zo grote betekenis is geweest
Het verhaal volgt dan echter niet in de
eerste plaats de amotelijke en maatCharles
schappelijke lotgevallen van
Sauvigny, maar houdt zich in hoofdzaak,
en vanuit steeds wisselende oogpunten,
bezig met de leden van de talrijke kinderschaar — negen in totaal, maar daarbij nog weer echtgenoten en kinderen

—

kongres voor sociale psyden
chiatric dat veel meer mensen dan men
zo oppervlakkig zou vermoeden overgevoelig zijn voor de meest gewone voedingsmiddelen en dat ze daardoor onder
allerlei fysieke en op den duur ook psychische lasten en kwalen gebukt gaan,
waarvan de oorzaak meestal niet wordt
onderkend. Zo zijn er mensen, die allergisch zijn voor tarwe en alle produkten
daarvan en die dat niettemin allemaal
alle dagen blijven eten, omdat de gevolgen ervan
een algemeen gevoel
van onbehagen — zich pas acht
of meer uren later openbaren en
dus niet in verband worden gebracht met het nuttigen van het
betrokken voedsel. Deze allergic is dan
ook van een heel ander soort dan wat
we gewoonlijk onder de meestal plotseling optredende overgevoeligheid verstaan (zoals in verband met garnalen,
aardbeien, eieren, melk, vis c.d.). Ze
is verborgen en heeft nog een ander
eigenaardig aspekt: ze veroorzaakt verslaving aan het voedingsmiddel, dat de
onaangename gevolgen in het leven
roept. Er wordt voortdurend meer van
gegeten omdat men
in verband met
de langzame absorptie van bijvoorbeeld
zetmeel
daarmee onbewust het gevoel
van onbehagen naar later verplaatst.
Alle gebruikelijke verklaringen van de
konsumptie van een teveel aan zetmeel
eten om energie te hebben, eten om
zorgen te verzetten, om slapeloosheid of
de verveling te verdrijven
wijzen
meestal de verborgen oorzaak niet aan.
Veel meer dan men denkt is het een
ongeweten verlangen het vervelende
effekt van een voedingsstof, waarop men
niet goed reageert, naar later te ver-

—

—

—

—

—

plaatsen.

De Geest van Christus

die Toetie ter wereld brengt, iedere
persoonlijkheid met zijn eigen signatuur
en zijn e*igen lotgevallen, vaak summier, maar steeds suggestief aangeduid.
Het gebeuren van geboorte,
huwelijk:,

kroniek

Bretagne: heerlijk
doel voor de herfst

BANDEN

—

te aantreffen. Deze verhalen, in hun
voorzichtige verschuivingen, hun soms
bijna stuntelige wijze van aanduiden,
hun vermogen om de essentie en de
tragiek van een mensenleven op de
grens van twee werelden zonder pathos
of nadrukkelijkheid, zonder psychologi-

AT betreft de twee nagelaten no\\r
*v vellen van Maria Dermoüt, verzameld onder de haast programmatische titel „Donker van uiterlijk", behoeft de criticus zich gelukkig over zijn
geweten niet al te grote zorgen te maken. Hij vermoedt wel, dat de schrijfster, als ze was blijven leven haar

25

kris kras

zelfs

niet met

afgeronde kunstwerkjes geworden, ook
al vermeldt de flaptekst dat de schrijfster het tweede, „Toetie" getiteld, niet
geheel heeft kunnen voltooien. Dat „geheel voltooien" is in dit geval eert nogal betrekkelijk begrip. Het verhaal is
immers wel degelijk „af", het heeft
een suggestieve, natuurlijke en geheel
overtuigende afsluiting. Men vermoedt
dan ook, dat Maria Dermoüt alleen één
of meer tussengedeelten. enige „opvulsels", niet meer heeft kunnen aanbrengen, en denkt dan terstond aan het zesjarig verblijf van de bejaarde „Indische" moeder Toetie in Engeland, in
Londen, waarheen ze zich begeven heeft
om haar jongse zoon, die wegens wisselvervalsing in de gevangenis moet zitten, eens in de maand te kunnen be-

(Advertentie LM.)

n, dut het onafgemaakt is. Wie beseft, hoe menig
schrijt er juist bij het voor de pers gereedmaken en ook

herinnering
werk
NAGELATEN
doorgaans

LEEUWARDER COURANT

is
dat de
voorkeur van veel predikheren blijkbaar méér uitgaat naar dogmatische en
historische stof boven de behandeling
van spirituele teksten. Vanwaar die u;atervrees voor de geestelijke kant van de
Bijbel en dus ook van het christelijk geloof? Komt het, omdat -met die spirituele kant ook het zedelijk leven, de
ethiek dus, zo ten nauwste samenhangt? Want ook voor een „ethische"
prediking zijn vele predikers éh hoorders maar erg bevreesd.
Natuurlijk
laten wij het vooropstellen — wanneer de soteriologische
kant (de heilskant) van het christendom niet meer in het
gezichtsveld
komt, laat staan uitgangspunt en basis
is. En wanneer dan de ethiek ook nog
tot een vlakke moraalprediking afdaalt
met als grondthema „dat je maar goed
■moet leven", ja dan is het duidelijk,
dat er aan het wezen, de kern, de essentie van het Evangelie ernstig tekort
wordt gedaan, al blijft de uitspraak
„dat je goed moet leven" toch altijd
nog een heel evangelische uitspraak,
die met vele bijbelteksten te staven is.

—

1 n het woord,

dat hierboven staat,
twee
dingen: het toehet
over
'
behoren aan Christus
de heilskant
derhalve en de Geest van Christus hebben, dus de spirituele ethische kant.
En die Geest van Christus wordt dermate belangrijk geacht, dat wie hem
mist, niet aan Christus toebehoort, ook
al zou je, bij wijze van spreken, nog zo
veel geloven en met je verstand voor
waar aannemen. Is hier dan sprake
van „gezindheidsethiek?" Mij dunkt,
wij zijn er, op basis van het heil, dat
een mens ontvangen heeft, met andere
woorden op grond van zijn wedergeboorte, niet zo ver van af. Filippenzen
2 vers 5 noemt met zoveel woorden die
uitdrukking „gezindheid": „Laat die
gezindheid in U zijn, welke ook in
Christus Jezus was". En is de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan
iets anders dan „gezindheidsethiek"?
Maar hoe kan dat nu weer? Want die
Samaritaan was immers
helemaal
geen Christen? Hij kende Jezus niet
eens! En toch was hij barmhartig.
Waarom was hij dan barmhartig?
Het is een wondere zaak en niet zo
eenvoudig. Niet eenvoudig? God is toch
zeker machtig, om Zijn Heilige Geest te
laten waaien waarheen Hij wil en in
welk hart Hij wil. Waarom kan God
niet met Zijn Geest hebben gewaaid in
gaat

—

het hart van deze Samaritaan? Waar-

EVEN STILTE
om zou deze Samaritaan niet de „Geest
van Christus" kunnen hebben en dus
Hem toebehoren? Wat weten wij van
elkaar af en wat oordelen wij over elkaar? Omdat iemand niet in onze dogmatiek past, zou Christus hem Zijn
Geest niet hebben kunnen schenken?
Wat denken wij eigenlijk wel?
7 elfs het volk Israël heeft vóór Christus' geboorte, kennis gehad aan
„de Geest van Christus". Dat kan! En
het staat duidelijk in een uitermate belangrijke tekst n.l. 1 Cor. 10:4, waarover ik overigens óók nog nooit heb
horen preken Er staat in 1 Cor. UIA.
dat het volk Israël onder Mozes in de
woestijn uit een „geestelijke" dronk die
met hen meereisde,
en die rots
was Christus.
De Geest van Christus was er dus al
onder Mozes, in de woestijn. Dat kan!
Want de Geest van Christus is er altijd: „Zie, ik ben met n al de dagen".
Tenslotte: Wie in Christus een nieuw
schepsel is, zal het aanHem—toebehoren ook in daden willen tonen. Ook
dat kan niet anders. Wij- zien het aan
de pioniers: Augustinus, Kagawa, Talma, S. K. Bakker, om een heel, heel
enkele naam te noemen, maar achter
elk van deze namen gaat een wereld
van evangelische dynamiek schuil. Wij
zien het niet minder aan de vele naamlozen, én vroeger én nu. Ja, de naamlozen, die de Geest van Christus hebben gedragen en uitgedragen.
K.
"—

..
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school, de
kindertjes. Beetje laat volgens onze
begrippen, maar goed: ze werken hard op die

ze
Zo,Franse

zijn

allemaal weer naar

Franse scholen en hebben een wat langere vacantie dus ook verdiend. Het luie leventje is echter uit en in hun bizarre werkschorten gaan ze
weer tassen-zwaaiend naar school. Dat wil zeggen, dat nu eigenlijk pas de tijd voor u en mij,
de vacantieganger, is aangebroken: er is in
Frankrijk plotseling weer ruimte op de wegen, in
de hotels en op de toeristische knelpunten. Vooral die rust op de wegen is heerlijk. Het laatste
weekend van de Franse vacanties waren er nog
183 doden op de weg, nu kunt u hier en daar
mijlen rijden zonder een andere auto tegen te
komen.

Het „rentree des clas- pelletje. En het uitses", het begin van het zicht. En op het schiertegenbrengt eiland Crozon
schoolseizoen,
we
ongemakken over Brest staan
enkele
aan moederziel alleen van
met zich
mee:
heel veel Franse stran- het panorama van de
Espagnols
den sluiten ze de tent, Pointe des
Zómaar; zondag wast te genieten. Alleen dan
nog druk, maandag zit- met de robotgids, die
zelfs
ten de luiken voor de voor een franc
Nederhotels en restaurants. onberispelijk
badhokjes zijn lands spreekt en haarAlle
en fijn uitlegt wat je allemeteen foetsie
dat terwijl het aan het maal ziet. En dat is
strand naar Nederlandse veel, want geen panoraBretagne is
smaak nog best te ver- ma in
keren is. Aan de zuid- mooier dan dat van de
kust van Bretagne bij- Pointe des Espagnols,
voorbeeld, waar het kli- de Spanjaardspunt, zomaat zó is, dat er pal- gezegd, een naam die
men willen groeien. stamt uit de tijd dat
maar Spanje Frankrijk in deAls je ze er

—

heenbrengt,

poot
en
In septem-

vertroetelt.
ber kan het er nog
heerlijk zijn en deze september was er heerlijk.
Zonnig, warm zo nu en
dan en met een betoverend nazomerlicht, zoiets van de oude meesters. Een licht en een
atmosfeer, die de duizenden, die de zomerse
stranden bevolkten, niet
hebben gekend. Nü langs
de Bretonse kust rijden,
nü zwerven door het
binnenland,
over de
heuvels waarop de heide én de brem nog
bloeien, nü voor de
oude „calvaires" staan,
de fraai bewerkte kruis-

beelden van eeuwen en
eeuwen her, waarmee
de dorpen toen onderling wedijverden en die
de Fransen nu trots tonen maar er voor de
rest ook geen zier aan
doen. Nü op Cap Fréhel te staan terwijl er
niemand anders is, de

ze of gene

kerkelijke

o.orlo_Jjjjapraag.
bij
„pardon"

Ja,
net
van.de Nqtre Dame.de
Tröriöëri Waren nog een
paar
Nederlanders
méér, maar dat is ook
geen wonder. Dat „pardon" is het laatste in de

—

witte stranden tus-

.en de romantische
rotspartijen van Finistère, het

westelijke (en bruisendste)
iepartement van Bretagis geen mens meer te
■inden: de Franse vacan;ics zijn voorbij. Nu is het

ie,

er heerlijk zwerven.

rij van kerkelijke processies in Bretagne en

wie er dus nog een wilde zien, was er, daar
aan die eenzame kust
van de Oceaan zuidwest
Een
Quimper.
van
plechtigheid met honderden „coiffes" (die hoge kanten mutsen, die
de oudereBretonse vrouwen dragen), een gebeuren om er u nog eens
méér van te vertellen.
Wat we met dit inleidend verhaaltje maar
wilden zeggen: als u
een volgend jaar eens
een late vacantie hebt,
als u nu niet per se
tussen duizenden mensen in wilt zitten en als
u nog een pietsje avonturiersbloed in O. hebt:
ga dan eens in
september naar Bretagne.
Het is er ongelooflijk
en we
mooi; het is
zullen het nog trachten
te bewijzen
het mooiste deel van Frankrijk.
Omdat het (op Alpen
na) alles heeft wat andere delpn van Frankrijk hebben. En nog zoveel meer. Zelfs iets
Schots en iets Noors,
om maar eens een vergelijking te treffen.

—

—

Tolken in Spanje
Tarieven voor 'idsen en tolken in Spanje nu
officieel: voor hele dag gids 200 ptas, gids-tolk
300 (hele dag is méér dan 4 uur, maaltijd voor
rekening gids); halve "dag: gids 125 ptas, gidstolk 200 ptas; losse diensten (maximaal 2 uur)
30 en 100. Nachtdiensten heeft extra; groepen per
persoon 5 ptas extra.

Allweglehen

Nieuw strand

Kampeerterrein AllZijn volgenJ jaar weer
weglehen op Salzberg
méér hotels in
massa
bij Bsrchtesgaden is al
Griekenland
dan
nu:
goed, maar wordt (zegt
eerstvolgende

Duitse
Campingclub)
best-ingerichte
straks
van Duitsland. Terrein
terrassen,
in
vier
zwembad,
midnetgolf.
tennisveld en natuurlijk
enige vreemdeling
te toko,
douches
bij
zijn
een doopplech- U.S.W zaal.
tigheid in de
oude,
grijze, wereldberoemde
kerk van Locranan en
Trier
staan praten met de visPrehistorische afdegrote
ser over
de
hangbrug van Térénez ling in Rheinisch Lanin Trier is
over de groene Aulne. desmuseum
heropend.
Is
zéér
net voordat die
zich
moeite
waard
om
eens
tussen de beboste rotsen aan te
door in de baai
van rondrit doen als men
door Eifel en
Brest stort. Ja, dat is langs
Moezel maakt.
een voorrecht dat je in
de zomer niet overKreta
komt, met "de
visser
van de Pont-de-Térénez
Is nu vaste veerdienst
praten. Pff, zegt hij met tussen Pireaus (Atheeen Franse armzwaai, ne) en Kreta,
zodat
dan staan de auto's tot automobilisten
wagen
ginds bij de helling op; niet meer achter
hoedan zou ik de héle dag ven te laten, als
ze
wel kunnen staan pra- naar
toeristencentra
ten en niks
vangen op eiland willen of naar
Maar nu, m'sieur, nu vele magnifieke stranu hier alleen bent, oe- den. Veerboot
vaart
lala
nu ben ik blij i't keer __er week. Per
dat ik
eens tegen trip 230 auto's.
iemand praten
kan.
Want kijk, dat vissen
Kuieren
zon hele dag met nieFreudensludi in /.warmand om je heen
te Woud heeft 150 km
wandelweg in natuurje park. Zijn in park zonNiemand
om
heen .Op de Point de neweiden en hutten
Van is niemand
we waarin
genieters en
hebben de heide voor luiaards ligstoelen vinons alleen. En het ka- den.

