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IJS VAAK GEVAARLIJK:
12 MENSEN VERDRONKEN

Tijdens de voorbije vier dagen zijn buiten
—
Friesland tenminste twaalf mensen verdronken.
DEN HAAG (ANP)

De meesten doordat
zij schaatsten op onbetrouwbaar ijs. En één geval, het meest dramatische tevens, verdronken twee mannen toen zij op zoek waren gegaan naar twee vermiste jongens. Dit drama heeft zich zondagavond
afgespeeld op het Groningse Schildmeer. Daar kwamen in totaal
vier mensen om het leven. In de Zeeuws-Vlaamse gemeente Hoek
zijn woensdagmiddag twee vriendjes tijdens een schaatstocht verdronken. De overige slachtoffers van het ijs waren te betreuren op
vele plaatsen elders in ons land.

—

SLOCHTEREN Twee volwassenen en twee jongens zijn zondagavond
in het Schildmeer verdronken. De slachtoffers zijn de 11-jarige Lammere
Meijer, diens 42-jarige vader J. Meijer en de 25-jarige aanstaande schoonzoon
allen uit Helium (Gr.). De beide volJ. Haan, en de 12-jarige Geert Kleefman,
wassenen waren de jongens gaan zoeken, toen die van een schaatstocht niet
waren teruggekeerd. Een derde man, die hen vergezelde, sloeg alarm toen hij
de mannen om hulp had horen roepen. Na een grootscheepse speurtocht werden maandag de stoffelijke overschotten van de twee mannen geborgen.
's Middags heeft nog een vliegtuig van de bases Leeuwarden aan het opsporingswerk deelgenomen. Maandagavond en zondagmorgen zijn de lichamen
van de beide jongens gevonden. Allen zijn door onbetrouwbaar ijs gezakt.

Elfstedentocht
dit jaar van
de baan
—

Dit jaar zal er
LEEUWARDEN
geen sprake
elfstedentocht
van een
meer zijn. Dit ongetwijfeld voor duizenden schaatsliefhebbers teleurstellende
bericht is genomen door het bestuur van
de vereniging welke deze marathonschaatswedstrijd organiseert. Het bestuur had gisteravond voor de eerste
maal ln vergadering bü«cn zullen komen, maar deze vergadering is niet ge-

houden.

Overal vandaan heeft het bestuur van
da vereniging „De Friese Elf Steden"
berichten ontvangen over de toestand
van het ijs. Daaruit blijkt dat op tal
van vitale plaatsen het ijs nog zeer
onbetrouwbaar is, hetgeen nog erger* is
geworden door de sneeuwval. Onder
meer is dit het geval op de meren, in
Harlingen en ook in Leeuwarden. Bovengroot dat de vorst
dien la de kans zeer althans
niet in die
doorzetten,
niet zal
noodzakelijk
is.
welke
mate
Vandaar dus het zeer wijze besluit van
althans dit
het Elfsteden-bestuur om aan
de orgaiaar niet meer te denken
schaatswedsrTijd
grootste
nisatie van de
ter wereld.

De twee jongens waren woensdagmiddag gaan schaatsen op de Hellumster

Schipsloot, die uitmondt in het ongeveer 300 hectare grote Schildmeer. Vermoedelijk hebben zij zich toen op dit
meer gewaagd, hoewel het ijs daar nog
maar ongeveer twee centimeter dik was
en de dag tevoren een schip zich hier
nog een weg had gebaand. Toen het donker werd en de jongens nog niet waren
thuisgekomen, is de vader van Lammert Me;jer er, tezamen met zijn aanstaande schoonzoon en de heer S. van
Delden uit Helium, op de schaats op
uitgetrokken om de jongens te zoeken.
Zij hadden slechts een zaklantaarn bij
zich. Op de plek, waar de Schipsloot uitmondt in het Schildmeer, bleef de heer
Van Delden achter om uit te zien naar
de jongens en om tevens ln geval van
nood hulp te bieden en alarm te slaan.
De heer Van Delden hoorde na korte
tijd hulpgeroep, en is toen op de fiets
in de richting, waaruit het hulpgeroep
klonk, gereden. Op een gegeven ogenblik durfd» hij niet verder.
Brandende zaklantaarn

Van die plek af zag hij een brandende
zaklantaarn op het üs; Hij is daarop de
hulp gaan inroepen bij bewoners van
een huis aan het meer. Dezen, vader en
zoon Remminga en de heer Van Delden
zijn toen met een ladder het ijs opgegaan. Bij de plek waar de brandende
zaklantaarn lag, troffen zij een vijf a
zes meter groot wak aan. Zij hebben het
wak afgezocht, maar niets gevonden.
De heer Van Delden is na dit vergeefse
zoeken in allertjl naar Helium gegaan en
heeft daar alarm geslagen. Het was op
dat moment al ongeveer kwart voor
acht. Eerst toen is ook de rijkspolitie
ingeschakeld.
(Van onze weerkundige medewerker)
Tot omstreeks tien uur heeft het geuur:
8
hedenmorgen
dorp meegezocht. Tot een uur
hele
Barometerstand
politiemannen en
1007 mb =755 mm).
's nachts hebben
brandweerlieden, uitgerust met reddingTendens: onveranderd.
Temp.uitersten: max. —1.8 gr. C. materiaal, en vrijwilligers de speurtocht
voortgezet. Onder leiding van de rijks(—3.6), min. —3.4 gr. C. (—11.9).
politie werd maandagmorgen het zoeken
Neerslag: 3 cm sneeuw.
Vrijdag: zon op 8.48, onder 16.34; maan hervat.
op 9.53, onder 18.20.
Twee jongens
In
VOSSINGEN
de Zeeuws-Vlaamse gemeente Hoek werden sinds woensdagmiddag twee jongens vermist. Het
zijn de 9-jarige Piet Verstraaten, de
jongste op één na uit een kruideniersvan zes kinderen, en de 8-jarige
zijn
gezin
met
die
Kerstdagen
De afgelopen
de koudste van deze Jan de Kraker, enig kind uit een landvan 1961 en 1938
eeuw geweest. Gistermorgen werd in
Ook in Den Haag sneeuwde het op
Friesland -12 afgelezen, in Zuid-Frankrijk -13 in Parrjs -15 (in 83 jaar was het tweede kerstdag hevig. Zo hevig dat
daar niet zo koud) en in Zuid-Duitsland
de bereden politie de paarden van
-20 graden Celsius. Zelfs Madrid gaf -9 scherp voorzag om ongelukken te
c op. In de straten van Barcelona werd
voorkomen.

het

weer

—

Na aarzeling
weer kouder

geskied.

Op tweede Kerstdag viel in het noor-

den en westen twee tot drie cm. sneeuw.
Het-was voor het laatst in 1946 geweest,

dat het noorden een witte kerst met
sneeuwval beleefde. Een Noordzeestoring die alleen in de kuststreken tijdelijk een graadje dooi veroorzaakt, wordt
gevolgd door verse hoeveelheden koude
lucht van de Noordpool, die met noordelijke tot noordoostelijke winden via
Scandinavië in de richting van ons land
worden gestuwd. Dit proces verloopt
echter in een traag tempo en eerst moeten we een periode van aarzeling doorMaken. Komen er weer opklaringen dan
2al het boven de sneeuwlaag 's nachts
gemakkelijk tot matige vorst kunnen

komen.

Verwachting voor Friesland

(van

vanmiddag tot morgenavond):
Eerst bewolking met plaatselijk nog
Wat lichte sneeuw, later opklaringen en
n og kans op een sneeuwbui. Zwakke,
tijdelijk matige wind uit veranderlijke
ri chtingen. Temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst (gevaar voor gladde wegen).
Verdere vooruitzichten: iets kouder.

HUAC weer bezig

DUIM een jaar geleden heeft een
Amerikaanse huismoeder, Dagmar
Wilson uit Washington, een vrouwenbeweging voor de vrede opgericht. Zij
noemde haar organisatie „Women's
bouwersgezin. De jongens waren samen
gaan schaatsen op de kreken even buiStrike for Peaóe" en zij stelde als doel
ten het dorp. Jan is gisteravond gealles
te doen wat vrouwen kunnen om
vonden. Hij bleek te zijn verdronken in
vijfhonderd
ongeveer
ontwapening onder doelmatige intereen kreek
meter
van zijn ouderlijk huis.
nationale controle te bevorderen en
op
om de Verenigde Naties te versterken.
Niet
kerstfeest
„De belangrijkste taak van de meeste
De vermissing werd ontdekt toen men
bemerkte dat de twee kinderen om vijf
huisvrouwen is leven voort te brengen
uur bij de kerstviering in de Hervormde
en leven in stand te houden. Als deze
kerk ontbraken. Onmiddellijk ging men
normale taak van vrouwen zinloos
op zoek. Nabij de Hasjesstraat, waar de
wordt, omdat de wereld naar haar
jongetjes tegen vier uur in de middag
het laatst waren gezien, dregden ploeondergang holt, dan ligt het voor de
gen vrijwilligers de kreekjes en de puthand, dat de internationale politiek
ten af. Zonder resultaat aanvankelijk.
een zaak is, die ook de vrouwen moet
loop
In de
van de avond vond men wel
beroeren", aldus mevrouw Wilson.
op het erf van de landbouwer De Kraker de fietsen van de jongens.
De beweging kreeg grote aanhang.
Gistermiddag is de 22-jaECHTEN
deed alle mogelijke dingen anders
Zij
rige verpleger J. W. Buiten uit Echten
dan de andere vredesbewegingen in
(gem. Ruinen) in een wak gereden en
de Verenigde Staten. In het begin ginverdronken in de Hoogeveense vaart bij
Hij
zijn
was daar met
17-jarige
Echten.
gen de vrouwen op de grond zitten,
broer gaan schaatsen. Deze kwam ook
bij voorkeur op drukke kruispunten
in het wak terecht, maar kon zich nog
en op het grasveld voor Het Witte
redden.
Huis. Later hielden zij „stille wacht",
Wak in ven
ook Nederlandse pacifisten dat
zoals
OISTERWIJK
De twaalfjarige A.
van Elderen uit Moergestel is gistermornu doen.
gen bij het schaatsen in een wak in het
Dit jaar ging een delegatie van de
zogenaamde Diaconie-ven te Oisterwijk
beweging naar Genève om met de ongereden en verdronken. Een vriendje
derhandelaars van beide kanpen van
wist het wak, dat me een dun vliesje
ijs was bedekt, nog te ontwijken.
te wisselen. De vrouwen
gedachten
Het
stoffelijk overschot werd door de branddeden
dat
met een ongekende directweer geborgen.
heid en hardnekkigheid. Zij belden op,
DE KAAG
Op tweede kerstdag is
vroegen om een onderhoud en kwaeen 19-jarige jongeman Griekspoor uit
men dan, in een lange rij van twee aan
Nieuw-Vennep bij het schaatsen op het
Kagermeer in een wak gereden en vertwee, zij zwegen gedurende de wandronken. In de loop van de dag zijn er
deling naar het Volken bondspaleis en
zes kinderen door het ijs van het Kagerwachtten
daar zwijgend tot eindelijk
meer gezakt. Ze konden alle zes worden
de
onderhandelaars
naar buiten kwagered.
men
om
hen
te
Zij bezochontvangen.
(Vervolg op pag. 6)
ten Arthur Dean, de Amerikaanse vertegenwoordiger maar ook Tsarapkin,
de Rus.
Aan Tsarapkin vroegen ze wat er
Een felle brand heeft op kerstavond aan vier bejaarden in Rotterdam het leven moest gebeuren om de kansen op
j gekost. Van het pand brandde het souterrain en de beletage geheel uit; de eerste overeenstemming te verbeteren. Tsaetage liep lichte brandschade op.
HEEFENVEEN
In Friesland:
rapkin zei: „De Verenigde Staten hebkerstdagen
zijn tijdens de
twee gezinben 33 bases rondom de Sowjet-Unie.
nen overvallen door het grote verdriet
Wij zouden geloven in de oprech_ieid
dat het verlies van kinderen meevan de VS als er zon basis zou worbrengt. In Suameer keerden de oudden ontmanteld". De vrouwen vroeste twee jongens van de familie Harm
gen: „hfieveel bases?" Tsarapldn antLykeles de Vries op eerste kerstdag
woorder „één is genoeg".
niet terug van een schaatstocht. Zij
Daarop gingen de vrouwen naar
worden nog steeds vermist. Op tweeDean en vroegen: „geef ons één basis,
de kerstdag verdronk, voor de ogen
ROTTERDAM (ANP)
Een brand, die bliksemsnel om zich heen greep, en niet zon oude, om de ontwapening
op
heeft
aan drie bejaarden het leven gekost. Een vierde
kerstavond
in
Rotterdam
van twee broers, de 22-jarige zoon
te krijgen". Dean was min of
bejaarde, die in zeer zorgwekkende toestand in een zuikenhuis werd opgenomen, op gang
Piet van de familie De Jong uit Schar- is daar later overleden. De slachtoffers zijn het echtpaar A. Spruyt-Rademaker, meer overbluft en antwoordde, dat dit
sterbrug.
bewoners van de beletage van het pand Heemraadplein 18a. De man was in 1881 een zaak was voor de president en niet
vrouw in 1877 geboren. By hen waren de 81-jarige H. A. Rothmeijer en voor hem. De vrouwen antwoordden:
Over de toedracht van beide onge- en de71-jarige
zün
huishoudster J. M. G. Broeze op bezoek.
„best, dan zullen we het zelf in Waslukken kan men nadere bijzonderheden vinden op pagina 3.
De heer Rothmeijer heeft, toen de Uit- het souterrain en de beletage geheel hington de president wel vragen".

—

—

—

In Friesland 3

slachtoffers
-

4 mensen omgekomen bij
half uur durende brand
—

Ambtenaar verdacht
van verduistering

—

DELFT (ANP)
De politie heeft de
34-jarige D. H. utt Delft, administratief ambtenaar bü de technische Hogeschool aldaar, aangehouden.
De man is ingesloten, verdacht van
verduistering van een bedrag van ongeveer 13.000 gulden. H. zou zich gedurende een kleine twee jaar hebben schuldig gemaakt aan het opnemen van gefingeerde voorschotten en het plaatsen
van valse handtekeningen. Daardoor
zou het hem gelukt zijn bij zijn kassier
steeds bedragen op te nemen, zogenaamd ten behoeve van deelnemers aan
de spaarregeling voor ambtenaren.

uit. De eerste etage liep lichte brandschade op. De tweede verdieping bleef r\EZE ORGANISATIE
is nu deze
gespaard.
maand op haar „politieke beOmtrent de oorzaak van de brand tast
men nog in het duister. Hy moet zijn trouwbaarheid onderzocht door
de
ontstaan in het kantoor van de in het „Commissie
ziekenhuis.
tegen
elektrion-Amerikaanse
gevestigde
handel in
De overige bewoners van het pand, souterrain
activiteit" uit het Huis van Afgevaareen 67-jarige doofstomme man, H. Wit- sche apparaten.
In de Verenigde Staten hebdigden.
tebol, die op de eerste etage woonde en
Brandweerauto botste tegen
een jong echtpaar, dat op de tweede etaben
zulke
commissies het recht van
ge kamers had gehuurd, konden respectram
verhoor
onder
ede. Tijdens de betievelijk via de normale uitgang en het
een
van
feit,
Ondanks
het
dat
de
uitfaamde
dak in veiligheid komen.
McCarthy-periode heeft de
gerukte brandweerwagens op een- brug
De heer Wittebol was even door rook in botsing kwam met een tram, waar- House Un-American Activities Combedwelmd. Hij werd naar een zieken- door stagnatie ontstond, was de brand- mittee (HUAC) zich een bijzonder
huis gebracht. Na korte tijd kon hij zrjns
enkele minuten nadat een voorbij- kwalijke naam verworven door de
weegs gaan. Ook een brandwacht, D. weer
maganger
alarm had geslagen ter plaat- nier, waarop allerlei
van Wilgenburg, kreeg last van de rook se. De toegang
reputaties werden
beletage was toen
tot
de
en moest behandeld worden. Hij was
echter al door het vuur versperd. De besmeurd, zonder dat daartoe aanleigauw weer opgeknapt.
mensen, die er zich nog in bevon- ding bestond en zonder dat er later
Van het hoge smalle pand brandden drie waren toen
vermoedelijk al in de volledig
den,
rechtsherstel is gevolgd. Dat
dikke rook gestikt.
nu
weer te gaan gebeuren.
schijnt
De brandweer wist het aanvankelijk
Het verhoor onder ede bevatte bijhoog oplaaiende vuur snel te overmeesteren. De hele brand heeft niet langer voorbeeld vragen over het politieke verdan een half uur geduurd.
leden van verschillende aanhangsters

gang van het huis door de brand vernog gepoogd zich via een
raam te redden. Hij kwam zo ongelukkig terecht, dat hij een zware schedelbasisfractuur opliep. Hij stierf in een
sperd bleek,

Baby in kussen gestikt

—

AMSTERDAM (ANP)
De vrjf
maanden oude Theodorus van der Wiel

uit Amsterdam (Ruysstraat) is dinsdagmiddag in zijn kussen gestikt. De
grootvader trof het kind dood in zijn
bedje aan. De moeder had kort tevoren de baby goed verzorgd in het bedje achtergelaten.

vrouwenliga voor vrede en vrijheid, de
Broederschap der verzoening ((Quakers), het Amerikaanse Joodse Congres en enkele volksvertegenwoordigers hebben geprotesteerd. Dat heeft
echter niet geliolpen.
Het is jammer, want de zaak is
verontrustend. HUAC gaat er nl. in de
aanklacht van uit, dat „de vredesbeweging een ontwapenende, verzwakkende, verwarrende en ondermijnende
uitwerking heeft op die landen, die
het communisme tot slachtoffers wil
maken". Dat is gevaarlijke onzin, zelfs

„Dit stiet de frelle wol oan".

antwoord naar de mening van wie
moet antwoorden aanleiding zou kunnen geven tot een beschuldiging. Het
weigeren van een antwoord op grond
van het vijfde amendement staat

echter, sinds McCarthy, praktisch gelijk aan een bekentenis. En omdat er
van deze openbare verhoren altijd iets
blijft hangen, is dat zo gevaarlijk, en
zo in strijd met een redelijke rechts-

bescherming.

slechtbefaamde commissie. Er is dan ook in brede kring proHet is nodig, dat er tegen wordt ge- test aangetekend tegen deze zaak. De
protesteerd, ook al helpt dat Dagmar „Amerikaanse Unie voor de burgerWilson en haar vrouwen niet direct. lijke vrijheden", de Internationale
voor

Gurbe:

zon

van Women's Strike for Peace. Onder
die vele aanhangsters zijn ongetwijfeld
vrouwen, die 20 of 30 jaar geleden
lange of kortere tijd lid zijn geweest
van de communistische partij of van
aan die partij verwante organisaties.
Maar dat zegt niets over hun huidige
loyaliteit, indien zij nu geen lid meer
zijn en blijken niets van het communisme meer te moeten hebben. Men hoeft
in Amerika op grond van het vijfde
amendement op de grondwet geen
antwoord te geven op vragen, als dat

TenC.
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HARDRIJDERiJEN
Vrijdag 28 dcc. IJsclub .Harmonie'

Driemaal voortreffelijk:
Bohème, Carrell, Vrijman
De van de Duitse televisie overgenomen opera-uitzending op de avond van
eerste kerstdag is een groot succes geworden. Puccini's opera „La Bohème" kwam voortreffelijk op het scherm,
zowel uit het oogpunt van muziek en
akteren als vaa presentatie.
Het gegeven is gebaseerd op de werkelijkheid, zij het dan een sterk melodramatische. „La Bohème" is dan ook
een duidelijke exponent van het verisme,
de vernieuwende stroming die zich in
de laatste decennia van de vorige eeuw
in Italië aftekende. Men had afgere.
kend met de
onwaarschijnlijkheden,
kluchtige verkleedpartijen en mystificaties zoals men die veelvuldig tegenkomt
in de Mozart-opera's.
Het melodramatische in negentiendeeeuwse toneelstukken maakt deze in on<ze tijd dikwijls ongenietbaar. In de opera vormt dit element veel minder of
feitelijk in het geheel (g)een beletsel
omdat de muziek het dramatische werk
verheft, het draagt. Bij de lyrische liefdesgeschiedenis, van „La Bohème" is dat
niet anders. Het was dinsdagavond de
sterk beeldende muziek en zang (ook
al bevat deze opera buiten de algemeen
bekende hoogtepunten zoals bv. „Wie
eiskalt ist dein Handchen" weinig
sterk opvallende passages), die de basis vormde voor een bijzondere luisteren kijkavond. Hoewel er geen „playback" of „mooie plaatjes"- systeem
werd toegepast, gaf de bezetting het volle pond.
We roemen in de eerste plaats de
hoofdfiguren: Donald Grobe, de door
het gedrongene in zijn gelaat aan Orson Welles herinnerende Rodolfo en Evelyn Lear als Mimi. Deze Engelse of
Amerikaanse vokaliste had soms veel
weg van de Nederlandse aktrice Mia
Goossens (van „Jane Eyre"). Ze
beeldde het wat etherische figuurtje
van Mimi treffend uit, waarbij met name in de latere aktes haar mimiek opviel. De grimeur moet een eerste klas
geweest zijn, die het ziekelijke in
haar
gelaatsexpressie goed wist te markeren.

Ook de andere medewerkers verdienen
lof en waardering. Speciaal genoemd
zij nog Ingeborg Hallstein (die op onze
Sigrid Koetse leek) voor haar spirituele
typering van Musetta.
Het was bij tijden aan de uitspraak
van het Duits te horen, dat er nietDuitse artiesten optraden. Hierdoor viel
het lang niet mee de tekst woordelijk
te volgen. Evelyn Lear zong weinig gearticuleerd en bovendien wat binnensmonds. Het oog werd doorlopend getroffen door schitterende decors en in de
tweede akte viel de uitnemende massaregie op. Prachtig had men in de studio
het drukke beweeg in een Parijse stadsbuurt weten uit te beelden. Regisseur
Hans Hartleb bleek een tv-regisseur van
klasse, te zün die alleen op essentiële
momente close ups toepaste. Een laatste lovend woord verder nog voor de
spreker Hans Daniël voor zijn keurig
verzorgde toelichtingen vooraf.

Tweemaal raak

De VARA kwam op de avond van
tweede kerstdag in de lucht met twee

opvallend goede programma's.

„Blankenham"
(Aangesl. bij de KNSB)

HARDRIJDERIJ

VAN VROUWEN

Het tweede programma was een zeer

opvallende en boeiende documentaire
van Jan Vrijman. Op zeer directe wij-

’’

’

’

’’ —. ’

HARDRIJDERIJ

VAN LEDEN

’

IJsclub
„De Friese Grens"
Appelscha

dame).
Aanvang 1.30 uur.

luxe voorwerpen
IJs en weder dienende
Het Bestuur

Prijzen:

HARDRIJDERIJ
VAN JONGENS

HARDRIJDERIJ
VAN JONGENS

’

s—.

’

’

IJsclub „Vooruit"

Benedenknijpe

Oldeberkoop

Aangesloten bij de KNSB

HARDRIJDERIJ
VAN
MEISJES
tot en met 16 jaar

’

Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Lich-

De Nieuwe Komedie onder regie van
muziek (gr.) VPRO: 10.00 Boekbespreking. Erik Vos speelt vanavond om 20.50 voor
VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Voor de de KRO het oud-Nederlands blijspel „De
kleuters. 11.15 Altviool en piano: Moderne gecroonde Leersse", een spel in de
muziek. 11.40 Orgelspel: lichte
muziek.
11.40 Orgelspel: lichte muziek. AVRO: 12.00 zwierige Jan Steen-sfeer. Om half acht
Licht ensemble met zangsolist. 12.20 Uitzen- begint de uitzending met een filmdoouding voor de landbouw. 12.30 Mededelingen mentaire over
het jaarlijkse Mariat.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Sport en re- feest daags na Kerstmis in het Chileencreatie. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, se stadie Andacollo: om 20.20 is er een
eventueel actueel of
grammofoonmuziek. aflevering van „Kijk op kunst". Onze
13.25 Beursberichten. 13.30 Promenade orkest met zangsoliste. 14.00 Hoornkwartet: Greetje Kauffeld zingt o.a. met Inge
Moderne muziek. 14.20 Jeugdboekenschouw. Brück voor de Duitse televisie over het
14.40 Harprecital. 15.00 Hou je aan je woord, tweede net van 20.20 tot 20.50.
vol speelse invallen en literaire spitsvondigheden, (herh. van 23 dejl.).
cember
VARA: 16.00 Grepen uit de muziekgeschiedenis, muzikale lezing. 16.30 Voor
de zieken. 17.00 Voor de teenagers. 17.50
Actualiteiten. 18.00 Nieuws. 18.15 Uitzending van de Partij van de Arbeid.
18.25
Licht orkest en zangsoliste. 18.50 Onder het
mes, praatje. 19.00 Voor de kinderen. 19.10
Kinderkoor. VPRO: 19.30 Vrijdagavond halfacht. 19.50 Daarom
lezing. 20.00 Nieuws.
20.05 Nogmaals oorlog en vrede (111). lezing. 20.20 Batig saldo, terugblik op enkele
woord
uitzendingen. 20.55 Een belangrijk
toespraak.
voor Vrijzinnig Hervormden.
VARA: 21.00 Tango-rumba-orkest met zangsolisten. 21.35 Een schip vol angst, klank22.15 Buitenlands weekoverzicht.
beeld.
22.30 Nieuws. VPRO: 22.40 Verre-kijken, gesprek. VARA: 23.00 Socialistisch nieuws in
Esperanto. 23.10 Spontane reacties, discussie tussen twee ervaren musici. 23.55—24.00
Nieuws.
Televisieprogramma's: AVRO: 19.30 Voor
de rijpere jeugd. NTS: 20.00 Journaal en
vriend
weeroverzicht. AVRO: 20.20 Onze
Higgins, TV-film. 20.45 Flits, maandelitkse
televisiekroniek. 21.30—22.30 AVRO MusicHall.
een programma

DONDERDAG 27 DECEMBER

Regionale omroep Noord on Oost

96,2

FM:
18 30—18.40
MHz. 97,45 MHz. 93,95 MHz.
Regionaal weerbericht van het KNMI in De
18.40—19.45
Bilt. RONO Riadiodagboek.
Grunneger oetzenden. a. „De Beer. de Broezerd en de mosterdpot". een verhoal veur
kinder van schoulbaank tot kroakstoul schreven deur Duut van Goor. Regie: Harm Jan
Tuin. b. „Wonen en waarken in schaar van
Martini", Grunnen zoas 't raailt en zaailt
belicht in korde commentaren en gesprekken
onder redaktie van de heer M. R W. Bos
van de NETO. Vanoavend is het onderwaarp
Neimoudse oritwikkelens ien ons pervincie,
ie heuren een gesprek mit de heer S Broekema, aiktoaris van de provinsioale plankommizzie. c. „Vroagen over Vrouger". meneer
B. van der Veen C-zeun beantwoordt hraiien en
ven van luusteroars over 01d),-oVr,
v
op Grunneger grond. d. „*n O )«*-»n_v«nd
1»- »nds
overdenken deur ds. K. de Noor<;.
Man'j.ni'
iT-"< e.
Hervormd predikant in _ys»fW»yn
-«rtcll
„De Boom" Lidy van
heur overzetten van 'n old T:i-Ks vwhpal
oet ..Het kristallen Serail" vat. F,'«„ S tphia
Kamphoevener, oetgeven bic l'itg. Gade. Den
Haag. 19.45—20.00 Literair Leven. Tiny Mulder over ..Notities van een' lezer".

„Slinger" miste de
schaatssport

Kampioenschap
van Oldeberkoop

HEERENVEEN

—

NATIONALE

HARDRIJDERIJ van MANNEN
op de korte baan
’’ ’ ’ ’

-

van het land en ook nog voetbal. Wat
over voetbal werd gegeven was redelijk. Ook zaalhandbal kreeg een beurt
en verder was er een korte reportage van de schaatsdrukte op de
Loosdrechtse plassen. Maar wat kwamen de schaatswedstrijden er bekaaid
af! Slechts één uitslag: de langebaanwedstrijd in Naaldwijk. Van de tientallen schaatswedstrijden in het noorden op tweede Kerstdag was niet één
goed genoeg voor de VARA. Het belangrijkste nieuws uit het hoge noorden was nu-, dat de Noorderrondritten eerst niet, later wel en toen toch
weer niet zouden doorgaan. Dat de
Elfstedentocht dit jaar niet meer zal
worden gehouden was. na het afnemen van do vorst de laatste dagen,
wel duidelijk voor iedereen. En dat
Chris Meeuwisse en Rudi Liebregts
niet meereden in Veendam was heel
oud nieuws.
Neen. VARA. voor duizenden sport„Slinger"
minnende luisteraarb is
een tegenvaller van 80 minuten geworden.

a. LANGEBAANWEDSTRIJD
VAN MANNEN
OM HET KAMPIOENSCHAP VAN FRIESLAND
500, 1500 en 3000 meter;

b. LANGEBAANWEDSTRIJD
VAN VROUWEN

’

’

HEERENVEEN
(Lid KNSB)

IJs en weder dienende
ZONDAG 30 DECEMBER 1962

NATIONALE
LANGEBAANWEDSTRIJDEN
voor dames,

over de afstanden 500 en 1000 meter

Idem voor heren,
om de Falkena-beker,
over de afstanden 500, 1500 en 3000 meter
Aanvang 11 uur. Aangifte tot zondagmorgen 9 uur in
hotel Vernimmen, Heerenveen, tel. 05130—2114.
De directie

IJstruien
een prachtige collectie

bij

7_n

# C_f

Door de invoering van de werktijdverkorting moet de Friese Koerier op zaterdag eerder afsluiten
dan vroeger.

„Lyts Bigjin"

Oudehome
Zaterdag

29 december

Wij kunnen daarom advertenties
voor schaatswedstrijden op zaterdag na 8 uur 's morgens niet meer
aannemen.
Als u vrijdagavond uw advertenties opgeeft kunnen wij u plaatsing
op zaterdag garanderen.