—

)p de

komen
maanden tal van nieuwe gereed. Ook
verschillende
nieuwe
strand-accommodaties.
Daarvan die vlak bij
Athene: Voula, Alipedon en Varkiza, kunnen elk per dag zeker
20.000 baders gerieven.

Witte Os
Als u in Gelnhausen
Frankfurt komt,
zoek eens naar „Hotel
zum Weisen Ochsen".
Is zéér bijzonder vakwerkhuis uit 1300 en is
al eeuwenlang Gaststdtte. Johann Christoffel
von
Grimmelshausen
(„Simplitlus Simplizistimus") is er in 1622
gzboren.
Restaurant
"i oude
stijl, kamers
modern.
bij

Bayreuth
Heer Wieland Wagner
is bezig met nieuwe
enscenering van „Ring
der Nibelungen". Daarmee worden eind-juli
Bayreuther
Festspiele
1965 geopend.

Lemgo

Hou voor volgende
zomer Lemgo (tussen
Teutoburgerwoud
en
Wezergebergte) eens in
't oog. Is niet alleen
stad van heksenburgeHelgoland bijna klaar
meester
laatste die
Wederopbouw van Helgoland (dat geen heel
heks
liet
verbranden
huis meer had) Is practisch voltooid. Op Obermaar ook van fraaie
land zün 235, op Interland 290 huizen gebouwd; camping.
Net klaar:
komen hooguit nog 60 bij. Helgoland bijzonder 10.000 vierkante meter,
interessant voor wie met stedebouw, kamerver- moderne
toileten
huur en andere toeristische zaken te maken douche-gebou wen
en
heeft. Bereikbaar via Wilhelmshaven.
kampwinkel.

—

—
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KWALITEIT

THEODORUS NIEMEIJER
Aangezien over ± 2 jaar de chef inkoop materialen de pensioengerechtigd»
leeftijd zal bereiken, zoeken wij een opvolger die kan worden ingewerkt voor

de functie van

CHEF INKOO P
Deze afdeling Inkoop, die niet de grondstoffen, maar wel een zeer groot assortiment van materialen voor de verwerking en met name de verpakking
van tabak, sigaretten, koffie en thee, alsmede reclame-materiaal inkoopt en
administreert, is voor ons bedrijf een afdeling waarvan zowel uit kwaliteitsals uit kostenoverwegingen veel afhangt
Veel aandacht zal worden geëist om te komen tot afspraken met leveranciers
om bij voortduring de gewenste constante kwaliteit te leveren.
Uit hoofde van zijn functie onderhoudt genoemde functionaris veel contacten
met de bedrijfsleider en de marketing-leiders.
De chef-inkoop is rechtstreeks geplaatst onder de directeur-produktie.
Van de geschikte kandidaat verlangen wij:

Belangstelling:

Tenminste Middelbare schoolopleiding en zo mogelijk één
of meer cursussen van NEVIE; kennis van verpakkingsmaterialen strekt tot aanbeveling.
Tenminste drie jaar ervaring op een inkoopafdeling van een
produktiebedrijf in een zelfstandige functie.
Uitgesproken commercieel-organisatorisch.

Leeftijd:

30—40 jaar

Opleiding:

Ervaring:

Het gaat hier om een levenspositie.
Aan belangstellenden wordt verzocht hun schrijven met opgave van opleiding, ervaring en levensloop te richten aan Hoofd afdeling Personeelszaken,
Theodorus Niemeyer N.V. Paterswoldseweg 43 te Groningen.

Philips
betaalt tijdelijk
200 Hulden

vooruwoude
wasmachine

Voor spoedige indiensttreding

FLINKE KANTOORBEDIENDE
gevraagd in de afd. Boekhouding.
Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten.

N.V. AVIEH,
Arendsstr. 12, Leeuwarden.

ERVAREN LOONSTOFFEERDER
(woningstoffeerder) heeft nog

enkele dagen per week

beschikbaar
In bezit van bestelwagen.
Inlichtingen: tel. (05100) 29373

SCHEEPSWERF „HARLINGEN" te HARLINGEN
vraagt:

ongeschoolde arbeidskrachten
leerjongens
ijzerwerkers

bij aankoop van een
Philips wasautomaat

elektrisch lassers
pijpenleggers
en een platendrukker
HOOG LOON.
Aanbieding kantoor werf, Industrieweg 6, telef. 05178-2160. Brieven Postbus 12, Harlingen.

-

Belangrijke industriële onderneming, die het door omstandigheden
wenselijk acht haar naam in deze advertentie niet bekend te maken,
wenst haar verkoopstaf in de noordelijke provincies uit te breiden
met een

representatieve
vertegen woordiger

Elke moderne huisvrouw wil graag automatisch wassen welnu,
Philips brengt dit ideaal thans binnen uw bereik met de hypermoderne
wasautomaat, die slechts 40 cm smal is en toch 4 kilo wasgoed in één
keer aankan. Voor wassen, verwarmd wassen, 5 x spoelen en druipdroog
centrifugeren dit alles gebeurt automatisch in deze compacte trommelwasmachine met zijn onovertroffen wasresultaat! De prijs is 995.-;
maar voor élke oude wasmachine krijgt unu tijdelijk 200.- contant
terug! Haast u, grijp die unieke kans... u zult er vele honderden

-

wasdagen lang met plezier aan terugdenken.
T^Z!!_wr*' IHTHIIHITT_M_Si_^^
lliliiite_Sv.;'-' :^,,>^,'v_

1111

Zijn taak zal bestaan uit de verkoop van gepatenteerde magazijninrichtingen aan grote en kleine bedrijven, gemeente- en rijksinstellingen.

HnM-H

_

30 jaar, die
kan aantonen reeds met succes als vertegenwoordiger werkzaam
Onze gedachten gaan uit naar een medewerker van 25

.

te zijn.

Achter elke Philips wasautomaat staan duizenden
leveranciers en de Philips Technische Diensten in
talrijkeplaatsen in Nederland, want...

'tis'n

Gezien het niveau waarop onderhandeld moet worden, is een ruime
algemene ontwikkeling op basis van een middelbare schoolopleiding
vereist.

Brieven met uitvoerige inlichtingen, welke strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld en binnen 3 weken beantwoord zullen worden, worden gaarne ingewacht onder nummer 365 van N.V. Beclame
Adviesbureau Bouman, Spanjaardslaan 141 te Leeuwarden.

V
\

PHILIPS
wasautomaat
——

-\L_—
«103

—-"

995-

Extra voor liandige afdekplaat 29.75
S
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RIEKJE KINGMA EN GEERTJE BREEUWSMA:

Praktijk kinderverzorging op
,Lyndenstein', Beetsterzwaag
„Werk is niet altijd gemakkelijk,
maar wij doen het erg graag"
1,5 OEPING voor verpleegster heb ik nooit gevoeld, maar ik ga graag met
kinderen om en de patientjes hier op „Lyndenstein" zijn weliswaar lichamelijk gehandicapt, maar niet ziek. Meestal zijn ze kerngezond en erg ondeugend. Dan is het wel eens moeilijk, maar ik doe dit werk erg graag". Dit zei
ons de twintigjarige Biekje Kingma uit Hartwerd en haar woorden werden
volmondig beaamd door haar kollega en vriendin, de eveneens twintigjarige
Geertje Breeuwsma uit Nijland. Beiden zijn als, laat het ons noemen, adspi-

"

rand-kinderverzorgster werkzaam

het kinderrevalidatiecentrum „Lyndenstein" in Beetsterzwaag, waar met de revalidatie van lichamelijk gehandicapte
kinderen zoals bekend vaak uitstekende resultaten worden behaald.
op

Ondeugend, maar
ook vrolijk

voor de kinderen, maar ook voor het
personeel.

Natuurlijk

hebben de kinderen ook

In ons land zijn honderden jonge
vrouwen werkzaam als kinderverzorgster, anderen zijn bezig zich
voor dat beroep te bekwamen. Zij
allen doen goed werk. In nevenstaand artikel vertellen wij wat
meer over de ervaringen van twee
kinderverzorgsters-in-spé.

zijn hun verdriet meestal spoedig vergeten. En overigens is er altüd wel een
vriendin of oudere koilega, die even bijspringt en haar over het dode punt
heen helpt. Nog dit jaar hopen Riekje
Kingma en Geertje Breeuwsma hun diploma kinderverzorginsr te behalen. Zij

hoeven dan niet om werk te zoeken,
want er zün in ons land duizenden
ouderloze, zieke, verwaarloosde en gehandicapte kinderen die verzorging nomaar de kinderen dig hebben.

hun moeilijke dagen. Zij kunnen heimwee hebben naar vader en moeder,
broertjes en zusjes en lijden soms ook
pijn. Dan heeft ook de verzorgster het

Reeds op de huishoudschool in Bolsward, in de assistentenklas, besloten wel eens

Kinderverzorgster

moeilijk,

beide vriendinnen kinderverzorgster
te worden, toen de direktrice van de
school iets vertelde over dit ongetwijfeld mooie werk. Aan de huishoudschool te Sneek volgden zij de cursus
voor kinderverzorgster, waarna zij,
om hun opleiding te voltooien, naar
Beetsterzwaag togen om praktijk te
doen. Eerst werkten Riekje zowel als
Geertje in de huishouding, maar na
enige tijd werden zij meer bij de verzorging van de kinderen ingeschakeld
en zo mogelijk dit jaar hopen zij hun
diploma te behalen.
Twee verzorgsters hebben ongeveer
acht kinderen onder hun hoede. Des
morgens om zeven uur begint de dienst
met het wassen en kleden van hun pupillen, die van drie tot zestien Jaar ond
kunnen zijn. Na het ontbijt om acht
uur krijgt de kamer een goede beurt,
waarna de schoolgaande kinderen vertrekken. Met spelletjes en anderszins
moeten dan da nadere kinderen worden
beziggehouden. De kinderen, die naar
de oefenzaal gaaa om daar door de
masseur te .worden behandeld, moeten
In de beugels borden geholpen en af en
toe moeten de meisjes In de oefenzaal
helpen, een moeilijk, maar bijzonder
dankbaar werk. De hele dag zijn de
lferling-klnderverzorgsters met de kinderen bezig en pas om zeven uur
voor hen, die 's morgens om zes uur
beginnen uiteraard een uur eerder
eindigt de dagtaak.

Nieuwe gids in doolhof van
materialen en prijzen
De Stichting Goed Wonen te Amsterdam heeft haar vloerbedekkingsdokumentatie opnieuw bewerkt met als resultaat een goed verzorgd, kloek ge-

schrift waarin van alles over allerlei
soorten vloerbedekking te vinden is. Er
zijn tegenwoordig heel wat vloerbedekkingen: van hout en van steen, van
gladde en van ruwe materialen, elk weer
onderverdeeld in verscheidene soorten.
Het kiezen eruit is zonder handleiding
welhaast een onbegonnen zaak!

Geertje Breeuwsma en Riekje Kingma doen hun, altijd lang niet gemakkelijke, werk heel graag. Zij werken
in een mooie omgeving en de kinderen, die aan hun zorg zijn toevertrouwd, zijn meestal vrolijk. Wie dat
moeilijk kan geloven moet maar eens
een picknic, het schoolreisje, of de
boottocht naar Grouw meemaken,
jaarlijkse hoogtijdagen niet
alleen

Jersey en tweed
nog in mode
Jersey en tweed: twee onverwoestbare mode-grootheden die ook dit jaar ongeslagen uit de strijd zijn gekomen!
Bekende Parijse modehuizen verwerken ze dit najaar weer in hun kollekties: jersey in pastelkleurige japonnen
met een lange mouw en een simpel
halsaccent, grove en zeer grove tweeds
in warme diepe kleuren in tailleurs
met nauwe en wijde rokken, met enkele en dubbele knoopsluitingen op de
jasjes.

Breng kaas uit koelkast op serveertemperatuur

De ondervloer wordt in de dokumentatie „Vloerbedekking" dan ook grondig
besproken, ter inleiding van een uitgebreid overzicht van de vele vloerbedekkingssoorten van tegenwoordig. Bij die
soortbespreking komen aan de orde: de
samenstelling van de materialen, de maten, kleuren en dessins waarin ze te
koop zijn, de merken en globale minimumprijzen, onderhoud en eventuele
verhuisbaarheid, het soort woonruimte
waarvoor een bepaald materiaal het
meest geschikt is.
Voor een gulden is „Vloerbedekking"
te koop bij het voorlichtingscentrum
„Goed Wonen", Leidsestraat 5 te Amsterdam. Voor 1,25 kan de dokumentatie schriftelijk besteld worden: gironummer 401900 ten name van Stichting
Goed Wonen te Amsterdam, met ver-

Grapefruit: inleiding
voor zondags ontbijt
Inleiding-par-exceilence voor

een zon-

dags ontbijt is een grapefruit, die even
in de hete oven of (nog beter) onder
de grill is geweest. Maak de grapefruits

bij voorkeur de avond tevoren al gedeeltelijk klaar: neem per persoon een
stukjes
halve grapefruit, snijd de
vruchtvlees met een speciaal mesje los
en strooi er een dun laagje bruine suiker op. Zet de grapefruits dan tot de
volgende ochtend in de koelkast en
plaats ze vlak voor het ontbijt een paar
minuten in een hete oven of vlak onder de hete grill. Een voorgerecht dat
alle (slaperige) ogen wijd open doet

„Goed Wonen" geeft in haar dokumentatie „Vloerbedekking" de konsument een uitgangspunt dat de moeite
van het overwegen waard is. Namelijk dit: „de ideale vloerbedekking is
niet te vinden". Elke vloerbedekking
gaan!
heeft voor- en nadelen en alleen het
zorgvuldig tegen elkaar afwegen daarvan kan tenslotte tot een goede keuze melding „vloerbedekkingsdocumentatie".
leiden.