HARDRIJDERIJ Hardrijderij van
VAN MEISJES kinderen van leden

’ ’

HARDRIJDERIJ
VAN JONGENS

’ ’ ’

IJs en weder dienende
op VRIJDAG 28 DECEMBER a.s.
Afstand ± 75 km.
Voor niet-leden aangifte 's morgens voor de afrit vanaf
8 uur in hotel Dragt, „Marktzicht" te Wolvega.
Inleg ’2.
Vertrek vanaf 10 uur
leder, die de tocht vóór 17 uur heeft volbracht, ontop vrijdag 28 december a.s.
vangt een fraai insigne.
Ook aangifte en starten bij
v. d. Spoel, Mildam, van
10—10.30 uur,
tel. 05136—234.

—

Mededeling aan
ij sclubbestur en

IJsclub

te Jubbega aan
de Streek

VAnTsPANNENBURG

’

Onder de titel

-

(Beschermheer W. J. Postma)

HARDRIJDERIJ
VAN MEISJES

Eendracht"

KON. IJSVER. „THIALF"

Slinger" had de VARA voor 2e kerstdag van 3.30—4.50 uur aangekondigd:
sportnieuws
reportages
grammofoon-muziek en stemmingsbeelden. Vol verwachting klopte ons
hart, immers de VARA „viel nu eens
lekker met het gat in de boter": volop schaatswedstrijden in het noorden

2231
2806
3110
Heerenveen 05130

IJSCLUB „JORWERD"

KAMPEREILAND

GEMEENTELIJKE STERRIT
WESTSTELLINGWERF

De gecroonde Leersse

’ ’

’

—

te grammofoonmuziek. 9.00 Ochtendgymnastiek voor de vrouw. 9.10 Moderne orkest-

HARDRIJDERIJ
VAN MANNEN

IJSCLUB „WINTERVREUGD"

RONDE

.....

2696

OM HET KAMPIOENSCHAP VAN FRIESLAND
500 meter, 1000 meter en 1500 meter;
1,—.
AANSTAANDE ZATERDAG 29 DECEMBER
Minstens 12 deelnemers. Aangifte
Prijzen : eretekens.
donderdagavond
Aanvang rijderij 1 uur.
van 7—9 uur bij F. A. van
Aangifte tot vrijdagavond 7 uur bij H. B. Sienema,
IJs en weder dienende Weperen, tel. 05160—2571
tot en met 15 jaar
Jorwerd, tel. 05106—271.
Het bestuur
60
Prijzen totaal
Het bestuur
voor heren-leden
IJs en weder dienende
Aanvang 11 uur.
tot 12 uur in
Aangifte in de consumptie- Aangifte
café Bouma,
tent van 7—7.30 uur.
tel. 05130—8229
IJs en weder dienende
Inleg 75 cent
Het bestuur Aanvang 1 uur
Minstens 12 deelneemsters
IJs en weder dienende
IJsclub
IJs en weder dienende
Het bestuur
VRIJDAG 28 DECEMBER
„De

IJsclub 'SPANNENBURG e. O.'

—

:

dcc.

’ ’

Langebaanwedstrijden
van leden

Dit zijn de TELEFOONNUMMERS voor het opgeven
van uw ijsadvertenties

’

’

’’ ’

ze en zonder dat de toehoorder de vragen hoorde stellen, werden kinderen aan
(Aangesl. bij de KNSB)
het praten gebracht, waarbij zij zich met
heilige ernst uitspraken over dingen uit
de volwassen wereld. De antwoorden
waren verrassend, ontwapenend, lief Inleg I.— Minstens 12 deelnemers.
en soms aandoenlijk. We hadden een Prijzen:
60.—, 40—, 20.—, 10—, ’s—
zwak voor de jongen, die architect denkt
VRIJDAG 28 DECEIHBER 1962
Hij
natuurlijAanvang 13 uur
te
worden.
bezat
een
dosis
er
m
402
700—24.00 NCRV.
iJ?_£ 7.00 hNCRV: !?2s
Nieuws en SOS-berichten. 7.10 ke levenswijsheid, waarop menige leef- Aangifte tot 12 uur, tel. 05292—8351 of 8391.
Dagopening. 7.20 Amusementsmuziek (er.) tijdgenoot jaloers zou kunnen zijn. De
tot en met 15 jaar op
Het bestuur
7.45 Radiokrant. 8.00 Nieuws. 8.15 lichte monologen werden afgewisseld
door
vrijdag
28 december,
grainmofoonmuziek. 8.45
Lichte orkestmuziek (gr.) 9.00 Voor de zieken. 8.35 Water- versjes en aktiebeelden.
prijzen
om
van 15, 10,
standen. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Grammo’5 en ’2.50.
Slechte start
foonmuziek. 10.15 Morgendienst. 10.45 Viool
Aangifte tot 1 uur bij- H.
en piano: moderne muziek. 11.15 In 't zilDe film „De kleine voortvluchtige"
Jubbega,
Haveman,
ver: programma voor oudere
ovor de avonturen van een bijdehand
12.00 Lichte grammofoonmuziek. luisteraars.
tel. 260
12.30 Mededeltagen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 jongetje in het vertnaakspark van CoInleg 50 cent.
zeer.
ney
jeugd
Island
boeide
de
De
Meisjeslkoor en instrumentaal kwintet. 12.53
Aanvang rüderij 2 uur
op VRIJDAG 28 DECEMBER ï«82
Grammofoonmuziek of actualiteiten. 13.00 aanloop, de manipulaties van kinderen
Minstens 12 deelneemsters
Nieuws. 13.15 Lichte grammofoonmuziek. met een geweer, was uit pedagogi- a. WEDSTRIJD (pi. minus
km)
60
IJs en weder dienende
13.45 Koorzang (gr.) 14.05 Lichte grammo- sche oogpunt zeer aanvechtbaar. Of de
foonmuziek. 14.25 Radiokamerorkest en zang- uit 1953 stammende film in opdracht b. TOERTOCHT (pi. minus 70 km)
Het bestuur
soliste: Moderne muziek. 15.00 Gewijde muvan de Amerikaanse tv werd gemaakt, Aanvang wedstrijd 10 uur. Start te Spannenburg op
ziek ("opa.) 15.55 Licht instrumentaal ensemis ons overigens niet bekend.
het Prinses Margrietkanaal.
ble en zangsolist. 16.15 Duizendschoon
Winterbloeiers, lezing. 16.30 Viool en piano: LUISTEREN NAAR
Aangifte tot vrijdagmorgen 9 uur in het wegrestaurant
IJsclub
klassieke muziek. 16.55 Grammofoonmuziek
„De Witte Tent", tel. 05143—215.
17.00 Voordracht van gedichten. 17.20 LichGoldberg variaties
„Winterwille"
te orkestmuziek (gr.) 17.40 Beursberichten.
Toertocht: aanvang 11.30 uur. Startkaarten en
17.45 Lichte grammofoonmuziek. 18.00 HarJohan Sebastian Bach's Goldbergva- startgelegènheid Spannenburg, wegrestaurant „De
monie-orkest. 18.20 De Hangmat, program- riaties zullen door Stanislav Heller op Witte Tent", tel. 05143—215,
Langweer, hotelschip Jubbega 3e sluis
ma dat schommelt. 18.50 Regeringsuitzen- cembalo worden uitgevoerd. Het eerste „Boertjens"
Zwaantjes",
en
hotel
Drie
„De
Sneek,
ding: Suriname en de Nederlandse Antillen
is te beluisteren via Denemarken hotel Ozinga, IJlst, café Kooy, Woudsend, café
in 1962, door ZE Drs. H. A. Korthals, Vice deel
Minister-President. 19.00 Nieuws en weerbe- II (202 en 283 m), van 19,— tot 19.40 Kuipers, Sloten, hotel De Jong.
richt. 19.10 Licht instrumentaal trio. 19.30 het tweede deel via Denemarken I
Radiokrant.
19.50 Latijns-Amerikaans
or. (1224 m) van 20 tot 20.40. Het symfonie- Deelnemers wordt verzocht slechts de uitgezette banen
kest. 20.10 Dezelfde stem. hoorspel. 21.15 concert van de avond komt uit Brussel te berijden.
Samenzang: Geestelijke liederen. 21.45 Com(Nederlands 324 meter). Het Symfonie- Inleg 1.50 p. p., lid ijswegencentrale 1.25 p. p., in
mentaar en discussie. 22.00 Populaire klas- orkest van de 8.R.T., speelt om 20.25
groepsverband en militairen reductie.
t.e.m. 15 jr.
sieke muziek (gr.) 22.30 Nieuws. 22.40 Wijd
als de wereld, impressies over het werk van eerst Mozart's Ouverture tot „Figaro's Alle inlichtingen verkrijgbaar tel. 05143—215.
op
vrijdag
28 december
IJs en weder dienende
Oekumene en zending in 1962. 23.00 Klassie- Hochzeit", gevolgd door het vioolconcert
ke grammofoonmuziek. 23.30 Lichte gramin G. met als solist Carlo van Neste.
Het bestuur Prijzen: 20, 10 en 5
mofoonmuziek. 23.55—24.00 Nieuws.
Het derde werk is het oratorium ~Le
Aangifte tot 12 uur in café
Hilversum n. 298 m. 7.00 VARA. lü.oo Mystère des Saints Innocents" van HenBrinksma, tel. 05165—212.
VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 VARA ry parraud. Om 22.15 wordt nog uitgeInleg 50 cent.
19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO.
23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. zonden de rubriek „De charme van het
Aanvang rijderij 1 uur
7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Socialistisch chanson".
IJs en weder dienende
strijdlied. 7.23 Lichte
grammofoonmuziek KIJKEN NAAR
Het bestuur
(Om 7.35 Van de voorpagina, praatje). 8.00

RADIO
programma
-

HARDRIJDERIJ
VAN MEISJES

IJSCLUBBESTUREN

tot 16 jaar,
op vrijdag 28 december,
Fochteloo
om prijzen van 15, ’lO Kengetal
en 5.
VOOR
DIE
'S MORGENS
Aangifte tot 12 uur bij IJSADVERTENTIES,
ACHT UUR WORDEN OPGEGEVEN, WORDEN
Postma, Siegerswoude.
Minstens 12 deelneemsters DEZELFDE DAG NOG GEPLAATST.
IJs en weder dienende
t.e.m. 16 jaar
Het bestuur Geeft de ijsadvertenties echter vroegtijdig op. U kunt
op vrijdag 28 december.
dit de hele dag doen, van 's morgens half acht tot
Prijzen
20,—,
10,—,
's avonds acht uur.
5,— en
2,50. Aanvang Zaterdag 29
rijderij 1 uur. Aangifte bij
W. Dokter, tel. 05160—8247.
iNISCH TE BEREIKEN VAN 7—9 UUR *S AVONDS.
IJsclub
Inleg I,—.
IJs en weder dienende
N.V. Friese Pers
„By Joun ütfoun" LeeuwarderAdvertentie-afd.
Courant
Friese Koerier

Aangifte tot 12 uur bij het (aangesloten bij de KNSB)

bestuur.

Siegerswoude

om het kampioenschap van
de gemeente Heerenveen.
(Lid KNSB)
zaterdag 29 december
op
Jongerein
op vrijdag 28 december
40 en medaille
Prijzen
25, 15, ’lO en f 25, f 15 en
afd. Oosterwolde Prijzen:
10
’5.
in café
uur
Aangifte
tot
12
Vrijdag 28 december,
Aanvang
1.30
uur
05130—8229
Bouma,
tel.
's morgens 10 uur,
Aangifte tot 12uur in hotel Inleg
I.—
tot en met 16 jaar
„Tjaima",
tel.
05164—300.
Aanvang
1 uur
op vrijdag, 28 december
*
Inleg 50 cent.
IJs en weder dienende
25,—,
1962. Prijzen
Minstens 12 deelneemsters
15,—,
10,— en f
Zondag 30 december
Aangifte tot 12 uur in
HEDENAVOND:
café Hulst, tel. 05162-370.

’ ’

miger.

HARDRIJDERIJ
VAN VROUWEN

op vrijdag 28 december
a.s. om prijzen van 60,—,
40,—,
20,— of 2 x
Aangifte telefoon
10.
05144—380. tot 11 uur.
op vrijdag 28 december Aanvang rijderij 1.30 uur.
30,
—,
om prijzen van
20,—.
10,— en
5,—. Zaterdag 29 december
Minstens 12 deelneemsters.
Aangifte tot 10 uur in café
Voetberg, tel. 05273—2309.
Inleg 1,—. Aanvang 12.30
uur. IJs en weder dienende.
(estafette, 2 heren + 1

Het eerste was de ijsshow van Rudi
Carrell, geheel op de Hokybaan gerealiseerd en met uitsluitend op schaatsen
opererende 'artiesten. Het was gezond
amusement met een flitsend begin. Car. Inleggeld

rell liet prominente politieke figuren
opkomen w.o. minister Visser. „Zakt u
niet door het ijs, excellentie. Het zou
weer een steek onder water zijn". De
vallen-en-opstaan-artiest Duncan Whaley zorgde voor een van de kostelijkste
nummers, begeleid door verrukkelijke piano-improvisaties. Bijzonder aardig was ook het optreden van het Feijenoord-elftal en het penalty-schieten op
het doel van de Sparta-keeper. Er was
mooie muziek en er waren goede liedjes, nu eens jolig, dan weer wat stem-

Oosterzee-Bantega „Eensgezindheid"

IJsclub

’

IJsclub

IJsclub „lisnocht"

Gemeentelijke
sterrif
Weststellingwerf

IJsclub „Haast U"
Hemrik
(aangesl. bij de KNSB)

HARDRIJDERIJ
VAN JONGENS
t.e.m. 15 jaar,
om prijzen van f 25, ’l5
en 10, op
vrijdag 28 december
Aangifte tot 11 uur in café
Brouwer, tel. 05166—351.
Aanvang rijderij 1 uur
Inleg 50 cent.
Minstens 12 deelnemers
IJs en weder dienende
Het. bestuur

’

IJsclub
Jen, twa, trije'

Nieuwehome
(Aangesl. by de

KNSB)

Hardrijderij
van vrouwen
(prestatie-systeem)
op vrijdag 28 december

Totaal aan prijzen f 100.—

Aangifte tot 12 uur in catr'

Schreur, tei. 05135-204.,
Minstens 12 deelneemster';
Inleg f I.—
Aanvang 1 uur
IJs en weder dienende
Het bestuur

vrijdagmiddag
Aangifte
in café Bos, tel. 05135-248
Bij aangifte leeftijd kinderen vermelden
Aanvang wedstrijd
12.30 uur
IJs en weder dienende
Het bestuur

FRIESE KOERIER

Agenda hardrijderijen
DONDERDAG 27 DECEMBER
Oldeberkoop kampioenschap van Olde-

berkoop (heren-leden).
Wommels Vrouwen. Kamp. Hennaarderadeel.
VRIJDAG 28 DECEMBER
Appelscha jongens t/m 16 jaar 55.—.
Bakhuizen Mannen luxe v.w.
Balk Junioren t/m 19 jr. ’95.—.
Bantega Vrouwen
120.—.
Blankenham vrouwen 65.—.
Fochteloo jongens t/m 16 jaar 37.50.
Hemrik jongens t/m 15 jr. ’so.—.
Jubbega Streek meisjes t/m
15 jaar
32.50.

’

’
’ ’ ’

Schaatsnieuws
van

langebaan
—

VEENDAM (ANP)
Arie Zee was
tweede kerstdag onbetwist de sterkste
deelnemer aan de langebaanwedstrijden
te Veendam. Hij won zowel de 500, de
1500 als de 5000 meter en eindigde in
het totaalklassement met grote voorsprong als eerste.
De uitslag was verder: 2. Vos (Midlaren); 3. Koops (Borgercompagnie)
160.653 pnt; 4. Van Buren (Usquert)
164.300 pnt.
Hoewel
WARMENHUIZEN (ANP)
hij een onverwachte nederlaag op de
500 meter leed tegen Nico Houter heeft
Chris Meeuwisse toch de nationale langebaanwedstrijd
Warmenhuizen,
in
waaraan 74 schaatsers deelnamen, door
overwinningen op de 1500 en 3.000 meter
met ruime voorsprong op zijr naam

—

Jubbega 3e Sluis jongens t/m 15 jaar

’

35.—.

Kampen mannen

—

—

Pfrommer.

Feuilleton en
Tekko Taks op
pagina vier

’

’

’ ’

’

’

IJSCLUBBESTUREN

gebracht.

Het eindklassement luidt: 1. Chris
Meeuwisse (Voorburg) 152.267 pnt; 2.
Houter (Wognum) 154.983 pnt; 3. Blokker (Akersloot) 155.733 pnt.
NAALDWIJK (ANP) Rudi Liebregts
is tweede kerstdag te Naaldwijk winnaar geworden van nationale langebaanwedstrijden over 500, 1500 en 3000 meter.
Zowel op de 1500 als op de 3000 meter
was hij de snelste. De resultaten waren:
over 3 afstanden: 1. Liebregts 148.63 pnt;
2. Karstens 152.32 pnt; 3. Van Adrichem
155.75 pnt; 4. Boers 157.64 pnt; 5. Resteren 160.73 pnt.
HARDERWIJK
Klaas Renes heeft
de nationale langebaanwedstrijden gewonnen, dank zij het feit, dat hij twee
van de drie afstanden op zijn naam kon
schrijven. Ondanks zijn slechtere puntentotaal werd hij daardoor eerste in
h-' algemeen klassement vóór Leen

’ ’
’
’’
’

135.—.
Nieuwehome vrouwen
100.—.
Nijega (Sm.) mannen ’lOO.—.
Oldeberkoop meisjes t/m 16 jaar 55.—*
Oosterwolde langebaan leden Jongerein.
Oudega (Sm.) mannen 50.— (avondr.)
Siegerswoude meisjes t/m 16 jr. 30.—.
Spannenburg ronde van Spannenburg.
Wedstrijd 60 km en toer 70 km.
Stiens leden-estafette.
Tzummarum mannen
100.—.
Veenwouden mannen 70.—.
Wolvega Sterrit Weststellingwerf.
Wommels Hennaarderadeeltocht.
Zandbulten vrouwen 230.—.
ZATERDAG 29 DECEMBER
Bantega leden estafette luxe voorw.
Benedenknijpe mannen (kamp gemHeerenveen)
90.— en mcd.
Hemelum mannen 205.—.
Jorwerd Langebaan mannen en vrouwen om het kampioenschap v. Friesland. Eretekens.
Leeuwarden vrouwen kampioenschap
Friesland.
Oudehome kinderen van leden.
Stiens mannen. Kamp. Leeuwarderadeel ’so.—.
ZONDAC, 30 DECEMBER
Benedenknijpe meisjes t/m 15 jr. 60.—
Heerenveen Nationale langebaan dame3
en heren.
DINSDAG 1 JANUARI
Hemelum vrouwen
230.—.

Uw advertenties worden nog dezelfde dag geplaatst, indien zil

vóór 8 uur
's

morgens

opgegeven

worden.

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

0 5139 - 2696
2231
2806
3119

Voor advertentie] in n\- Leeuwarder Courant kunt u ook dit num-

mer bellen.

DONDERDAG 27 DECEMBER 1962
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FRIESE KOERIER

Rouw in twee Friese gezinnen

2 BROERS NA INTENSIEF
ZOEKEN NOG SPOORLOOS

(Advertentie LM.)

In 35 huizen sprongen ruiten

'

Bij koffie
thee en tv
■

__^
■-,■,.■'■■'.■>■■:-'.-■;

______■_■_______

Werkloods
—

ken. Piet bleek inmiddels reeds te zijn
verdronken. Het slachtoffer was als
automonteur werkzaam in Rotterdam
en bracht de Kerstdagen bij zijn ouders
door.
De jongeman
één van de veertien
kinderen
uit
het
De Jong
gezin
was
gedurende
Nn uitgebreide speurtochten
twee dagen i? tegen
SUAMEER
ouderlijke woning
drie
uur
uit
de
eigenlijk nog geen spoor gevonden van twee jongens De Vries die eerste kerst- vertrokken met de bedoeling nog een
dag van een schaatstocht niet zijn thuis gekomen. Aangenomen moet daarom paar uurtjes te gaan schaatsen. Hij reed
worden dat de 15-jarige Hendrikus en de 14-jarige Harke, oudste zoons van op zijn eentje naar Sneek en trof op de
naar huis zijn beide jongere
veehouder en veehandelaar H. L. de Vries (van het Mounepaed) zijn verdron- terugweg
broers. Gezamenlijk gingen ze verder,
ken. Het is niet bekend of de jongens, leerlingen van de LTS te Drachten, waarbij Piet en Herman voorop reden.
Popke sloot de rij en kon tijdig inhoudoor het ijs zijn gezakt of dat zij in een wak zijn gereden.
plotseling
Het laatste wat men van hen weet, is dat zij via de Mounewei in de rich- den, toenijszijn beide broers
stoffelijk overdoor
het
schoten.
Het
ting van het Prinses Margrietkanaal zijn gelopen en daar hun schaatsen heb- schot van het slachtoffer kon tegen zes
ben ondergebonden. Dat was omstreeks twee uur in de middag van eerste uur gistermiddag worden geborgen.

Handschoen van oudste jongen
gaf geen nadere aanwijzingen
—

kerstdag, nadat hun ouders de waarschuwing hadden meegegeven om voorzichtig te zijn en in elk geval voor donker, een uur of vijf dus, weer thuis te
zijn. Toen de jongens er omstreeks zeven uur nog niet waren, waarschuwden
de ongerust geworden ouders de politie.

Speurtochten op het Prinses Margrietkanaal en het Bergumermeer, waaraan
tientallen inwoners uit Suameer en verdeelnascheidene rijkspolitiemannen
men, hebben echter geen resultaat opgeleverd. Ook gisteren werd het zoeken
Voortgezet en politiemannen vonden des
morgens een glacé tussen de Bergumer
brug en het Bergumermeer, ongeveer
ter hoogte van de Suameerdervaart.
Het bleek, dat de handschoen had toebehoord aan Hendrikus, die de glacé's
enkele weken geleden als Sinterklaas
cadeau van zijn ouders gekregen had.
Hoewel ter plaatse naar zwakke plekken en vakken in het ijs werd gezocht,
leverde ook dit niets op. Ook zondagmiddag is nog weer op het ijs gezocht,
donder resultaat.
van de NV
De 45-jarige
in
Fabrieken
Thermo-Chemische
Ned.
Suameer, de heer W. Jansma, meende
jongens dinsdagmiddag omstreeks
drie uur op het ijs te hebben gezien
'üssen Wartena en Grouw, maar hij is
6r niet zeker van.
Hulp van paragnosten
Na een martelende onzekerheid hebben de ouders van de vermoedelijk verjongetjes
bonken jongens, die nog tweesamenwer?an 7 en 5 jaar hebben, in
king met familieleden tweede kerstdag
hulp ingeroepen van een tweetal paagnosten. De Utrechtse paragnost Geaard Croiset gaf telefonisch zijn visie

(Advertentie LM.)

over het geval en beloofde vandaag in
Suameer te komen, wanneer de lijkjes
dan nog niet waren gevonden. Een Groningse helderziende werd gistermiddag
per auto uit Groningen naar Suameer
gehaald. Positief resultaat hebben ook
deze pogingen tot nu toe niet opgeleverd. Men verwondert zich er over dat
niemand de jongens op het ijs gezien
heeft. Ze hadden thuis ook niet gezegd,
waar ze heen zouden gaan. Het vinden
van de glacé geeft slechts een beperkt
aanknopingspunt, omdat Hendrikus deze zowel op de heen- als de terugreis
kan hebben verloren.

Moeilijk zoeken

Het zoeken, dat de avond van de tweede kerstdag voorlopig is gestaakt, werd
Overdag ernstig bemoeilijkt door de
sneeuw en het feit, dat tengevolge van
het draaien.van de wind wakken dichtvroren, die de eerste kerstdag nog open
lagen.

Het schaatsen op de kanalen was eerste kerstdag nog een uiterst gevaarlijke
zaak, doordat maandag nog
enkele
tankschepen hun weg door het ijs zochten en op verschillende plaatsen nog
open plekken waren.

Twee broers in
wak de oudste
verdronken

—

SCHARSTERBRUG —Op de Witte
Brekken bü Sneek is in de middag van

tweede kerstdag: de 22-jarige Piet de
Jong uit Scharstérbrug in een dichtgevroren wak gereden en verdronken.
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Nieuw politiebureau
in gebruik genomen

-

7

—

Ervaar het wonder van

IH

Supp"hose

___■__■_ JOO% nylon-zonderrobber

Konijnenexpositie

—

te

Assen

t

-A-SSEN

S

**°nijngrijs voedster oud W. de

Op de landelijke konijnen-

toonstelling
te Assen zijn o.m. de
°lgende prijzen behaald:
Bruggink, Appel5 franje ram jong, J.
ba;
zg.
zzg
en 2e

ereprijs Ie

Jong,

zzg. Ram jong, dezelfde 3 x zzg,
°edster jong, dezelfde 1 zzg, 3 zg.
"r hangoor zwartbont ram jong Wietgg; konijh Stoelwinder, Jubbega; Ie
ram jong Joh. Kiers Jz., Jub-

-

Het drama speelde zich af voor de
ogen van t 'cc jongere broers, de 18-jarige Popke en de 16-jarige Herman.
De laatste raakte eveneens te water,
maar kon met moeite door Popke worden gered, die er in slaagde de drenkeling met een sjaal op het ijs te trek-

NOORDWOLDE
De politie beschikt thans over een modern bureau.
Het gebouw werd maandagmiddag officieel door burgemeester Huisman overgedragen aan de inspecteur Huisman,
korpschef van de gemeentepolitie in
Weststellingwerf. Daarbij waren aanwezig de wethouders Piek en Tolman, vertegenwoordigers van de plaatselijke organisaties te Noordwolde en de echtgenoten van de leden van het politiekorps
te Weststellingwerf.
Vanaf de toegang tot het nieuwe bureau, tot aan de weg (Twijgstraat) stonden de politiemannen opgesteld, om de
autoriteiten en genodigden door te laten naar de nieuwe behuizing van het
korps Noordwolde. Burgemeester Huisman wees er in een toespraak op dat
toen op 1 januari 1958 in. Weststellinggemeentelijk
werf een
politiekorps
moest worden geformeerd, deze formatie gemakkelijker ging dan het zorgen
voor de huisvesting. Bij de voorbereiding werd hij bijgestaan door inspecteur
Huisman, waarvoor de burgemeester
zeer erkentelijk was. Met veel voortvarendheid werd eerste gewerkt aan het
hoofdbureau te Wolvega, dat in nog geen
elf maanden klaar kwam.
In Noordwolde, aldus de heer Huisman,
beschikte men nog over de oude kazerne, die echter in zeer slechte conditie verkeerde. Na het gereedkomen van het
bureau te Wolvega, werd er dan hard
gewerkt om de plannen voor een nieuw
politiebureau te Noordwolde te verwezenlijken. Gelukkig is het thans dan zover dat het nieuwe bureau kan worden
overgedragen.
Inspecteur Huisman richtte zich tot
burgemeester Huisman, die hij dank
bracht voor de totstandkoming van dit
nieuwe gebouw waarvan, naar hij hoopte, de politiemannen te Noordwolde, een
dankbaar gebruik van zullen maken. Namens alle leden van het politiekorps
Weststellinpwerf bood hij burgemeester
Huisman een glas in lood raam aan, dat
in de hal van het gebouw was geplaatst.

Zeelander blauw ram oud Piet
Hz Appelscha, 5 zg. voedster
jw 4 dezelfde 2 zzg; ram jong Havana
' de Vries, Appelscha, ereprijs en 1
s hoedster jong dezelfde 3 zg.
j.~eilenaar voedster oud Harm Bron,
I gg; voedster jong S. O. de
58. Jubbega lgg.
rassen: Rex wit voedster
jo*|e Y. Landman, Oldetrijne 1 zg; ram
J. Zandstra, Wolvega ereprijs 1
g
Wolv- en 2 zg; ram jong E. Prins,
tysa 3 z2'< voedster jong J. Zandstra,
ty lvega, ereprijs 1 zg, 3 g; ram jong
Wolvega zzg en 5 zg.
ram oud Tamme Sein9
tyi ' Jubbega 1 gg; ram jong A. E.
bun<l Delfstrahuizen 1 zg. Rus bruin,
Uitvoering De twa Doarpen
ga *}w ram oud S. O. de Jong, Jubbeg.
zg,
dezelfde
1
*S
Niettegenstaande gladde
voedster oud
MILDAM
(s
marter blauw ram jong wegen en snerpende kou was zaal Van
Sloothaak, Oudehome zzg.
der Spoel geheel gevuld toen de toneelvereniging „De twa Doarpen" haar eerste voorstelling van het winterseizoen
de gladheid gevallen
gaf. Opgevoerd werd: „Ho alder ho gekafloop
van
de
Na
haTpNKERBROEK
van O. Nieuwenhuis, een vertaling
ker"
V rar ydertj, toen bijna iedereen reeds
Hollandse stuk: „De gebroehet
H.
van
kwam
mevrouw
V
Vertrokken,
De vele komische scènes
Kalkoen".
ders
bij het naar huis
«a» * zWal—Postma
daverend gelach op.
vaak
een
wekten
pols
vallen
dat
ze
haar
Wm °danig te
goed
gespeeld. De vele
en
Heerenwerd
vlot
Er
Ve *■ Na in het ziekenhuis te
ijj;n te zijn geholpen kon mevrouw Van toeschouwers hebben dan ook bijzonder
genoten.
«al huiswaarts gaan.
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Explosieve brand richtte
aanzienlijke schade aan
en

vrachtauto vernield

DRACHTEN
Grote consternatie ontstond maandagmiddag toen tijdens een
felle brand in de werkplaats van de firma M. Stienstra en Zn. aan de Oudeweg,
aannemers van grondwerken, drie flessen acetyleengas ontploften en de daar door
ontstane luchtdruk van 35 omliggende woningen in totaal 110 ruiten vernielde.
Honderden nieuwsgierigen, die van heinde en ver op brand waren afgekomen,
aangelokt door de brede kolom dikke zwarte rook welke zich boven Drachten verhief, kregen de schrik te pakken en zochten een goed heenkomen. Er deden zich
geen persoonlijke ongelukken voor.

—

De vrachtauto en een platte wagen
gingen verloren. De werkplaats brandde geheel uit. Een vierde fles gas bleef
intact, doch door vermoedelijk een minder goede afsluiting stroomde de inhoud

er was geen schijn van kans dat hij daarin kon slagen. In een ogenblik was de
loods een vuurzee. De snel aanwezige
brandweer kon het gevaar voor de aangelegen woningen keren en slaagde erweg, welke dan ook wel een aandeel in in het vuur spoedig te bedwingen.
de felheid van het vuur zal hebben ge'__■_'■
had.
Een vlak naast de brandende loods
**
staande bestelauto kon door behulpzame handen uit de buurt van het vuur
worden gebracht. Een eveneens vlakbij liggende bovengrondse benzinetank
Tijdens het melken
bleef behouden, hoewel er groot gevaar LANGEZWAAG
heeft bestaan, dat deze in brand zou is gistermorgen bij de gebroeders Homstra plotseling een koe gestorven. Bij
raken.
een
nader onderzoek is aan het licht geOmtrent de oorzaak vernemen wij, dat
de chauffeur-monteur, de heer F. v. d. komen, dat het dier miltvuur had. In
met het besmettingsgevaar is
Heide uit Drachten, in de werkplaats verband nog
het dier
dezelfde dag naar het desannex garage een vrachtauto had ge- tructiebedrijf
te Bergum vervoerd.
repareerd en de motor met petroleum
had gereinigd. Toen hij klaar was wilde hij de wagen starten. Daarbij ontstond, waarschijnlijk door kortsluiting
van de electrische bedrading van de motor, een grote steekvlam onder de motorkap. De heer V. d. Heide trachtte de
DRACHTEN
Zoals elk jaar gaf de
daardoor ontstane brand (er lag veel olie Drachtster
Harmonie
ook nu weer een
tussen de tegels van de vloer welke door uitvoering
op
de
van de eerste
avond
de brandende auto eveneens in vlam Kerstdag in zaal Vreewijk.
De voorzitwerd gezet) met zakken te doven, doch ter, de heer W. Jager constateerde
met
voldoening, dat ondianks de concurrentie van prachtig ijsweer de zaal zeer
Brandweer pompte kelder
goed bezet was. Hij kon meedelen, dat
het gemeentebestuur de Smallingerlandbij PTT
corpsen heel goed gezind is. Het
GORREDIJK
pc brandweer is se
heeft hen in staat gesteld waar nodig
Kerstdag
tweede
in actie gekomen. het instrumentarium
vernieuwen.
te
Niet voor een brand maar voor de gro- Daarvoor
komt
de
Drachtster
Harook
postkantoor
te kelder van het
te Gorre- monie in aanmerking. De heer Jager
dijk die vol water was gelopen. Waarhoopte,
corps volgende kerstuitschijnlijk door de vorst was een buis voering dat het
met
de
van de waterleiding gesprongen. De zal kunnen geven. nieuwe instrumenten
grote kelder werd leeggepompt, waarHet programma, dat onder directie
na de leiding werd afgesloten. Deze van de heer Chr. Bylstra
maatregel was noodzakelijk, daar men voerd droeg een populair werd uitgekarakter en
anders geen brandstof uit de kelder had bestond uit marsen, walsen,
nummers
kantoorpersoneel
kunnen halen en het
in nieuwere stijl (veel syncopen) en het
Maandag en eerste kerstdag was het ideaal weer voor ijszeilen. Deze liefhebber
dan vandaag in de kou had moeten zit- nieuwe concoursnummer. De befaamde
was bezig rondjes te dooien op het Nannewijd te Oudehaske.
ten.
Tirolerkapel onder leiding van de heer
J. v. d. Horst volgde met een vrolijk
programma, terwijl Koop Postma en
zijn band de dansmuziek verzorgden.

Geval van miltvuur
in Langezwaag

—

Drachtster Harmonie:
nieuwe instrumenten

—

leeg

—

Sneeuw en mist belemmeren
de schaatssport en het verkeer
Vele kustvaarders liggen werkloos in
Harlingen Ameland geïsoleerd
Geen luchtbrug

Twee avonden de
Hogerhuis-Saek

—

JUBBEGA
De Bond voor Staatspensioen, afd. Jubbega-Hoornsterzwaag,
organiseert op 11 en 12 januari twee
bijzondere toneelavonden. De vereniging
't Heidebloempje zal dan opvoeren De
Hogerhuis Saek. Er is voor de toneelaankleding veel werk verzet omdat men
alleen requisieten van een halve eeuw
geleden wilde gebruiken. Dat is gelukt,
zodat ook in dat opzicht van een bijzondere toneelgebeurtenis gesproken kan
worden. Het publiek blijkt dat heel wel
te beseffen door nu al een flink aantal
kaarten is besteld.

het vaartuig weer los te krijgen, samen
voeren ze naar Den Helder. Een gedeelte van de Urker vissersvloot, 37 schepen, die in de haven van Urk waren ingevroren, braken maandagmiddag uit
door het elf cm dikke ijs van het IJselmeer. De zeven grootste vaartuigen voeren voorop en bereikten Kornwerder(Van een onzer redacteuren)
zand, de dertig anderen volgden, maar
naar de haven van Den Oever
LEEUWARDEN De weergoden hebben weer eens een abrupt einde trokken
waar het ijs minder dik was. Vier Makgemaakt aan veel ijsvreugde. Maandag en dinsdag hadden ze het zo goed met kumer garnalenvissers profiteerden van
de schaatsliefhebbers voor: helderblauwe luchten, een vrolijke winterzonnetje de opengebroken geul en voeren naar
er legio. De schaatsers doen er bijvooren koning Thialf had enkele nachten zo stevig geregeerd, dat de wateren een Harlingen.
beeld goed aan voorlopig de meren en
In Harlingen de brede kanalen
behoorlijk dikke ijsvloer hadden gekregen. Er is die beide dagen dan ook volop
te mijden.
van de ijssport genoten. Van de hoofdstad uit konden behoorlijke tochten worDoor de strenge vorst werd de aardapOnderzoekingen van waterstaat en
den ondernomen naar Dokkum, Grouw, via de binnenwateren naar Sneek. pelexport stopgezet. Het ms Prinses ijswegencentrales hebben uitgewezen, dat er zeer vele plekken zijn,
Bolsward en het noorden van de provincie. Helaas heeft de pret slechts één Irene vertrok slechts gedeeltelijk gelaconsumptieaardappelen
den
met
naar
die nauwelijks een laagje ijs hebdag geduurd. Gisteren heeft de sneeuw een spaak in het wiel gestoken. Het Bilbao. De kustvaarder Zephyr, die ben
gekregen. Vooral gisteren heeft
ontbreken van ondergelopen land deed zich toen gevoelen; kon de schaats- leeg van Londen naar Harlingen kwam de kwaliteit
van het ijs op de meren
sport anders op uitgestrekte vlakten bedreven worden, nu is men hoofdzake- om aardappelen te laden, vertrok onin het zuiden en zuidwesten van de
zake leeg naar Amsterdam. De
provmcie geleden door de sneeuw
lijk op vaarten en kanalen aangewezen. Die waren niet overal even betrouw- verrichter
Nassauborg
ligt
vrijdag
gedeelal
vanaf
en door de stroom, die met de zuidsneeuw
te
onderbaar en de
maakte het onmogelijk de gevaarlijke plekken
telijk met aardappelen geladen en wacht
westelijke wind ontstond. Terecht laen
kennen, met het gevolg, dat velen de schaatsen de schaatsen lieten liever nu de dooi af om verder te worden gelaten de autoriteiten dan ook waarden.
schuwingen uitgaan om b« het rijbij de kerstboom bleven.
den op iets grotere wateren de uiterDe 1100 ton metende tanker Esso NeOok de bemanningen van de veerEchter niet alleen de schaatsers zagen
ste voorzichtigheid te betrachten.
maandagavond
derland
69
raakte
even
een streep door hun rekening gehaald, diensten op Terschelling en Vlieland na elf uur op de Waddenzee
Er waren voor vandaag al enkele
in moeilijkook degenen, die op de wegen moesten hebben het deze dagen uiterst moeilijk. heden, vier mijl
toer- en wedstrijdtochten uitgeschrewest
van
Kornwerderverkeren, hebben onaangename uren Toch zijn ze er in geslaagd vrij goed
ven. Zij kunnen waarschijnlijk gedoorgebracht. Hier en daar was het spie- de dienst te varen, zij het niet op tijd zand liep het vaartuig muurvast in het
houden worden, doch de organisaSchipper
zware
drijfijs.
J.
Peereboom
gelglad. Gelukkig dat het verkeer niet maar op tij. De boten kwamen voor schoot een vuurpijl af
toren
hebben er voor zorggedragen,
en seinde met de
druk was; ongevallen hebben zich nu de Friese kust met moeite vooruit. En lamp om hulp.
dat
men
de meren mijdt. Een goede
Het
sein
werd
door
de
hier was het voor de bemanningen uitweinig voorgedaan.
gedachte.
kijken geblazen. Vlak voor de haven van kustwacht van Terschelling gezien, evenDe eilanden Harlingen zit een onafzienbaar ijsveld, eens door de sluiswachters van Kornblijft
dat zich tot ver langs de kust uitstrekt. werderzand.
Vanmorgen had de sneeuw een onge- Eb en vloed stuwen het ijs van de
Met het oog op het feit, dat de winOp het alarmsein voer de zeesleper
wenste makker gekregen: mist. Vooral zandplaten voor de eilanden de Wadden- Stortemelk van bergingsmü.
Doeksen en ter even snel kan terugkeren als hij nu
langs de Waddenkust was die tamelijk zee in en soms moeten de veerboten de reddingboot
Carlot
de
haven
Ter- verdwenen schijnt, heeft het provinciaal
dik. Een strop voor de bewoners van ware ijsvelden doorbreken. Hopelijk zal schelling uit. Vanuit Harlingenvan
bestuur besloten althans vandaag nog
vertrok
Ameland, die.nu de kans, dat hun iso- de mist de bemanningen, die het toch al de zeesleper Waddenzee van G. Attema het verbod om de Friese kanalen en
lement zo nu en dan onderbroken zou moeilijk hebben, niet al te grote hin- voor assistentie. Deze wist de tanker, vaarten te bevaren, te
handhaven. Mocht
worden, voorbij zien gaan, want dé vlieg- derpalen in de weg leggen, hoewel van- die op weg was van Harlingen
naar Den morgen blijken, dat de dooi doorzet
tuigen van de luchtbasis Leeuwarden ochtend van Terschelling werd gemeld,
Helder en thuishaven Den Haag heeft, waar zoals gezegd weinig kans op bekunnen voorlopig het eiland niet berei- dat de mist daar steeds dikker werd. in de loop van de eerste
dan zal overwogen worden de
kerstdag naar staat
ken. Ameland heeft geen bebakening
slepen.
Kornwerderzand
te
Gisteren scheepvaart weer doorgang te doen vinvan zijn vliegveldje aan de weg naar
Vissers blijven binnen werd het vaartuig, dat schroefloos was, den. Voorlopig kunnen de schippers er
Hollum. Er kan dus alleen met goed zicht
door dezelfde sleepboot naar Den
echter wel op rekenen, dat zü tot werkgevlogen worden. Tot nu toe heeft de
De visserij langs de Nederlandse kust der gebracht. Er werd veel hinder Helloosheid gedoemd zullen blijven. Ook de
van
luchtbrug geen dienst gedaan. Wel ligt praktisch geheel stil, vanuit Harlin- het ijs ondervonden.
bemanning
van de boot, die de veerstond er tweede kerstdag een vliegtuig gen vertrokken de zware Noordzeekotdienst
van
klaar voor eventuele noodgevallen, doch ters door de ijsmassa's naar Den Helder
De lijndiensten vanuit Harlingen naar onderhoudt, de NS Staveren-Enkhuizen
heeft voorlopig nog vrijaf.
Engeland
hebben ook moeilijkheden met Vanmorgen kondigden
geen
oproeer kwamen van Ameland
en Terschelling om niet te worden ingede bekende bordpen om hulp te bieden.
sloten. De HA 36 liep in de vaargeul het ijs. Tientallen kustvaarders liggen jes in de stationshallen aan,
dat de veerHarlingen
ingevroren.
thans
in
de Boontjes in het ijs vast. De HA 27,
dienst gestaakt bluft. De ijsgang op het
Schiermonnikoog voelt nu pas goed
visrederij,
eveneens van de zelfde
wist
het grote belang van de nieuwe veerMeren gevaarlijk Uselmeer is te zwaar.
zij
feit,
gelegd
dam. Dank
het
dat deze is
Onverantwoordelijk
tot het „woelige" water, kon de veerDe Bilt is voor de schaatsliefhebbers
Bedrijfsvoorlichting
geregeld
dienst doen. Zij vaart
LEEUWARDEN —De baaninspecteur
boot nog
nog niet al te pessimistisch- Na vanHAULE
De Vereniging voor Bevoortdurend in diep water en al heeft
daag schijnt er grote kans te zijn, dat van de ijswegencentrale in Tietjerksterade bemanning het dan uiterst moeilijk, drijfsvoorlichting Noord-Ooststellingwerf de vorst weer terugkeert. Het schijnt deel had maandag aan weerszijden van
omdat er veel drijfi.is uit de Lauwerszee hield een goed bezochte vergadering on- dat het westen van
de provincie de Hogebrug onder Leeuwarden en de
naar de Waddenzee komt, de mannen der leiding van de heer F. Donker.
en van het gehele land de meeste hin- Giekerksterbrug bij Rijperkerk takken
De heer Elzes, hoofdassistent van de der van de Deense depressie zal on- gelegd om aan te geven, dat het ijs onvan de rijksveerdienst hebben Schiermonnikoog tot vandaag voor een isole- Pluimveevoorlichtingsdienst te Haren dervinden en dat het oostelijk deel van der de bruggen niet betrouwbaar was.
ment kunnen behoeden. Men verwacht- gaf verleden jaar een cursus over de het land nog vorst houdt. Deze kan Jongens hebben deze takken later wegte dat ook heden de dienst normaal zou pluimveeteelt en naar aanleiding daar- nadat de zone met hogere temperatugehaald. Dat dit levensgevaarlijke sikunnen worden uitgevoerd, zij het dat van liet hij nu het woord aan de aanwe- ren gepasseerd is, ook in Friesland te- tuaties schept, schijnen de jongelui niet
nu enige hinder zal worden ondervon- zigen. Er ontstond nu een levendige ge- rugkeren. De temperatuurstijging zal te beseffen. De Friesche IJsbond vraagt
den van de mist. Deze was voor het dachtenwisseling, waarbij de heer El- vermoedelijk niet eens voldoende blijken ons dit geval te signaleren en de ouders
eiland echter niet bijzonder dik en liet zes als gespreksleider optrad. Deze ma- om de sneeuw van het ijs te verwijde- te verzoeken hun kinderen erop te wijeen zicht van enkele honderden meters nier van vergaderen is uitstekend be- ren. Dat is aan de ene kant jammer, zen, dat zij dergelijke takken niet mogen
toe. Voldoende voor de bemanning van vallen, omdat er heel wat onderwerpen want nu blijven de gevaarlijke plekken verwijderen. Het leven van schaatsers
de veerboot om weer uit te varen.
aan de orde werden gesteld.
onherkenbaar. En zulke plaatsen zün kan ermee zijn gemoeid.

-
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Vaarverbod

—

—

—

4

DONDERDAG 27 DECEMBER 1962

FRIESE KOERIER

Werkman-tentoonstelling
in het Princessehof

—

Krystgearkomste K.F.S. yn Frjentsjer

Kollumers spilen knap
stik fan Barend v.d. Veen

LEEUWARDEN
De Leeuwarder
tot bevordering van schilder- en lekenkunst verdient onze dank voor de tentoonstelling van werk van de Groninger
kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman, welke expositie op 21 december werd geopend en nog tot en met 27 januari duurt. Al te weinig waren we in Friesland in
LJOUWERT
Der wie greate bilangstelling foar de Krystgearkomste fan
de gelegenhied werk van zijn hand te zien, werk dat in alle bescheidenheid werd it Kristlik Frysk Selskip yn Frjentsjer, de seale fan de Koarnbeurs wie sa goed
gemaakt, maar dat door zijn bijzondere kwaliteiten vooral na de tweede wereldas fol. It wie der gesellich, bütendoar wie it Krysttiidwaer as fan alde printen,
oorlog een internationale faam heeft gekregen.
it wie goed inoar wer ris to moetsjen en to sjen nei de prestaesjes fan de Kollumers. As oantinken oan de dichter A. M. Wybenga hie de foarsitter, de hear
Werkman, die in 1882 werd geboren kerij (de drukkersrol, staven, blokjes, R. Boomgaardt, as iepeningsfers in biriming fan him keazen: „Wês bliid, wês
(en op 19 april 1945, wegens zijn ille- leestekens, letters, drukinkten in diver- bliid tomoede".
gaal drukwerk in „dienst" van „De se kleuren) en later ook met schabioBlauwe Schuit", door de S. D. werd ge- nen begon met het maken van allerlei
Vn syn iepeningswurd wiisde de foar- dertiid dy joyrider wie, en dat hy derfusilleerd) was als kunstenaar een laat- composities, illustraties enz. van zeer sitter der nochris wer op hoe't de tiid om bisiket syn skuld fan doe in bytsje
„absoluut" vs meifiert. Hwat is der in forskil mei goed to meitsjen. Vn it tredde en léste
bloeier. Het was eigenlijk eerst na 1920 opmerkelijke aard, soms
dat hij met de materialen van zijn druk- maar vaker figuratief-abstract en dan bygelyks fyftich jier forlyn, üs doarpen bidriuw bislüt de reizger himsels noch
uitgaande van of zinspelende op zicht- en stedden en hiele Fryslan leine folie óan to jaen by de polysje, mar de
bare werkelijkheden, die in het werk en folie mear yn it isolemtot, alderhande dochter fan de widdou seit ta dat hja
vervormd maar duidelijk naar voren ko- ütfiningen binne sont dien. Sa is it him trou bliuwe wol. De widdou wurdt
Aan de Rijksuniversiteit te Gronin- men
in kleurenarrrangementen die gro- gjin frage mear oft wy üs oanpasse sille it iens mei de sweager en har soan sil
gen is geslaagd voor het artsexamen Ie
bewondering
te
de tiid past üs wol trouwe mei Els, syn faem.
afdwingen. „Druksels" by de tiid of net
gedeelte H. Roebers uit Havelte. is bevorderd tot arts H. J. Hoekstra te Hee- noemde hij deze werken, waaraan hij oan. Dat is in nuodlike saek. Wy mieIt gegeven komt jin nochal hwat yrrenveen en slaagde voor het notarieel zijn bekendheid in de eerste plaats ne dat wy yndustrialisearje moatte, dat réeel foar. Net allinne om de bidragen
staatsexamen derde gedeelte F. Tuinstra dankt; daarnaast heeft hij ook litho's, wy it toerisme bifoarderje moatte, der't it op fêst sit, om it PEB dat lametsen, houtsneden en schilderijen ge- ensfh. mar sjogge wy de gefaren wol pen by in firma as dizze bistelt, mar
te Wommels.
Zuster T. E. Lieve, afk. uit Olde- maakt. Bovendien heeft hij gedichten dy't dat ynhat foar Fryslan?
ek om't it stik net düdlik makket hwermarkt, verpleegster in het Hervormd nagelaten.
Der binnë forskate positive dingen oan om de dingen sa barre moatte en net
Diaconessenhuis te Amsterdam, slaagVerfijnd kleurgevoel
de voor de Stafcursus gegeven door de
to wizen: it tal twatalige skoallen wrei- oars. Se krije inoar fansels, al is der
KLturele in great part fan it trêdde bidriuw neLandelijke Prot. Stichting tot opleiding
In de geëxposeerde 60 bladen spreekt det him üt, der binne rounom
van verplegenden in samenwerking met sterk
yn de Selskippen wurdt dich om dat to forpraten. Lit it gegekommen,
Rieden
spel.
een element van
Men kan
de Gezondheidscommissie van
de
(wy witte net hwat
zich zo goed voorstellen, dat Werkman nije moed wekker, de jongerein is ak- ven dramatysk wêze
CICSA.
syn biwurking der óf
Biweging
him
oan'e
iene
Van
der
Veen
Hat
de
tyf.
er vreugde aan heeft beleefd deze te mamelodramatyske
ken en dat hij zelf vaak verrast moet kant lykwols ek tofolle ófsidich halden of ta dien hat), by itstikje
is it in
libben sa't
zijn geweest door het resultaat. Hij fan it folk? It folk hat him ek tofolle om't óf
moet een verfijnd kleurgevoel gehad ófsidich halden fan de Biweging. Bei- wy üs dat foarstelle kinne of dat üs
oertsjüge dat it sa bard wêze kin?
Ds. H. van Tongeren gaat
hebben, dat vrijwel nimmer faalde. Hij de\moatte hja nei elkoar ta groeije, bilangstelling foar inoar ha en foar elDe Kollumers ha it mei oerjefte spi-'
gevoel
werking
had
ook
voor
de
van
silnaar
houetachtige figuren en vormen en vrij- koars idéen.
le. De nije spiiers wiene üt en troch wol
Mij

—

Personalia

—

—

—

—

Kerknieuws

Amerika

—

LEEUWARDEN
Ds. H. van Tongeren, die sinds 11 februari van dit jaar
predikant van de Geref. (Vrijgem.)
kerk van Groningen-Oost is, beroepen
als Reverend (predikant) van de Canadian Reformed Church of Grand Rapids in de staat Michigan in NoordAmerika, zal zondagmiddag 23 dcc. afscheid nemen van de Geref. (Vrijgem.)
Kerk van Leeuwarden. Zoals de plannen thans zijn zal ds. Van Tongeren
dit jaar nog met een vliegtuig naar
Amerika vertrekken.
Ds. Van Tongeren is op 29 mei 1918
te Katwyk aan Zee geboren en werd
30 november 1947 bevestigd als predikant van de Geref. (Vrijgem.) kerk
van Rouveen. Op 19 juni 1955 verwisselde hy deze Kerk met die van Leeuwarden en in febr. 1962 met die van Groningen-Oost. Ds. Van Tongeren was o.a.
voorzitter van de provinciale afdeling
Friesland van de Jongelingsbond.
Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Groningen (vac. J. Matzer van Bloois):
dr. E. J. Beker, stud.pred. te Utrecht.
Aangenomen naar Emmen: W. Goedhart, voorganger noodgemeente te Veenendaal en naar Leersurn: G. Overgaauw te Woubrugge.
Geref. Gemeente. Beroepen te Ridderkerk: C. Wisse te Hendrik Ido Ambacht.

wel steeds zün deze grootgehouden, zij
het ook genuanceerd en doorschijnend.
In de psyche van het individu drong
Werkman niet of nauwelijks door; het
zijn gestalten en geen personen die hij
ons toont.
Uiteraard vindt men niet alles wat hier
te zien is even mooi en treffend. Enkele
van de meest opmerkelijke werken noem
ik hier afzonderlijk.
De absolute „Compositie" (no. 1 van
de expositie) is een boeiende prent vol
suggesties in fraaie kleuren. Het zelfde
kan worden gezegd van de composities
nos. 2 en 3, waarin parasols speels zijn
verwerkt en die aan sommige werken
van Klee doen denken. Een charmante
compositie met twee paarden en veulen
in melodieuze tinten, alsook enkele andere bladen met paarden in rosé en geel
en met ruiters lijken Benners latere
paardjes min of meer te voorspellen. De
bijna surrealistische „Maannacht" met
rode huizen en een grote oranje maan
is zeer boeiend en sfeervol, evenals een
„Vuurtorens met scheepjes". Wonderlijk
schoon van kleur is de dichterlijke
„Compositie met figuur (no. 19), terwijl een paar andere verrukkende composities met figuren hiervoor stellig niet

onderdoen. Gracieus is het blad „Ruiter

en amazone" (litho), zeer schoon het
„Abstract stilleven" met miraculeus
vervloeiende kleurenpartijen,, waarin
oxn. vierkantjes en letters zijn verBAARDERADEEL, 2-9 december 1962.
werkt. Veroverend is ook de „ComGeboren: te Beers: Susanna Janna, dochpositie
met bloemen" (no. 33) en de groter van Ate v. d. Bosch en Neeltje Riedstra; te Mantgum: letje Tietje, dochter van te „Vaas met bloemen" met zijn fasciPlet Tolsma en Tietje M. Klaversma; te nerend bedreven spel met stempels van
Hyiaard: Baukje, dochter van Jacob de verschillende aard. Verdroomd is het geVries en Rinake Boorsma.
Hoge der
Overleden: Geertje Hiemitra, 73 Jaar, te stempelde blad „Pakhuizen
aantrekkelijk
mysterieus
en
de „FiA",
Oosterlittens.
guur op pier in zee" en prachtig zijn de
TIETJEHSTERADEEL, 14—21 dcc.
Geboren te Oostermeer: Cornelis Folkert,
zoon van Albert Brouwer en Beitske Leen-

Burgerlijke Stand

stra; Pleter Sijbren. zoon van Tobias Hoogeveen en Sijtske Zandstra;
te Eestrum:
Douwe, zoon van Tjltze de Jong en Anna
van der Land; te Hardegarijp: Janke, dochter van Hendrik van der Veen en Grietje
van der Zwaag.
Ondertrouwd: Oede Dijkstra, 22 jaar, te
Molenend en IJtje Hietkamp, 21 jaar, te
Suawoude; Pieter van der Wal, 30 jaar, te
Noordbergum en lebeltje de Vries, 24 jaar,
te Bergum; Freerk Vlasman, 29 jaar, te

Purmerend en Aukje van der Land,
24
jaar. te Hardegarijp; Schelto van der Lijn,
jaar,
Zwaagwesteinde
Jantje
24
te
en
Joud
van der Veen, 24 jaar. te Suawoude; Geert
Jan Fonk, 21 jaar, te Bergum en Detje Bos,
21 jaar, te Leeuwarden.
Gehuwd: 3 paar.
Overleden: Dirk van Asten, 83 jaar, weduwnaar van Talkje Haakma. te Noordbergum; Baukje Rekker, 89 jaar, weduwe van
Jelle Hyikes Visser, te Hardegarijp.

HASKERLAND, 13—19 dcc.
Geboren te

Oudehaske:

Wobbe

ACHTKARSPELEN, 13—19 dcc

Pieter,

Jantje Kooi-

.

Geboren te Surhuisterveen: Hiltje, dochter
van A. de Jong en M. Nicolai; te Drogeham: Tjitske, dochter van F. Huisman en
S. Borger.
Ondertrouwd: T. van der Meer, 27 jaar,
te Zwaagwesteinde en A. de Roos, 20 jaar,
te Twijzelerheide.
Gehuwd: 4 paren.
Overleden: L. Douma, 79 jaar, echtgenoot van B. Stuivenwold, te Twtizelerheide;
T, Bos, 82 jaar, gehuwd geweest met C.
Bos, te Boelenslaan.

LEMSTERLAND, 13—19 dcc.
Geboren

te Lemmer: Sivik Herman, zoon

van Herman Bartele Colenbrander en Jitske
Coehoorn; te Echten: Ullke, zoon van Johannes Harmen Hoogeveen en Hiemkje Wijnja; te Lemmer: Ariaan Martijn, zoon van

Abraham Moraal en Jantiena Carolina ten
Veen; Bouwe Gert, zoon van Marten Folkert de Vries en Anny Stoker.
Ondertrouwd: Doeko Dijkema. 23 jaar, te
Bant en Bertje Gatzonides, 23 jaar, to Echten; Lolke Kooistra, 20 jaar, te Munnekeburen en Nanke Luik, 19 jaar, te Echten.
Gehuwd: Ludwlg de Boer, van Makkum
van
en Pietje Wouda, van Lemmer; Arend jaar,
Looü, 21 jaar en Fetje Postma, 21
belden van Lemmer.

.

Marktberichten
VEEMARKT SNEEK, 24 dcc.
Aanvoer: 7 melk- en kalfkoeien f 630—
t 750—f 875; 20 slachtkoeien f 1.85—i 2,
1 2.20—* 2.33 gesl. gew.; 10 pinken f 325—

f 400—f 480; 4 graskalveren f 175—t 300; 80
nuchtere kalveren f 28—f 45, f 65—f 75;
3 bokken en geiten; 97 weide- en slachtschapen f 85—ü 125, f 2.10—f 2.30 gesl. gew.;
200 weide, en stachtlammeren f 55—<f 75,
I 3.95—1 4.35 gesl. gew.; 22 slachtvarkens
f 1.50—t 1.65 levend. Totaal 443 stuk».
Stemming: Gebruiks- en slachtkoeien kleine aanvoer en vlugge verkoop, prijshoudend.
Dit betrof ook de pinken afdeling. Graskalonveranderd.
veren «temming en prijzen
Nuchtere kalveren weinig aanvoer, goed gevraagd en prijshoudend. Schapen en lammerenmarkt aanvoer niet groot en ruim prijshqudend. Slachtvarkens vlugge verkoop prijshou-end. Woensdag 2 jan. 1963 veemarkt.

’

diafane kleuren in „Amsterdam-Castri-

cum". Een delicate j.Compositie met figuren" en een „Vrouweneiland met rode gestalten verdienen tenslotte zeker
ook afzonderlijke vermelding, zoals trouwens menig ander werkstuk dit waard
zou zijn.
Dat er geen schilderijen aanw islg
zijn is niet dadelijk zon gemis. Want
juist in de verbeeldingsrijke druksels en
ook in grafiek gaf Werkman het beste
dat hij te geven had. Dat dit niet weinig
was bewijst deze expositie opnieuw. Ze
maakt ook duidelijk, dat Werkman op
moderne kunstenaars invloed moet hebben gehad
G. STRUIKSMA

efkes swak, mar hiene har goede amerijen. Spiiers as dy fan de widdou en
Mia, de dochter, roune'n der in ein üt.
De sweager spile gauris to statysk. De
reizger koe foar in reizger hast tomin
üt syn wurden komme, al gyng it ek
om in pynlike saek. De fegueren fan
pake en beppe binne hwat ryklik Schuitmaker-eftich wurden yn de sm sa't se yn
Fryslan faken spile wurde, dat wol sizze: to bot oanset, krekt efkes tofolle karikatuer üt en troch. Dat san man Ko
hjitte wol, omdat dat moderner is, ynsté fan Kobus, liket hwat nuver.lnsta(dat
veringsütspraek as „asjobleaft"
nimmen yn'e deistige omgong seit)
jowt in ünnatuerlike sfear. Jitris, alle
respekt foar de prestaesjes fan de Kollumer spylders, men moat hoopje dat
hja sels dit stik noch net it idéael achtsje
fan hwat in kristlike ploech op in
Krystgearkomste nei foaren bringe kin.
Men kin it har lykwols net al to kwea
nimme as hja dêr tsjinyn lizze dat hja
gjin better fine koene, hwant de situaesje fan üs Frysk amateurtoaniel is
sa't er is.