’

Zuigelingenvoeding

——

Het la logisch, dat de meisjes die hier
komen om praktijk op te doen, niet alleen in de keuken en op de kamers van
de patientjes, maar ook in de oefemzaal
dienst doen, helpen de kinderen naar
school te brengen, a_sisteren in het
zwembad en ook vroege of nachtdienst
hebben. De nachten zijn soms wel wat
lang, maar met het temperaturen en
verdrogen van kinderen en nog wat andere klusjes wil de tijd wel om. Met
alle aspekten van het werk op „Lyndensteln" komen, de meisjes dus in aanraking. Evenals in ziekenhuizen moeten
ook de patientjes van „Lyndenstein"
niet alleen dag en nacht, maar ook op
zon- en feestdagen warden verzorgd.
Naast drie weken vakantie hebben de
zogenaamde
verzorgsters nog zeven
kompensatiedageri, vrije dagen dus wanneer op kerstdagen, met Pasen of Pinksteren moet worden gewerkt. De salariëring is, zoals bekend mag worden
verondersteld, tegenwoordig goed. Per
twee weken hebben zij drie vrije dagen.

Alles over vloerbedekking

Enkele Franse topmannequins hebben in Amsterdam haute couture
breimodellen getoond. Wij zien hier
v.l.n.r. Aldin in een sportieve trui,
André in een gehaakte japon met
diep colleté op de rug, Carole met
een gehaakte mantel met afstaande
kraag en Paule in een rode, gehaakte blouse met een schuine kraag en
een zwarte roos als afsluiting.

Voor- en nadelen

Bij dat afwegen kunnen bijvoorbeeld
grootte en samenstelling van het_gezip~
een belangrijke rol spelen, evenals de
eventuele hobbies van dat gezin. Zijn er

kleine kinderen die nog veel op de
vloer spelen, dan zal de balans wellicht
doorslaan naar de gladde vloerbedekking
evenals in gezinnen waar veel geknutseld wordt. De musicerende familie
daarentegen zal meer hebben aan een
ruwe (geluidsdempende) vloerbedekking, voor de liefhebbers van huisdieren komen weer andere overwegingen
aan bod.
Werkelijk, het kiezen van een nieuwe
vloerbedekking is „denkwerk" tegenwoordig! En dan is er nog de kwestie
van de ondervloer, voor de leek een
detail dat hem bij de aanschaf van
een nieuwe vloerbedekking voor onverwachtte en vaak onaangename verrassingen kan stellen.

De kinderen op ,J-,yndenstein" zijn meestal vrolijk maar ook erg ondeugend.
Toch doen wij dit werk erg graag, teggen Riekje Kingma en Geertje
Breeuwsma (l.).

et was eigenlijk niet de bedoeling ernaar te luisteren, maar in afwachting van het volgende programma zat
Ik, vanzelf, op de voorste ry, en weglopen loonde de moeite niet meer.
Dus liet ik mij maar gelaten toespreken, en dat zeer nadrukkelijk, als verlaten vrouw. Hoewel niet van pas, kan
men toch in elk geval de goede bedoeling waarderen. Al viel dat bij het verder luisteren wel wat moeilijk.
Want niet alleen als verlaten vrouw,
maar als menselijk wezen in het algemeen lijkt het mij toch aangenamer als
men werkelijk toegesproken en niet toegelezen wordt. Weliswaar kan men de
welwillende spreekster niet zien, en
wordt het blaadje ook niet hoorbaar omgeslagen.
Maar na enige zinnen is de leestoon
onmiskenbaar, en wordt men als gewoonlijk weer danig geïrriteerd door de
verkeerde klemtonen en onnatuurlijke
zinsmelodie. Voor de zoveelste keer onlogische klarikconstructies als: Dat zult
in plaats
u wel opgemerkt hébben
van het eenvoudige, vanzelfsprekende:
Dat zult u wel opgemerkt hebben.
Zodra iemand achter een microfoon
zit met een papiertje voor zich verdampt blijkbaar alle natuurlijk taalgevoel, en daarmee een rustige, logische
manier van voordragen.
Zo u mij wilt tegenwerpen dat dit
toch niet zo verschrikkelijk is als onafTT

■^

—

Vrouwenpraat
gemaakte, veel te langgerekte of in de

mist der onduidelijkheid verdwalende
zinnen zeg ik: aceoord.
Bij zon voordracht moet het onderwerp al machtig interessant zijn wil
men niet tot een schietgebedje om geduld genoopt worden. Maar het eerste
Gesneden en in plastic verpakte kaas euvel is mij, speciaal in een geval als
die in de koelkast wordt bewaard, wil dit, al irritant genoeg.
nogal eens gaan „klitten"; de plakjes
* * niet om een allijken wel aan elkaar gemetseld en in
hier
zuivelproging
het
stukken en brokken komt het
\X/ant
v* gemeen, maar om een strikt perdukt dan tenslotte ter tafel. De remeen daarbij moet
die is simpel: haal het pakje kaas een soonlijk onderwerp
half uur voor het gebruik uit de koel- de luisteraarster stellig niet de indruk
kast en laat het op „serveer-tempera- krijgen: Hier zit iemand mij iets voor
te lezen. Met de beste bedoelingen ontuur" komen.

.

—

Moeilijke
—

—

grimmig
pn eentje,

*"

*

is ze, die vrouw in haar
die zich plotseling voor de
ongelooflijke misère ziet gesteld dat zij
voortaan geheel op eigen kracht het leven door moet. Misschien met een stel
kinderen
dat betekent op dit ogenblik nog allesbehalve een troost voor
haar. Eerder een scheut alsem temeer
in de bittere beker: hoe moet zij het
hun uitleggen dat vader niet meer
thuiskomt?
Maar wat er door de microfoon klonk
was, dacht mij, we:nig geschikt om dat
vergramde en waarschijnlijk
weinig
voor rede vatbare wezen tot luisteren
te nopen.

—

"

Wie de winterkoude wil weren met
dubbele ramen zal al spoedig ontdekken
dat het ene dubbele raam het andere
niet is! Er zijn: dubbele ramen met
hermetisch gesloten luchtspouw, voorzetramen met aluminium
raamlijst,
voorzetramen met houten raamlijst, om
de drie belangrijkste typen te noemen.
De Consumentenbond heeft ze onder de
loupe genomen en hun voor- en nadelen, c.g. de kosten en eventuele besparingen berekend. De resultaten van het
onderzoek zijn te vinden in het septembernummer van de Consumentengids,
redaktieadres: Huygensstraat 27, Den

—

Gekonserveerd voedsel voor zuige-

lingen wordt meer en meer populair.

De fabrikanten in de Ver. Staten brengen dit thans in de handel met een
aan het busje bevestigde speen, die erop geschroefd kan worden. Verwarming van het blikje is voldoende om
de inhoud voor de troonsopvolger
bruikbaar te maken: de inhoud is bij
voorbaat op de juiste wijze verdund.

Haag.

Wordt hij nu toegesproken en vermaand over zijn gedrag? Alles behalve
hij is onbereikbaar of onvatbaar
voor dergelijke toespraken. Maar zij,
die toch al zoveel te verwerken heeft,
in- krijgt
Er was geen woord kwaad bij
nu openlijk nog
te horen dat
tegendeel. Alles wat gezegd werd kon er aan haar heel wat eens
ontbroken
heeft.
vrijwel
onderik, als buitenstaander,
schrijven. Dat de schuld meestal bij
« *
beide partijen ligt. Dat de vrouw in
mij
Tk
heb
afgevraagd,
of dit nu niet
zon geval ook vaak haar man niet volkan.
dergelijke,
anders
Willen
volopgevangen
en begrepen.
doende heeft
strekt goed bedoelde toespraken enig
hij
nog
te
Dat het
bezien staat of
met nut
en dat is toch waarschijndie tweede keuze zo gelukkig zal zijn. lijk hebben
de bedoeling
dan moeten zij alte
goede
dingen
nog
Dat er
zoveel
om
begrip,
lereerst
van
van meegevoel
waarderen in het leven zijn overgeble- blijk geven; duidelijk laten gevoelen
dat
zij
kinderen,
heeft,
ven. Dat de
zo
die
de spreekster
in de gemoedstoehaar toch weer een doel in het leven stand van zon zich
verlaten vrouw volledig
verschaffen.
kan verplaatsen.
Ach, het was alles driedubbel en
En haar dan, na een hartelijk opbeudwars waar
en toch kan ik mij indenken hoe volslagen negatief zon ver- rend begin, zachtjes maar dringend belaten vrouw op deze toespraak zal ge- praten om dat bedroefde hoofd van die
reageerd hebben, op zijn minst door lusteloze armen op te heffen, dat bittere nakaarten nu eens even te staken.
gramstorig de knop om te draaien.
De situatie ligt er nu eenmaal toe, en
komt het er dan met allereerst op aan
van het leven
■\X7ant zij vraagt niet om een toe- te maken valt?te maken wat er nog van
spraak met allerhande waarheVooral in het belang van de kinderen,
den aan haar adres, die al even zoveel die nu volledig
van haar en haar levensmisschien zelfs in
kritiek betekenen
energie afhangen.
veel te scherpe vorm. Want wie zegt dat wil en
elke verlaten vrouw niet geprobeerd
* "
heeft haar man te begrijpen, tegemoet
mij eerlijk bekennen, dat mij
T
aat
te komen, voor zover in haar vermo*-* zon toespraakje, met alle meegegen lag een goede partner op elk gevoel
van de wereld, nog danig moeilijk
bied te zijn?
zou vallen.
En als zij misschien sexueel is tekort
Want een vreemde heeft in zon gegeschoten
ligt dat aan haar onwil of val goed praten,
die keert straks
haar aard, haar afkomst of haar opvoe- naar een veilig en vredig eigen huisweer
tezij,
ding? Is
met al haar lek en brek, rug en kan zich geen voorstelling vortoch niet allereerst onrechtvaardig be- men van de kilte, de leegte,
de uitzichthandeld?
loosheid der verlatenheid.
Dat is het wat haar, en elke vrouw,
Waarbij het medeleven
zo danig dwars zit: het onrecht. Zij wacht al heel spoedig van de buitentaant: ieder heeft
wordt in de steek gelaten voor een an- tenslotte zijn eigen zorgen
en de eendere, tegen wie het waarschijnlijk in ja- zame
vrouw
vrijwel alleen op de zakeren en voorkomen slecht te concurreren lijke bijstand van officiële
instanties is
valt. Zij heeft als echtgenote en moeder aangewezen.
al die jaren toch haar plicht gedaan,
En halfuurtje zendtijd per week,
zij heeft ook wel haar grieven en telouter hartelijk en menselijk meeyoor
leurstellingen gehad.
leven met een opbeuren van deze en
zij
weggelopen
Maar
is niet
zij
heeft beseft dat haar plaats bij man en soortgelijke te kort gedane vrouwen
toch werkelijk geen luxe zijn.
kinderen was, hoe dan ook. Nu laat die zou
Al
is het blijkbaar heel moeilijk daarman haar zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel in de steek, onttrekt zich voor de geschikte persoon te vinden.
aan al zijn plichten.
SASKIA

vertroosters

maar dan valt meteen de
getwijfeld
bodem uit het effect.
Want veronderstel nu een ogenblik
dat u zelf daar aan tafel zat, vis a vis
het onafgeruimde ontbijt, in de status
van verlaten vrouw. Zou het u dan niet
hoogst onzinnig, zo niet erger, voorkomen, als een welwillende dame bij u
binnen kwam stappen, een papiertje uit
haar tas viste, de bril opzette en u een
als opbeurend bedoelde toespraak begon
voor te lezen?
Ik vermoed dat u, al naar uw temperament, in tranen uitbarstte of de dame
stampvoetend verzocht onmiddellijk het
gat van de voordeur op te zoeken.
Neemt u mijn ergernis dus niet allereerst persoonlijk, maar vooral uit naam
van al die verlaten vrouwen die snakken naar een woord van medeleven, een
zinnetje vol begrip, en tegen de draad
opgestreken worden door een onpersoonlijke en droge leestoon.
Maar daar bleef het in dit geval niet
eens bij. Let wel, ik ging met opzet in
gedachten naast dat troosteloze wezen
aan tafel zitten, op zondagmorgen nog
wel, achter het ontbijtkleed vol kruimels
en met de hele lange kille dag nog grijnzend voor mij.
En ik hoopte, om menig lief ding, dat
er nu eens wat hartelijks, wat troostends, wat gewoon menselijks uit die
luidspreker zou komen. Een
zacht
woord keert de grimmigheid af
staat
dat niet ergens in de Spreuken?

dubbele ramen

in blik in VS
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Jean Desses ontwierp deze avondjapon van wit satijn. De kokerjurk
wordt onderbroken door diepe plooien op de heup. Het décolleté wordt
bedekt door een, met kraien geborduurde, mouwloze bolero in omgekeerde v-vorirt.
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DOEDIJN'S Industriële
handelsonderneming N.V.
Zaailand 96—98
Gevraagd een
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— Leeuwarden

VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE
KRACHT
Administratieve ervaring gewenst.
Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent opleiding, ervaring en persoonlijke gegevens aan de Directie van bovengenoemde NV.

'

De Coöp. Condensfabriek
Friesland te Leeuwarden
heeft als één der grootste

ff) jj^D
I ~t
„FRIESLAND" TE LEEUWARDEN I^77f

melkverwerkende bedrijven ter wereld een omvangrijke afzet van melkprodukten zowel naar het
debn

ZO ek

. ..

staande uit 5
,leden,
J
voor

.

,

,
personeels-

leeftijd 18—20 jaar, ter assistentie in de
huishouding (4 personen).
Inlichtingen woning C. en A. Brenninkmeyer,
Nieuwestad 98, Leeuwarden.

gS

voor het bezorgen van veevoeder en
kunstmest.
Net kosthuis beschikbaar.

Leeftijd

p.

|| U kunt weer normaal eten. f|
Vraagt ze bij Uw apotheker,
drogist of de Importeur:
LOUIS RIETBERGEN cv.