Voor morgen twee
schaatstochten
vastgesteld

—

HEERENVEEN
Voor morgen, vrijdag, zün de ronde van Spanneburg en
de sterrtt van Weststelluigrwerf uitgeschreven. Aan de ronde van Spanneburg is een wedstrijd verbonden over
een afstand van 60 kilometer. De toerrijders moeten 70 km afleggen.

De boer heeft het
weer niet begrepen
Het lang verwachte antwoord op de
ingezonden stukken in de Koerier van
19 december was wel ongeveer zoals ik

mij dat had voorgesteld.

Die boeren hebben er natuurlijk weer
niets van begrepen. Nee, een boer begrijpt niet alles, tenminste niet van een
journalist, die met woorden kan goochelen. Maar hij begrijpt toch zeer goed,
dat in een tijd waarin alles duurder
wordt en hij voor zijn producten, waarvan de prijs door de regering wordt
vastgesteld, steeds minder ontvangt, hij
onherroepelijk aan lager wal raakt.
Maar om op het stukje van Ten C.
terug te komen: „Ik had alleen maar
de eerste helft moeten lezen. Al die

23

„Mason en Williamhurst", zei Malcolm

nadenkend.
„Dat was onze enige houvast", gaf de
detective toe. „Wij hebben een onderzoek ingesteld naar de firma. Het is een
oude zaak, die een paar jaar geleden
door Speke is opgekocht. Sedert die tijd
is men doorgegaan fatsoenlijke zaken te
doen, maar men heeft de firma nooit bijzonder ondernemend kunnen noemen.
De boekhouder, Vickery, is verantwoording schuldig aan Mellish, nu Speke
dood is. Om kort te gaan we ontdekten,
dat elke employé van Mason en Williamhurst af en toe valse bankbiljetten In
zijn of haar loonzakje had ontvangen".
„Whew! Dan heeft iemand van de firma iets te maken met de valse biljetten".
„Of iemand, die boven de firma staat.
Je ziet onze moeilijkheid. We konden
de aandacht van het publiek niet op de
vervalsingen vestigen om het vertrouwen in onze munt niet aan te tasten. Ja,
zo erg was het", zei de hoofdinspecteur
rustig, toen hij de verbaasde blik van
zhn toehoorder zag. „Als de volle omvang van de vervalsing bekend zou worden en men zou weten, dat er elke
week honderden ponden aan valse biljetten in omloop kwamen, zou men zo bang
worden, dat iedereen zou aarzelen een
biljet aan te nemen. Dat kunnen we niet
hebben".
„Ik veronderstel van niet", gaf Malcolm toe.
„Zeker niet. Al de banken moesten
het geheim bewaren. De zaak is aan de
regering voorgelegd. Ik heb volmacht
gekregen alle banken en andere hulpmiddelen te gebruiken om de valse

hij het pleit al gewonnen bad, begon
met verdubbelde woede aan de rugzak
te rukken en te trekken. Het venijnige
monster lag nu bijna geheel onder water, slechts zijn neus stak nog boven
de oppervlakte uit en dat was juist voldoende om adem te kunnen halen. De
strijd om Tekko, tussen de negers en
de krokodil, die nu weer om het hardst
trokken, zou dus naar alle waarschijn-

der punt 6,

is

de onbehouwen manier

waarop G. M. Lambers de heer K. JVrijling te lijf ging. Och. Ten C. had
het daar dan bij gelaten. Ik althans had
daarover geen drukte gemaakt. Een onbehouwen te lijf gaan zijn de boeren wel
gewoon. U, Ten C. heeft het b.v. heel
goed met de boeren bedoeld, maar uw
schrijven werd toch door talloze boeren
als een belediging of een bespottelijk

maken opgevat. Er waren in een week

tijd haast een dozijn, die zich aan het

„EEN ECHTE PARISIENNE"

—

Inenting tegen
hondsdolheid

—

’

____
—

T. 9-

B,

Liefdadigheid uit
Nimrod's velden
loep- ik onlangs door de
van de Friese Koerier liep en de bf
koring van een in droomnevel gehuWfg'
berypte wereld onderging, zag ik i» „fl
verte een wonderlijk tafreef.
stonden of liepen in gewichtig
de, of listig spiedende houding, in ve\ e
of kreupelhout. Vanuit de verte zag L
direkt, dat er iets belangrijks aan
hand was. Er Werd met stokken K«
zwaaid, gewezen, er werd geslopen e
gericht.
Opgeschrikt uit een stille, vred I*,
0?„k
droom, was ml'n eerste Impuls,
log! Maar waar? Want voor een
waar oorlog al een tijdje aan de
was, zagen ze er nog te goedgeklfJït
en weldoorvoed uit. Of, hij moest n
uitgebroken zijn.
i
Toen ik voorzichtig naderbij sloop. e,cl,
mens heeft maar een leven te ven* e{
zen en je kunt nooit weten, bleek Jle
mijn eigen volk.
Geen oorlog, ,a; i
Een ruige, vlotte pen, zo zelfverzeK e t
trots, vol jagerslust en -grollen, verfde dat het Nimrod en de zijnen wary
die voor mijn ogen door de velden V» ,
ken. Het werd een beste dag. Er Kwe n
men hazen aan de stok en zelfs \m
hazenstaart kwam in 't bezit van et
der drijvers; de haas ontkwam. W«' tt
jagerslatijn of echt gebeurd? Ik
middenin. Een vogel die werd J£t«r
gehaald, vloog bij het ophalen. *?er*
toch nog weg. Maar, hetgeen de la f,ui»
zelf ook trof, waren de hazen die in rl ate
legersteden zaten te dromen in een a.
middagzon, niet bedacht op otftgfi
Toch waren ze nog slim, die stoi**
dieren.
„4
ti3<*
Maar 't leukste was nog wel de n°,
9n
die in volle vaart tegen de laarzenen
een jager opvloog, vluchtte en
weer op zijn belagers inrende, ora ieti
slotte, in doodsnood en
het genadeschot te ontlopen, dat 'Lefi
uit zijn toekomstig lijden had kU'W
verlossen. Hij moest, misschien V*»
een schot, halfblind zijn, verteld*
een jager.
n jJ'
En af en toe klonk opgewekt «"-nsi*
ver het hameren van de tlmme"c efi
van 't bos. De natuur werd ten voi> pe
kwinkslagend door allen genoten ,y
buit was binnen voor die dag e *2ec d«)1
gersvolk maakte zich op, om tevr
naar huis te gaan.
de
Opnieuw kwam er een stilte ov Br
velden.
[e{.
De dieren zwegen en bewogen ver'
Het ziekgeschoten wild had zie*l OgP
scholen en alles keek met stille
en scheen te wachten. Ja, waarop'
Misschien wel op de kristallijn*:", $"
reld, die in de late zon, zou bloeit
een witte dood.
nS.te ,i
Ergens ligt een tableau van doae i,je s
te wachten; op het ..dorp van *
of op iets anders.
i
Een teken op het veld
oo°
a
Liefdadigheid, bedreven met ac
p
van anderen, kost niets,
„„
3*
armer
eigen
Het
hart wordt
barmhartigheid.
*,

°

lijkheid nog zolang als Tekko's krachten het uithielden, kunnen duren. Wat
er in deze ogenblikken ln onze arme
vriend omging valt met geen pen te
beschrijven. Hij zag zijn jeugd, zijn
schooltijd, kortom heel zijn leven aan
zich voorbij gaan. Hij dacht aan zijn
vriend Starreveld, aan zijn huis en zijn
tuin. En toen, ja hoe dat kwam weet

ANDREW MC KENZIE

VALS
GELD

munters op te sporen. De gehele politiemacht buiten Londen heeft instructies met mij samen te werken. Maar
ik heb nog steeds geen vorderingen gemaakt tot ik ontdekte wat er bij Mason en Williamhurst gebeurde. Het was
werkelijk erg vernuftig. Een typiste,
die, laten we zeggen, zes pond per week
verdient, krijgt vier echte biljetten en
twee valse. De valse munters hebben
dus twee pond voordeel. En dat was,
slechts bij één firma. We schatten, dat
Speke de leiding had over ongeveer
vijfentwintig firma's".
„Ik veronderstel ,dat u naar al deze
firma's een onderzoek hebt ingesteld?"
vroeg Malcolm.
„Inderdaad. Door middel van de loonzakjes van alle firma's van Speke werden valse biljetten gedistribueerd. Hij
had meer dan driehonderd employés.
Sommige weken was het geld, voor zover we het konden beoordelen, echt;
soms kon een derde van de biljetten
vals zijn."
„Het zal wel wat werk gekost hebben dit allemaal te onderzoeken", merk-

vraagtekens daarna waren anders bedoeld. Uitgangspunt, schrijft Ten C. on-

schrijven, wat voor een boer al zeer
zwaar werk is. hebben gewaagd met
bovendien nog een goede kans om door
een journalist die over vele voor boeren onverstaanbare woorden beschikt
voor stom te worden uitgemaakt.
U verkeert trouwens in goed gezelschao, Ten C. Hier voor mij ligt n.l. een
verslag van de Zeeuwse Mij. van Landbouw-vergadering. Daarin wordt ook
(Advertentie LM.)
door de heer Wellen, dir. van de Landbouw, gedemonstreerd, hoe grof en onHedenavond, 8 uur
behouwen men kan optreden tegen de
laatste voorstelling van
Ned. boer. Hij zegt n.l. letterlijk:
„De boeren die thans in moeilijkheden«zitten, zijn voor een goed deel geen
met BRIGITTE BARDOT
goede ondernemers. Als een boer er mee
ophoudt boer te zijn is dat vaak omdat hij de capaciteiten van een goede
Auto op dekop in de sloot
ondernemer mist. niet omdat een beWoensdagmiddag paald produkt een te lage prijs opHEERENVEEN
rijksweg
slipte op de
43 nabij het ver- brengt".
keersplein te Heerenveen, een persoWel ja, geef ze nog maar een trap
nenauto bestuurd door de heer G. O. uit na.
Urk. De wagen reed bij de berm neer
Als een of andere hoge ambtenaar toen kwam op de kop op het ijs terecht. taal ongeschikt voor zijn werk blijkt te
Daardoor werd de auto ernstig be- zijn, wordt hij met een groot bedrag
schadigd. Twee van de vier Inzittenden uitgekocht, of hij krijgt pensioen met
liepen verwondingen op, die niet van een dankbetuiging voor de vele aan de
lande bewezen diensten. Er wordt de
ernstige aard waren.
boer altijd voorgehouden, zelfs door hun
leiders, die geen leiders zijn volgens
Ten C, altijd kalm en waardig te blijven. Als ik bovenstaande regels overlees, kan dat toch wel eens moeiliijf
worden. Of heb ik het alweer verkeerd
begrepen? Ik zou dan graag zien, dat
ook heren in een taal schrijven die
voorbereiding
HEERENVEEN
Ter
begrijpen.
van de inenting van honden en katten een boer kan
Schoorvoetend geeft Ten C. toe, dat
tegen hondsdolheid is het gemeentebewel een oude rekening bestaat, maaf
stuur van Heerenveen voornemens om er
denkt dat die nu wel zo langzamerhuis aan huis een drukwerk te laten ver- hij
zal zijn vereffend. Bovendien,
spreiden, waarin eigenaren van honden hand
schrijft Ten C, hebben de boeren et
en katten worden opgeroepen deze die- zelf ook voordeel van gehad al zullen ze
ren voor inenting te laten inschrijiven. dat nu misschien niet geloven. Neen
Men kan dat doen op een antwoordkaart Ten C. dat geloofden ze toen niet en n«
die is bijgevoegd. Daarna volgt een op- niet, maar dat zal wel weer onbegnP
roep voor tijd en plaats van de inenting. zijn.
Er is toen de boeren beloofd, dat de
Waarschijnlijk tussen 7 en 27 januari. De
altijd wel zou zorgen, dat een
kosten zijn 2.- voor een hond en f 1.- regering
goed geleid en economisch verantwoord
krijingeente
-voor een kat. De
honden
voor de boer een redelijk bc'
gen een euhpenning, zonder welke ze ook bedrijf
staan zou opleveren. Zon bedrijf wer»
op
mogen
aan de riem niet meer
straat
ongeveer geacht vanaf de grootte van
komen. De aanmeldingen van honden vuf ha. Later is dat 10—15—20 en zelf»
mogen alleen voor het genoemde doel nog groter geworden en heeft men vo°r
het woord „redelijk bestaan" het vloek*
worden gebruikt.
woord „gezinsinkomen" uitgevondenIk noem dit een vloekwoord, omdat h«*
(Advertentie LM.)
met redelijk niets heeft te maken ca
dan ook nergens anders wordt gebruik*
dan voor een boerengezin.
Dat wat het vereffenen aangaat, Te*J
__———__
C. Immers de grootste concurrenten
van de boer zijn met gelden uit he»
zuivelfonds op gang geholpen. Welke ge?
volgen dat voor de boer heeft gehadgeen mens overzien en ook nifil
Botsing met ree op rijksweg 43 kan
veranderen.
Op eerste Kerstdag
DRACHTEN
Maar wel kan men wat meer begr'JJ
kwam de heer H. Groeneveld uit Wevoor de boer als mens en hod';
zep met zijn personenauto op rijksweg tonen
niet
iedereen
de boer aan te zien vo°'
43 ln botsing met een hert. Het dier de wrijfpaal, waaraan
11
op
slag
was
dood. De auto werd ernstig ge huid kan schuren. hij zijn schurf
beschadigd.

Tekko Taks
en het
Kongo raadsel

38. Tekko zag natuurlijk onmiddelstra.
lijk zijn fout in, maar kreeg geen geOndertrouwd: Sible de Vries, 19 jaar, te legenheid om
deze te herstellen. RadeLemmer en Geeske Bouwknecht, 19 jaar, te
Joure; Pieter Smedema, 25 jaar, te Sneek loos van angst en met de moed der
wanhoop hield hij zich vast, want hij
en Pleuntje Hengst, 21 jaar, te Rohel.
Overleden: Pietje Teppsjna, 74 jaar, webesefte dat wanneer de touwen hem
duwe van Jozeph HuismaoT te Joure; Klaaszouden ontglippen, het met hem gedaan
85
jaar,
Tjalling
Sluis,
ke van
weduwe van
zou zijn. De krokodil, die, toen de
KlompBalen,
idem;
van
Lammert Cornelis
maker. BI jaar, echtgenoot van Trijntje de knoop wat losser schoot en Tekko lets
Vries, idem; Jacobus Hofstra, 75 Jaar, echt- meer naar beneden zakte, meende dat
genoot van Antje Bosma, Idem.

zoon van Jacob Gerrit Cloo en

De Kristlike Toanielploech „Jan Binnes" fan Kollum, ünder de regy fan
D. W. de Haan fan Ljouwert, wist mei
har spyljen wol bislach op de harkers
en taskögers to lizzen, de spanning dy't
yn it bigjin net rjocht komme woe,
bleau letter oan 'e ein ta. It stik Is
skreaun troch Martin van Spaandonck
en üt it Hollansk oerset troch Barend
v. d. Veen. It giet oer in widdou, dy
har man tsien jier forlyn deariden is
troch in „joyrider", hja wrokket dêr altyd noch oer en soe de ünbikende dider noch wol formoardzje kinne. Nei de
dea fan har man, hat hja de saek
dreaun en sahwat krekt geande halden
mei help fan har sweager. Op in stuit
7000
naeit de boekhalder üt mei in
en dat sil ta gefolgen ha, dat de
saek yn it faillissemint rekket of oernommen wurdt troch in konkurrint. De
reizger bringt lykwols beste oarders
yn en hja meije him as persoan ek tige. It docht lykwols bliken dat hy yn-

Ingezonden stukken

te Malcolm op,

„Inderdaad". Brannigan belde om
meer bier. Hij werd blijkbaar dorstig
van het praten. Toen zij weer alleen waren, zei hij: „We zijn erin geslaagd een
paar van onze eigen mensen ln de firma's te krijgen. Dat is niet zo moeilijk,
omdat er gebrek aan arbeidskrachten
is. In andere gevallen sloten we vriendschap met vrouwelijke bedienden. Na
een paar maanden was ik tot de conclusie gekomen, dat er in elke firma
iemand was, die de valse biljetten
distribueerde. Toen richtten we onze
aandacht op Speke. Toen kwamen we
in moeilijkheden. We konden Greystones niet binnenkomen. We hadden een
bevel tot huiszoeking kunnen aanvragen, maar ik had van hogerhand een tip
gekregen, dat we dat slechts in het
uiterste geval mochten doen. Hij was
een man met veel invloed en scheen
iedereen te kennen".
Malcolm was geheel in het verhaal
verdiept. Veel dingen, die hem een raadsel waren geweest, werden hem langzamerhand duidelijker.

ik ook niet, maar toen kreeg hij opeens een schitterend idee. HU klampte
zich krampachtig aan de touwen vast
en terwijl de zweetdruppels hem van
het hoofd gutsten, begon hij met zijn
laatste restje energie de gespen van
zijn rugzak los te peuteren. Eerst de
ene, ja, dat lukte en toen zowaar ook
nog de andere. Hij was vrij.

„Ik denk, dat ik op de een of andere
manier de zondebok moest zijn", merkte hij op. „Men wilde zich achter mij
verschuilen."
„Zo is het", zei Brannigan. „Speke
moet geweten hebben, dat het net zich
om hem sloot. De vervalsingen moeten
uitgevoerd zijn in het souterrain van
Greystones en van daaruit verspreid.
Hij moet zich geleidelijk van de machines ontdaan hebben. Toen die weg waren, moest het huis in vlammen opgaan, en een lichaam gevonden worden,
Speke moest begraven worden, betreurd
jonge
door zijn zakenvrienden. Een
man, die ter plaatse ontdekt werd,
moest aan de politie overgeleverd worden. Dan was iedereen blij en gelukkig
geweest, behalve de jonge man dan
misschien! Hier ging het complot mis.
Je sloeg Mellish knock-out en ontsnapte. Geen wonder, dat Mellish wenst,
dat je bij de firma blijft: hy weet niet,
wat je ontdekt hebt toen je die nacht
van de brand in het huis rondscharrelde."

„Maar was die brand dan werkelijk

nodig?" vroeg Malcolm.

„De brand was een belangrijk onderdeel van het complot. "Het alleen moest
er een onherkenbaar verkoold lichaam
gevonden worden, maar alle sporen van
de machines dienden verwijderd te
worden. Ik twijfel er niet aan of de
meester-vervalser was degene, die de
leiding had bij de gebeurtenissen van
die nacht. Soms vraag ik me ai ..."
Brannigans stem stierf weg.
„Ja?" drong Malcolm aan.
„Of Speke werkelijk dood is."
(Wordt vervolgd)
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Koningin herdacht in kerstrede
het overlijden van haar moeder
—

DEN HAAG (ANP) Koningin Juliana heeft in een nationaal programma over de beide zenders op eerste kerstdag een rede uitgesproken.
'Vooraf werd het slotkoor uit het Weihnachtsoratorium van J. S. Bach gespeeld. Na afloop werd het „A Toi la Gloire" ten gehore gebracht.
volgende

De koningin sprak de

__6i*strede uit'

„Ik kan niet nalaten te beginnen met
nogmaals ons a"er dank, van mijn familie en mij zei" uit te spreken voor
de steun die wij bij het heengaan
van mijn moeder hebben ondervonden
door uw veelvuldig medeleven. Wij
voelden ons verwarmd en verrijkt
door alle herinneringen en gedachten.
Daarnaast ben ik diep onder de indruk van de wijze waarop het Nederlandse volk als geheel, en menigeen
voor zichzelf, zijn eigen band met zijn
koningin Wilhelmina heeft laten blijken.
Al wat over haar gezegd en geschreven is ten afscheid, en over haar
leven, vormt als het ware tezamen
een monument te harer nagedachtenis.
Het is daarbij een heerlijke herinnering, dat ons volk. zozeer in haar
geest, van eendracht en offerzin deed
blijken op haar laatste levensdag.
Ik ben vol onuitsprekelijke dankbaarheid, dat il: moeder zo lang bij
maar voorme heb mogen hebben,
al, dat ik déze moeder en wegbereidster heb meegekregen.
Haar persoonlijkheid was zo sterk,
en zij maakte een zo eigen en origineel gebruik van al de gaven van
hoofd, geest en hart, die zij had ontvangen, dat het me niet mogelijk js
ook maar bij benadering aan te duiden, wat zij voor mij. en voor ons
allen, heeft betekend.
Bovendien zou zij dat zelf niet goed
keuren. Ik laat 't dus aan anderen
over dat te doen, als ze het willen.

—

In, niet van

de wereld

.
. _

Op de omslag var» haar boek
koos zij. als embleem van haar leven, de uitbeelding van het Saeyis
Tranauillus in Undis (veilig temidden der wilde golven). In Gods lei,
ding veilig.
Zo was zij: volledig in de wereld,
maar vrij, want zij voelde zich met

.

'

~

van de wereld.
Moeder was een voortrekker. Ze
streed in het eerste gelid, met een
felheid van overtuiging die ze steeds
beheerste, en met grote vastberaden-

6Hét

.

wens
is bijvoorbeeld een stille
m oorvan haar geweest haar leven
oflogstijd voor haar land te mogen
haar
van
niet
werd
Maar
dit
feren.
gegevraagd Van 1940 tot '45 werd
ar
n
n
z
roepen, de steun te
', aa^,n^
woord, voor hen van wie dat wel gevraagd ging worden.
Zij heeft 50 jaar lang dit land-en
dit rijk gediend, en al haar krachten
en talenten toegewijd aan haar landen rijksgenoten.

"

zri

De jongeren
Mensen vergeten gauw. Hier heeft
men niet vergeten. En de jongeren
het
die haar slechts als figuur uitlangs
verleden kenden, kwamen opk
haar baar, of gingen staan langs de
weg naar Delft. De jongeren hadden
altijd haar belangstelling, niet alleen
moederlijk gericht, maar vooral omdat zij haar hoopvolle verwachting

—

.

steeds weer stelde op de jongere generatie. Veel vernieuwing, verbetering en toenadering heeft zij ook werkelijk zien komen; bij vele andere
dingen werd het trage tempo haar
tot teleurstelling. Steeds, nog tot nu
voor enkele weken, heeft zij in de innerlijke ontwikkeling van ons land en
van de wereld het beste van het
nieuwste opgezocht, en dat trachten te steunen. Tenslotte, naarmate
haar hoge ouderdom haar steeds
meer aan banden legde, verlangde
moeder ook sterker naar het einde
van haar aardse bestaan, en dieper,
on haar eigen duidelijke en reële manier, naar het eeuwige leven. Dit
bleek uit haar begrafenis: haar laatste stralende boodschap.

Teruggevonden kerstrede
Op dit kerstfeest kan ik niet beter
doen dan enkele delen voor te lezen van een kerstrede, eens door
moeder in intieme kring gehouden,
die ik dezer dagen terugvond. Dezelfde tekst als bij haar begrafenis
leidde ook hierbii de vlucht van
haar gedachten. Zii zeide: „Wat
"fiat er riet ieder jaar door nr, s
hart en hoofd heen als wij. tegen
het nierend kerstfeest het kerstevangelie horen voorlezen. ledere
keer qnnieuw i s het zo rijk, zo onuitnutteliik en zouden wii er zoveel over
kunnen en willen zeggen. De samenvatting van aPes zün des Heren
eigen woorden: ..Ik ben met u. al de
dagen, tot de voleinding der wereld".
„Ik ben met u" is voor ons de zekerheid, dat wij, achter deze wereld
der zienlijke dingen, een verborgen
leven hebben, waarvan Hij hèt leven
is. „Ik ben met u", — dat zegt Hij
tot ons allen tezamen en tot ieder
persoonlijk.

Dat is een feit, iets ontzaglijk heeren tevens zo diep ernstig, dat
wij er ons ternauwernood geheel rekenschao van kunnen geven. Wij honen, wij trachten te geloven, dat Hij
bij ons is, in onze hoogst gestemde
ogenblikken ervaren wij er iets van.
doch. dat Hij tesenwoordie is. en dat
voortdurend, ieder ogenblik van ons
Wen, even werkeliik. ia nog wezenlijker, dan onze naasten waarmede
wij omgaan en die wij elke dag zien
daarvoor wanen wij Hem te ver
lijks,

—

weg.

Hoe anders konden wii gaan leven,
als wij die werkelijkheid volkomen
leerden aanvaarden. Hoeveel lichter
zou de last die wil torsen en het
kruis dat wil dragen worden als wij
wisten, dat Hij meedraagt, want als
wij aan Hem denken, dan denken wn
aan de hoogste liefde".

Tot onszelf komen
Verder spreekt zij nojr „van het
en dat verbeeld dat wij vertonen,
tekend is door onze tekortkomingen"
en zegt „dat wii tot onszelf moeten

komen, wat vóór alles nodig is, willen wij het hoofd kunnen bieden aan
de moeilijkheden, die ons misschien
nog wachten. Terugkerend tot dat
oorspronkelijke beeld en toeneming
in gelijkenis met de beeltenis van

—
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HOOFDDORP (ANP)
De afdeling
dravenien Haarlemmermeer van de Nederlandse
«Udentot bescherming van Dieren
Mistietoe-prijs (2040 m): 1. Aïisko (A. Si- Vereniging
grootscheepse
een
actie begonnen om
Zimia
is
S;
e
3.
km-tHd
t.
Adelaar
1.31.4;
S rius
koppel de vele vogels te helpen die in de ring4.40
3.50
pi.
Toto:
w.
8.30
1.80
f5 -40, cov. 4.90.
vaart en in de tochten en vaarten van
(2000 m met autostart).
, Kerstboom.prijs
127.1; de Haarlemmermeer door de vorst in
km-tijd
Zilvertip
(W.
B.
v
Overeem
JHanover; 3. Alpendraf S. Toto: moeilijkheden zijn. Tienduizenden vogels
*"1 Zessetien
5.80 pi. 1.70 4.90 1.70 koppel 15.90 COV. meerkoeten, wilde eenden, wilde zwaautostart): nen en wilde ganzen en ook zeemeeu, 8.20.
Grote Kerst-prijs (2000 m met
van Barke (C. J. Blokdijk) km- wen vinden nog slechts met moeite open
J.I'Jd
- Winata
Gonny; 3. Winston plekken in het ijs.
1.23
2. Wanda
sl>encer.'3-Toto: w. 8.20van
pi. 2.30 1.50 1.70 kophet plotseling invallen van de
pel 4.70 cov. 4.30.
, over vrijDoor
strenge vorst is de afdeling Haar~
aMeling)
II
(eerste
KerstprHs
Grote
m: 1 Visuil S (M. Vergay) km-Ujd lemmermeer genoodzaakt op korte terï°00
1,24.1; 2. Sunny WiMiams: 3. Quicksilyer S. mijn een reddingsactie op touw te zetToto: w. 2.20 pi. 1.80 7.90 koppel 22.80 cov.
ten. Vele dieren dreigen vast te vrie«1.80.

.

HILVERSUM
De uitslagen
te Hilversum gehouden

*"

van

..

.

Kerstprtjs II (tweede afdeling): 1.
Strooper) km-tijd 1.23.6; 2.
3. Kan Pom B. Toto: w.
pi. 2.10 130 1.90 koppel 27.90 cov. 4.50.
Huistprijs (afstand 2420 m): 1. Z. The Saint
JA.
G. Heskes) km-tijd 1.28.1; 2. Astrid van
eterhof; 3. Antha Thelma. Toto: w. 9.80 pi.
"'■ÖO 1.80 1.90 koppel 6.10 cov. 5.20.
Kerstkrans-prijs (2020 m voor amateuml(H. Dragt) km-tijd 1.27.4;
2ers): l. Y. Norton
X. Signal; 3. Yostra. Toto: w. 6.70 pi. 2.40
l-50 160 koppel 5.20 cov. 4.60.
Kerstklokken-prijs (2000 m met autostart):
1.25.1;
I- Zeeadelaar S (M. Vergay) km-tud
?" Veil; 3. Wings. Toto: w. 2.50 pi. 1.50 2.10
koppel 7.- cov. 6.30.
grote kerst-prijs: 1. Visuü S (M.
„Finale
2. Xenocraat; 3.
Xe fgay), km-tijd 1.24.1;
3.20 pi. 1.40 1.60
Suicksilver S. Toto: w.4.90.
cov.
*"*<> koppel 11.80 (2900
m): 1. X Tello (J.
-Kerstroos-prijs
1.26.4;
2. Zsa Zsa du Com_°sting) km-tljd
?ïerce; 3. Winnifred Hollandia. Toto: w. 3.50
1.50 1.40 koppel 4.20 cov. 4.20.
Totalisator omzet: f 195.146.

(P.
S.enocraat
T«eo Messidor;A
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Nieuwe Sovjet-ministers

—

Het presidium
MOSKOU (AFP)
van de Opperste Sowjet (het Russische

Jehova's Getuigen in

Rusland veroordeeld

—

Een niet genoemd
aantal Jehova's Getuigen, die drie clandestiene drukkerijen in de Sowjet-Unie
exploiteerden, zijn tot gevangenisstraffen veroordeeld, aldus meldt het vakbewegingsblad in de Sowjet-Unie, Troed.
Volgens Troed heeft de ondergrondse
Jehova-onderneming instructies gekregen van een centrum van de beweging
in Brooklyn, die niet van religieuze aard
waren. Het waren instructies tot verboden anti-sociale en staatsvijandige activiteit.

MOSKOU (Rtr)

Urker vloot wist uit
te varen

—

Ondanks het hier en
URK (ANP)
Parlement) heeft drie nieuwe ministers
op het IJsselmeer is
ijs
zeer
daar
dikke
genoemd. Het zijn Alexander Stroejef het grootste gedeelte van
de Urker visWie voorzitter van het staatscomité sersvloot, die zondag in de
haven van
y°or handel wordt), Piotr Naoemanko

(voorzitter van het comité voor de voe-

dingsmiddelenindustrie)
,?ssof
c

en Nicolas Ta-

(voorzitter van het comité voor de

;! hte industrie). Voor een vierde comidat voor elektronika, moet nog een
,e>
v°orzitter
worden benoemd. Al deze co""té's zijn op 30 november in het leven

Beroepen.

—

DOOR EEN VERKEERDE machaufvan een vrachtauto
lw is op 230 km ten noorden van
ï$
een botsing ontstaan met
volle autobussen. Elf mensen kwaftlen om het leven en 25 werden gewond.
■— PRESIDENT NASSER heeft Engeland een „derde-rangsmogendheid'
genoemd waarop de Egyptenaren met
medelijden neerzien. Hn
,6ierachting en rede,
dit
waarin hij verklaaro
in een
radio hem persoonlijk
?6a ddat de Britse Niettemin
zond Nasser
? aangevallen.
o.a. aan koningin Elizabeth
v*n Engeland.

noeuvre

—

Christus is leven in de ware, in „de
diepste zin".
„Dit is", zo zegt moeder, „terugkeren tot Hem. die de oorsprong
is van het leven. Leven staat nooit
stil, het roept tot de dagelijkse plichten en tot het dagelijks werk, als
vernieuwde mensen, sterk in de
wondere kracht waartegen de wereld
niet opkan, die alles kunnen dragen
en nochtans nooit ten onder gaan.
Dit is de kracht van het kerstevangelie".

„Ik ben met u"

—

door dit ontwii ons ieder
en geborgen in
Zijn liefde, tot ons allen tezamen
gezegd, bindt dit feit ons tot een eenheid in Hem..."

zaglijke feit voelen
persoonlijk gedragen

Geboorte en dood
Dat wü 't zo

goed op

aarde zou-

den kunnen hebben, daaraan herinnert ons een, die ons hier verliet.
Wij allen leven in de spanning tusbegin en
sen geboorte en dood

—

einde van ons bestaan op aarde.
In dit jaar wel zeer in het bijzonder weten wii allen wat spanningen
zijn met al de zorgen die zij meevoeren. Ook werden wij hierbii, als volk,
gein een eigen gewetensconflict
bracht. Het was een uitzonderlijk
spannend jaar.

De opgaven die de mens voor zich
vindt, kunnen bovenmenselijk schij-

nen.
En toch
als het leven niet een
opgaaf was in de spanning tussen
geboorte en dood, dan was het mensenbestaan zonder vergezicht, met
eindeloos dingen kunnen uitstellen,
niets afmaken en nergens een uitdaging, zou dan alles doelloos en onbelangrijk lijken. Wij zouden zon bestaan van onvolmaaktheid-zondereinde zelfs niet kunnen uithouden.

—

Overvloed aan rijkdom
Maar wij mensen komen en gaan
en hier op aarde zijn wij in voortdurende verandering, en dat is goed.
Op onze hoogtepunten verlangen we
er hevig naar, even stil te staan, om'
het kostbare ogenblik vast te houden, te vereeuwigen. Maar wü weten niet wat een overvloed aan rijkdom ons nog wacht. Het leven gaat
door, in al zijn volheid van kansen
voor ons. die voor het grijpen zijn
voor wie ze maar zien wil. Pas met
de dood ontlaadt zich de spanning en
daar wacht ons het volmaakte, wat
de prijs is waarnaar ieder leven hunkert.
Moeder heeft nu dit hoogste doel bereikt. Zij was en is gelukkig dat zij
haar strijd heeft mogen beëindigen,
en de vrede, het geluk haar nu zo
zonder beperking toestromen.
Zij wilde „Christus voor alles".
Zij is niet meer eenzaam, noch alleen.
In onze levens, tussen geboorte en
dood uitgespannen, komen we jaarlijks langs het ogenblik van Kerstmis.
Kerstmis is geboorte
van het leven dat naar die dood leidde, die alle dood overwint
naar de opstanding toe.
Hij, die met Kerstmis komt, Is
het, die zegt:
„Zie, ik maak alle dingen nieuw".

—

—

Volgels in nood in de Haarlemmermeer

Koersen Hilversum
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Urk lag, er maandag in geslaagd de sluizen in de Afsluitdijk te bereiken. Twee
schepen, de U 72 en de U 36, moesten
naar de thuishaven terugkeren wegens
in het ijs opgelopen defecten.
Het eerste van de kleine dertig schepen, die op weg zijn gegaan om de
Noordzee te bereiken, arriveerde maandag even over twaalf bij de sluizen in
Den Oever.
Voorafgegaan door grote, met 300 pk
motoren uitgeruste schepen en gebruik
makend van elk strookje open water waren de schepen op weg gegaan, nadat een
eerdere uitbraakpoging was mislukt. In
van Wieringen werd de
de
door het zeer vele dikbelemmerd
vaart
ke ijs, dat daar voorkomt.
De uitbraakpoging werd ondernomen
omdat de schippers vrezen, dat zij de
visgronden niet meer zullen kunnen bereiken, wanneer zij in Urk zouden blijven liggen. De meeste schepen van de
Urker vissersvloot lagen reeds in vissershavens aan de Noordzee.

zen, voor de anderen is er geen vol-

doende voedsel aanwezig.
De dierenbeschermers in de Haarlemmermeer begonnen met vastgevroren vogels te bevrijden.

Rivieren zijn nog

goed bevaarbaar

—

Op de grote riDEN HAAG (ANP)
vieren komt nog geen ijs voor, aldus het
ijsbericht, ontleend aan de ijskaart van
woensdag van de Nederlandse IJsberichtendienst van de Rijkswaterstaat in
Den Haag.
Van de kanalen zijn nog goed bevaarbaar het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rij nkanaal.
Het Eemskanaal en de Zaan zijn vrij
goed bevaarbaar, terwijl het Noordhollands kanaal en de Twentekanalen moeilijk bevaarbaar zijn.
Op de vaarwegen in de provincie
Noordbrabant bevindt zich in hoofdzaak
'middelzwaar vast ijs.
Op de Rijn in Duitsland komt thans
licht drijfijs voor, waarvan de scheepvaart praktisch geen hinder ondervindt.
Wel moet op toename van drijfijs worden gerekend.
Op de Mam ondervindt de vaart veel
hinder van het ijs. Het ijs op de Moezel
levert nog geen hinder op.

Nieuw menu
in ruimte:
eendekroos

—

BRUNSWUK (DaD)
Duizend
ruimtevaartdeskundigen uit de gehele wereld kwamen vorige maand in

de Duitse stad Brunswijk bijeen om
zich over de huidige &
van zaken
op het gebied van de technische ontwikkeling van de ruimtevaart te beraden. Naast de zuiver wetenschappelijke onderwerpen richtte de geest
van de onderzoekers zich ook op de
toekomst en over menig plan, dat een
leek als een hedendaags Jules Verne-verhaal in de oren moet klinken,
werd door de sceptische onderzoekers gediscussieerd.

Vragen als: „Wanneer zullen de
maan en Venus bereikt worden?"
werden doorgaans op zakelijke en
consequente wijze besproken.

De geleerden uit Amerika, Engeland, Frankrijk, Japan en Italië zijn
eenstemmig van mening, dat de maan
binnen de komende tien jaar door
de aardbewoners zal worden „veroverd". Eén onderwerp drong zich
bij alle besprekingen steeds weer op
de voorgrond. Het ging om de vraag,
onder welke omstandigheden een
mens in het wereldruim kan leven
en wat hij daar moet eten. Men vroeg
zich tevens af, wat er op de maan en
de planeten te vinden is.
De bekende ruimtevaartdeskundige prof. Briegleb hield in Brunswijk
een voordracht, waarin hij de resultaten van de Europese, Amerikaanse en Russische onderzoekingen met
betrekking tot het voedingsprobleem
der astronauten samenvatte.

Algen
De toekomstige ruimtereizigers zullen zich met algen, dit zijn vitaminerijke één- of weinig cellige wezentjes, die in onze zeeën, plassen en me.
ren leven, moeten voeden. Het menu
van de bemanning van de ruimteschepen zal dus steeds als hoofdbestanddeel algen bevatten, die natuurlijk op verschillende manieren bereid
en geserveerd kunnen worden, zowel
in tabletvorm als in samenstellingen
zoals „Algensalade a La Lune" of
Cocktail „Venus uit de Feeënvijver."
Het Duitse Instituut voor de Luchtvaart in Bad Godesberg heeft een
zeer bizondere algensoort ontdekt:
die als de meest voedzame kan worden beschouwd. Deze zgn. „stapelalgen" worden in gewone eendevijvers aangetroffen: eendekroos.
Prof. Briegleb verklaarde dat dit
eendekroos alle levensmiddelen, zoals
brood, vlees en melk kan vervangen.
Bovendien is deze algensoort een
zuur stofleverander.
voortreffelijke
Daar de algen, wanneer zij uit het
water worden opgevist en beioaard,
tydens
de maandenlange vluchten
zouden bederven, is men op het idee
gekomen dit „voedsel" onderweg in

de ruimteschepen te kweken. Maar
eerst moet er nog onderzocht worden hoe lang de astronauten dit
eenzijdige voedsel kunnen verdragen.
Volgens de deskundigen is het echter niet zon moeilijk probleem.
Men is ervan overtuigd, dat zich
bij de ruimtevaart geen voedingsproblemen zullen voordoen. De ruimteschipkoks zullen zich echter wel moeten beraden over de vraag, hoe men
de algen zal moeten verwerken.
Gerechten als trAlgensoufflé d Ia
Werner von Braun" en ,Jilgen TuttiFrutti & la Titof" zullen binnen afzienbare tijd in het wereldruim smakelijk worden geconsumeerd.
Berndt W. Wessling.

Pacifisten op post
bij kazernes

—

Pacifisten,
HEERENVEEN (ANP)
lid van verschillende vredesbewegingen,
hebben hier en daar in ons land bij kazernes posten betrokken om te getuigen
tegen wat zij als militarisme beschou-

wen.

In Den Haag was de politie van een
dergelijke betoging niets bekend, maar
in Assen bijvoorbeeld stonden leden van
de „Vredesliga" zowel bij de kazerne
als bij de Witterbrug, waar zij aan militairen en burgers een pamflet, getiteld „Vrede op aarde" en een brochure
van het „Comité 1963 voor de vrede"
uitreikten. Verder hadden zij borden bij
zich, waarop leuzen staan geschreven
als „Het licht van Kerstmis verdrijft
de duisternis van het militarisme" en
„Waar straaljagers gieren kan men
geen Kerstmis vieren".
In Leeuwarden stonden bij de Prins
Frederik kazerne eveneens pacifisten te
posten, die pamfletten uitreikten.

—

Bij het begin van het koude jaargetijde gaan talrijke
HAMBURG (DaD)
vrachtschepen en sleepboten in de Duitse binnenhavens voor anker om er te overwinteren. In deze dagen van rust vergeten de binnenschippers hun grote werkgebied op de Duitse rivieren en kanalen en er worden enige „huishoudelijke
weken" ingelast. Het dek wordt grondig nagekeken en de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, die gedurende het hoofdseizoen niet aan bod kwamen. Een

derde van de goederentransporten gaat in de Duitse Bondsrepubliek via de binnenlandse waterwegen. De schepen worden voortdurend gemoderniseerd om technisch opgewassen te zijn tegen de steeds strenger wordende eisen.

EEG bekijkt het Nederlandse

steunplan gemengd bedrijf
—

De commissie den aan landbouwers, die in moeilijkhemeegedeeld
dat zij den verkeren. Zij is momenteel bezig
van de EEG heeft
met het onderzoek van de door het
op 19 december door de
EEG-verdrag gegeven mogelijkheden tot
regering is ingelicht dat deze het voornemen had in het kader van een op te oplossing van het probleem, dat zich by
richten ontwikkelings- en saneringsfonds de inkomensvoorziening in dé landbouw
verband zullen ook
financiële faciliteiten te verlenen aan kan voordoen. In dit
zg.
de gemengde bedrijven op zandgronden de ideeën van de opstellers Van het
eveneens
„professorenrapport"
waarin
ongunstige
in Nederland, die door de
directe inkomentoelaontwikkeling van de marktsituatie voor het verlenen van omstandigheden
wordt
in
bepaalde
gen
landbouwprodukeen aantal belangrijke
van de
diensten
aanbevolen,
de
door
geraakt.
Deze
moeilijkheden
zijn
ten in
mededeling is vervat in het antwoord commissie grondig worden onderzocht.
van de commissie op een schriftelijke Aldus het antwoord van de commissie.
vraag van ir. H. Vredeling (PvdA), lid
van het Europese parlement.
Helicopter bracht
De commissie, zo staat voorts in het
antwoord, is bezig met de bestudering
van het schrijven van de Nederlandse
regering. Zij zal de heer Vredeling op
de hoogte stellen van het resultaat daarvan.
Ten aanzien van de gevolgde procedu-zij
DEN HAAG (ANP)
Een helikopter
re kan de commissie bevestigen, dat
van
de
Marineluchtvaartdienst
in Valde lid-staten herhaaldelijk heeft ver- kenburg heeft woensdagmiddag melk,
voorbegedurende
het
zocht haar reeds
vlees en andere levensmiddelen gebracht
reidende stadium te consulteren om- naar twee binnenvaartschepen,
de
trent maatregelen die zij van plan zijn Zwaluw en de Pax die al enige dagen
te nemen met betrekking tot nieuwe of op twaalf kilometer ten zuidwesten van
het wijzigen van bestaande steunverle- Lelystad in het IJsselmeer zijn ingevroningen, zo wordt voorts gezegd.
ren en vrijwel geheel zonder proviand
Inkomentoelagen zaten.
Aan boord van beide schepen bevinDe commissie heeft er kennis van ge- den zich in totaal vier volwassenen en
kregen dat in sommige Nederlandse
Aangezien ook om melandbouwkringen de wens bestaat dat vier kinderen.
hulp
dische
was
verzocht, maakte een
inkomentoelagen verleend zullen wormarine-arts deze
ravitailleringstocht
mede. Een medisch onderzoek bij de opvarenden bracht echter geen ziekteverschijnselen aan het licht.
De helikopter kon landen op een stuk
dijk in de omgeving van de schepen,
dat niet van land uit bereikbaar is.
Kerstmis is Vandaar uit waren
AMSTERDAM (ANP)
de schepen gemakdit jaar voor de Nederlandse vuurtoren- kelijk en vlug te benaderen.
wachters beter begonnen dan zij tevoren konden veronderstellen.
Precies om middernacht heeft het Leger des Heils bij alle vuurtorens langs
de Nederlandse kust een kerstpakket laten bezorgen.
Luitenant-kolonel P. Deurloo, divisiecommandant van het. Leger des Heils
WASHINGTON (Rtr)
De Sowjetin Amsterdam, van waaruit de actie is Unie heeft tussen 23 en 25 december
geleid, heeft kerstnacht persoonlijk een een aantal kernproeven in de dampbezoek aan de vuurtorenwachter van kring genomen, waaronder een met een
Egmond aan Zee gebracht.
kracht yan ongeveer twintig megaton
In totaal zijn 33 kerstpakketten uitge- op de 24ste. Aldus een mededeling van
reikt aan vuurtorenwachters en hun as- de Amerikaanse commissie voor atoomsistenten. Behalve diverse versnaperin- energie. De commissie noemde niet het
gen zat er in het pakket een schrijf, aantal proeven. Er was echter minstens
map met een door een heilssoldaat ge- een proef per dag in de genoemde pemaakt gedicht, opgedragen aan de Ne- riode geconstateerd, alle in het gebied
derlandse vuurtorenwachters.
van Nova Zembla.
Tot zaterdag had de commissie melding gemaakt van in totaal 36 Sowjetkernproeven in de dampkring in de serie
die in de afgelopen zomer werd geopend.

BRUSSEL (ANP)

Nederlandse

hulp

Voedselgebrek op twee
ingevroren schepen

—

Heilsleger bedacht de
vuurtorenwachters

—

Rusland nam tijdens
de Kerst kernproeven

—

Acteur Ko van Dijk
wordt freelance

—

AMSTERDAM (ANP)
De acteur
Ko van Dijk heeft besloten het volgend
seizoen, d.w.z. na 1 september 1963,
zijn verbintenis met de Nederlandsche
Comedie niet meer te vernieuwen. De
heer Van Dijk heeft verklaard dat hij
in het huidige toneel- en televisiebestel
onvoldoende motieven ziet om zich te
verbinden aan éénzelfde
gezelschap,
waarbij naar zijn ervaring zowel regieals spelmogelijkneden voor hem te beperkt zijn. Hij heeft nog geen vaste
plannen voor het volgend seizoen, maar
hij verwacht dat hij vrij van een vaste jaarlijkse verbintenis aanzienlijk grotere artistieke mogelijkheden, zal kunnen
verwezenlijken.

Prinses Beatrix gaat haar

wereldreis afmaken

—

Prinses Beatrix zal
DEN HAAG
in het voorjaar van 1963 haar afgebroken wereldreis voltooien. Aldus wordt in
hofkringen vernomen. Een bezoek aan
Japan staat als eerste op het programma
Toen de prinses begin december haar
reis moest afgelasten wegens het overlijden van koningin Wilhelmina, vloog
zij naar Nederland terug. In Tokio had
zij tijdens een oponthoud nog een ontmoeting met de Japanse keizer.
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Verkeer eiste elf
mensenlevens
—

Op rijksweg 26 onder Meerkerk is de heer A. J. J. de
MEERKERK (ANP)
Munnik uit Zeist met zün auto over de kop geslagen, nadat een band was gesprongen. De bestuurder werd evenals zijn ongeveer 20-jarige dochter uit de
wagen geslingerd. De heer De Munnik was op slag dood. Zün dochter werd zeer
ernstig gewond van het üs op de sloot langs de Rijksweg opgenomen. Mevrouw
De Munnik kreeg ernstige verwondingen. Moeder en dochter werden in een ziekenhuis te Gorinchem opgenomen. De overige inzittende van de auto, de heer De
Munnik jr., bleef ongedeerd.

—

MAASTRICHT
De 54-jarige mijnLahoye
werker H.
uit Bunde en zijn
22-jarige zoon zijn gistermorgen met
een auto het Julianakanaal in de gemeente Geulle ingerijden. Beide mannen kwamen om het leven. In de omgeving liggende schippers hebben nog
getracht hen te redden.
BRESKENS
De heer Delissen uit
Breskens is gistermorgen op de weg van
Westkapelle naar Bredene met zijn auto
tegen een autobus gereden. De man
was op slag dood.

—

Fietser gaf geen voorrang

—

Op de ochtend van
NAALDWIJK
tweede Kerstdag is de 68-jarige herenkapper P. J. J. de Gier uit Naaldwijk
op zijn fiets in botsing gekomen met
een personenauto en kort daarna aan
de gevolgen van dit ongeluk in een ziekenhuis overleden. De heer De Gier
reed in Naaldwijk een voorrangsweg
op en verleende daarbij geen voorrang
aan een personenauto. De chauffeur van
de auto kreeg een lichte shock.
Gistermiddag is de
ROTTERDAM
3-jarige Christiaan Kolling hard hollend
tussen twee geparkeerde auto's de Schiedamseweg opgerend. Op dat moment
passeerde juist een auto, die het kind
greep. Het was op slag dood.

—

Door spoorbomen

—

De 52-jarige heer P.
ROERMOND
Schwabe uit Bielefeld in Duitsland is
gisteravond om half tien op de spoorwegovergang op de Kapellerlaan om het
leven gekomen doordat hij met zijn auto
tegen een neergelaten spoorboom botste. Hij was eerst door de andere
spoorboom gereden. Bij de botsing werd
de man uit zijn auto geslingerd. Hij is
ter plaatse overleden. Zijn echtgenote
is met zware verwondingen in een ziekenhuis opgenomen. De trein, waarvoor
de bomen waren neergelaten, kon ongehinderd passeren.

—

Bromfietser
In een ziekenhuis

vT_ENENDAAL
is de 23-jarige P. van Schuppen uit Veenendaal overleden aan verwondingen
die hij eerder eerste kerstdag had opge-

Met ziekenauto werd
hij achtervolgd

Gewonde man
weigerde hulp
WIERINGERWERF
—

In de
(ANP)
nacht van zondag op maandag heeft
zich in de Wieringermeer een vreemde
achtervolging voorgedaan. Met een ziekenauto, die gealarmeerd was om een
vervoeren,
gewonde bromfietser te
moest men tot achtervolging van de
man overgaan. Eerder had deze een arts
uit Slootdorp, die eerste hulp wilde verlenen, aangevallen.
De „patiënt", een zekere K. S. uit
Middenmeer, was op de Slootweg te
Wieringermeer van zijn bromfiets gevallen en aan het gezicht gewond. De
arts uit Slootdorp .begaf zich naar de
plaats van het ongeluk om de man te
behandelen. Deze stond dat niet toe en
begon met de dokter te vechten.
De bemanning van de ziekenauto,
die ook was gealarmeerd, en iets later
arriveerde, wilde de dokter assistentie
verlenen. K. S. trachtte er op zijn bromfiets vandoor te gaan. De ziekenhelpers
blokkeerden daarom het achterwiel met
een riem. De bromfietser, die zyn
kracht ontleende aan het gebruik van
alcohol.trok een mes, sneed de riem
door, en verdween in de richting van
Middenmeer, achtervolgd door een ziekenauto.
De politie bezocht hem in zijn woning
en maakte proces-verbaal op wegens
het rijden op een bromfiets onder invloed van sterke drank.

Twaalf mensen
verdronken
(Vervolg van pag. 1)
Losliggende schotsen

—

Op eerste kerstdag
in de namiddag is de 11-jarige Hans de
Boer uit Beemster op het Noord-hollands
kanaal by Purmerend bü het schaatsen
tussen losliggende schotsen terecht gekomen en verdronken. Voorbygangers,
die van verre het ongeluk zagen gebeuren, haalden hem er uit, maar de levensgeesten waren toen al geweken.
Het ijs op de plassen
ROTTERDAM
in Rotterdam is nog steeds onbetrouwbaar. Er hangen dan ook de rode politievlaggen. De 16-jarige leerling-schilder F. van Splunter uit Rotterdam is
toch gistermiddag door het ys van de
Bergseplas gezakt en eronder geschoven.
Hoewel de üswacht hem binnen drie minuten boven water had en hij snel naar
een ziekenhuis kon worden vervoerd,
waar hem zuurstof werd toegediend, is
hy overleden.
Anderhalf uur later schoot de 50-jarige kantoorbediende A. Liotard uit Rotterdam door het ys. Hy kon echter worden gered. Op de Bergse rechteroever
van de Rotte zakten vier mensen door
het ys, wat echter, geen ernstige gevolgen had.

PURMEREND

—

OUDENBOSCH

—

Getrouwde man
Bü het schaatsen

op een leemput te Bosschenhoofd nabij
Roosendaal, is maandagavond omstreeks
vyf uur de 29-jarige heer Alberts uit
Rucphen door het ys gezakt en verdronken. Het slachtoffer laat een vrouw en
eea kind attiter.

lopen bij een verkeersongeval. Hij was
's middags, toen hij per bromfiets de
hoofdstraat in Veendendaal overstak,
door een auto aangereden en had daarbij onder meer een schedelbasisfractuur
opgelopen.

—

HAARLEM
De 81-jarige mejuffrouw D. Kleinhout is overleden na een
verkeersongeluk op de Amsterdamse
Vaart. Zij werd daar aangereden door
een auto. Met een polsfractuur en een
hersenschudding is zij naar de Mariastichting overgebracht, waar zij later
is overleden.
Auto tegen boom
Maandagnacht is een perRODEN
sonenauto tegen een boom gebotst,
waarbij de 26-jarige J. L. Bieringa uit
Roden is omgekomen. Het ongeluk gebeurde op de weg van Leek naar Roden. De auto is waarschijnlijk door de
gladheid geslipt. Voorbijgangers troffen
's morgens het slachtoffer levenloos in
de totaal vernielde auto aan.
GRONINGEN
De 58-jarige R. Folkers is zaterdagmiddag bij het Stationsplein met zijn fiets tegen een trolleybus gebotst. Hij sloeg achterover tegen
het wegdek en werd zo ernstig gewond
aan het hoofd, dat hij ter plaatse overleed. De man reed links van de weg.

—

Buiten-Mongolië en China

Co-existentie bij een

banket in Peking

—

PEKING (Rtr)
De premier van
Buiten-Mongolië, Joemzhagin Tsedenbal, die tevens eerste secretaris van de
communistische partij in zijn land is,
heeft tüdens een banket in Peking hulde gebracht aan de Sowjet-Unie voor
haar politiek \*an vreedzame coëxistentie. Internationale geschillen moeten uitsluitend worden geregeld „langs vreedzame weg en door onderhandelingen"
zo zei hy.
Het banket werd ter ere van hem gegeven door de Chinese premier Tjsoe en
Lai, met wie hij woensdag een verdrag heeft getekend waartrij de lange
grens tussen beide landen wordt vastgelegd.
Buiten-Mongolië is een bufferstaat
tussen China en de Sowjet-Unie. Diplomatieke waarnemers zagen in de rede
van premier Tsedenbal een krachtige
bevestiging van de instemming van zijn
land met het Russisch optreden in internationale kwesties, waarover tussen
China en de Sowjet-Unie geschillen bestaan.

In VS 11 kinderen bij
branden omgekomen

—

NEW VORK (UPI)
By twee branden in de VS zyn elf kinderen omgekomen. In Poughquag (staat New Vork)
verbrandden zes kinderen bü afwezigheid
van hun ouders die in de buurt op bezoek waren gegaan. De kinderen moeten in hun slaap zün verrast. De ouders
ntdekten de brand zelf toen zy by hun
vrienden toevallig uit het raam keken.
Reddingspogingen mislukten.
In Prince Frederick (staat Maryland)
kwamen vijf van de negen kinderen van
een werkloze negerin om het leven. Twee
zusjes (16 en 8 jaar oud) zouden op de
LONDEN (Rtr.-AFP)
In vele delen van de wereld is kerstmis koud
kleinste kinderen passen maar waren
groot
Een
van
de
geweest.
Verenigde Staten, Canada, West-Duitsland,
deel
even het huis uitgelopen. De omgekomen
en
Italië was met sneeuw bedekt. In Barcclona is zoveel sneeuw
kinderen waren 2, 6, 7 en 9 jaar, het Frankrijk
vyfde was een baby.
gevallen dat er in de straten geskied werd. In Zuid-Sicilië lag op eerste kerstdag een licht sneeuwkleed over vroege amandelbloesem. Een aantal bergNEW VORK (Rtr)
Meer dan 120
schepen worden in Amerikaanse havens
dorpen in Zwitserland was geïsoleerd en moest door hefschroefvliegtuiaan de oostkust en de golf van Mexico
gen bevoorraad worden. Frankrijk had de koudste kerstmis sinds jaren. Maropgehouden door een staking van 81.000
seille kreeg 32 cm sneeuw. Meer dan sinds 1866 het geval was geweest. In de
havenarbeiders, die volgens president
Kennedy de Amerikaanse economie zal
ACCRA (Rtr.)
Joe Appiah, een lei- Jura daalde de temperatuur tot 2S graden onder nul. Vele sportprogramma's
wurgen.
der van de oppositie in Ghana die vyf- moesten afgelast worden. In Polen was het treinverkeeer door de zware vorst
De havenarbeiders, die aangesloten tien maanden lang in voorarrest is gezijn bij de „International Longshoremens houden, is vrygelaten, aldus een mede- ontwricht. In Barrow (Alaska) daarentegen was het weer voor de tijd van het
Association" verlieten zondag de kaden deling van het Ghanese ministerie van jaar met een temperatuur van 7 graden onder nul naar verhouding zeer zacht.
bij het verstrijken van de „afkoelings- Binnenlandse Zaken. Met hem kregen
In Bethlehem is weer de traditionele Innsbruck spande de kroon met 27 graperiode" van 80 dagen, die hen door drie anderen hun vrüheid terug.
kerstviering
gehouden. De Jordaanse den onder nul.
een federale rechtbank was opgelegd
Appiah, een vooraanstaand jurist, is autoriteiten hadden daartoe ook nu de
In Stockholm was tweede kerstdag een
staking
van vier dagen in okto- een schoonzoon van wijlen sir Stafford
na een
openge- leger van 900 man in de weer met
met
Israël
36
uur
grens
voor
ber. Aan deze beide stakingen ligt voor- Cripps. Appiah's schoonmoeder en zün steld voor pelgrims. In Rome heeft paus sneeuwploegen, schoppen en zand om
namelijk de eis van de reders ten grond- zoon die in Engeland op school is, wa- Johannes op eerste kerstdag zyn zegen de straten weer begaanbaar te maken.
slag, dat de werkploegen in de havens ren woensdag uitLonden naar Accra ver.
„Urbi et orbi" gegeven voor een raam Ook in Denemarken sneeuwde het tweeingekrompen worden van 20 tot 17 man. trokken om hem te
Appiah is van het Vaticaan. Eerder op de dag de kerstdag.
bezoeken.
Maar het vakverbond blijft erbij, dat jarenlang een vertrouweling van presiHevige sneeuwval
noodzaakte de
hij een kinderziekenhuis.
dit werkloosheid met zich mee brengt. dent Nkroemah geweest en in Londen bezocht
Spaanse
autoriteiten om op eerste
liep
temperatuur
In
Westduitsland
de
Het vakverbond heeft evenwel ver- waren
kamergenoten. Appiah was uiteen van 23 graden onder nul in het kerstdag de grenspost van Perthus in
klaard, dat zijn leden spoedladingen, een derzü
leiders
wintersportoord Garmisch-Parvan de „Verenigde Parde Pyreneën te sluiten. Zesduizend voermilitaire en gevaarlyke ladingen tijdens tij" toen hij in oktober 1961 op beschul- Beierse
tuigen
vakantiegangers
tenkirchen
het
met Franse
graden
tot min tien
in
de stakmg zullen blijven behandelen. Na diging van staatsgevaarlijke activiteiten noorden.
zijn
Spaanse
aan
zyde
de
van de grens
zyn
had
koudste
en
Oostenrük
kerstmis zal op de kaden op grote werd gearresteerd.
gestrand.
twintig
jaar.
witste Kerstmis sinds
schaal worden gelost.