<^
■nr^VVZ^T-Pfl

I Korenaarstraat 55, Rotterdam-6 |

Kennis van marktonderzoek en/of statistiek
niet vereist

CU_u_P__d_2lflXfl_l

HUWELIJK
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Machinefabriek N.V..
LEEUWARDEN,
Harlingertrekwe

PROVINCIËN

telefoon 51894
De
Vries bekend door Radio
en Pers

Detective-echtpaar

vraagt:

Vrijblijvend inlichttngen In

"
""
"

blanco couvert

„EENDRACHT"

METAALDRAAIER
MACHINEBANKWERKER
ELEKTR. LASSER

SCHEEPSWERF

Ook niet-metaalbewerkers kunnen in ons bedrijf een passende plaats vinden met mogelijkheden zich In één van
de vele facetten van het metaalvak te specialiseren. Er
wordt gelegenheid gegeven tot studie niet alleen voor de
jongere werknemer.
U kunt zowel schriftelijk als mondeling solliciteren In

„FRIESLAND" N.V.
vraagt

voor.haar

Sneek:

Lemmer

JOHNSON/S^WAX

bedrijf (alleen nieuw-

bouw)

IJZERWERKERS
EN LASSERS

te komen.

Ik ben de30 gepasseerd,

heb vanzelfsprekend
een auto tot mijn

Door een uitbreiding van onze verkooporganisatie
ontstaan voor de functie van:

LUCMTMAVIN KHIPHOC

de luchthaven

1

EMPLOYÉS

—
——

—
—
——
—

worden behandeld
en In leder geval

’

pension- en

reiskosten.

Sollicitanten dienen bereid te zijn zich
te onderwerpen aan een test op o.a. het
gebied van de Nederlandse taal alsmede aan een medisch en psycholo-

beantwoord.

-1

V

gisch onderzoek.
Gehuwde gegadigden dienen in Amsterdam of in een der randgemeenten van
de luchthaven woonachtig te zijn.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan het
bureau Personeelszaken der N.V. Luchthaven

Schiphol te Schiphol.

Machinefabriek W. Hubert & Co. N.V., Telef, 05150-3247
In Surbulsterveeen:

is een vacature

Machinefabriek W. Hubert & Co. N.V„ Telef. 05124-452

RAYON-VERTEGENWOORDIGER
in de provincie FRIESLAND.

Noc enkele nieuwe woningen beschikbaar.

beschikking en geniet
Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres.
een behoorlijk vast
salaris + ruime provisie
+onkostenvergoeding.
Belangrijk vind Ik, dat
mijn functie volkomen
zelfstandig is. Het geeft
1
voldoening, dat ik mijn
Bij het luchthavenpolitie- en brandwerk op persoonlijke
wijze kan verrichten en
weerkorps op
Schiphol
dat mijn Inkomen niet
kunnen worden geplaatst
afhankelijk is van
tabellen, maar van eigen I
energie, Inzicht en
_H
voor het verrichten van gecombineerde
doorzettingsvermogen.
politie- en brandweerdiensten (dag-,
Als v in dit „portret van |
nacht- en zondagsdiensten).
een vertegenwoordiger'*
Voor deze vacature komen in aanmerking: flinke jonge mannen, die geen
uw eigen ambities
bril dragen. Leeftijd van 21 tot 30 jaar.
herkent, is het zeker
Vereist zijn:
de moeite waard om een
een goede kennis van de Nederlandse
taal en een behoorlijk handschrift;
brief-mét-recentehef bezit van het rijbewijs B-E;
pasföto te sturen onder
voor tewerkstelling als chauffeur[nummer 2377 aan:
monteur tevens het bezit van het
Frits van Alphen
rijbewijs C-D.
Salariëring:
Reclamebureau N.V.
Aanvangssalaris ’525,— per maand,
Hirschgebouw,
waarna 6 jaarlijkse periodieke verhoLeidseplein, Amsterdam.
gingen tot ’676,50 per maand.
Schrijf ons dan over
Voorts:
een toelage voor het verrichten van
uzelf, wat v meent dat
gecombineerde
diensten ter grootte
voor ons interessant is.
van ’3o,— per maand;
U kunt er op rekenen
eventueel een huurcompensatie van
dat uw brief zeer
35,90 per maand;
een vakantietoelage ad 4% per jaar;
vertrouwelijk en met de
Vrije uniformkleding en schoeisel;
nodige aandacht zal
eventueel een tegemoetkoming in de

jg;
gg
pï;

CONSTRUGTIEWERKERS
STAALSTRALERS
ROESTVRIJSTAALBEWERKERS

Nadere inlichtingen verkrijgbaar tot 6 uur des
avonds of volgens afspraak op bovengenoemd
adres.

—

g^

DRAAIERS

METAALSLIJPER

Naast een goede algemene ontwikkeling en het bezit van
het rijbewijs BE, geven wij er de voorkeur aan, dat de
aan te trekken functionaris goed is ingevoerd bij kruideniers en drogisten.
Enthousiasme en gevoel voor samenwerking zijn eveneens belangrijke vereisten voor deze interessante functie.
Wij bieden u een goed salaris met daarnaast een gunstige provisieregeling, vacantietoeslag, gratificatie en onkostenvergoeding.
Gewenste leeftijd: ongeveer 25 jaar.
Indien u meent aan de gestelde eisen te kunnen voldoen en u belangstelling hebt voor deze functie, nodigen wij u uit schriftelijk
te solliciteren en uw brief, vergezeld van een recente pasfoto te

MACHINEFABRIEKEN

_*E3k

W.KU3ERT&
SNEEK

—

SÜRHUISTERVEEN

Colli

richten aan:

JOHNSON/S YVAX NEDEBLAND

Postbus 38, Mijdrecht.
/ ':

N.V., afdeling Personeelszaken,

<-*""".

\*ft %WpM
tfóXpH i
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"
*
'

''"■! l

"

'
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/ Tr^s^

WESSANENs

DE NIEUWE JOHNSON/S
EUROPLANT TE MIJDRECHT

KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V.
WORMERVEER
m onze

MENGVOEDERFABRIEK

~ u UI tn
PRODUKTIEPERSONEEL
\J

kan in 3-ploegendienst wor-

den geplaatst:

Wegens de steeds toenemende behoefte

■/f
H ll-JibNHHLJf B

■ggfl
_ü m

aan informatie omtrent de grensmogelijkheden van fabricage-technieken vragen wij
voor onze afdelin 9 Fabricage-ontwikkeling

H.T.S.-ers

ongehuwd

Geboden wordt:

loon (1e gemeenteklasse)
"voorgoedploegen"
en zaterdagse arbeid.

extra beloning
semi-continu
arbeid: bedrijfsstilstand van zaterdag 18.00 uur tot
maandag 6.00 uur.
opname in pensioenfonds.
tegemoetkoming in pension- en reiskosten
Voor
particulier kosthuis wordt gezorgd.

"

"

(werktuigbouw)
voor ontwikkelingswerk en nauwkeurigheidsonderzoek van bewerkingsmethoden
aan fijn-mechanische onderdelen.
Enige bedrijfservaring is gewenst, doch niet
vereist; de mogelijkheid om zich in specialistische problemen te ontwikkelen is
aanwezig.

Naam:

N.V. Hollands* Signaalapparaten

heeft belangstelling voor een produktiefunktie

Postbus 42

-

Hengelo (O).

"

f 7"""""■■"—"—"
Adres:

-

"

U ontvangt nadere inlichtingen wanneer U onderstaande bon zendt aan:
Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V., Afdeling
Personeelszaken, Zaanweg 51, Wormerveer.

Zij, die een afwisselende werkkring op fabricage-technisch gebied ambiëren, worden
verzocht hun sollicitatie te richten aan
P«raon«*la.d«llng

gg

gewenst, doch

In ons bedrijf, waar goede vakmanschap wordt gewaardeerd en beloond is plaats voor:

Alleen ervaren vaklieden gelieven te solliciteren.

Sluisweg 13—16

is

27,

Tel. 05100—23042,

??§s

jaar.

melden).

maagtabletten

Veerdijk 103, WORMER (N,H.)

meer verdienen. Ik
behoor, tot de
middenmoot van goede
verkopers „ergens
daartussen". Met de
ambitie (en het vertrouwen) „daarboven"

25—30

Opleiding H.B.S.

.

Schotersingel 87, Haarlem

ONGEHUWDE CHAUFFEUR

"
"
"*
"

____

____§___
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Gevraagd: een

.
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Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Perso226 te Leeuneelszak» van bovengenoemd bedrijf, postbusletter
B 2verwarden, (in de linkerbovenhoek enveloppe

_g:

Bureau

COÖP.

Vereisten:

>^^^^^_

uitkomst.

EEN NET MEISJE

Ï&.

„ van
,„„
analyse en bestudering

I brengen voor U blijvende I
GEVRAAGD:

üe functionaris zal in staat moeten zijn:
cijfermateriaal te analyser en en aan de hand
#
hiervan commentaar op te stellen.
___._
leiding te geven aan de afdeling vooral wat betreft de planverdeling
daarvan.
n in van de werkzaamheden en de
de chef te vervangen bij diens afwezigheid.

gss
De echte Amerikaanse

een

2g_

(
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marktgegevens.
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.
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Onder-

._

assistent marktonderzoek

verwerking.

.

.. ~

_

als eerste assistent van de afdelingschef.

voor de
verkoopafdelingen
functioneert een afdeling Com,
mercieel Onderzoek, be-

, __

_____■«■

zoekt voor spoedige indiensttreding voor haar afdeling Commercieel

stafafdeling

Als
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p £ COÖPERATIEVE CONDENSFABRIEK
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wier Inkomen beneden
de ’looo.—per maand
blijft. Noch tot de
weinigen, die
maandelijks f 1500.—of

VERKOPEN!

%?

Salaris afhankelijk van bekwaamheid en ervaring. Minimum leeftijd 18 jaar. Vakantie 17
dagen per jaar; vakantietoeslag 4% per jaar.
Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen
van dit blad aan de Administrateur-Secretaris
van de Psychiatrische Inrichting, Postbus 19 te
Franeker.

tof de wéinigen,

DOET

gj
g§

compensatie) of:

355,
tot 475,
bruto per
(exclusief huurcompensatieï.

verbonden. Ik behoor

ADVERTEREN

gj

Inrichting te Franeker is plaats
voor een

in de rang van
HULPLEIDSTER: salaris van ’188,43 tot
’433,02 bruto p. maand (exclusief huurASS.
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VROUWELIJKE KRACHT

Aan de onderneming
waarvoor Ik werk,
ben Ik nu twee Jaar

f)iet

ZATERDAG

LEEUWARDER COURANT

Woonplaats:

Geboortedatum:
in de mengvoederfabriek.

LC

I

ZATERDAG 28

SEPTEMBER 1964

LEEUWARDER COURANT 29

Isneon enSNEIN!
(Advertentie LM.)

Vijfentwintig jaar geleden

DUITS GEVECHTSVLIEGTUIG
BESCHOOT KLM-MACHINE
Zweedse passagier gedood

Citaartjes

/ Bb^*-^Te. v o ■■■* h;' d.n*i—ffirn th Sffirs otó
Honderdvijftig maal Prinsjesdag

Het KLM-vliegtuig PH-ASM. dat
ondanks de duidelijke aanduiding
„Holland" door de Duitsers werd
beschoten.

Jubileumboek met alle
troonredes sinds 1814

onze parlementaire correspondent)
Nederlandse Staatsdrukkerij bestond dezer dagen honderdvijfentwintig jaar
en de koningin sprak kort geleden in de Ridderzaal in Den Haag de Troonrede uit ter opening uon de gewone zitting van de Staten-Generaal. Ogenschijnlijk
twee gebeurtenissen die weinig of niets met elkaar te maken hebben, of het moest
zijn, dat de Staatsdrukkerij de Troonrede afdrukt in de Nederlandsche Staatscourant, voor dit speciale geval „Buitengewone Nederlandsche Staatscourant" geheten
en bovendien opneemt in de „Handelingen" der Staten-Generaal, die eveneens ter
Staatsdrukkerij gedrukt worden. Toch is er nog een ander verband tussen de
Troonrede en de Staatsdrukkerij. Laatstgenoemde instelling heeft namelijk ter gelegenheid van haar jubileum een gedenkboek uitgegeven, waarin alle redevoeringen, die van 1814 tot en met 1963 ter opening van de zitting der Staten-Generaal
gehouden zijn, zijn opgenomen. Het is een groot, typografisch prachtig uitgevoerd
werk geworden.
(Van

DE

R. E.
P
'-' tair

VAN RAALTE, oud-parlemenverschillende
redacteur van
dagbladen voorzag de talrijke, door hem
verzamelde Troonredes en Openingsreeigenlijk zou men moeten spredes
ken van Troonredevoeringen en Openingsredevoeringen
van deskundige
notities en publiceerde aan het eind van
het dikke boek tevens een aantal merkwaardige gegevens, die hij bij zijn speurwerk had gevonden. Hij heeft toegang
gehad tot de verschillende tot nu toe geheime
bronnen, met het gevolg, dat hij
Nadat Duitsland en Frankrijk hun in- merkwaardigheden
kon vermelden, die
stemming hadden betuigd met het Negeweest zijn.
tot
dusver
nooit
bekend
derlandse plan, kwam tenslotte ook EnVooral over de wijze, waarop vroegeland over de brug. De K.L.M, besloot
de „Mees", die toch wel zwaar bescha- ger, toen de koning nog een sterke indigd was
de machine was door vijf- vloed op de samenstelling van de Troontig kogels getroffen
na de reparatie rede had en tegenwoordig, nu de Troonals proefmachlne te gebruiken. Welis- rede geheel door het kabinet wordt opwaar was er na het incident met de gesteld, zij het in overleg met de konin„Mees" niets ernstigs meer gebeurd, gin, waarbij uiteraard met haar wensen
maar men wilde het plan doorzetten. en opmerkingen wordt rekening gehouden, staan er opvallende dingen in dit
Vijf weken na de beschieting van de merkwaardige boek.
Het is slechts mogelijk om op enkele
„Mees" steeg de machine weer op voor
zijn eerste proefvlucht na de reparatie. aardige passages uit het boek de aanZij was twintig kilo zwaarder geworden: dacht te vestigen. Zo kan men er uit te
Twintig kilo oranje lak waren over het toeten komen, dat van 1814 tot 13 oktogehele vliegtuig gespoten. Voorlopig zou ber 1848 de aanspreektitel bij het uithet hierbij blijven. De „Mees" was spreken van de Troonrede is geweest
het internationale proefkonijn geworden „Edelmogende Heeren". Daarna werd
en pas als de bevindingen met deze ma- het eenvoudig „Mijnt Heeren." In 1918
chine, die weer normaal op de interna- was dat evenwel niet meer mogelijk,
tionale routes werd ingezet, bevredigend doordat toen het vrouwelijke element
zouden zijn, zou men meer vliegtuigen in in de kamer zijn intrede had gedaan.
deze kleur gaan spuiten. Maar ook op Daar was een eenvoudige oplossing
die eerste proefvlucht bleek wel, dat voor. Tot en met 1926 bleef de aanonder verschillende omstandigheden de spreektitel geheel achterwege. Vervoloranje machine bijzonder duidelijk te gens luidde gedurende drie jaar de aanduidelijker dan ooit tg
vangsuitdrukking „Leden van de Statenzien was
'" V Generaal."'in de jaren 1930 tot en met
ren.
XAW

—

(Van een medewerker)
r\? 26 september 1939 te 15.28 uur
landde op Schiphol het KLM-vliegtuig PH-ASM „Mees", een Douglas
DC-3, uit Kopenhagen. De machine
taxiede niet naar het stationsgebouw

Nederlands neutraliteit vereiste van de
burgerluchtvaart een pijnlijke nauwkeurigheid.

En in die situatie werd een KLMvliegtuig beschoten, dal op vijf plaatsen
ter weerszijden en aan de onderkant van de romp en nog eens aan
bede onderzijde van beide vleugels

—

—

doch werd aan het einde van de lan- schilderd was met het woord HOLin enorme letters! Het zicht
dingsbaan tot stilstand gebracht. De LANDgoed.
de machine had geen enkele
was
passagiers moesten in de stromende re- grens geschonden.
Wa* was nog meer
gen uitstappen en werden later door mogelijk geweest, om een dergelijk ineen autobus opgepikt. Een ziekenauto cident, dat
zo bleek later tijdens het
gemakkenaar
onderzoek
de schade
In
één
vliegtuig
reed aan.
het
bleef
uitramp
een
h:-ia
kunnen
lijk
tot
passagier achter. De uitstappenden groeien,
te voorkomen7
dachten, dat hij bewusteloos was. Hij
was dood. In de rug getroffen door een
"Geen
kogel

—

—

verwijt"

Het Duitse Nieuwsbureau kwam met
De ..Mees" was om 11.55 uur van Koverklaring, dat het KLM-vliegtuig
de
Amsterdam vertrokken.
Omstreeks 14.10 uur vloog de DC-3 op door een Duits marinevliegtuig beschoeen hoogte van 800 meter ongeveer 120 ten was. Het noemde de beschieting een
kilometer ten noorden van Helgoland. „ongelukkige samenloop van omstandigóp een gegeven moment realiseerde de heden." Het Nederlandse verkeersvliegmejuf- tuig had zich, door in de wolken te dui"tewardeaa van het vliegtuig,
Wynoldi,
frouw
die zich achter in de ken, verdacht gemaakt en de
cabine bevond, zich dat er iets vreemds standigheden waren slecht, zo heette hit.
aan de hand was. Zij hoorde tikken En bovendien kon men pas op zeer koraan de achterzijde van het vliegtuig en te afstand de nationaliteit van het vliegbegaf zich naar voren om commandant tuig ontdekken, doordat het aanvallenMbll te waarschuwen. Toen bleek, dat de vliegtuig de „Mees" recht van achteda machine van achteren werd bescho- ren was genaderd. De Duitsers srpaken
ten door een watervliegtuig van onbe- van een „ondoelmatig uiterlijk" en zeikende nationaliteit. Gezagvoerder Moll den, dat de bemaning van het Duitse
ging anel op geringer hoogte vliegen vliegtuig geen verwijt gemaakt kon woren daarop kon worden vastgesteld, dat den. Niettemin bood Duitsland officieel
het beschietende vliegtuig afzwaaide zijn excuses aan.
en verdween. Later kon worden gere-,
Intussen was, ook al werd de Duitconstrueerd, dat de „Mees" zeker ge- j
se
verklaring weinig bevredigend gedurende vijf minuten was beschoten.
acht, wel duidelijk geworden, dat een
nog betere herkenbaarheid van de verkeersvliegtuigen der neutrale landen
zeer gewenst was. De directies van de
In de cabine hadden de passagier» KLM
en de Zweedse, Deense en Belginauwelijks gemerkt, wat er aan
de
luchtvaartmaatschappijen
sche
voerden
hand was, waarschijnlijk, omdat de
besprekingen om te komen tot een univrijwel
machine
recht van achteren
forme plaats voor de registratietekens
wm aangevallen. Eén kogel drong echen het in dezelfde kleur schilderen der
deur,
ter binnen door de
die in de eermachines. De belligerenten zouden dan
ste vliegtuigen van dit type nog aan
niet meer de machines van de verschilvliegtuig
de rechterkant van het
was.
lende neutrale landen afzonderlijk beDe kogel doorboorde de rugleuning van
hoeven te herkennen, doch slechts één
de achterste stoel rechts en trof de
herkenningskleur.
38-Jarige Zweedse Ingenieur Gustav
Malmö,
Robert Lamm uit
die vla Amsterdam op weg was naar Brussel. Tegen de stewardess die bemerkte, dat
hij niet In orde was, kon hi) nog iegDeskundigen hadden reeds uitgemaakt
gen: „It is a gun", daarna bleef hij dat die kleur oranje moest zijn, ombewegingloos. De
passagiers dat deze kleur zowel bij heldere hemel
andere
dachten, dat hij zich niet goed voelde. als bij bewolkt weer het beste uitkomt.
besefte, De landennamen zouden op vleugels,
Slechts stewardess Wynoldl
dat hi) overleden was en dekte hem af romp en richtingsroer worden geschilmet een deken. Na de landing op derd en de registratietekens op boyenSchiphol constateerde
KLM-arts
dr. en onderzijde van het hoogteroer.
Slotboom de dood.
Engeland, waarop de vier neutrale
landen geregelde diensten onderhielden,
maakte aanvankelijk bezwaren
tegen
plan van Nederland om zijn verhet
De luchtvaartwereld was In rep en
roer na dit incident. De KLM had het keersvliegtuigen oranje te schilderen.
al erg moeilijk. Vliegverboden van zo- De mogelijkheid bestond, dat de andere
wel geallieerden als Duitsers maakten neutrale landen een andere kleur zouhet werken tot een puzzel. De diensten den kiezen maar niettemin was men in
moesten met omwegen gevlogen wor- Engeland wel bevreesd, dat vijandelijden. Zeer hoge verzekeringspremies ke vliegtuigen gebruik zouden maken
noopten tot het verhogen der passage- van diezelfde kleur om door de Briste
en vrachttarieven. De handhaving van defensie heen te breken.
penhagen naar

weersom-

„A gun"

Oranje

Neutraal

(Advertentie LM.)

NB

Bij de
is het
goed sparen.
U krijg* daar het beste persoonlijke

spaaradvies e.n...een goede rente.
NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK
de bank waar u zich thuis voelt!

—

—

—

—

Vn de Fryske skriften fan
siz mar nei 1915 hat Taelwarder by ünderskate skriuwers
gauris de meast as bywurd
brükte foarm „forwêzen" oantroffen. Alhoewol't er it wurd
yn 'e omgongstael noait oars
as
„forwêzen" ütsprekken
heard hie, kaem „forwêzen"
him as ekwivalint fan it Nederlanske „verwezen" tige sa
suver oan. Krektallyk dus
sa't „genêze" him frysker
talike as „geneze" en „ik
seach him lyk yn 't wezen"
fan gever hout snien as „ik
seach him lyk yn 't wezen".
al bihearden de léste foarmen (mei lang ee-lüd dus)
ta syn „memme tael" yn ingere sin. Lykwols, in foege
sette him
fjildforkenning
koartby hwat de foarm „forwêzen" oangiet op in hiel
oare spoar. De aldere skriuwers en ek de wurdboeken jowe allinne de foarm „forwêzen". In pear foarbylden ta
biwiis: „De kening sit as in
forwêzen man by har bêd"
(J. H. Halbertsma,
1829);
„Jan stekt de hannen yn 'e
büs en sjocht forwêzen" (H.
Sytstra, 1842); „By tüzenen
rinne der forwêzen om" (H.

Op

'e

1932 liet men de aanspreektitel weer geheel weg en van 1933 af tot heden begint
het staatshoofd met „Leden der StatenGeneraal."
Er is in de loop der jaren veel gestreden over de lengte van de Troonrede. Er is altijd de voorkeur aan gegeven om de Troonrede kort te houden en
er alleen de allerbelangrijkste punten
van het komende regeringsbeleid in op
te nemen. De laatste tijd zijn zij enkele
keren uitgedijd tot nogal lijvige staatsstukken, maar men schijnt zich toch de
limiet gesteld te hebben, dat hij een
1400 a 1500 woorden niet mag overschrijden.

Er zijn heel korte Troonredes bij geweest. Als voorbeeld noemen wij die
van 1864, dus van precies honderd jaar
geleden. We lezen daarin, behalve relatief veel over de „koloniën" 0.a.: „De
aanleg der Staatsspoorwegen wordt regelmatig voortgezet. Het verkeer op die
gedeelten, welke voor de dienst zijn geopend, overtreft de verwachting. Ten
behoeve van de aansluiting onzer spoorwegen aan buitenlandse lijnen zijn met
de naburige Staten overeenkomsten tot
stand gebracht. Aan de uitbreiding van
het Nederlandse spoorwegnet, ook nu
weder door concessien voor nieuwe verbindingen bevorderd, moet verdubbelde
zorg voor waterwegen en havens beantwoorden." Dat was een eeuw geleden, toen de spoorwegen nog in hun opkomst waren. Ook de scheepvaart werd
echter niet vergeten, want, zo zei de koning:
„Ofschoon de oorlogstoestand,
waarin enkele landen verkeerden, uit
de aard der zaak, ongunstig op de handel moest terugwerken, is het echter
een verblijdend verschijnsel, dat de aanbouw van zeeschepen toeneemt."

taelhelling

mei it tiidwurd „wêze". Mar
is dat wol sa?
Giet men de wurdboeken
nei, dan fynt men foar „forwêzen" de bitsjutting „üntdien, forslein, wanhopich, fan
'e wlze". Freget men üt hokker nest it wurd bret is, dan
komt men tolanne by „(for)wize", dat ü.o. „foroardielje,
rjochtsprekke" sizze wol. Vn
it Aldfryske „forwisa" komt
dat al nei foaren, by Gysbert
Japiks is ~(for)wijz(g)je" fan
deselde lape toarnd en dat it
verbum oant üs tiid ta as sadanich foarkomt. litte de folgjende sitaten sjen: „Wüst my
de r jochter ta de dead, dan
wit ik hwat ik sil" (W. Dykstra, 1875); „Hja sille him
ter dea forwize" (J. H. Halbertsma, 1858); „Dat is dyn
oardiel, dü hast it
sels
wiisd" (I Ken. 20 : 40); „It
rjocht sil 't uiiizgje" (Fr.
Woordenboek, 1900);
„De
oare deis soe er founis wize" (Y. Poortinga, 1946).

254. „Forwêzen"
of „forwezen"?
G. v. d. Veen, 1861); „Hy
It hat hjirmei wol klearroun om as in forwezene" richheit dat üs foarm „forwê(W. Dykstra, 1867).
zen" neat üt to stean hat mei
„wêze", mar toNel 1915, as de Jongfriezen it tiidwurd
fanwegen komme, liket de bek giet op „(for)wize". Oar„forwêzen
hommels sa spronklik moat
hollandofoby
oan to boazjen, dat mei skou- stean, omrinne, sjen ensfh"
derjen fan de folkstaelfoarm, dus safolle bitsjut hawwe as
„forwêzen" suver ütslutend „jin halde en drage as imby de nije
skriuwers de men dy't joroardiele, birjochgunst kriget. Ek hjir moat te, fonnisse Is". De bitsjut„forslein,
Taelwarder mei in pear foar- tingsoergong nel
bylden folstean: „In üre let- wanhopich" Is dan fansels
ter siet Auke noch forwêzen mar in hoannestap mear. Wol
en stil yn de ald briedstoel is it sa, dat üs tiidwurd „wifoar't finster" (R. P. Sybe- ze" swak bügd wurdt (wiissma, 1918); „Blyn en forwê- de, wiisd), wylst „forwêzen"
zen sonk hja yn 'e beage" tsjut op sterke büging. Dit
(J. H. Brouwer, 1926); „For- soe in fingerwizing wêze kinwêzen hie hja it forslach fan ne, dat it wurd üntliend is oan
'e reis oanheard" (B. Tuin- it Nederlansk, mar likegoed
kin hjir ynterne analogywurstra, 1926).
king dwaende west hawwe.
Dat hjir puristyske oan- Sa komme yn 'e folkstael
striid syn wurking
docht b.g. njonken mulwurden as
hoecht net yn bisten
to „knypt, wykt, grypt, blykt"
stean. Mar de fraech is, kin ek sterke foarmen as „knedat hjir wol troch de mes- pen, weken, grepen, bleken"
ken.' Dizze tri.ie jonge skriu- foar Sels hat Taelwarder ünwers, nou nionkelytsen yn 'e der it folk foar it normale
tsjinst forgrize, hawwe it doe ~hy hat my ütgniisd"
wol ris
grif sa oanfield dat it wurd hy hat my ütgnezen" heard.
yn kwestje forban
haldde Sa soe it mei „forwêzen" (as

yn wezen?; Dat gebrük bleau
lang yn toézen; Lit dy jonge dochs y n syn wezen."