In heel Europa was
kerstmis erg koud

—

—

Staking in VS: 81.000
havenarbeiders

—

Oppositieleiders in
Ghana vrijgelaten

—

Geheime kunstmaan?

VS zouden Russen
kunnen afluisteren

—

Volgens het
NEW VORK (Rtr)
Amerikaanse tydschrift Newsweek beschikken de VS over een kunstmaan, die
Russische telefoongesprekken via ultrakorte golflengten kan afluisteren en de
ligging van lanceerbases voor raketten
precies kan vaststellen op grond van
hun radiosignalen.
De satelliet, waarvan de VS nooit de
lancering hebben bekendgemaakt, staat
bekend als „Ferret". Het doel van deze kunstmaan zou, aldus Newsweek,
vooral zyn, radar- en radiosignalen op
te vangen in het gebied van Baikonoer,
de voornaamste Russische basis voor
het beproeven van raketten. De Ferret
zou de opgevangen gegevens doorzenden aan Amerikaanse luisterposten.

Vraag

te

klein voor aanbod

Afgelopen jaar voor KLM
weer niet gunstig
—
— —

DEN HAAG (ANP)
Ook 1962 is
evenals 1961
voor de KLM een moeiAldus het door de KLM samengestelde jaaroverzicht. Was in
1961 tengevolge van de overgang van de oude naar de nieuwe vliegtechniek een
te grote ruimte ontstaan tussen vraag en aanbod, in 1962 is, ondanks een stijging
van het aantal vervoerde passagiers met 5 procent, deze ruimte nauwelyks kleiner
geworden. Hierbij kwam dat ditmaal vooral het vracht- en postvervoer by de
verwachte groei achterbleef en slechts met resp. 4 en 3 procent steeg.
De tonkilometer produktie was in 1962 406.000.000, d.i. 2 procent meer dan in
naar schatting 9 procent hoger dan het 1961 met 398.600.000. De beladingsgraad
jaar daarvoor en bedroeg 832.000.000 nam dan ook slechts toe met 0.2 protonkms. tegen 762.700.000 in 1961. De to- cent tot 55.8 procent.
tale tonkilometer verkoop
Het aantal verkochte tonkilometers
bedroeg
passage steeg in 1962 met 2 procent tot
262.300.000. De hoeveelheid vracht in
tonkms. gemeten was eveneens 2 procent hoger (128.900.000), het postvervoer
liep met 1 procent terug tot 14.800.000
tonkms.
Het aantal chartervluchten bedroeg in
1962 ongeveer 1440 tegen 1370 in 1961.
Hieronder waren 1228 passagiers- en 212
vrachtvluchten. Gemiddeld werden per
dag byna vier chartervluchten uitgevoerd.
Het aantal in 1962 vervoerde passaWASHINGTON (Rtr)
Amerikaanse politici (leden van congrescommissie giers was 1.465.000 d.i. 5 procent meer
voor de kernergie) hebben bü getuigenverklaringen, die 31 maart en 1 april dan in het voorafgaande jaar toen er
voor de commissie werden afgelegd, ertegen geprotesteerd, dat de Amerikaanse 1.398.000 passagiers werden vervoerd.
autoriteiten buitenlandse regeringen „onder meer technische gegevens hebben De hoeveelheid vracht en post bedroeg
(plus 4 procent en
verschaft over door kernenergie voortgedreveen onderzeeboten". In de zwaar ge- resp. 46.700.000
censureerde verklaring, die pas dinsdag werd gepubliceerd, wordt onder meer 4.090.000 kg (plus 3 procent). Voor de
gezegd dat het Congres tevoren toestemming had moeten verlenen voor het ter vluchtuitvoering op haar 233.000 km.
lange luchtnet, dat 104 steden in 68 lanbeschikking stellen van deze gegevens.
den bestrijkt, beschikt de KLM over 70
Vice-admiraal Rickover, wel de „vaMerkwaardig is dat uit deze verkla- vliegtuigen.
In de loop van het jaar werden twaalf
der der kernenergie-onderzeeboot" ge- ring moet, of althans kan worden afgenoemd, was één dergenen die voor de leid dat Washington en Londen al aan- vliegtuigen verkocht, t.w. een de Havilcommissie had getuigd. Dit was gebeurd zienlyk eerder contact met elkaar heb- land Dominie, twee Super Constellatiaan boord van het door kernenergie ben gehad over een kwestie die, naar ons L-1049 H, twee Super Constellations
voortgedreven vliegdekschip „Enterpri- men had kunnen menen, pas aan de or- L-149 H (vrachtvliegtuigen), twee Conse", dat toen deel nam aan oefeningen, de was gekomen by de ontmoeting tus- stellations L-749 A, twee Douglas DCdie ter hoogte van de Amerikaanse ba- sen Kennedy en Macmillan vorige week 7C, twee Douglas DC-3 en een Douglas
sis op Cuba, Guantanamo, werden ge- op de Bahama-eilanden. Daarover werd DC-6. Een Douglas DC-68, zeven Congemeld dat Engeland van de VS Po- stellations L-749 A en vyftien Super
houden.
Rickover verklaarde onder meer, dat larisraketten zou krygen. De atoomkop- Constellations L-1049 E-G staan buiten
de VS een door het Congres goedge- pen zouden de Britten zelf maken evenals dienst.
keurde overeenkomst met Groot-Brit- de voor de lancering benodigde kernEind november waren er by de KLM
tannië hadden gesloten, „waarbü wü de onderzeeboten.
16.850 personen in- dienst tegen 18.065
Britten de beschikking gaven over de
per 31' december 1961.
„Dat is geen uitwisseling"
volledige en gedetailleerde plannen voor
onze snelste onderzeeboot".
De Democratische senator
Clinton
Hele fabriek gebouwd Anderson, een gewezenvoorzitter van de
voor
Congrescommissie
MOSKOU (AFP)
Bogaief, hoofdreHij voegde hieraan toe: „Wy hebben Amerikaanse
kernenergie,
verklaarde
naar
aanleide
Partyleven"
een
dacteur
van
het
blad
Engelsen
„Het
in de VS
zelfs voor de
ding van het getuigenis van vice-admi- schrijft in het partyorgaan de Prawda,
gehele fabriek, die haar vermogen aan
„Ik ben van mening dat, dat ten tijde van Stalin het orgaan voor
kernenergie ontleende en waarin de raal Rickover:
wy niets van de Britten hebben toezicht op
waar
het economische leven voorkernenergie-uitrusting voor onderzeeërs
ontvangen, deze een heleboel van ons namelijk een onderdrukkingsorgaan was
werd vervaardigd, gebouwd".
hebben gekregen. Mogelyk was dat de geworden. Stalin was achterdochtig en
Rickover zei voorts: „Wü hebben de bedoeling.
Uit hetgeen ik gehoord heb vreesde het contact met de volksmasinlichtingen
verschaft
volledige
Britten
moet
ik
tot
de slotsom komen dat de sa's waarin hij geen enkel vertrouwen
over de vervaardiging van de kernen VS in
geheel niet van plan waren had. Terwijl Lenin zich meer dan 250
het
kernenergie-reactors.
van
Ook hebben
wij veel
Brits marinepersoneel aan ten deze met Groot-Brittannië iets uit keer tot het volk gericht had en een
twintigtal dorpen in de buurt van Mosboord van onze kernenergie-onderzeeërs te wisselen.
Ik vind dat het helemaal niet deugt, kou had bezocht, had Stalin geen enkeopgeleid".
Het overige gedeelte van de verkla- om in dit verband over een „uitwisse- le rede voor het volk gehouden en had
hy Moskou niet verlaten zolang hü aan
ring van vice-admiraal Rickover was ling" te spreken", aldus senator Anderaoa.
de
macht was geweest, aldus Bogaief.
geschrapt.
door de censor
lijk jaar geweest.

Politici in VS voelen zich gepasseerd

Wisten Britten te vroeg
van kern-onderzeeboten?
—

Kritiek op Stalin

—

Vele doden in VS

Voor vele Amerikanen was het een
triest kerstfeest. Volgens een onofficiële schatting zün sinds vrijdag tenminste
632 mensen bü verkeersongelukken om
het leven gekomen. Andere ongelukken
eisten 188 mensenlevens. In vele delen
van de VS kwam zware sneeuwval voor
en vroor het, maar in Palm Beach
(Florida) waar president Kennedy en
zün gezin vertoeven, waren de temperaturen aan de behaaglijke kant en kon
de president een tochtje maken met
zyn jacht.
In Frankrijk heeft de koude een vyftiental slachtoffers geëist. Een van hen
was een 71-jarige man, die als kerstman verkleed aan het hoofd van een
stoet kinderen door de straten van
Troyes trok en plotseling in elkaar zakte.

In Amsterdam vond maandagavond een
receptie plaats ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van het „Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde", waarbij tevens
de nu 90-jarige oprichter ervan, de heer
P. Wijdenes, gehuldigd werd. Op de
foto:- een toast op de toekomst door 323
jaar wiskunde. V.l.n.r. dr. P. Mulder,
een 85-jarige oud-leraar wiskunde, de
88-jarige professor Fr. Schuh, eveneens
oud-leraar wiskunde, de heer P. Wij'
denes, die nog altijd actief wiskunde
beoefent en een nieuw leerboek onder
handen heeft, en de 60-jarige mevrouw
Wijdenes.

Russen en Britten
in zelfde viswater

—

SALCOMBE (UPI)
De kapitein
van een Brits vissersvaartuig heeft verteld, dat hij het byna met de bemanning van een Russisch schip aan de
stok kreeg, nadat deze opzettelijk zijn
vistuig zou hebben beschadigd.
Kapitein Richard Cove zei dat hy en
zyn twee medevissers een week gele"
den een vangst wilden binnenhalen,
toen een Russisch vissersvaartuig op"
zettelyk door het net voer en Cove's boot
meetrok. Cove en de zijnen werden z°
kwaad, dat ze een ijzeren haak naar het
net van de Rus wierpen en een deel
ervan kapot trokken.
Na veel touwtrekkery en scheldwoorden, aldus Cove, besloten we hefe er
maar by te laten en weg te varen. De
Russen vertrokken zonder een verontschuldiging.
Russische boten hebben in de viswateren voor de zuidwestkust van Engeland reeds voor ruim vyfduizend pon»
sterling schade aan vistuig van Engels 6
vissers toegebracht.

Russische vakbonden

wijzigen

structuur

—

MOSKOU (AFP)
De structuur va*
het Russische vakbondswezen zal vt°r '
den aangepast aan die van de
nistische party van de Sowjet-Unie. D 1!
heeft de voorzitter van de centrale ra a(
van Sowjetrussische vakverenigingen!
Vassili Grisjine, dezer dagen aangeko*1'

commu-

*

digd.

Aan het hoofd van het Sowjetrussische vakverbond zullen voortaan tw<j*
centrale bureaus staan, een voor d
Vorst in Portugal landbouw en eon voor de industrie. ,
In Lissabon zakte voor het eerst in
Zoals bekenel is op de zitting van be
centrale
jaar
partycomité van november be70
het kwik tot onder het vriespunt. Op eerste kerstdag was de tem- sloten om bepaalde organen binnen a
peratuur daar min een graad. Ook in party op deze wijze te verdelen.
Oporto was het niet bepaald aangenaam maar Pehas Douadas sloeg alle
IN ZUID-KOREA zyn zes voorin*'
records met een temperatuur van vüf- lige hoge functionarissen van
het betien graden onder nul.
wind van Syngman Rhee, die gevange '
By een brand in een hotel in de nisstraffen
vry gelaten. ZÜ w B'
Noorse plaats Bergen zijn eerste kerst- ren destijdsuitzaten,
veroordeeld wegens rae& e'
dag zes mensen omgekomen. Drie brandplichtigheid aan de vervalsing van d
weerlieden werden gewond.
verkiezingen van 1960.

—

'

Russen bij honderden
uit Cuba vertrokken
-

HAVANA (UPI)
Honderden Rus- slechts een uitreisvisum gegeven 8
sische mannen, vrouwen en kinderen de naaste familieleden van de geva*p
hebben woensdagnacht om kwart over genen
-int
De bemanning van de. African pl i;..
(Ned.
twaalf
tijd) Cuba verlaten met en de personeelsleden van het Amer
het Russische passagiersschip Admi- kaanse Rode Kruis die op het scn£'
raal Najimof, het vroegere Duitse dienst doen zyn door de Cubaanse aW°
riteiten uitstekend behandeld. Zy cSe
schip „Berlin".
den als geëerde gasten behandeld.* »
Het schip lag reeds dagenlang ge- Cubaanse regering had bussen ter «*
meerd aan de kade waar ook het Ame- schikking gesteld waarmee zy tochtt»
rikaanse schip African Pilot lag dat on- over het eiland konden maken. Er w»
geveer duizend familieleden van vrij- eveneens vervoer beschikbaar voor?
gelaten Cubaanse gevangenen
naar genen die de mis in Havana wW°

-

Amerika zal brengen, als een tyjzondere „kerstgratificatie", zoals premier
Fidel Castro het noemde.
Voordat het Russische schip vertrok
was het verkeer in de haven van Havana hoofdzakelyk samengesteld uit
Russische voertuigen die de Russen
naar de Najimof brachten. De meeste
Russen droegen geblokte sporthemden,
werkbroeken en werkschoenen.
Tezelfdertijd was de bemanning van
de African Pilot druk bezig de verblijven gereed te maken voor de familieleden van de gevangenen. Het schip is
woensdag in de VS aangekomen. Van
Miami (Florida) waren voordien per
vliegtuig verpleegsters en medicamenten
voor de passagiers naar Cuba gebracht.

Naaste familieleden
berichten uit Havana zouden in totaal 3500 Cubanen verzocht
hebben met de African Pilot naar Amerika te mogen reizen, maar er werd
Volgens

bywonen.

Maandagnacht hebben

vliegtuigen het laatste deel van de li

Cubaanse gevangenen naar de VS

ov. s

gebracht. Zij hadden vastgezeten s
de mislukte invasie vorig jaar aprüherkregen de vrijheid in ruil voor P

dicamenten emtlevensmiddelen.

—

,

1

EEN MOTORVOERTUIG, w"*
wer
in Israëlische grenswachten
vervoerd, is naby de Syrische Sre gateen mijn gelopen. Er zyn, geen sla
offers gevallen. De Israëlische reg el
heeft een klacht ingediend by de |s,
mengde Syrisch-Israëlische
commissie.

—

, .

besta

DE BEVOLKING van de Vere»'
de Staten heeft, volgens het
se bureau voor de volkstelling, op
n
ste kerstdag de 188 miljoen me'
overschreden.
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Mevr. E. Mulder-Seelig en de astronomie

Zon, maan en sterren
en een huisje in Nijesyl
Op

Eberhard aan zijn schrijftafel en beëindigde zijn
Nu zal dan eindelijk afgerekend worden met God
ingen; maar de jonge gravin is erg bedroefd, als
blijven voor de arme mens: geen god, geen engel,
vermurwen; de mens keert weer tot stof en in zijn
boek heeft hij afgerekend met alles, met alle goden , ook met die van de liefde. De jonge gravin buigt
het hoofd. Dat is niet waar, dat kan niet waar zijn. Maar zij weet er niets tegen te zeggen.
„Uw woorden hebben mijn ziel gewond," zegt ze, „maar nog geloof ik U niet. De goden van
wraak en geweld kunt ge dooden. Meer kunt ge niet doen..."
Zo laat Selma Lagerlöf het leven triomferen in de jonge vrouw, die meer weet, dan de oude
filosoof Eberhard. Omdat ze meer leeft, meer lief heeft, meer voelt. Maar weerleggen kan zij de stellingen niet, daarvoor ontbreken haar de woorden, de argumtenen.
EKEBY ZAT DE OUDE FILOSOOF
levenswerk het grote boek over de waarheid.
en de engelen, met alle verdichtselen en inbeeld
zij het hoort en zij vraagt, of er dan niets over zal
geen leven na de dood. De wijze man laat zich niet

—

—

-

WERELDBEELD en de wereldHETbeschouwing
van de mens wüzigen

zich steeds, naarmate het denken van
de mensen, de kennis en wetenschap
zich wijzigen. Maar waar de mensheid
het technische denken begon, verwü derde dit wereldbeeld zich van de gewone
waarnemingen van het gezonde verhet kwam meer en meer los
stand
te staan van de wereld en het leven.
Zo ook de beschouwing en het inzicht in
de kosmos, in de wereld van de sterren, planeten en zonnen.

—

zich verwondde.

MEVROUW

MULDER-SEELIG

is geboren in Nieuwersluis en
ging school in Utrecht en in Assen,
Na het
waar haar vader officier was. gymnaeinddiploma
behalen van het
sium studeerde zij MO Frans in Neufchatel en in Parijs en Parus beviel haar
terug
heel goed. Vader haalde haar
zij
trouwde
later
hier
naar Assen en
met de heer Mulder, doctor in de chemie en directeur van de Provinciale
Maar in
Gezondheidsdienst in Drente.
de laatste jaren van de grote wereldoorlog, in 1918, verloor zy haar echtgenoot' die slachtoffer werd van de
Spaanse griep.
Na de dood van haar man ging mevrouw Mulder weer studeren: in 1922
astronomie en wiskunde in Zwitserland en Duitsland. In Bazel, Stuttgart
en Tubbingen en zü interresseerde zich
vooral voor de synthetische wiskunde.
verschillende
Tien jaren werkte zy op vestigde
zy
sterrenwachten; daarna
zich als lerares wiskunde in Den Haag.
De studies zette zy evenwel voort: nu
Paedagogie. Tot 1940 woonde en werkte
in de oorlogszü in Den Haag; maar woning
in bejaren werden school en
slag genomen door de bezetters en
nam zy haar intrek in het „zeilhuis",
in Nijesyl onder IJlst.

—

Dit zeilhuis was een oude koestal bü
een boerderü, onmiddellyk aan het water en vlak bij de brug in Nyesyl. De
familie Mulder waren zéilliefhebbers en
geregeld kwam mevrouw Mulder met
de kinderen toen die groot waren in de
vacantieweken zeilen in Friesland. Met
een 22 kwadraat, een mooie boot. In
1939 was de oude koestal gekocht en
als vacantieverblüf ingericht; eind 1940
werd dit verblyf haar vaste woning. De
boot echter ging ook verloren aan de
bezettende macht en mevrouw Mulder,
die in de illegaliteit werkte, werd in
Nijesyl gevangen genomen en naar Amsterdam getransporteerd. Haar
zoon
slaagde er echter in, haar na een paar
weken gevangenis weer los te krijgen.
ÜN

NU ZIT IK IN DIE

In de oudheid was dit een eenheid;
waren de zon en de maan en de sterren totaal opgenomen in het leven van
hemel en aarde waren één
de mensen
wereld en de sterrenhemel was van de
goden, die vandaar onmiddellük ingrepen in het leven van de mens. De baan
van de zon, van de planeten, op- en
neergang van het licht; het maakte
alles een wezenlyk bestanddeel van het
leven uit.

—

OUDE

koestal, die omgetoverd is tot
een klein, maar zeer comfortabel
onderdak, tegenover die vrouw, die
als 22-jarige zich ergerde aan de
uitspraak van Einstein omtrent het
waarnemen van Venus. Er ligt een
groot stuk tijd tussen dat moment
en nu; voor deze vrouw ook moeilyke jaren van verdriet en eenzaamheid. Deze zijn niet te vinden op
het gelaat, dat zich tot mü wendt
en dat zegt: „Vraagt u maar". Wat
moet ik vragen aan deze geleerde
en zeer wijze vrouw, die zich jaren-

gen. Je kunt hier zo heerlijk rustig werken en toch van alles zien".
Zo, nu kunnen wij praten: over het
riet, over het zeilen,' over Friesland
en over het water, het wondertijke winterlicht over het water. Als
fotograaf ben je erg van het licht
afhankelyk en daardoor meende ik, dat
het licht in de winter heel anders was,
dan in de zomer. Aarzelend had ik het
tot ik in haar:
eens neergeschreven
Zon, maan en sterren het ook zag staan
en de wetenschappelüke verklaring
daarvan. „Vertelt u maar, mevrouw;
ik zal proberen, het te begrypen".

CN ZO ONGEVEER VOELDE een jonge vrouw zich bedroefd en geèr*-' gerd, toen de groate Albert Einstein in 1913 in Leiden een voordracht
hield over zijn relativiteitstheorie. Er zaten veel wetenschapsmensen in de
zaal en allen waren geboeid door de prachtige kop van de spreker, door zijn
meesterlijke wijze van betogen en door de enorme verten, die zijn theorieën
voor de wetenschap openden. Juist in die dagen straalde de planeet Venusheel
mooi als avondster maar Einstein begon zijn lezing met de aanduiding, dat
je Venus wel zag, maar dat zij daar helemaal niet stond.
Dit nu ergerde de jonge mevrouw Mulder-Seelig, want zij hield van de
sterrenhemel en vooral van de planeten, van Venus, de schitterende, in het
bijzonder. Evenmin als de gravin had zij de woorden, de argumenten, om het
oordeel van de grote geleerde te weerleggen, maar in wezen werd dit de
reden, dat zij later astronomie ging studeren dit zou haar de wetenschappelijke argumenten verschaffen, om voor de mens zon, maan en sterren te behouden. Astronomie en wiskunde- want het was aan de wiskunde, dat zij
E.

Nijesyl, het brede water om het huis
van mevrouw Mulder. Rechts het torentje van IJlst, geheel links de wilgenbomen, die het terrein van het „zeilhuis" omsluiten.

Eigenlijk is elk technisch denken
a-moreel. Toen de Joden, als het
meest ontwikkelde volk van de oudheid, het technisch denken ontwikkelde, moest Mozes de Tien Gebomen had plotseden uitbeitelen
ling wetten nodig. Tot. nog toe was
heel het leven volgens de natuurlyke wetten nodig. Tot nog toe was
heel het leven volgens de natuurlüke wetten gegaan. Met het alleen
technisch denken is de mensheid
zon, maan, planeten en sterren
kwüt geraakt; de aarde is gewor-in
den tot een onbeduidend stofje
een oneindige zee van ruimte en
tüd en de dichtsbüzünde ster, Alpha
Centauri is 4.3 lichtjaren van ons
verwyderd geraakt. Een lichtjaar
is de afstand, die het licht in een
jaar aflegt, een onvoorstelbare afstand. Maar als ik op het zuidelük

Mevr. E. Mulder-Seelig: Astronomie, wiskunde, paedagogie. Een leven, dat naar
harmonie, schoonheid en begrijpen zocht.

—

In de

dringt

de

zonnesfeer

diep in de aarde door en alles op aarde
ademt het zonnelicht in.
lang over de diepten der hemel
heeft gebogen en die een eigen weg
heeft weten te vinden tussen de zon,

de aarde, de planeten? Voor ons
een boekje op tafel; een pocket-uitgave in de Phoenix-reeks: Zon
maan en sterren, astronomie voor
ligt

Ie aandacht. Maar de enige totale van
enkele jaren geleden miste zy, omdat ze
ziek werd, vlak bü het waarnemingspunt.
Wel reed men haar toen in een auto nog
even een heuvel op, zodat zij toch de gedeeltelijke verduistering meemaakte.
UET IS HET GEHEEL, wat mevrouw
*■*■ Mulder interesseert: de banen en
lussen van de planeten, het dansen van
vooral de sferen van
de Dierenriem
de aarde, zon en maan en de planeten.
Het beleven van het rythme der omlopen en banen en dit beleven geeft zü door
in haar boekje. Om het te kunnen beleven, moet het denken in actie worden
gebracht. Wat men waarneemt, moet
men met het denken vasthouden en zo zal
men, na een tijd, zich een levend beeld
van de sterrenhemel kunnen vormen.
Het alleen technisch denkende brein berekent en ordent slechts: Linnaeus'
meesterwerk, de systhematiek van plant
en dier, is machtig, maar laat ons
slechts dode stof zien
zoveel kelken,
zoveel kroonbladen, enz. Hieruit wordt
niet verklaard, waarom de plant om-

—

iedereen. Elisabeth Mulder.

Er is nog een smalle strook land

Tekst en foto's

perk, een paar oude wilgen langs het
water. Dan wat riet en verder het zeer
brede watervlak, dat je uit alle ramen
kunt zien. Het is hier prachtig en heel,
heel rustig. Ontzaglük ver lijkt van
hieruit byvoorbeeld de grote koepel van
de Vaticaan-sterrenwacht, waar mevrouw Mulder ook een tydlang observaties heeft kunnen doen. Je durft als
leek, met geen begrip van wiskunde
of astronomie, geen vraag te stellen.
En daarom begint mevrouw Mulder
zelf maar: „Nieuwersluis en Nyesyl,
dat is hetzelfde. De kinderen willen my
wel graag in Den Haag hebben en ik
heb het geprobeerd, maar het gaat niet.
Weet u, laatst op een morgen zag ik
hier een visotter hy zwom wat rond en
speelde een hele tijd in het water. Dat
had ik hier nog nooit eerder gezien.
En er zün altüd veel vogels om het
huis: lysters, roodbortjes, winterkoninkjes; zelfs is er momenteel een koperwiek, die hier maar rond blijft han-

J. D. de Jong

om het huisje een grasveld, een rozen-

Een oude koestal, in 1939 verbouwd tot vacantieverblijf en sinds 1940 de
van de astronome.

woning

—

hoog groeit, tegen de wet van de zwaar-

tekracht in. Goethe echter, door zyn
halfrond ben, kan ik die ster zien
denken in te schakelen, gaf ons vanuit
andere
en waarnemen, tussen de
zijn denken een beeld van de hele plansterren en planeten en het licht van
tenwereld en voerde ons zelfs tot de
Alpha Centaurl valt op nüj neer,
ook al is het dan 4.3 jaar geleden
vertrokken van die ster. Ik wilde
proberen een boekje over astronomie te schrijven vanuit de mens en
dus de zon en de maan en de planeten en sterren weer vlak boven
en om de mens brengen.
pIGENLIJK VERWACHT je by een
astronoom grote kykers en telescopen, een ingewikkeld instumentarium en
een uitkükpost. Maar bü mevrouw Mulder ligt de kijker nog ingepakt op zolder; de weke bodem in Nüesyl laat toch
een nauwkeurig instellen niet toe. In de
sterrenwachten van Bazel, Tubbingen,
het Vaticaan heeft zij lang genoeg aan
de telescopen en kykers gestaan, om manu
teriaal te verzamelen, dat later
uitgewerkt kon worden. Graag kykt zij
zo naar de hemel vol sterren, of met
een gewone kijker
dan is er al genoeg
te zien.

oerplant.

Het leven bleef in dit beeld
behouden.
leder normaal denkend mens kan zün
gedachten gebruiken als werktuig in dezen en mag op zün waarnemingen; op
dat, wat hij ziet, vertrouwen. Wetenschappelijk is dit te bewijzen, is ook
zelfs het leven en het levende te berekenen, met de synthetische wiskunde
Wees niet boos, mevrouw Mulder,
dat ik lang niet alles begrepen heb
en misschien Uw woorden hier en
daar vreselijk verdraai of vermink.
Wat ik wel meen begrepen te hebben is, dat Uw wereld totaal is:
mens en aarde en dier en plant en
sterren en planeten en zon
zy
zijn een ondeelbaar geheel en behoren bijelkaar. Het is de mens, die
de sterren en planeten waarneemt,
zy zijn er door zijn ogen, zyn
ziet
instrumenten. De mens leeft op een
wereld, die al miljoenen jaren omspeeld, omstraald wordt door het
licht van zon, maan en sterren. En
door en in dit licht, deze sferen, is
de mens geboren, heel lang geleden
en nog wordt zijn leven omspoeld,
dag en nacht. Men kan daar duizenden lichtjaren tussen schuiven, maar
daar verandert niets door.

—

—

— —

—

Zo ging zij op een avond aan het
meer van Lugano in Zwitserland in
een bootje liggen, om de Melkweg te
bestuderen met een gewone kyker:
het was een prachtige sterrennacht
en mevrouw Mulder kwam niet eerder weer beneden op aarde, dan
toen zij met het bootje tegen de
Italiaanse oever dreef en daar.
zonder pas of wat voor papieren ook
maar in het gevang werd gezet.
Tydens haar studiejaren zat zij wel
graag aan de meridiaankyker, om de
passages te observeren
aan de telescopen verdiepte zü zich in de innerlüke
structuur van de sterrenbeelden. Ook de
zonsverduisteringen hebben haar specia-

.

—

—

—

In de korte winterdag komt de scheme-

ring heel spoedig, maar door de ramen Het enige, wat in de kamer herinneringen aan de sterrenhemel oproept! een glazen
blinkt van alle kanten het water lang kolf met de tekens van de Dierenriem, om de bewegingen van de Dierenriem aan-

no

—

het is alles water rondom het huis.

schouwelijk te maken. Een vinding van professor Hollema.
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Familieberichten
VERLOOFD:
Hcrmien Leeuw
mcd. cand.
en
C. F. Afiourtit
mcd. drs.
Amsterdam, 26 dcc. '62
Joh. Verhulststraat 101.
Receptie 25-jarig huwelijk

W.
en

B.

Met leedwezen namen
wü kennis van het
overlüden van ons
trouw lid, mevrouw
G. Kmjpstra-v. d. Kerk
Jarenlang was zij een
trouw
medewerkster
van onze vereniging.
Bestuur en leden vrouwenvereniging „Nut en
Nocht".
Oudehaske, 22 dcc. '62

de Vries

R. de Vries-Steenbeek
te Oosterzee, Landmansweg 1, kan, wegens familie-omstandigheden
a.s.
zaterdag geen doorgang
vinden.

Heden overleed, zacht
en kalm, in het ziekenhuis te Heerenveen,
onze lieve man en
vader, behuwden
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grootvader

Roelof van der Meer,
in de ouderdom van 75
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AMSTEL BIER

5

89

ZOUTE
PINDAS

ANANAS
LITERBLEK

van *9 voor
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XX
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LE o p
Pieter Douwe de Vries
K E s M _r
jaar.
en
|H
DIT
Eeke Schouwstra
Ouwsterhaule,
geven, mede namens we25 dcc. 1962.
derzijdse ouders,
kennis
De diepbedroefden:
van hun voorgenomen huM.
v. d. Meer-de Boer
welyk, waarvan de volHeden nam de Here
Scharsterbrug:
trekking zal plaatsvinden
plotseling tot Zich onze
Tj. v. d. Meer
D.
op donderdag 3 jan. a.s.
lieve man, vader, bedes namiddags 3 uur in L. v. d. Meer-Hoekstra
huwd- en grootvader
Ouwsterhaule:
gemeentehuis
het
te
Teye R. Veenstra,
Th. v. d. Meer
Grouw.
A. v. d. Meer-Bosma
in de ouderdom van
Oosteinde 305,
ruim 68 jaar, na een
Scharsterbrug:
Sint Anna Parochie.
gelukkige echtvereniBird 37,
G. v. d. Meer
ging van 41 jaar.
v.
d.
Meer-de
Vries
M.
Grouw.
De diepbedroefden:
december 1962
Den Helder:
Joure:
Gelegenheid te feliciteren N. WesterdükT. Veenstra-v. d. Spoel
v. d. Meer
's avonds van B—ll uur in
Beverwijk:
December
Januari
December
December
hotel Van Stralen te G. Westerdyk
Joh. KooijengaGrouw.
en kleinkinderen.
2
Veenstra
28
31
29
Toekomstig adres:
O. Kooijenga
Sint Anna Parochie 357 O.
Tineke en Rigtje
Heden overleed, zeer
Langweer:
Jhr. en mevrouw Witsen plotseling, op de Iste
R.
Veenstra
lieve
kerstdag
onze
Elias—Bonebakker geven
A. Veenstra-v. d. Wal
grootvader
en
man,
met grote vreugde kennis
Heerlen:
van de geboorte van hun vader
H. H. Veenstra
Vries,
dochter
Jelle de
Amsterdam:
op de leeftijd van 68
Sabine Henriëtte
G. Veenstra
Aanvang van deze aktie vrijdagmorgen 28 dcc. 8.30 uur.
jaar.
Zaandam:
Leeuwarden, 26 dcc. 1962
F. Veenstra
Lippenhuizen:
Breitnerstraat 25
Joure, 25 dcc. 1962
Chr. de Vries-Arendz
Tijdelyk: Diakonessenhuis
Geert Knolweg 9
Terwispel:
Met grote blijdschap geven J. de Vries
De rouwdienst zal worwij kennis van de geboorte
den gehouden zaterdag
Vries-de
Boer
A. de
van onze zoon
29 december a.s., 's nam.
voor liefhebbers,
__#A
Hoornsterzwaag:
O
Doopsgeuur
in
de
2
Oebele.
J. de Vries
zinde kerk te Joure,
J. Jansma
T. de Vries-Kramer
waarna de teraardebeJ. Jansma—Jager
Doetinchem:
stelling plaatsvindt op
Heerenveen, 24 dcc. 1962
T. Boerstra-de Vries
de algemene begraafPaul Krugerkade 34,
H. Boerstra
plaats „Westermeer".
Lippenhuizen:
Met grote blijdschap geven
de Vries
P.
geboorwü kennis van de
en kleinkinderen
Heden overleed nog
te van ons zoontje en
___Rn!_9^l-Hffi_!__j__l__rVvw^--Lippenhuizen,
vrij
plotseling onze
broertje
1962
25
december
grootmoeder
en
lieve
Albert Michiel
moeder
Degene, die de overR. A. Wester
Jacobje Veenstra,
ledene de laatste eer
S. Wester—de Ruiter
bewijzen, wordt verwil
Teatske
sinds 7 oktober 1954
zocht op zaterdag 29
weduwe
van K. IJpma,
ZATERDAG
Grouw, 23 dcc. 1962
december 1962, des navan
ouderdom
in
de
de
Grouw
92a
over
middags 1.30 uur in de
73 jaar.
consistorie te LippenUit aller naam:
Enige en algemene
huizen aanwezig té zijn.
VOOR GEHUWDEN EN PAREN
H. J. Vrind.
kennisgeving
„The Midnlght Swingers"
Muziek
Drachten, 24 dcc. 1962.
Op zondag 23 decemMoleneind
z.z.
147.
tot
ber 1962 is te DrachHeden overleed
COÖP.
begrafenis
zal
De
ten, op de leeftijd van
onze diepe droefheid,
op
vrijplaats
vinden
een
tengevolge van
82 jaar, overleden onze
ST. JOHANNESGA
dag 28 december a.s.
ongeval,
lieve tante
noodlottig
om 13.30 uur vanuit Het kantoor is maandag 31 december
onze lieve man, broer,
Froukje Veensma,
de „Rijzende Zon",
zwager en oom
weduwe van Dirk HooOosterstraat.
Melne van Dijk
genkamp.
Het bestuur
in de ouderdom van 75 Hierbij betuigen wij onze
Uit aller naam:
jaar.
K. van Dyk
hartelijke dank voor de
Uit aller naam:
De begrafenis vindt
vele felicitaties, bloemen
C. van Dyk—
en cadeaus, bij ons huweplaats op vrijdag 28
van der Woude lijk ontvangen.
3_i____ J^^l_____^______________n___k
dcc. 1962, om 14 uur, op
dcc.
1962
Bussurn,
de begraafplaats van
25
H. Sikkema
T*
Achtermeulenlaan 13
de Ned. Herv. GemeenLi. Sikkema-Nolles
Vrijdag 28 dcc. 8.15 u., zaterdag 29
Oosterwolde,
te
te
Geen bloemen.
Wolvega, december 1962.
MHBHHBMdec. 7 en 9.15 u., zondag 30 dcc.
waar de overledene de
De teraardebestelling
ï en 9.15 u.:
-fc
laatste eer kan worden
zal plaatshebben zaVerleiding
bewezen.
-fc
terdag 29 dcc. te 12 uur
longarts Groningen
op de Hervormde beMadehen
mit
den
schmalen
Das
-J<
mrWÊfrWMm <
GEEN SPREEKUUR
Hüften)
graafplaats te St. NiSneon waerd üt üs forvan 20 december 1962 tot
colaasga.
met Claus Wilcke en Hannelorc "K
6 januari 1963.
Toegang 18 jaar .v
midden wemommen üs
tllsner.
~
trou lid mefrou
Een jong meisje met Sex Appeal
valt als een bom aan boord van een -)<
Z. Oosterhofluxe jacht.
van Weperen.
Dinsdag 1 jan. 7 en 9.15 u., woensBistjür en leden fan 'e
Telefoon 05150—2341
2 jan. 8.15 u.:
dag
"%
Plattelansfroulju
ófd. Vrijdag 28
Freddy Quinn in een nieuwe film: j.
december tot en met donderdag 3 januari
Hearrenfean.
iedere avond te 8 uur.
Nur der Wind
Zondag 30 december en dinsdag 1 januari tevens te
5 uur
Het beroemde trio: Freddy, zijn licOp de 2e kerstdag is
deren en de zee in een avontuur- ~r>
geprolongeerd
van ons heengegaan
Toeg. 14 jaar .V
lijke kleurenfilm.
onze lieve vrouw, moedinsdag 1 jan.
Zondag
u.,
30
dcc.
4.15
■
der, behuwd-, groot4.15 u.,
'Ten overgrootmoeder
of
Age
"%.
comedie
Golden
Kaartverkoop voor alle voorstellingen aan de kassa
Grietje Boonstra,
(Gouden tijden voor kluchten)
in de ouderdom van en per telefoon van 11.30—12.30 uur.
Een paar uur lachen met de be- v^
voorstelling)
jaar.
ruim 85
(Maandag 31 december GEEN
roemdste komieken van weleer.
Prot. Verpleeghuis Joure
Toegang 8 tot 80 jaar
Jfc
Uit aller naam:
G. Huisman, kinderen,
★
behuwd- en kleinkinop 29 DESIMBER 1962 foar trouden en jongfolk
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„DE OVERVAL

deren.
die de overledene

Heden overleed, in de
volle zekerheid des geloofs, onze lieve moeder,

behuwd-,

groot-

en overgrootmoeder
Trijntje R. Heida,
sinds 26 oktober 1954
weduwe van H. de
Vries, in de ouderdom
van 92 jaar en 8 maanden.
42 :5.
Ps.
Juiianadorp, 26 dcc. '62
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Proeftuinweg 2.
Uit aller naam:
J. de Vries
teraardebestelling
De
zal plaats vinden op
zaterdag 29 december
1962 te 13 uur op de
Algemene Begraafplaats
te Huisduinen. Vertrek
vanaf sterfhuis 12.30
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de èn ontsmettende zalf helpt
ook direkt bij: wintervoeten, kloven, smetten, schaaf-, snij- en
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begrafenis- en zakenritten.
Ook het adres voor verhuur zonder chauffeur
Verhuur van: V.W. „DE LUXE" SAMBA BUS
V.W. 1500 (5 pers) (all risk verzekerd)
Ruime autostalling
Heerenveen,
tel. 2078 (05130)
Schans 23—25,
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TAXI VAN DER VLUGT
heeft al zijn materiaal vernieuwd
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de laatste eer mede willen bewijzen, wordt Opfierd wurdt
WINTER
verzocht zaterdag n.m.
1
HANDEN
3 uur aanwezig te zyn
in de Ned. Herv. kerkte
verzorgt en bestrijdt U door deze
Blyspul yn trye bidriuwen fan G. Burgy.
Ouwsterhaule.
behandelen met nestosyl zalf.
te
DOUNSJEN.
EFTERNEI
Bigjin 7.30 üre.
Deze ideale, pijn- en jeukstillen-

„IN TIZEBOEL"

Januari

MODEHUIS KEUS JOURE
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Selskip „Sizze en Dwaen" spilet
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Januari

Adverteren doet verkopen
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24 vrouwen op baan

te

(Advertentie LM.)

Joure

Prachtige wedstrijd met boeiende ritten,
maar sneeuw jacht was spelbreker
(Van een onzer verslaggeefsters)

wel in als voor de wind) Grietje het
eerst de eindstreep passeerde.
Wanneer de ijsclub „De Vlecke" een vrouwenryderij uitschrijft,
Om prijs en premie was Grietje ook
JOURE
dan kan het bestuur rekenen op een flinke Uist, want Joure heeft onder de hard- weer eerst. Voor Annie van der Meer,
rijdsters een goede klank: één van de mooiste banen van Friesland, prestatieweddie al een kleine twintig jaar in de baan
strijden met voor alle deelneemsters wat, emolumenten, bloemkransen voor de 3 is geweest en dit seizoen nog Drachtig
of 4 winnaressen, een prima starter (Jaap Slof) en er zouden nog wel meer deug- in vorm is, kan men niet anders dan
den zijn op te noemen, die een verblijf hier zo genoeglijk maken én voor rijdsters grote bewondering hebben voor haar stijl
én voor toeschouwers. En waar er bovendien gisteren weinig te doen was en Sint en haar behoorlijke snelheid, maar tegen
Jacobi Parochie niet doorging, had Joure een lijst van niet minder dan 24 lief- de soepele Nyelaamster sprintster moest
hebsters. De bloem van onze Friese rijdsters was naar Joure getogen: (oude) be- ze zich toch gewonnen geven.
Zodat de uitslag was: 1. f 75,— en verkenden en minder bekenden en ook een aantal rijdsters in opkomst.
zilverd bekertje Grietje Oosterhof, Nijelamer; 2. ’50,-- en bekertje Annie van
der Steeg—Van der Meer, Leeuwarden;
3. ’25,— en bekertje Marijke Flisijn,
Leeuwarden. De drie hoogste prestatieprijzen (’ls,— ) waren voor Diny Kussendrager, Sneek, Henny Wiegersma—
van der Brug te Heerenveen en At je
Keulen—Deelstra te Oudeschouw. De in
de tweede ronde uitgevallenen ontvingen
ieder ’7,50 en die in de eerste ronde
ieder 5,—. Bovendien kregen alle deelneemsters nog een pakje met koffie, thee
en poederkoffie.
Sita Homan-Wagemaker uit Slootdorp, die nu reeds voor de vierde keer
in Joure haar geluk heeft beproefd, ging
ook met een verzilverd bekertje naar
huis. Een vriendelijke attentie van het
bestuur.

—

’

Langebaanafval om polshorloges:

Bonne Speerstra won in
Kortezwaag vóór Dijkstra
Wrijf uw pijn weg met Kloosterbalsem, die diep in de huid dringt
en de pijn verjaagt.

-

KORTEZWAAG De ijsclub „Hald Moed" te Kortezwaag trof het gisteren goed met de langebaan-afvalwedstrijden. Ondanks de ook in Gorredijk
burenconcurrentie dus
kwamen er toch
gehouden langebaanwedstrijden
nog een 22 deelnemers aan de start. In deze wedstrijd heeft men het echter
buiten de grootste kopstukken moeten stellen, al kwamen onder de lijst van
deelnemers wel bekende namen voor. Toch heeft het ook hier niet in grote
getale opgekomen publiek van goede ritten kunnen genieten.

—

—

Heilzame, diepwerkende

KLOOSTERBALSEM
verzacht
en verlicht aandoeningen van huid en
spieren.
Huisapotheek
Cl
in 1 potje

Van de 22 deelnemers bleek uiteindelijk Bonne Speerstra (19) uit Tjerkwerd
over de grootste snelheid en het grootste uithoudingsvermogen te beschikken. Hij
won vóór Theo Dijkstra uit Heerenveen, die goede tweede werd. Het verschil bedroeg enkele meters. De derde plaats was voor Piet Zwart uit Warga; terwijl
Arme Veenstra uit Gorredijk vierde werd.

|

IjOU

"k Tweede kerstdag is in Brisbane de
finale van het tennistoernooi om de
Davis Cup begonnen. Na de eerste dag
heeft Australië
mooi op weg de
een
beker met succes te verdedigen
2—o voorsprong op Mexico. Neale Fraser won na zware strijd van Antonio
Palafox (7—9, 6—3, 6—4, 11—9) en
Rod Laver in drie sets van Rafael
Osuna (6—2, 6—l, 7—5).

—

—

★ Het ijshockey-team HIJS-Hokij heeft
eerste kerstdag te Zeil am Sec met 7—l
van het plaatselijk team daar gewonnen.

De verrassing van Spannenburg

Harmke Peper uit
Wijnjeterp wint
in Giethoorn
-

Harmke Peper
GIETHOORN
uit Wijnjeterp, de titelhoudster van
het kampioenschap vrouwen in Gelderland en sinds enige jaren woonachtig in Elburg, trok eerste kerstdag
op de 140 meter-baan in Giethoorn
aan het langste eind.
Er verschenen 14 dames aan de start

van de op het Molengat uitgezette baan.

De inwoners van Hollands-Venetië waren ooggetuige van een prachtige en
sportieve kamp, waarin ook de Overijsselse kampioene Diny van Bruggen uit
Kampen uitkwam, overigens zonder veel
succes.
De laatste rit bracht Harmke Peper
tegenover de ook op de Friese banen
welbekende Femmy Groen, de plaatselijke favoriete. Femmy raakte in de
ten
eerste van de beide finale-rittensporstopte
en
bood
val, maar Harmke
tief aan over te rijden. Een nichtje van
Femmy Groen, die intussen getrouwd
is, deed de familie van de Groenen geen
on-eer aan. Zij eindigde als derde.
De uitslag werd: 1. f 80,— Harmke
55,— Femmy WoltPeper, Elburgr 2
Giethoorn;
3. 30,— Femman—Groen,
my Groen, Giethoorn; 4. ’2o,— Gieten

’

’

Wolde, Ruinerwold.

Hoewel het weer bepaald niet aangenaam was, bestond er voor de ritten grote publieke belangstelling.

Sjoukje demonstreert
in Beieren
GARMISCH PARTENKIRCHEN
(ANP)
Ondanks de 20 graden vorst
hebben ruim 4000 toeschouwers in het
van Garmisch
Olympisch ijsstadion
Partenkirchen de demonstraties bijgewoond, die er op tweede kerstdag door
de top van de Europese kunstrijders en
rijdsters waren gegeven.

—

Sjoukje Dijkstra en de Duitser Manfred

Schnelldorfer oogstten met hun enorme springtechniek het meeste applaus,
maar ook het kampioenspaar Marika
Kilius/Hans Juergen Baumler en de
Oostenrijkse kampioene Regine Heitzer
hadden veel bijval.

Bouke Bijlstra op
streep geklopt
—
GROUW

De

mannenrijderij

Uit zijn de prijswinnaressen in Joure:
V.l.n.r. Annie van der Steeg Van der
Meer, Grietje Oosterhof en Marijke

—

Flisijn.

Als er op de Jouster baan wat te doen
is, is daar ook altijd een eigen sfeer.
Deze keer stonden als afscheiding van
het midden der hardrijdersbaan kleine
„kerstboompjes" geplant. Jammer, dat
de mooie wedstrijd vertroebeld werd
door de stijve zuidwestenwind, die al
maar sneeuw aanvoerde en het toeven
op de baan ver van aangenaam deed
zijn. Toch was er nog behoorlijk publiek,
dat van spannende ritten heeft kunnen
genieten. Winnares werd weer Grietje
Oosterhof met Annie van der Meer als
tweede en Marijke Flisijn als derde.
In de eerste ronde was er even spanning tussen Weitje van der Veen uit
Warga en Tineke van der Zwaag uit
Joure, en tussen zuster Saapke van der
Veen en Annie Schuurman van Wynaldum. Deze ritten konden pas in driemaal worden beslist, resp. voor Weitje

en Annie. De dochteren van de oudhardrijder Barend krijgen al aardig „de
guit" en vooral voor Weitje lijkt er wel
toekomst.
Op de twaalf bleek Diny Kussendrager uit Sneek te snel voor Gooitske de
Jong, die dit seizoen weinig heeft kunnen trainen. Grietje Oosterhof klopte
Weitje, die taaie tegenstand bood. Hennie van der Brug kon Sjoukje Sinnema
wel aan. Marijke Flisijn moest zich tegen
Joekje Hoekstra wel inspannen, maar ze
bleef de meerdere. Henny Mulder uit
Lippenhuizen werd naast Annie van der
Meer geplaatst en de laatste had aan
haar vrijwel onbekende rivale een niet
Het
te verwaarlozen tegenstandster.
meisje moest meer aan training doen.
Annie Schuurman gaf Atje Deelstra goed
partij, maar moest zich duidelijk gewonnen

eeven.

Eindstrijd
er, nadat
In de demi-finale kwamen
Kussendrager
Grietje Oosterhof Diny
uit de prijzen had gehouden, prachtige
en
ritten tussen Henny van der Brug
Marijke Flisijn, fraaie en snelle rijdsters
beide maar het Leeuwarder meisje
het meest in haar benen te hebben. „Annie en Atje leverden ook fel
slag. Tegen de wind was Atje het eerst
door de finish, maar van de wind af
wist Annie in de eindspurt Atje voorbij
nippertje eerte streven en was op hetanaloog
aan de
was
ste De derde rit
voordeel,
het
bracht
Annie
Dit
tweede.
dat ze op de drie bleef staan.
Want in de prijzen moesten daarna
Grietje en Marijke het eerst kampen.
Het werd een felle strijd, waarin de
gegeven
meisies zich volledig hebben
(zomet 'als resultaat, dat beide keren

bleek'

Johan van Dijk uit
Oldelamer wint
te Oosterwolde

—

De door „De
OOSTERWOLDE
Eendracht" te Oosterwolde uitgeschreven rüderij voor jongens tot en met 16
jaar is uitstekend geslaagd. Er waren
21 rijders er werd vlot gereden in spannende ritten en de organisatie was pri-

georganimaandagavond in
seerd door de gelijknamige ijsclub, gaf
Braat (Fochin de tweede omloop enkele zeer spanIn de 3e omloop rekende
(O'wolde)
Koopmans
af, zenende ritten te zien tussen Bouke Bijl- telo) met
Sloot (Makkinga) over Dijkgevierde
te HeeGrouw,

stra uit Joure en J. de Vries
renveen. De Jouster wist zyn Heerenveense rivaal beide keren met miniem verschil te kloppen.
Opnieuw raakte Bijlstra daarna in
een fel gevecht gewikkeld in de strijd
om prijs en premie. Velstra uit Roordahuizum was pas op de streep zeker van de eindzege. De deelname
Was uiterst gering. Er meldden zich
slechts tien rijders aan de start. Minimale belangstelling bestond ook
voor de parenrtiderij, zodat het bestuur te elfder ure besloot de wedstrijd
Biet te laten doorgaan.

in 2
stra en wist Van Dijk (O'lamer)
snelle ritten te winnen van Bijl (Boyl).
In de verliezersronde wist Dijkstra na
drie ritten te winnen van Koopmans.
Bijzonder spannend was de rit tussen
Braat en Sloot, die pas na drie ritten in
het voordeel van Sloot werd beslist.
Om prijs en premie kwamen tenslotte
in de baan Johan van Dijk en Willem
het minst beSloot. Zonder ook maar
dreigd te worden wist Van Dijk op duidelijke wijze de beide ritten te winnen.
Uitslag: 1. Johan van Dijk, Oldelamer
2. Willem Sloot, Makkinga f' 25.40.-,
f
15.. 4 j'
-3 Marten Braat, Fochteloo
Bijl, Boy 1 f 10- 5 Douwe Dijkstra, Oos5.-. fi Arend
terwolde
Koopmans
Oosterwolde ’2.50.

'

’

Grietje Oosterhof verslaat
Jantje Tienkamp

Speerstra was des nachts juist te- Niet minder dan 22 rijders verschenen
ruggekomen
van de NVBHS-trainings- in Kortezwaag aan de start. Hier zijn er
(Van een van onze verslaggevers)
reis in Inzell (Zuid-Duitsland). De vijf: Bonne Speerstra, A. Veenstra, M.
Hoekstra, H. Duursma en J. Bleeker.
training heeft men daar moeten afSPANNENBURG
Het steeds actieve ijsclubbèstuur van „Spannenburg" was
breken wegens zeer zware sneeuwval.
al weer een van de eersten, die een grote vrouwenrijderij uitschreef. Er was een
De 22 rijders kwamen uit in vijf seten en S. Oosterloo met 3 punten. Er
goede lijst van 15 meest bekende namen en het is over het algemeen genomen een
vijf deelries,
twee
drie
van
vier
en
van
grote
wedstrijd
kon dus nog van alles gebeuren, bijgeweest. De
verrassing was, dat in
boeiende en vaak spannende
zich
nemers.
Uit
de
eerste
ronde
wisten
na alle rijders hadden haast nog ge18-jarige
eindstrijd
Grietje
steeds
beter
in
vorm
de
komende
Oosterhof de te plaatsen J. Overdiep, Heerenveen met
de
lijke kansen.
streekrijdster
Jantje
Tienkamp wist te kloppen op duidelijke wijze.
stoere Drentse
2 punten; D. Faber, Langweer met 1
Tweemaal drie rijders vochten in vier
punt; P. Zwart, Warga met 2 punten; ronden om een plaats in de finale. Van
Jantje heeft het echter niet gemakTjallema, Gaast met 1 punt; S. Oosterkelijk gehad. In de eerste ronde moast
de eerste drie deelnemers toonde Theo
loo, Ter Idzardt met 2 punten; J. Kin- Dijkstra
Atje
tegen
Deelstra,
opnemen
ze het
in
zich de snelste voor Piet Zwart,
derman, Boornbergum met 1 punt; Bonterwijl Riemersma naar de kant werd
de tweede tegen Henny van der Brug
ne Speesrtra, Tjerkwerd met 2 punten; gestuurd. De tweede ploeg van drie ieen in de derde tegen Marijke Flisijn. De
Arme Veenstra, Gorredijk met 1 punt;
overwinning op voor Speer-

—

eerste twee wist ze, hoewel niet zonder
inspanning, van zich af te schudden,
maar met Marijke had ze meer moeite.
De eerste rit was, zoals men verwachtte,
voor Jantje, de tweede (van de wind af)
op het nippc 'je voor Marijke, de derde
werd kamp verklaard en de vierde was
weer voor Jantje, zij het ook met een
schaatslengte verschil.
In de eerste ronde hadden de beide
zusters Henny Wiegersma—van der Brug
en Trijnie van der Brug tegen elkaar
geloot. Het werd een aardige strijd. De
jongste h vergeleken bij het vorige jaar
flink vooruit gegaan, rijdt steviger en
zegt meer zelfvertrouwen te hebben.
In de tweede ronde schakelde Marijke
Flisijn Diny van Bruggen uit Kampen
(die in de eerste ronde een vrijstaand
nummer had) voorgoed uit, al ging het
tegen deze kampioene van Overijssel
niet zo heel gemakkelijk. Jantje won van
Henny en Harmke Peter maakte twee
spannende, winnende, ritten tegen Welly van de Veen uit Warga. Diny Kussendrager uit Sneek kon het niet bolwerken tegen Grietje.
Op de vier hadden de genoemde felle
ritten plaats tussen Marijke en Jantje
en moest Harmke zich gewonnen geven
tegen Grietje.

GRIETJE

UOSTERHOF

verrassing van Spannenburg

een
Theo Dijkstra, Heerenveen, 2 punten en verde
met Arme Veenstra als tweede, terstra,
Sjoerd Riemersma, Langezwaag met 1
wijl Oosterloo in snelheid tekort schoot
punt.
en werd uitgeschakeld.
Rijders met aanleg
Finale
Voor de nieuwelingen, Klaas AkkerDe finale bracht dus aan de start Theo
man, Gorredijk en A. Hoekstra. Heerenmet
veen, was het jammer dat ze als kans- Dijkstra met 6 punten; Piet Zwartpun6
Speerstra
4
met
punten;
Bonne
hebbers in hun serie door een val wer- ten
en Arme Veenstra met 4 punten.
den uitgeschakeld. Beide nog onbekenReeds
in de loze ronde werd er een
de rijders rijden een zeer goede streek
ingezet, hoewel de vier deeltempo
en wij zullen bij blijvende winter zeker flink
aanvankelijk nog bijeen bleven.
nemers
nog wel eens meer van hen horen.
Speerstra en Dijkstra lagen samen op
In de tweede omloop, die in drie se- kop,
gevolgd door Zwart. Veenstra sloot
drie)
ries (een van vier en twee van
Halverwege de eerste voor de
rij.
de
werd verreden, werden Tjallema, KinVeenderman, Overdiep en Faber naar de kant prijzen meetellende ronde schoot
passeerde
vooruit
en
plotseling
stra
verwezen. In de eerste serie toonde BonNa het doorkomen van de laatna Speerstra zich de sterkste voor Piet Zwart.
ste
bocht
kwam Zwart nog plotseling
Zwart; de tweede serie werd overtuiopzetten en passeerde Veenstra
gend gewonnen door Arme Veenstra voor snel
S. Oosterloo; terwijl in deze derde se- weer.
In de volgende ronde mocht ook
rie Theo Dijkstra won, vóór Sjoerd RieZwart de baan verlaten, de strijd tusmersma.
sen Speerstra en Dijkstra moest dus
Voor de demi-finale plaatsen zich
de beslissing brengen. Speerstra bleek
dus Theo Dijkstra met 4 punten; Sjoerd
iets
meer in zyn mars te hebben en
Riemersma met 2 punten; Piet Zwart
werd winnaar. Uitslag: 1. Bonne
met 3 punten; Bonne Speerstra met
Speerstra, Tjerkwerd; 2. Theo Dijk4 punten; Arme Veenstra met 3 punstra, Heerenveen; 3. Piet Zwart, Warga; 4. Arme Veenstra, Gorredijk. Prijzen: polshorloges.

Jantje Venekamp in
Noordwolde allen

En Harmke kon ook niet tegen Marijke op, die op deze wijze de derde prijs
verwierf. De slotstrijd tussen Grietje en
Jantje leverde de geschetste verrassing
op; Jantje had schijnbaar te veel van
haar krachten gevergd.
Zodat de uitslag is: 1. ’6o,— plus wisselbeker Grietje Oosterhof, NijeholtpaJantje Venekamp—Tiende; 2.
45,
kamp, Assen; 3. ’35,— Marijke Flisijn,
Leeuwarden; 4. ’3o,— Harmke Peper,
Elburg (afk. Wijnjeterp). De vier afvalsters in de tweede ronde ontvingen
ieder 15,— en van de eerste ieder 5,—"
NOORDWOLDE Grietje Oosterhof uit Nijeholtpade heeft haar prestaMarijke kreeg ook nog een lauwertak
voor de snelste rit in de eerste omloop, tie van maandag te Spannenburg, toen ze in vier optimaal spannende ritten de
maar de tijden konden onmogelijk reëel Drentse rivale Jantje Venekamp—Tienkamp wist te slaan, gisteren in Noordzijn en bovendien mankeerde er iets aan
de chronometer. Wanneer men zoiets wolde niet kunnen herhalen. Grietje was overigens de enige, die het Drentse
doet, zijn minstens twee opnemers no- fenomeen werkelijk wist te bedreigen.
dig met goed materiaal.
Vrijwel het hele Friese sterren-heir verscheen in Noordwolde aan de start.
De verwachtingen waren hoog gespannen, de spanning naar verhouding niet groot.'
E en en ander uiteraard met uitzondering van de tweekamp tussen de 17-jarige
Grietje Oosterhof en de robuuste Jantje uit Assen.
De eerste rit, die tegen de wind in
Vooral de rit tussen Jantje Venekamp
ging, bracht de Drentse een overtuit.i Marijke Flisijn leed onder dit euvel.
OOSTERZEE
De eerste rijderij
gende zege. De tweede rit liet een
De eerste won deze ontmoeting. Meer
dit seizoen van de ijsclub „Harmospanning bracht het treffen
veel fellere Grietje zien. In een schertussen
nie" werd verreden in de feestelijke
pe sprint op de laatste meters naderGooitske de Jong en Annie van der
sfeer van de ingebruikneming van een
Steeg—van der Meer,
de zij Jantje Venekamp tot op enkewier ferme
nieuwe baan, aangelegd op een door
streek uiteindelijk de doorslag gaf.
le centimeters. Door alle registers
de heer R. van der Molen beschikopen te zetten wist de laatste een derDe uitslag was: 1.
Venekamp
baar gesteld perceel land.
de beslissende rit te voorkomen. Het —Tienkamp, Assen Jantje
100,—; 2. Annie
Deze verrichtte onder applaus de ofwerd haar vijfde triomf in dit seizoen. van der Steeg—van der
Meer, Huizum
ficiële opening middels het doorknippen
De ijsclub Eensgezindheid trof het bij70,—.; 3. Grietje Oosterhof, Ntjeholtvan een lint, waarna het publiek werd zonder. Nadat de wedstrijd tot drie keer pade
40,—; 4. Marijke Flisijn, Huitoegelaten. De baan is 's avonds ver- toe door overmacht was uitgesteld, trof zum
30,—; 5. Gooitske de Jong, Jublicht.
men het nu over alle boegen, ook wat bega 20,—; 6. Trienke v. d. Brug, UreVoor de junioren-rijderij verschenen de publieke belangstelling betreft. Er terp
10,—. De
deelneemsters
13 deelnemers aan de start. De uitslag werd geschaatst volgens prestatie-sy- kregen allen 5, overige
uitgekeerd.
50,
KI. van der Berg, Ban- steem.
werd: 1.
30,— G. van der Sluis, Bantega; 2.
De eerste omloop bracht maar weinig
12,50 L. van der Molen en
tega; 3.
spanning,
aangezien de cracks pas in de
G.
beiden
7,50
Landman,
4. f
te Oostertweede omloop tegen elkaar in het krijt
Vrijdag 2a december:
zee.
In de avonduren hield „Harmonie" traden. Opvallend was het rijden van de
Midden Beemster: nationale langeeen jongensryderij op de verlichte baan. jonge Trienke van der Brug, die zich baanwedstrijden over 500, 1500 en 3000
De uitslag hiervan luidt: 1. Hendrik met Grietje Oosterhof, Marijke Flisijn, meter.
Muurling, Bantega; 2. Harm Smit, Delf- Jantje Venekamp—Tienkamp, Gooitske
Nieuwe Niedorp: nationale langebaanstrahuizen; 3. Henk Seefat, Echten; 4. de Jong en Annie van der Steeg—van wedstrijden voor junioren over 500 en
der Meer voor de tweede ronde wist
Jan S. de Vries, Oosterzee.
meter.
te plaatsen. Tot veler verrassing slaag- 1500
Zaterdag 29 december:
de laatste er zonder veel moeite in AtGramsbergen: nat. langebaanwedstrij★ Te Utrecht is een internationaal zaalje Deelstra in twee ritten uit te schagehouden.
handbaltoernooi
den over 1000 en 3000 meter.
E r waren kelen.
ploegen uit zes verschillende landen.
Wieringen: nat. langebaanwedstrijden
De tweede omloop werd ontsierd van NVBHS-leden om de F. J. AdriaanBij de dames won Niloc (Amsterdam),
door een groot aantal valse starts. beker, over 500, 1500 en 3000 meter.
bij de heren zegevierde Zagreb.