Ek by steatliker taelgebrük is
dizze foarm alfolle yn 'e foarkSns. B.g. „Ivich, ünbifiember Wezen" (Gesang 298:13);
byfoarm fan it normale „for- „It
wezen fan it misoffer"
wiisd") ek gien wêze kinne.
(Sneinsmissael, 1940); „Frysyn
Hoe't it wêze mei, der is
lan hat gjin genyën to wezen
gjin gefal reden om üs wurd
brocht" (E.
Folkertsma,
mei in è-lüd op to skypjen. 1928); „Om B.muzyk
yn it
Soks is like healwiis as hwan- wezen toroppen" (Tsjerne,
near't men „knepen, weken, 1947); „God toézene de wrald
grepen, bleken" bigjinne soe üt
it Neat" (skeppe).
to skriuwen en to praten.
Dat de beide lüdingen net
altyd ófgeane by
It hjirboppe neamde mis- sprektael, mar ekskriuwtaelbinnen it
bigryp sil noch yn 'e han sprutsen
wikselje,
folksfrysk
wurke wêze troch it feit dat kin faeks noch oantoand wuryn üs hjoeddeisk Frysk nest
de oan it adverbiael doublet
in haedwurd „wezen" in by- „winlik" nest „wenllk"
(it
Dy léste yn
foarm „wezen" bistiet.
'e Dongeradielen yn
beide geane wol deeglik to- gebrük). „Winlik" is in gearbek op it verbum „wêze". De 'üking üt „wezenlik" (it
léste foarm is foaral yn ge- lüd, dat ek noch foarkomt eeyn
gesicht, „weenlik" en
brük foar „antlit,
ynis
„welik",
uterlik", b.g .yn: „Dy jonge koarte!) en kongruïnt hjirmei
is wakker blier fan wezen; sil „wenlik" üt „wezenlik"
Hy smiet my in glês bier
fuortkommen wêze moatte.
lyk yn 't wezen". It kin lykDizze lüdwiksel oppenearret
wols ek wol slaen op „inerlik him noch omraek yn
it Frysk
bistean, aerd". B.g. „In stil- fan nou. Guon
taelbrükers
le feint dêr't net folie tuezen wifkje mei rjocht en reden
yn siet
(S.
Kloosterman, tusken „wêzentlik" en „we1944); In wezen ha as in zentlik",
tusken „forwêzentbaerch; It hiele wezen is likje" en „forwezentlikje",
der üt by him". Ek foar tusken „forwêzentliklng" en
„skepsel, forskining" is yn „forwezentllking",
tusken
praet en skrift wol de foarm „wêzenleas(heit)"
„ween
mei ee-lüd yn 'e swang. B.g. zenleas(heit)", alhoewol't as
„Jo bigripe wol, dat sokke it Taelwarder
net mist
gefaerlike wezens nedich op- kar foar it ê-lüd yn defoarüs skrifburgen binne" (J. Hepkema, tehdom yn it
oanwinnen
is.
1885); „Hearde dat moaije
By einbislüt moat hjir noch
wezentsje as in blomke ek by hwat sein
oer it wurd
al dat moais?" (S. Klooster- forweesd", wurde
dat nei foarm en
man, 1904).
soms ek nei bitsjutting mear
as
uterlik famylje liket fan
Hjir moat lykwols daliks
Dy blsibbens is
by, dat yn alle trije hjir „forwêzen".
lykwols mar sabeare. „Forneamde bitsjuttingen ek wol
(Nederlansk
„ver„wezen" brükt wurdt. Oft weesd"
weesd",
„verwaist")
dat inkeld skriuwtaelfoarmen wol by üs Dütsk
sizze„forlitten, ienbinne, ynjown üt driuw ta sum, forlegen".
B.g. „In earm,
purisme, stiet tige yn
kiif. fortveesd, forlitten
sloof' (J.
B.g.
„En Eiso wie aa gol G.
v. Blom, 1869); „De dochfan tcézen" (E. Halbertsma, ters fan 'e boer
stiene der
1854); „Krol hier, krol sm,
by" (S. Kloosterkrol wtzen sit der yn" (W. forweesd
Dykstra, 1896); „It is of man, 1926); „En alle winters
as
lannen/Lykje
sjocht er
de minsken as sêft forweesde
har tsjin dy oan to triufijannige loézens" (B. Fokwen" (O. Postma, 1949).
kema, 1949). Men kin hjir üt
Ek dit wurd hat mei „wêopmeitsje, dat alteast yn diz- ze" neat
üt to stean, mar giet
ze bitsjuttingen de vokael yn etymologysk
tobek op it subüs wurd wikselet.

'"

stantyf

Dat is net of folie minder it
gefal as de sprekker of skriuwer noch in düdlik forban
fielt mei it verbale komöf, t.
w. „wêze". Dan hat it ê-lüd
it ryk allinne. B.g. „By libben en tooltvé'zen; Vn it bywêzen fan; Syn frieswêzen
wie him ynmoed; Vn syn
feintwtzen, boerwizen, lidwezen; Binne Jou Élden noch

„wees"

(Nederlênsk

„wees", Dütsk „Waise", Ald-

frysk

„wesa") foar „alderleas bern". Forweesd" bitsjutte dus oarspronklik „wees
wurden, sünder heit en mem";
de bitsjutting „forlitten" Is sekondair of figuerlik.
Mar nou moat der wezenlik
en yn wezen in ein komme
oan dizze helling fan
TAELWARDER. |

De schrijver Simon Vinkenoog: „Elke
dag brengt de telerisie aanschouwelijke geschiedschryuing, land en volkenkunde en wat al niet, maar ons geschiedenisonderwijs speelt zich nog af
in een ver verleden tussen jaartallen
en verouderde twisten".
Pater W. van der Meer (OFM): „De
buitenkerkelijken in Friesland hebben
ons in de zalige armen van de Reformatie gedreven".
Marokkaanse minister Oufkir: „Ja, wij
hebben vele vrienden. Zij zullen kransen op ons graf leggen als het te laat
De Amerikaanse schrijver Henry Mïller
in een interview met ,J*layboy": ,J3ij
de meeste Amerikaanse seks-symbolen van de film zit de seks uitsluitend
aan de buitenkant".
Ben Kroon, redakteur van „De Tijd
De Maasbode" over de jacht: „Het ts
een barbaars restant van vroeger tijden, dat alleen nog stand weet te houden omdat het de primitieve moordlust van de mens prikkelt en vooral
omdat het een statussymbool is".
Dezelfde: „Men moet het eventueel
noodzakelijke afschieten van dieren .o
een overbeuieid gebied aan jachtopzieners overlaten. Tenslotte is het doden
van runderen in de abattoirs ook geen
publieke vermakelijkheid".
De Italiaanse schrijver Alberto Moravia:
„Wie zijn mening nooit verandert,
heeft er waarschijnlijk geen".
De Britse minister Duncan Sandys: „Op
het vliegveld staat men onder de diktatuur van de luidsprekers. Een passagier is er niet meer dan een paar oren
met benen".
Tweede Kamerlid B. Roolvink: ,£en
belastingverlaging is de beste loonsverhoging, die we kunnen krijgen".
De heer L. de Kok, hoofddirekteur van
Philips: „Nu de afstanden technisch
volkomen en zelfs gemakkelijk worden
overbrugd, zal het „kwaad" van brieven te schrijven vanzelf uitsterven".
Prof. dr. H. Freudenthal, rektor-magnificus van de Rijksuniversiteit te
Utrecht: „Studeren is een vonnis van
levenslang met na vijf, zes, zeven,
acht jaren de resterende straf voor-

—

waardelijk

"

De Poolse schrijver Stanislaw Jezzy
Lee: „De bladzijden van de geschiedenis zouden in brailleschrift gedrukt
moeten worden
voor de verblinden.
Idem: „Laat hij, die bezig is de hoofdpersoon van een legende te worden, bedenken, dat legenden altijd beginnen
met: Er was eens".
Idem: „De leiders van vroeger werden
begraven met hun vrouwen, slaven,
paarden, wapens enz. De tegenwoordige alleen met hun opvattingen".
Mr. A. B. Roosjen, voorzitter van de
NCRV: „Wijzigingen in het omroepbestel, die ten doel hebben tot een meer
open systeem te komen, zullen b_i
ons geen tegenstand ontmoeten indien de volksvertegenwoordiging daarin tevoren gekend wordt?'.
Concilie-toehoorster mejuffrouw A. Roeloffzen: „Wanneer ik als Nederlandse
zou reageren op deze uitnodiging om
toehoorster te worden, zou ik zeggen:
Bedankt voor de eer.
Coco Chanel, de Franse modeontwerpster: ,Jjuxe is niet het tegengestelde
van armoede, maar van platheid."
direkteur-generaal
Walter Hitzinger,
van Daimler-Benz: „Bisschoppen zijn
goede klanten van de firma Daimler-Benz. Men zou kunnen zeggen, dat
er een konnektie bestaat tussen de
ster van Betlehem en de ster van
Mercedes."
Sir Andrew Crichton, voorzitter van de
Britse Vereniging van Havenbedrijven:
„Waar is het petten-proletariaat van
vroeger, dat met spandoeken de
straat op ging? Ze zijn aan de Costa Brava met bikini's, Engels bier en
Jaguars."
Premier Chroesjtsjof:
„Wanneer je
leeft tussen de wolven, dan moet je
handelen als een wolf."
Senator Goldwater: „Ik kom van Arlzona, een staat die zo droog is, dat
niet de honden bomen, maar de
bomen honden zoeken."
Scheidsrechter Leo Hom: „Ik heb altijd gezegd, dat toy als voetbalpubliek
niet anders zijn dan Zuid-Amerikanen,
Grieken of Turken. Het is uitgekomen".
De heer W. B. P. Borghardt, direkteur
van het bureau van de Vereniging
voor Oppervlaktetechnieken van Metalen: „Op het gebied van de afwerking
maakt de Nederlandse metaalindustrie er maar een rommeltje van".
Prof. dr. P. J. Bouman: „Velen hebben door de komst van het pocketboek een zekere drempelvrees overwonnen".
Dezelfde: ,flet pocketboek is een der
sympathiekste figuren in de hedendaagse konsumptieve kuituur".
Dr. Martin Luther King: „Geweldloosheid is een machtig en rechtvaardig
wapen. Het is een uitzonderlijk wapen, dat snijdt zonder te verwonden
en de man adelt, die het hanteert.
Het is een zwaard dat geneest".
Dr. J. E. van Renesse, afgetreden als
lid van het Comité Irene nadat de
VARA zijn SS-erschap had onthuld:
~/k heb vele adhesiebetuigingen gekregen van mensen die de VARA haten. U zou ervan versteld staan als
u wist hoeveel mensen de VARA haten".
De Republikeinse „Saturday Evening
Post" over de Republikeinse kandidaat
Goldwater: „Zijn tong Is als kwikzilver en zijn geest is als drijfzand".
Leo Hom: „Wanneer ik een wedstrijd
krijg te leiden, waarbij het publiek het
veld opkomt, zal er niet meer verder
worden gespeeld".
Minderbroeder over nieuwe praesesgardiaan van Drachten, pater
A.
Grasveld: „Dit grasveld mot kort
en nat gehouden worden".

—

30

7ATKRDAG 26 SEPTEMBER 1964

LEEUWARDER COURANT

QSj
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Leeuwarden, tel. 27685
Ook voor bruidswerk.
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meisjes

AUPING

MATRASSEN
en
DIVANBEDDEN

■

zijn welkom. Zij, die nauwkeurig

Kunnenwerkenenerghandigzijn. worden betrokken bij het zeer
fijne montagewerk en het wikkelen van spoelen. Op deze wijze
Werken zij mee aan de produktia van de bekende Erres-radio-

/f

MeTsles tot 19 Jaarwerken In hun eigen afdeling. Gedurende
een halve dag per week volgen zij een cursus buiten het bedrijf.
.Deze vormingscursus omvat o.a. onderricht op het gebied van.
huishouden, algemene ontwikkeling, kunst en vele andere interessante onderwerpen. De reiskosten van huis tot bedrijf worden
vergoed. Bussen van het bedrijf rijden op het traject LemmerSt Nlcolaasga-Langweer-Joure-Sneek. De werkkleding wordt
aelf uitgezocht ledere vrijdag wordt een goed loon uitbetaald.

V

'I

i

Meisjes, Jcom eens praten met de Heer Zamminga, bedrijf 'spersoneelschef van Van der Heem N.V., Lorentzstraot ir,,
Eneelc,Postbus 85. Telefoon 05150-41,5.
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diploma kunnen schriftelijk solliciteren bij de personeelchef
van het Tetefoondistrict, N.Z. Voorburgwal 120 126,
Amsterdam.
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vinden. Ook oudere dames
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CRAMER
NIEUWESTAD 8
LEEUWARDEN
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Algemeen ontwikkeld

DUITS MEISJE
zag zich gaarne geplaatst
in een gezin met kinderen
om de taal en gewoonten
te leren kennen i.v.m. een
toekomstig
Nederlanderschap.

+

/ —IfH-^

Veel ervaring en goede
referenties aanwezig.
Brieven onder no. 5674.
Heer, vijftiger, in bezit diploma Hotel-Restaurant bedrijf, Jarenlange ervaring, thans nog eigen bedrijf,
zoekt wegens gezinsomstandigheden

FUNKTIE: b.v. BEHEERDER
GROTERE BEDRIJFSKANTINE

ELECTRON

Kan alle zaken lunchen en diners verzorgen.
Brieven onder nummer 5696.

Electrotechnische Installatie-afdeling van de
N.V. Machinefabriek „Breda" v/h Backer en
Rueb
In verband met uitbreiding van onze afdeling
laagspanningsnetten zoeken wij:

GEVRAAGD, voor zo spoedig mogelijk:

2 ploegleiders

-

ERVAREN BOEKHOUDER
die zelfst. kan werken. Leiding kan geven en in het bezit is van het Praktijkdiploma Boekhouden.
Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven worden gaarne ontvangen door:

FA. R. SIERKSMA DOKKUM
<

Automobielbedrijf

—

Tractorenbedrijf

Landbouwwerktuigenbedrüf

Voor ons steeds
Fletfoland zoeken

Landbouwmechanisatiebedrijf
ROGGEBOTSLUIS

volkomen beheersen. Kennis van bovengrondse nettenbouw gewenst.
Taak:
Gegadigde zal de leiding krijgen van een
kleine groep monteurs en samen met hen
reparaties en spoedopdrachten moeten uitvoeren voor het onder- en bovengronds kabelnet in de provincie Friesland.
Hiertoe zal hij onzerzijds een auto tot zijn

TEKENAAR
b. enige ervaren

WERKTUIGBOUWKUNDIGE
CONSTRUCTEUR-TEKENAARS
Woning

beschikbaar.

Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven
voorzien van een recente pasfoto, te richten
aan de N.V. Koninklijke Nederlandse Sodaindustrie. postbus 124, Delfzijl.

"
"

MAGAZIJNBEDIENDE

r^^_| VONK'S
BAKKERIJEN
H
I^J^f
U_?=^37

DE UNION RIJWIEL- EN
BROMFIETSFABRIEK

o^lHor_i_mi*

LORENTSKADE

TEL. 30549
LEEUWARDEN

ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDER
Wij hebben plaats voor een

Gegadigden moeten in staat zijn, na een inwerkperiode van enkele jaren, de huidige bedrijfsleider op te volgen.
Deze functie omvat leiding geven aan alle
produktie-afdelingen .bedrijfsbureau, planning,

LEERLING-SGHILDER

kwaliteitscontrole en mechanisatie.
Naast goede technische kennis (H.T.S.-opleiding strekt tot aanbeveling, doch is niet noodzakelijk) is ervaring op het gebied van fabrieksorganisatie en goede omgang met personeel
vereist. Leeftijd bij voorkeur tussen 30 en 35
jaar.

Geboden wordt een goed gesalarieerde, zelfstandige en afwisselende werkkring.
Voor een flink persoon is hier een unieke kans
een levenspositie te verwerven.
Woning binnen afzienbare tijd beschikbaar.
Brieven met volledige inlichtingen te richten
aan de Directie van de N.V. UNION RIJWIELFABRIEK te DEN HULST (Ov.).

5 pluspunten om
enthousiast „ja"
te zeggen tegen
de EJESSH

Kom eens langs om inlichtingen te vragen,
het verplicht tot niets.

perfect schake+ VOLAUTOMATISCH,
len alléén
gaspedaal

Loon volgens CAO groot metaal.

+

Ook schriftelijk of telefonisch kunt u inlichtingen krijgen bij afdeling personeelszaken van

J. NOOITGEDAGT en ZN N.V.
tel. 05155-241
IJLST

-

met het
FEL, SNEL optrekken, hoge relssnel.
heid door krachtige en onverwoest.
bare luchtgekoelde motor
+ VORSTELIJK COMFORT,
luxueus Interieur met 4 royale zitplaatsen
ENORME BAGAGERUIMTE.ongeëvenaard in deze klasse
VOL JAAR GARANTIE
onderdelen
én arbeidsloon
zonder km-beper-

+
+

—

TWEEBAKSMARKT 47—49 — TEL.
LEEUWARDEN
DEALER voor NOORD-OOST FRIESLAND:
VEENWOUDEN tel. 05110-436

-

e.0.:

HARLINGEN

—

WILLEMSKADE 1

—

- tel. 05111-403

Garagebedrijven Th. F. Bruinsma - Bolsward: tel. 05157-2848 - Sneek: tel. 05150-3262

1 «««««?"

Daffodll

"

f-

4.595,"

Daffodll de luxe

f.
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TwOU.------w

tSrenTdr. ,JDarr2_|_ en,Be v«rPHchtlng Inlichtingen-41om-

TELEFOON 05178—2995

Naam:
Straat:

VENEMA'S AUTOMOBIELBEDRIJF

AKKERWOUDE

Maak een nmpf
>n sensatiel
"'n

af fabriek

HUIZENGA'S AUTOGARAGE n.V.

05100-28544

-

-

king
53

DEALER voor LEEUWARDEN, HARLINGEN, FRANEKER

"

BEZORGER (in gesan. wijk)

zoekt voor haar modern en steeds groeiend
bedrijf, een

a. een ELEGTROTEGHNISGH

*_j\

r

V.E.V.-diploma sterkstroom.
Moet de verwerking van papiergrondkabel

spoedige indiensttreding

+

Wegens uitbreiding is bij ons plaats voor een

Voorwaarden:

voor

Oost-

GORTER

N.V. Koninklijke Nederlandse Soda-industrie
te Delfzijl

J

in

ENKELE SMEDEN

Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten
aan: Electron, Emmakade z.z. 150, Leeuwarden.

zoekt, zo mogelijk

bedrijf

■

beschikking krijgen.

©De

groeiende
wij nog

JI
UK.
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VAN
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b ln open envelop zenden aan DAF Eindhoven.
als drukwerk.
dp 39*

c;_U
kankeren

DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V. EINDHOVEN TEL. 04900-62062
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DE ROLLING STONES:
weer anders dan de Beatles
..Ja. maar sou u uw dochter er een
van laten trouwen?" Die vraag stond
onlangs boven een artikel, dat een Londense krant wijdde aan „The Rolling
Stones", de vijf Jongemannen, die op
het ogenblik even goed verkopen als
..The Beatles", mede dankzij de toernee, die ook zij door Amerika gemaakt
hebben.
Het geluid, dat de Rolling Stones produceren onderscheidt zich van dat van
de Beatles door onverstaanbaarheid en
de kapsels van eerstgenoemden zijn zodanig, dat Ringo, George en co. er bij
vergeleken fris gekapt uit zien. De Rolling Stones geven zonder scrupules toe,
dat ze een „scruffy", wat „slordig" zowel als „viezig" betekent, vijftal vormen. De jongens variëren van negentien tot 22 jaar en ontkennen dat ze
terug willen naar de neanderthal-man.
De mensen vragen me altijd, bekende
hun manager, „of ze soms zwakzinnig
lijn." Nee, antwoordt hij dan.
Experts, die de Rolling Stones op de
canapé van de psychiater hebben gelegd, menen dat ze hun populariteit
danken aan het feit, dat de Beatles „gezeten burgers" geworden zijn en aanvaard worden door de oudere generatie. De tieners hebben
daarom iets
nieuws nodig en hun keuze bepaald op
wat er het minst voor in aanmerking
scheen te mogen komen. „Moeder en
dochter", schreef de Evening Standard,
„kunnen niet voor hetzelfde
schrijn
knielen. Op het ogenblik, dat vaders en
moeders, politici en werkgevers, buitenlanders en Ella Fitzgerald de Beat-

Zusjes Van Klaarbergen:

„Wij geloven
wat

e*

LEEUWARDER COURANT

wij

zingen"

Jongerenweekends van
„De Oorsprong" en

les gingen leuk vinden, schakelden de
tieners over op de Rolling Stones".
,Not fade away" was het nummer
dat de Rolling Stones in de hitparade

deed belanden. Hun vocalist is Mick
aan de
Jagger, een gewezen student
London School of Economics. Zijn vocale prestaties zijn omschreven als „balken naar de maan". Hij leidt het enmaracas.
semble ook, en speelt de
Charlie Watts, die zegt, dat hij op de
Amerikaanse acteur Steve Mcqueen zou
lijken als Mcqueen (die gemillimeterd
is) zijn haar zou laten groeien, zit aan
de drums. Brian Jones, Bill Wyman en
Keith Richard spelen guitaar en waggelen met hun achterwerk.
The Rolling Stones ontlokken aan hun
publiek dezelfde kreten als waarmee de
Beatles overstemd worden, maar het
„appeaP van de Rolling Stone9 is er
een van het liefde-haat type. Een tiener zei hierover: „Ik zou een plantenverdelgingsmiddel in Charlie Watts' thee

willen doen want hij is wat je noemt
een aap, maar ik houd zo van de Rolling Stones. als u me begrijpt. Ze zijn
fab (voor fabuleus)".
Op het toneel zien de Rolling Stones
eruit alsof ze net terug zijn van een bande-bombetoging. „Wij dragen geen uniform", zegt Jagger. „We willen niet het
idee hebben alsof we in het leger zijn".
Ze dragen daarom „wat het dichtst in
de buurt ligt bij het opstaan."
The Rolling Stones geven toe, dat ze
slordig zijn maar met smerig mogen
ze niet worden betiteld „We zijn eigenlijk erg gek op mooie kleren", zegt Jones, „maar we zien niet in waarom we
conformistisch zouden moeten zijn." Jolang,
nes heeft de mooiste kop haar
gelig, zijig en gekamd als de page uit
de middeleeuwen. Platen van de Rolling Stones zijn op hun hoezen aangeprezen als uitingen, niet van zomaar
een groep, maar van een leefwijze.

—

H. Keuning fan Frysk Nasionael Boun:

Fryske Jongerein Sintrale
soe goed wurk dwaen kinne
Hwat mei de Jongerein fan Fryslan forwachtsje? De fraech kin ek omkeard
wurde fansels: Hwat docht de Fryske Biweging foar de Fryske jongerein? Oer
dizze fragen hiene wy in petear mei de hear H. Keuning. haed fan de iepenblere
legere skoalle op 'e Rottefalle en foarsitter fan it Frysk Nasionael Boun. De hear
Keuning wie okkerjiers de skriuwer fan de kommisje, dy't it rapport „Jongerein
en Biweging" gearstalde en der wie dus alle reden om krekt mei him ris oer dizze
saken to praten. Hwat mei de jongerein fan Fryslan forwachtsje? Hwat docht
Fryslan foar syn jongerein? Hwat docht de Fryske Biweging foar de Fryske
Jongerein?

„Vinea Domini"

Binnenkort tweede plaat
met geestelijke liederen

—

van Dokkum

Getrouwde zuster
naar Sint Anna - blijft zingen

bergen verschuldigd aan hun zangleraar,
de heer Hans Faber te Dokkum. Een
kleine vier jaar geleden kregen zij er
hun eerste les en zij nemen er nog les.
Dat wil zeggen nu alleen nog Willy.
Maar met behulp van de bandrecorder
kan
echter ook de getrouwde zus er van
van

Het is gezellig in de (niet overdreven) modern ingerichte woonkamer
profiteren. „En dat gebeurt beslist
mevrouw Tiny Sijtsma-Van Klaarbergen te Sint Annaparochie. Zij heet nog niet mee
niet stiekem, hoor!"
zo lang mevrouw Sijtsma, want het is nog geen twee maanden geleden, dat zij
,ja" zei op de vraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand, of zij een huDe Tweelingzusjes Van Klaarberwelijk wenste aan te gaan met Jacob Sijtsma.
gen blijven dus hun zangduo vorBeiden, en de heer èn mevrouw Sijt- precies de gitaar er bij kwam, weten zij
men, ook na het trouwen van Tiny.
sma komen uit Dokkum. Juist", me- niet meer, maar daarna hebben zij met
„Zet dat er maar even bij," zegt
vrouw is één van de Tweelingzusjes Van steeds meer ijver aan hun hobby „gewerkt".
zang
op
Klaarbergen, bekend van hun
Willy, het meest zakelijke type van
bruiloften en partijen, maar nog bekenToen kwam ook de periode van „The
de twee, „want de meeste mensen
der door hun repertoire van geestelijke Blue Stars", een vrij grote groep, die
liederen, dat zij brachten en brengen op amusement bracht op bruiloften, partijdenken nu, dat het is afgelopen.
verenigingsavonden en ook op de eerder en, startavonden van (kerkelijke) jeugdMaar gelukkig niet! Ook Tiny blijft
genoemde bruiloften en feesten. Vorig verenigingen en noem maar op. Die
jaar oktober kwam er van hen een groep stond onder leiding van de heer
zingen". Zo blijven zij dus, door het
plaat uit met vier liederen uit hun D. van der Ploeg. „The Blue Stars"
uitoefenen van hun hobby, in weldus verbleekten echter en er ontstond een
„collectie" en over enkele weken
plaat
zal hun tweede
weer in oktober
kleiner groepje: de Glissando's, weer
luidende klanken ook nog iets uitmet geestelijke liederen verschijnen, ter- onder leiding van de heer Van der
dragen van de Blijde Boodschap.
wijl al weer een afspraak is gemaakt Ploeg.
voor de opname van een derde. Alle
In dat groepje hebben zij trouwens

—

—

drie platen maken deel

„Jubilate"-serie.

uit

van

de

Het gaat dus wel goed met de verkoop, want de maatschappij, die ze uitbrengt (CNR te Scheveningen), acht het
kennelijk aantrekkelijk genoeg de eerste
plaat door meer te laten volgen. Het is
trouwens niet alleen het commerciële,
dat door CNR wordt nagestreefd, verzekeren de dames Van Klaarbergen als
om strijd. De man die de afdeling
„Geestelijk Lied" bij CNR leidt, stelt namelijk als eis, dat zij, die christelijke
liederen willen brengen, ten volle de inhoud van die liederen kunnen onderschrijven". En dat is misschien juist het
geheim van hun succes: Zij geloven wat
zij zingen.

Het Is er na het huwelijk van een
van de dames niet gemakkelijker op
geworden. Toen belden nog in Dokkum
woonden, thuis bij vader en moeder
aan de Rondweg, werd elk vrü moment benut om te repeteren. Nu moet
Wüly, die secretaresse is van het
christelijk lyceum Oostergoo te Dokkum, drie maal in de weck naar Sint
Anna. Dat komt overigens niet zo gek
uit, want de heer Sijtsma moet op die
avonden naar Leeuwarden voor een
cursus.
Dus drie maal in de week een (snelautorit van Dokkum naar Sint Annaparochie om te kunnen zingen. Met
bandrecorder, want zij moeten hun eigen
fouten kunnen beluisteren. Het is voor
hen een onontbeerlijk hulpmiddel geworden. Zo klinkt er dus op drie avonden
in de week in de nieuwe woning aan de
Kempenaarstraat in Sint Anna de zang
van twee bekende Dokkumer meisjes.
„Hoe is dit nu allemaal begonnen", zo
vroegen wij. „Vanzelf", was het korte
antwoord. De zusters Van Klaarbergen
zongen al samen, toen zij nog heel klein
waren. Overal: in bed, onder de afwas
"n wanneer er verder maar de gelegenheid toe was. „Het was al heel vroeg
"nze hobby en dat is het nog". Wanneer
le)

niet lang meegezongen. Steeds meer kozen zij voor het geestelijk lied en steeds
minder voor de liedjes die op bruiloften en andere feestjes vooral gevraagd
worden. Zij hebben trouwens nog wel
een aantal „niet-geestelijke" liederen op
het repertoire staan, maar de keus is
volgens de zusjes Van Klaarbergen niet
groot genoeg, of misschien stellen zij te
hoge eisen aan wat zij brengen. Friese
volksliedjes? Nee, zegt Willy in onvervalst Dokkumers: „Ut Fries leit óns
niet, wy prate ut noait ..."
Veel dank zijn de Zusjes Van Klaar-

Zittend van links naar rechts de
diah's Pytsje Bergsma, Hommerts,
Henriëtte Munniks, Leeuwarden,
Hilly Kok, Drachten, Limmy Weijer
en Alie Jellema uit Leeuwarden.
Staand, eveneens van links naar
rechts. Wies Reitsma, Bant, Vera
Smit, Veenwouden en Rinny Hoitinga, Leeuwarden. De meeste meisjes
zijn zeventien a achttien jaar. Ze zullen, twee aan twee, gaan werken in
het Diakonessenhuis, Parkherstellingsoord en Sonnenborgh in Leeuwarden en Bennema State te Hardegarijp.

it yn de Fryske Biweging mooglik is
mei elkoar op to arbeidzjen. It is alleHet hervormd vormingscentrum „De
gearre lykwols to fragmentarysk. FanOorsprong" te St. Nicolaasga en het rk
sels is der to min jild en binne der to
vormingscentrum „Vinea Domini" te
min minsken, dy't har foar dit wurk
Witmarsum organiseren dit seizoen weer
ynsette wolle of kinne, mar der is ek
samen een serie oecumenische weekeinin tokoart oan visy en inisiatyf, is de
den voor jongeren. Op 19 en 20 septemmiening fan de hear Keuning, dy't foar
ber is het eerste weekeinde in deze serie
Frysl&n graech ta wol op in Fryske
op „De Oorsprong" gehouden. Het onJongerein Sintrale.
derwerp was „Moederkerk of moederSan Fryske Jongerein Sintrale soe,
binding".
sünder de safolleste jongereinorganiOp 31 oktober en 1 november
saesje wêze to wollen, in orgaen wurvolgt „Vinea Domini" met „Buiten ning.
de moatte, dat tsjinsten forllent oan de
de kerk geen heil?"; op 12 en 13 Fansels, der bart wol it ien en oar. bisteande organisaesjes. Der
soene
december is „De Oorsprong" weer aan De Kristlik Fryske Jongerein docht goed rounom yn Fryslan korrespondinten sitde beurt met: „Kerk en Israël"; op 9 en wurk en it orgaen fan de KFJ, „De te moatte, sadat aksjes, dy't de jonger10 januari „Vinea Domini" met: „Om- Gouden Tiid", is in tige libben jonger- ein oansprekke, maklik organisearre
gaan met de bijbel"; op 13 en 14 febru- einblêd, dat binammen fan bitsjutting wurde kinne. Hwant it is net sa, dat de
ari „De Oorsprong" met: „Liturgische is omdat it troch de jongerein sels for- jongerein gjin idealen mear hat en foar
toenadering ol verwijdering?" op 13 en soarge wurdt. Dan is der it Fryske neat oars' as bromfytsen en sa méar
14 maart
„Vinea
Domini"
met: kampwurk, sa as dat bygelyks troch it waerm to krijen is. Foar koarte birette
.(Machtsinstituut of dienstcentrale" en Frysk Nasionael Boun yn de gebouwen aksjes, rjochte op in düdlik omskreaun
op 8 en 0 mei „De Oorsprong" met: fan de Stifting SchylgeralAn elk jier or- doel, is de jongerein noch wol yn biwe„Hier of hiernamaals?" Protestantse en ganisearre wurdt. Ek oare organisaes- ging to krijen.
rooms-katholieke jongeren zijn op deze jes dogge oan kampwurk. Der wurde
De Fryske Jongerein Sintrale soe,
weekeinden van harte welkom. De lei- reizen organisearre nei it bütenlan foar
om mar hwat to neamen, ütwikseling
ding is in handen van ds. H. A. Den- de jongerein fan boppe de sechtjin jier.
mooglik meitsje kinne fan Fryske jonkers van „De Oorsprong" en pater drs. Dan is der nou krapoan twa jier de
gerein mei dy yn it bütenlan. Der soeA. van Straaten (OSA) van „Vinea Do- Fryske bernekrante „Flits", dêr't alle
ne kampen en reizen organisearre wurselskippen oan meidogge. In biunis, dat
mini".
de kinne troch op to arbeidzjen mei
de Fryske Folkshegeskoalle, sadat hiel
hwat jonge minsken har fakansje sinfoller bisteegje soene as nou bytiden it
gefal is. De Fryske Jongerein Sintrale soe de foarstap nimme kinne by it
üntwikkeljen fan it Fryske Jongereintoaniel, faeks de ienige kèns om it
Fryske toaniel ek foar de takomst
kansen to jaen. De organisaesje fan
in jeugdfestival, sa't dat nou troch it
WIKOR foar hiel Nederlan organisearre wurdt, soe dêrnjonken foar Fryslan
troch de Fryske Jongerein Sintrale
organisearre wurde kinne om
Vanmiddag is in Leeuwarden het Diaconale Jaar geopend. Voor de eerste maal.
de Fryske jongerein yn kontatot to bringen mei
Want in tal van andere plaatsen (Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Haarlem, Rotde kunst yn Fryslan en de Fryske
terdam en Utrecht) zijn diah's (diaconale helpers en helpsters) al enige jaren een
kunstners.
Der soene peteargroepen
verschijning,
bekende
maar in Friesland zullen op 5 oktober de eerste diah's met
foarme wurde kinne, as it koe oer
hun werk beginnen. Diah's, jonge vrouwen (van zeventien tot dertig jaar) en
Onderwerpen, dêr't de jongerein sels
jongemannen (van achttien tot dertig Jaar), die zich een jaar willen inzetten voor
hwat oan dwaen kin en dy't ütrinne
gebruiken.
goed
hulp
inrichtingen,
mensen,
die
die zo
hun
kunnen
In tehuizen en
In
koene op aksjes ünder eigen forantsommige plaatsen in clubhuizen, bij bejaarden, geestelijk of lichamelijk gehandiwurdlikheit fan de jongerein. It is, om
capten, kinderen, vluchtelingen, of waar anders de mogelijkheid zich dienstbaar
in foarbyld to neamen, wol aerdich
te maken zich maar voordoet.
om jonge minsken prate to litten oer
it plak fan de nije PEB-sintrale lyk
Het werk van de diah's vindt plaats van het Diaconaal Jaar. In sommige
as dat yn it Jongereinparlemint dien
onder auspiciën van de gezamenlijke plaatsen worden nu al vijf jaar diah's
is, mar it hat mear sm it petear to
protestantse kerken en de Oud-Katho- uitgezonden en het is wel zeker, dat in
halden oer de earmoed yn'e Kongo,
lieke kerk. De Rooms Katholieke Kerk nog veel meer steden en dorpen jongedêr't in troch de jongerein sels orheeft een „Sociaal Jaar", dat in op- lui zijn, die zich graag zouden inzetten
ganisearre aksje op folget.
zet en doelstelling niet veel verschilt voor hun medemens om op die wijze
hun christen zijn te beleven.
De hear Keuning fynt, dat in Fryske
Jongerein Sintrale ek rjochtlinen en maHet doet van het Diaconaal Jaar is teriael biskikber
breder dan .alleen het hulp bieden. Het jongereinwurk yn stelle moatte soe foar
wil ook zijn het een ogenblik lopen rounom yn Fryslan de doarpshuzen, dy't
boud binne of wurde
buiten het schema van „de wereld": en dêr't men,
as
se
der ien kear binhet vergeten van geld en het streven ne, noch
naar carrière. Het wil ook zijn een re- men dernet altiten krekt fan wit hwat
mei moat. It soe bllken
actie op de verdeeldheid van de kerken.
Gelukkig zijn er inmiddels tientallen dwaen kinne, dat der forlet is fan in
jongelui in ons land, die dit hebben be- blêd foar de jongerein of fan spesiale
yn bisteande blêdden
grepen en gedurende een jaar lang er jongereinrubryken
eigen foarum foar de jongerein.
as
in
van af willen zien voor zich zelf te werken, maar „de ander" op de eerste Dit binne sa mar inkelde dingen. Der
soe, as san Fryske Jongerein Sintrale
plaats willen zetten.
lenkear bistie, grif folie mear losmakke
De diah's verdienen uiteraard niets. wurde kinne. Fansels komt de fraech,
Wel krijgen ze een zakgeld van zestig hwa't san Fryske Jongerein Sintrale
gulden per maand uitgekeerd, omdat stiftsje en bitelje soe. It
meast logysanders misschien op ouders, familiele- ke is, dat de Fryske selskippen mei elden of kennissen een beroep zou moe- koar de foarstap nimme. Miskien soe in
ten worden gedaan om de diah's van de stifting foarme wurde kinne. De selskipallernoodzakelijkste dingen te voorzien. pen soene jild biskikber stelle moatte
Verder krijgt men eenmaal per maand en faeks soe it wurk ek subsidiabel wêde reiskosten naar huis vergoed en ze kinne. Boppedat soe hiel hwat wurk
wordt er gezorgd voor een regeling wat by in gaede saeklike opset himsels bibetreft de werktijden, vacanties en so- drippe en soene forliende tsjinsten oan
ciale voorzieningen.
tredden bitelle wurde moatte.
Elk Diaconaal Jaar wordt ingeleid
As men it hat oer Fryslan r S yn
met een groepsbijeenkomst van een jongerein. dan Is de fraech: Hwat ndocht
week in een vormingscentrum. Zo heb- Iryslan foar syn jongerein en net op it
ben acht meisjes de afgelopen week foarste plak: Hwat docht de jongerein
doorgebracht in het hervormd jeugd- en foar Fryslan. En as de jongerein
fan
vormingscentrum „De Oorsprong" te fryslan hwat forwachtsje mei, dan mei
Sint Nicolaasga, waar ze zijn voorbereid se dat yn it foarste plak fan de Fryske
op hun toekomstige taak en vanmorgen Biweging. As dy om hokker
rrden dan
zijn ze naar Leeuwarden vertrokken. Om ek net ïïte wei set, hwat dir:i
wurde
half drie is in de Waalse Kerk aan de moat hat der nimmen rjocht op der op
Grote Kerkstraat het Diakonaal Jaar to rekkenjen. dat de jongerein ya it spier
geopend door ds. R. Bos.
komme sil foar Fryslan.
Vn it rapport „Jongerein en Beweging" giet it binammen om de léste
fraech. De Fryske Biweging giet der
fan üt, dat der in Fryske folksmienskip
is en dat dy weardefol is, net allinne
nou, mar ek yn de takomst. En ek net
allinne foar de üntjowing fan de Fryske
minske, mar ek yn it greatere gehiel
fan de folken. It soe dus fanselssprekkend wêze, dat de Fryske Biweging omtinken jowt oan de Fryske foarming fan
de jongerein. En hjir sjit nou krekt de
Biweging tokoart, sa mient de hear Keu-

Acht diah's beginnen hun werk op 5 oktober

Diaconaal Jaar vanmiddag
in Leeuwarden geopend
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Marlo's Boutique

EXCLUSIEVE
DAMESMODE
VOORSTREEK 20.
LEEUWARDEN

—

(yC0!& al fiM Jaar modieus

hier Is de nieuwe

%-elna

damesstoffen

zó veelzijdig!
zó volmaakt!
zó eenvoudig
in 't gebruik

-

COVERS JUBILEERT
w

de meest praktische
èn de meest geraffineerde werkjes...
op de meest eenvoudige manier...
dat brengt U
de nieuwe

U PROFITEERT!

80 jaar geven Covers damesstoffen de "toon der
elegance" aan. 80 jaar vertolken Covers damesstoffen
de meest modieuze wensen.

Kom 0Ü Covers in september. Zie de overrompelende collecties uit
de hartverovere-de CTcaties van eisen b°demPtaös ca Müaan'
een
Zie
stoffen-assortiment dat met recht internationaal genoemd mag
wordenen
doe uw voordeel!

Dat moet gevierd worden - en dat wordt gevierd!

COVERS GEEFT TJ GELD CADEAU.
Spaar de cheques!

■elna

Cn ZWITSERS

26 .SEPTEMBER 1964

preclsie-

produkt van topklasse
binnen hel berelkvaniedere
beurs I)

SEPTEMBER IS COVERS-MAAND

WT?
BÖSBKS^I
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Bij elke aankoop in september ontvangt u een cheque
ter waarde van 10% van het bestede bedrag. Met
deze cheques kunt vin oktober, november en december
1964 in al onze zaken betalen en dus
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GEHEEL OF GEDEELTELIJK
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Fa Gebr. Romkema
Leeuwarden. Tel. 05100-25328-27200.
Zuidergrachtswal
26-28.
Workum, Franeker,
Bolsward, Surhuisterveen.
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ELEGANT IDEE VAN LUXAFLEX*
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DE
SMALLE
LUXAFLEX*
oIJLJ-jLL-J U JLj 1

Een nieuwe loot aan de LUXAFLEX-stam: de „SILHOUETTE" aluminium
jaloeziemet lamellen van 35 mm smal! De sierlijke elcgance daarvankomt prachtig

tot haarrecht voor kleinere ramen.
De „SILHOUETTE" jaloezie bezit natuurlijk al de bekende LUXAFLEX-eigenschappen. LUXAFLEX is duurzaam en doelmatig. Het is licht, sterk en buigzaam.
Gemakkelijk kunt u er de licht-inval mee naar uw hand zetten...
„SILHOUETTE" kunt u krijgen in 18 verschillende, sprankelende kleuren en u
hebt er 5 jaarschriftelijke garantie op.
LUXAFLEX „SILHOUETTE" is des te eleganter door de unieke combinatie van
smallelamellen, smal plastic ladderband en een strakke, sierlijke bovenbak.

1 il* -ALUMINIUMJALOEZIEËN

____________________

LUXAFLEX is het merk van 's werelds meest
beroemde aluminium jaloezieën, die in vele
landen door octrooien beschermd zijn.

Wendt u voor inlichtingen tot de erkende
LUXAFLEX leverancier of voor een gratis
brochure tot Luxaflex Organisatie Nederland,
Nieuwe Gracht 15, Utrecht.
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Europese architect rijdt Mercedes-Benz- ook privé!
De heer F. de V. Is bouwmeester van
internationaal allure Zijn werkterrein verschuift
vanßotterdamnaarLyon,vanHarnburgn a ar
Vene Ben vandaar weer naar de tekenkamer
van zlln hypermoderne bungalow in Laren (NH).
Mercedes-Benz 230 SL'l. de wagen die de
230 SL tour/sportwagen.
6 dimde. 2308 co.
benzine Inspuiting; 170 pkj
top 200 km/uur
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Waarom? Stijl!

heer De V. overal veraezelt Het klinkt mio.,.M_een beetje gek".
wagen combineert al e
snelletijd met het stijlgevoel
eeuwen
Europese beschavln g" En dat
ü'tSPraak
waarbij wij ons graag aansMten.
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Importrice

voor Nederland: N.V.Agam
Dealer voor de noordelijke helft van Friesland:

Automobielbedrijf Nijland N.V.

Leeuwarden. Europaplein 80, Tel. 05100-21645/21647 J.
Dealer voor de zuidelijke helft van Friesland;

Garagebedrijven Rinnert de Jager N V
Sneek,
' "
ALUMINIUM JALOLZI]_U\
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Maria Louisestraat 20-20a, Tel. 05150-2220
Lemmerweg 47-49, Tel. 05150-4004.