—

’

’

’

weer de baas
-

Nieuwe ijsbaan in

Oosterzee-Bantega

—

’’’

—

’ ’
’’
’

’

—
’
KNSB-kalender

S. Heringa snelste
junior in Rottevalle
ROTTEVALLE

—

Aan de juniorenop eerste Kerstdag van de Ijsclub „Rottevalle" namen 23 rijders deel.
De strijd om de prijzen vooral is bijzonder spannend geweest. S. Heringa
rijderij

uit Tzummarum won tenslotte, door in
de finale de vinnige „klauwer" W. Elzinga te kloppen.
Op het zestal kwamen: H. Huisman,
Uilesprong, K. Kooistra, Kootstertille,
W. Elzinga, Houtigehage, P. Brouwer,
Opeinde (Sm.), S. Heringa, Tzummarum, B. Elzinga, Houtigehage.
Alleen de ritten tussen Huisman en
Kooistra brachten spanning. Kooistra
had drie ritten
de tweede was kamp
nodig om aan te blijven. W. Elzinga
won van Brouwer en Heringa van B.

—

—

Elzinga.

Op het drietal bonden eerst de vroegere jongenskampioen Klaas Kooistra
en Wietse Elzinga de strijd aan: Klaas
met een mooie streek, Wietse meer
klauwend, maar ook snel. Vlak voor de
streep vielen beide rijders, zy gleden
gelijk door de finish. Kamp dus. Met
miniem verschil won W. Elzinga de
tweede rit en de derde iets duidelijker.
Zodat de finale dus ging tussen S. Heringa en W. Elzinga. Weer viel in de
eerste rit Elzinga vlak voor de streep en
Heringa won. Ook de tweede rit was
voor hem.
De vierde prijs was voor H. Huisman, die zowel van Brouwer als van
Bauke Elzinga (een broer van Wietse)
won.
Uitslag: 1
60,— S. Heringa, Tzum40,
marum; 2.
Wietse Elzinga, Houtigehage; 3. f 20,
Klaas Kooistra,
Kootstertille; 4. 10, H. Huisman, Uilesprong; 5 en 6, ieder
2,50 P. Brouwer, Opeinde (Sm.) en B. Elzinga, Hou-

’ ’ — ——

tigehage.

’ ’

Nieuwe Niedorp: Nat. langebaanwedover 500, 1500 en 3000 meter.
Zondag 30 december:
Hoogezand-Sappemeer: nat.
langebaanwedstrijden over 500, 1500 en 3000
meter, voor dames 500 en 1500 meter.
strijden
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Langebaanrijderij Gorredijk: sneeuw, wind en spanning

Groots duel tussen 2 Jeenen:
Wester won felle eindsprint
Siebolt de Vries (19) uit Harich
verraste voor zoveelste maal:
ijsbaan
ijsclub „Eendracht"
Gorredijk
GORREDIJK — De
was gisteren het strijdtoneel
De
snelste
Friese
ook
de langebaan.
rijders
van

mooie
van

te

en

de Noordhollandse opkomende ster'Matheus Pronk uit Warmenhuizen stonden
op de lijst (totaal 31 deelnemers). ledere wedstrijd tegen de tijdmeter blijkt dit
jaar verrassingen op te leveren. Waren het maandag in Makkum de jonge
Friese rijders, die naar voren kwamen, ditmaal was het de „come back" van
Jeen van der Berg, die achter Jeen Wester tweede werd. Verder zette ook nu
de talentvolle Siebolt de Vries (19) uit Harich zijn opmars naar de top voort.
Hij eindigde als derde en liet de sterke Pronk nog met ruim verschil achter
zich. De vijfde en zesde plaats waren voor resp. Lourens Bazuin en Hylke
Speerstra, maar zij hebben hierbij waarschijnlijk geprofiteerd van de pech van
„komeet" Benedictus Jellema uit Grouw. Deze gemakkelijk glijdende knaap
kwam op de 1500 meter te vallen, een tegenslag, die hem minstens twee
plaatsen in het eindklassement kostte.

veelste maal; hij won in een tijd van
2.39.7 en werd hiermee derde op de sleutelafstand. Een hoopgevende prestatie,
de harde wind in aanmerking genomen.
Op de 3 kilometer (6V2 ronde) ging
de belangstelling uiteraard uit naar de
race tussen Jeen 1 en Jeen 2. De verwachting was algemeen, dat Van den
Berg
nadat hij rlc 1500 meter had gewonnen
ook eerste zou worden op de
3000 m. Het werd een boeiende strijd,
die werd beslist op de laatste meters
in het voordeel van Jeen Wester.
Slechts één rijder kon Wester (en feitelijk de 2e plaats van Van den Berg)
nog bedreigen: Siebolt de Vries. De
Gaasterlander won de 3000 m. van Pronk
met ruim twee seconden maar zijn tijd
was niet voldoende om Van den Berg van
de tweede plaats te wippen.

——

Méér spanning

Was de strijd om de hoogste eer dus
gestreden, 'i de „middenmoot" ontlaadpaDe 500 meter werd verreden tijdens Warmenhuizen. Zij hadden de beste
de zich ook een enerverende strijd. Het
flinke sneeuwbuien. De start én de eind- I pieren.
ging voornamelijk tussen
Bazuin,
spurt moesten tégen de wind in gereMaar de beide jonge rijders hadden Speerstra, Kalsbeek en Harkema. Deze
den worden. Toch was het opmerkelijk niet op Jeen van den Berg gerekend. laatste rijder, afkomstig uit Leeuwargoed, dat de tijden voor het grootste deel De elfstedenwinnaar reed adembeneden en wonende te Meppel, is dit jaar
om de 51 seconden schommelden.
mende rit tegen de Schiermonnikoger een stuk vooruit gegaan (4 maal per
De uitschieters kwamen van beker- Bazuin. De strijd ging in de eerste week trainen op de Deventer kunstijshouder Klaas Postma uit Akkrum plaats niet tegen de eilandbewoner baan).
(48,5), Jeen Wester (48,8), Pronk zelf, maar tegen de stopwatch. Jeen
Harkema kwam echter op de 3000 me49,7) en De Vries (49,8), Jeen van Wester had namelijk nét in de vorige ter te vallen en toen ging de strijd nog
den Berg herstelde zich ook uitste- rit 2.37.2 gereden.
tussen Kalsbeek, Speerstra en Bazuin.
In een lange eindsprint vocht Jeen Deze laatste werd vijfde, Speerstra
kend en werd met een tijd van 50,9
vijfde op deze afstand. Jellema uit zich net 0,8 sec. onder de tijd van Jeen zesde, Harkema
zevende en Kalsbeek
Grouw werd zesde met een tijd van 11. Dit betekende dat er een serieuze achtste. De negende en tiende plaats
kanshebber was bijgekomen en de waren voor resp. Postma en Henk
51,-.
Heerenveense onderwijzer bewees te- Arends (de atleet uit Goïngahuizen).
Groots 1500 m. duel vens, dat straks zijn kans op de Friese
Verder viel ook op, het rijden van
Toen de 1500 meter moest worden ver- langebaantitel nog- volop aanwezig is.
jongere broer van Siebolt, Dirk de
de
reden stond al vast tussen wie de grote
Vries;
de 400 meter loper van AV '55,
Nog één bedreiging
strijd zou worden geleverd. Postma, die
Jan
Marinus
uit Oranjewoud; W. Kort
sportleraar in Groningen is en dit seiDe grootste spanning ging enigszins
uit Kortezwaag, Jappie de , Vries uit
zoen niet veel op schaatsen heeft ge- verloren door de, wat tegenvallende
Oudehome en J. A. Lukkes uit Olstaan, zou geen voorname rol meer spe- Pronk op de 1500 meter. Hij kwam in
deberkoop. Als deze laatste rijders
op
len
de langere afstanden. Het zou zyn rit tegen S. de Vries niet beneden
onder goede leiding voor het schaatvoornamelijk gaan tussen Jeen Wester de 2.40 De Vries, die tegen hem reed
sen trainen, zullen we volgend jaar
uit Eernewoude en de soepele Pronk uit verraste dit seizoen echter voor de zomeer van hen horen.
»*

Uitslagen hardrijderijen
—

BAKHUIZEN
IJsclub „Bakhuizen"
Mannenrijderij, 2e kerstdag; 15 deeln.
1. 40 B. Bijlsma, Joure; 2. 25 B. Dijkstra, Hemelum; 3. ’lO F. de Vreeze,
Bakhuizen. 4. ’5. Tj. Dijkstra, Hemelum. 5. ’5 J. J. de Vreeze, Sloten.
BAKKEVEEN
IJsclub „Doarpswille". Jongensrijderij Ie Kerstdag; 33
deelnemers. 1. ’2O R. Huitema, Ureterp; 2. ’12.50 A. Thalen, Jubbega; 3.
’.7.50 J. Bosma, Duurswoude. Het was
een prachtige rijderij met spannende
ritten en flinke belangstelling.
BERGUM
Estafette ledenryderij
(maandagmiddag), 30 deelnemers. Prijzen
10 en
12,50,
7,50. Uitslag: 1.
P. Woudstra, P. Zijlstra, H. de Haan;
2. J. Leystra, H. Terpstra, H. Haarsma;
3. S. Storm, S. Bosma, S. Dalstra.
DONKERBROEK
Op
Tweede
Kerstdag hield de ijsclub „Donkerbroek"
een estafetterijderij voor leden. De uitslag was als volgt: 1. Roelof Lenstra,
Ina Wiegersma, Roelof Rinsma; 2. Harry de Jong, Lokkie Veenstra, Jan Bakker.
Een wedstrijd van leden boven de 30
jaar werden gewonnen door 1. Tj. Stoker, 2. Jan Lenstra, 3. L. v. d. Harst.
EMMELOORD
Gewestelijk kampioenschap Overijssel langebaan
dames. Uitslag 500 m: 1. Mej. A. v. d.
Aa, Albergen 56.7 sec; 2. mej. H. S.
Kemperink, Albergen 57.3: B. mej. T.
Bekkema, Borne 57.9. lOOOm: 1. Mej.
A. v. d. Aa 2.02; 2. mej. T. Bekkema
2.03.2; 3. H. S. Kemperink 2.03.9. 1500
m: 1. mej. T. Bekkema 3.12.6; 2. mej.
H. S. Kemperink 3.14.—; 3. mej. A.
v. d. Aa 3.14.1. Totaal klassement: 1.
mej. A. v. d. Aa 182.400; 2. mej. Bekkema 183.700; 3. mej. H. S. Kemperink 183.917.
HEEG
IJsclub „Heech". Langebaanwedstrijd om het kampioenschap
van Wymbritseradeel en IJlst. 500 m:
1. KI. Visser, IJlst 57.1 sec; 2. H.
Schraa, IJlst 57.2;
3. P. Kalsbeek
IJsbrechtum 57.5. 1000 m: 1. KI. Visser 2.00.1 min.; 2. K. Kalsbeek 2.03.8:
3. H. Schraa 2.05.2. 3000 m: 1. KI. Visser
6.22.4 min.; 2. P. Kalsbeek 6.34.1; 3.
A. Steunebrink, Blauwhuis 6.34.4. Algemeen klassement:
1. KI.
Visser
180.933 pnt.; 2. P. Kalsbeek 185.083
pnt.; 3. H. Schraa 188.500 pnt.; 4. A.
Steunebrink 188.833 pnt; 5. S. Beetstra,
IJlst 191.383 pnt.
Afvalwedstrijd Mannen,
HIJUM
(30 deelnemers) A-ryderij: 1. Jan van
der Meulen, Stiens; 2. O. Spoelstra,
Mantgum; B-rijderij: 1. G. Keizer, Lieve Vrouwenparochie; 2. M. Mensonides;

’

’

—

—

’

’

’

—

—

—

—

Longerhou; 3. J. Boorsma, Leeuwarden.
STIENS
Mannen, (17 deelnemers)

—

1. Tamme Veldstra, Baard ’4O; 2. J.
Odinga, Mantgum ’25; 3. S. Heeringa,
Tzummarum
10; 4. P. Brouwers, Sint
Anna Parochie 10.
Meisjes t.m. 16 jaar. 23
HIJUM
rijdsters: 1. Renske Seinstra, Warga;
2. Tjerkje van der Veen, Sint Anna Parochie, 3. Jikje Keizer, Sint Anna Parochie, 4. Lutske Schuiling, Hallurn.

— ’’

Schaatsuitslagen:
JUBBEGA 3e sluis
IJsclub „Winterwille", Vrouwenrijderij Ie Kerstdag;
12 deeln. N een felle strijd werden de
prijzen als volgt
gewonnen:
1. ’4O
Richtje Jonkman, Lippenhuizen;
2.
’2O Hennie Mulder, Lippenhuizen; 3.
’lO Lutske Hiddinga, Heerenveen; 4.
’5 Trijntje Faber, Tijnje.
De hardrijderij van mannen, welke
door deze ijsclub
was uitgeschreven
voor woensdag, is niet doorgegaan.
JUBBEGA-STREEK
IJsclub „Eendracht". Jongens t.e.m. 15 jaar; 25
deelnemers. 1. ’l5 Jelle Bouma, Sonnega; 2.
10 A. Brouwer, Kortezwaag;
3. 5 J. v. d. Werf, Beetsterzwaag;
Hoornster4. ’2.50 Gosse Kerkhof.
zwaag. Het was een pracht rijderij,
waarbij de jongen- zich tot het uiterste
gaven.
„lisIJsclub
LIPPENHUIZEN
Lippenhuzen".
Hardrijderij
nocht
van meisjes t.e.m. 15 jaar, 20 deelneemsters (Ie Kerstdag). Ie prijs ’2O
Trijntje de Jong, Warstiens; 2e pr. 15
Tineke Hiddinga, Heerenveen: 3e pr.
10 Tioukje Lok, De Knijpe.
26 dcc. Leden-estafette, 17 drietallen:
1. J. Zwart, mevr. J. v. d. Sluis-Kazemier, M. Veenstra; 2. J. Eppinga, mei.
5. Huitema, H. Hoogeveen; 3. R. J. de
Vries, mej. J. de Jong, H. v. d. Sluis.
Juniorenrijderij
SPANNENBURG

—

—

’ ’
-

—

„Spannenburg e.0.".
14 deelnemers.
1. ’6O Joop Steneker, St. Nicolaasga;
2. ’4O R. de Leeuw, Terhorne; 3. zilveren beker K. v. d. Berg, Bantega; 4.
’lO Sjouke Zonderland, Tjerkgaast.
LUXWOUDE
IJsclub „It Fortün".
Knobeltocht op de schaats Ie Kerstdag; 63 deelnemers. Ie pr. A. de Jong,
W. v. Roeden, beiden Luxwoude met
44 punten; 2. Jan Stoelwinder, Jubbega 43 punten; 3. mevr. J. AberloonKooyker, Enschede, J. K. Jongsma,
Gorredijrc en A. Schipper, Luxwoude,
alle drie met 42 punten.
Jongens t.e.m. 15 jaar 2e Kerstdag;
23 deelnemers. 1. 15 B. de Vries, Heerenveen; 2. ’lO F. de Jong, Langezwaag; 3. ’5 H. Huisman, Uilesprong.
Ondanks de sneeuwval was er een
flinke belangstelling.
MAKKINGA
IJsclub „Makkinga".
Leden-estafette; 14 3-tallen. Ie pr. A.

—

’

—

Heerenveen

0
15735 5929 5936 10084 I
20121 24176 2520 14696
!19927 20943 3875 5927 7749
1884 5087 20312 11108
546 3078 18460 20182
21375 18824 18703 9235
voor slechts 70 et
4461 8972 20849 24591
2577
14251 4462 3757
17733 3238 8901 18007
17849 1842 12333 22641
1 liter FRAMBOZEN-BESSENWIJN
14061 13179 16006
6067
■
van 2.95 voor 1.49 I
14605 16682 15939
400
I of 1 fles ZOETE SPAANSE voor 1.59 I
16443 10772
407 19773
I bij 3.50 boodschappen.
17796 24689 16594 22645
I
4134
3637 7049 9382
1 liters blik AARDBEIEN
of 1 liters blik PERZIKEN
12914 6491 18086 4160
van 1.39 voor 89 et
10166 15337 15261 22510
of 1 liter KOFFIEMELK voor
13376 23240 6318 17718
69 et
bij 1 pak KOFFIE
15723 18580 16526 6142
Goud-dessert
I Ie soort Zilver
5594 12104 18980 16695
van 1.80 voor 1.44 | van 1.48 voor 1.34
18817 20242 19619 19690
WIEBE WUNJA
16300 6117
1269 2498
TAMBOERIJN ROOD van 1.22 voor 1.14
winnaar in Hoogezand
17597 24012 11825 6909
250 gr. Java koffie 69
1 blik slagroom
7269 11682 20024 8116
98
1 pot oploskoffie
van 87 voor 75
GROTE VEENPOLDER IJsclub „De 24596 13983 8016 12763
gr. DE HEER CHOCOLAATJES,
150
Eendracht", Juniorenrijderij; _0 deelne- ; 19074 16721 13505 17801
melk of puur, van 89 voor 55 et
mers Ie prijs ’4O A. Welles, Tjalleberd, 23105 22160 23282 13019
bij 1 pak THEE
2e prijs ’2O B. Ensing, Oldemarkt, 3e 2201
Puntzak grove pecco, I Engelse melange,
prijs 10 F. Hof, Wolvega. Er was veel
Prijzen
opkunnen
van 90 voor 79 |
van 90 voor 69
worden
publiek.
CEYLON MELANGE, van 1.08 voor 85 et
Leden-estafette; 48 deelnemers. Prij- gehaald t.e.m. 12 januari
zijn waardebonnen. Ie: K. Mink. Munpond BLOEM voor oliebollen
59 et
nekeburen
Mevr. G. Boezerooij-v. d. 1963 bij J. H. C. van Rens|
Gist voorradig.
Wolvega,
Kalenberg.
Wachter,
K.
Wal.
Curacaostraat
Heesen,
4,
gr.
35
rozijnen
200
2 pak Ie soort
2e H. J. Menger, Munnekeburen, Mej.
200 gr. krenten
35
bakmeel 89
Zw. Bloemhof, Slijkenburg, C. de Vries,-1renveen.
10 pak vanille2 pak patentbloem 85
Munnekeburen.
suiker 35
100 gr. vruchten3e K. Wiegmink, Spanga, Mej. L.
-200 gr. poedersnippers 35
Poepjes, Nijetrijne, J. R. Dijkstra, Oldesuiker 29
lamer.
100 gr. bigarreaux 55
Gember
4e H. J. Schokker, Munnekeburen,
100 gr. citroenrasp 45
Sucade
Mej. R. Schippers, Scherpenzeel, A.
100 gr. oranjeStrampel, Munnekeburen.
-100 gr, amandelen 79
snippers 35
is onze collectie
IJs slecht berijdbaar door sneeuw.
VERMOUTH is in korte tijd
Veel publiek.
BEROEMD geworden I
Hoogezand, mannen (15 deelnemers).
Liter
ITALIAANSE
VERMOUTH,
100; 2.
1. W. Wijnia, Uitwellingerga,
de beste, rood of wit, van 5.95
2.95 I
J. Ophof, Boertange, ’6O; 3. W. MesWe kunnen gerust zeggen: Beter is er niet |
Oosting,
sohendorp, Foxhol, ’4O; 4. H.
Prima sherry,
Vin Perlé,
Gieterveen,
20.
1.95
van 4.95.. 3.45
van 2.95
Wildervank, vrouwen (18 deelneemPittige port, rood of Riesling,
sters).
wit, van 5.95.. 3.95
van 2.95.. 1.75
1. Jantje Venekamp-Tienkamp, Assen,
Landwijn vanaf 1.45
’100; 2. Riekje Tuinema-Ruben, EngelI
bert, 60 3.Klaziena Oldenburger, VeenALCOHOLVRIJE LIKEUR, per fles
Gemaakt uit stoffen
dam, ’4O; 4. Grietje Boelm, De Maten,
van 89.. 59 et I
ragfijn
als
kant
uit
’2O.
1 fl. limonade1 fl. jus d'orange 1.19
geborduurde
Calais,
Slochteren: Mannen (19 deelnemers).
siroop 79 1 fl. druivesap
1.39
batist, jacquards met
1. B. de Vries, Rolde, ’100; 2. J.
gouddraaddoorweven
Grote
fles
Sinas
39 3 fl. Sinas
49
Doornbos, Roden, ’6O; 3. B. Bruining,
en artistiek duchesse
Grote fl. gazeuze 29 3 fl. cola, tonic
39
Houtigehage, ’4O; 4. H. Oosting, Gie3 fl. gazeuze
39
terveen, ’2O.
Ter Apel: Mannen (17 deelnemers).
3 pullen BIER, licht of donker
99 et
1. B. de Vries, Rolde, ’100; 2. H.
Van elke bruidsjapon
Kuipers, Scheemda, ’6O; 3. A. Specken,
1 kruik zoete bessen
89
3 fl. bokbier
is maar één
Zandberg,
30; 4. A. Bergman, Jipvan 1.95.. 1.29 3 fl. bier
79
exemplaar
singhuizen, 15.
1 fl, vruchtenwijn 98
Kloosterburen, mannen (18 deelneROSÉ ZALM, hele moot, vanaf
mers).
1.15
1. B. Bruining, Houtigehage, 100; 2.
Geheel aparte bruidssortering
per
blik
35
Grootste
Sardines,
J. Doornbos, Roden, ’6O; 3. B. Heidkamer waar u rustig
toastbelegging en
Delmonte Pilchards
stra, Zwaagwesteinde, 40; 4. H. J. van
kunt passen en
van 69.. 59
hartige hapjes
Dijk, Midwolda, ’25.
keuze maken
■Verkade toast
pak ZOUTE KOEKJES
Gelukkige bruid,
I.— 1
|
De
bekende
van
40
et
bij
kijken
kom eens
Zoute pinda's 35,
250 gr. tamme
kastanjes 45
2e pak 25
Pond zoute pinda's 89
200 gr. walnoten 49
Hazelnoten, amandelen
Nibb-its kaaskoekjes
Pinda's in dop,
Gem. noten, paranoten
van 49.. 39 500 gr. dadels
59

..

....
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’

’

’
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OOSTERWOLDE

—

De uitslag van de

als volgt: 1. Jan de Jong, Klaske Hof,
S. Bos; 2. Js. Nijenhuis, Alie Dijkstra,
S. Bijlsma; 3. G. Leupen, Blijke Wietoerdink, G. Post; 4. M. de Jong, Pietje ter
Schuur, Jitse Hofstra.
De prijzen bestonden uit waardebonnen.
OUDEHORNE
IJsclub „Lyts Bigjin". Mannenrijderij op 2e Kerstdag 20
deelnemers. 1. ’3O J. Houwing, Kortezwaag; 2. ’2O J. van Olphen, Heerenveen; 3. 10. E. Vaartjes, Wolvega.
Ledenrijdery estaOUDESCHOOT
fette (12 drietallen). 1. mej. A. Hoekstra, L. Hogendijk en R. Nijbos. 2. mej.
A. Brouwer, F. Brouwer en B. Fijtsema.
3. mej. Klaske Schotanus, P. Bakker en
E. Haanstra.
Jongens t.e.m.
ROORDAHÜIZUM
16 jaar; 32 rijders: 1. Johan van Dijk,
Oldelamer, ’l5. 2. Bote de Vries, Heerenveen, 10. 3. Jitse Zylstra, Bergum,
7,50. 4. Ruurd Bouma, Grouw,
7.50.
Jongens t.cm. 16 jaar:
MARSSUM
1. J. Zijlstra, Bergum, ’25. 2. J.
Swierstra. Warga
15. 3. H. Tromp,
Boxurn, 10.
FRIESCHE PALEN
IJsclub „Frieschepalen". Jongensrijderij, 2e kerstdag
(jongens tot 16 jr.); 22 deelnemers. Ie
’2O Jan de Meer, Houtigehage; 2e pr.
12,50 Dirk de Vries, Boelenslaan, 3e
7,50 Heinze v. d. Heide, Boelenslaan.
„Oller".
TJALLEBERD
IJsclub
Ledenrijdery estafette Ie Kerstdag. 1.
f 30 S. Stoker mej. Z. Lieburg S. Klumej. M.
wer; 2. ’22.50 W. Stoker
Adema
J. K. Huisman; 3. ’l5 W.
mej. G.
Stoelwinder
Stobbe
D.

—

’

—

’’

-

Brandinga.

-

’

’ —

—

--

,

-

Wedde: Vrouwen (10 deelneemsters).
1. Riekie Tuinema-Ruben. Engelbert,
80; 2. Grietje Dieterman-Schuur, Finsterwolde 50; 3. Tineke Dieterman, Fin.
sterwolde f 25; 4. Marga Katuin, Wed-

’

de, ’12,50.

Zwartemeer. mannen

(22 deelnemers)

’
’
’

100; 2. S.
de Vries, Rolde,
60; 3. N. Bauer,
Laverman, Wezep,
Zwartemeer, 30; 4. J. van Os, Zwar-

1. B.

temeer, ’lO.

■

"

|

|

"

|

..

500 gr. vijgen

■I

2 blik ANANAS
1 gulden I
Liters blik ananas 1.19 Grote pot abrikozen 79
98 Delmonte
Liters blik peren
Lit. blik bramen 1.19
fruitcocktail 1.28
Lit. bl. frambozen 1.59 % blik frambozen,
Liters blik
aardbeien, perziken 89
red cherry's 1.69 Diverse blikjes
Grote pot kersen 1.39
vruchten 59
| 1 kilo prachtige BANANEN
89 et |
14 sinaasappels
3 grape fruits
49
10 mandarijntjes,
3 citroenen
39
zonder pit, I.—
| Grote pot GESNEDEN ZOETZUUR 39 et |
1 pot augurkjes,
1 pot uitjes
59
zoetzuur, 89 Luycks slaolie,
van 1.30.. 98
Grote pot APPELMOES, van 69.. 55 et ■
van goudreinetten
Spinazie
49 Sperziebonen 89,
Erwten wortelen 49
2e blik 69
Kapucijners
59 Snijbonen
98
Doperwten
69 Andijvie
79
Tuinbonen, pot
98
| 200 gram KRANSJES
35 et I
100 gr. bonbons
200 gr. lange
De Heer 49
vingers 69
250 gr. pepermunt 49
10 grote penny
3 rol pepermunt
39
wafels 85
5 rol drop
Jacolino's
98
" 3 gevulde repen 39
59
Friese reepjes
49
Tulbandcake
65
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Hinder van overmatig maagzuur? Dat hoeft
niet meer. Want nu is er NORAC. Het

■■

zuur met uni eke> drievoudige werking:

"

-

tabletten

nieuwe, moderne middel tegen storend maag-

"

"

tegen

MAAGZU U R

neutraliseert veilig het brandend zuur
voorkomt nieuwe ongewenste zuurvorming
en... beschermt de maagwand.

50tabletten
N.V. ALGEMEENE

NORIT MAATSCHAPPIJ
AMSTERDAM

NORAC is vrij van koolhydraten en suiker.

f
Norac-tablet is in cellophaan verpakt.
If 1 Rfl I
Handig,
/
om 20 los in de zak mee te nemen!
'
\
\.

\

>■

/

De grijze NORAC-tabletten helpen uitsluitend tegen overmatig
maagzuur. Zij mogen niet met de bekende zwarte NORIT kooltabletten
verwisseld worden en kunnen deze niet vervangen bij maag- en darmstoornissen, die optreden als gevolg van te veel vet- of alcoholgebruik,
en in geval van vergiftigingen door bedorven voedsel of giftige chemische

N.8.!

stoffen.

>

■

de
Friese Pers

HET NIEUWE MODERNE MIDDEL
TEGEN OVERMATIG MAAGZUUR

IMPC
■■_*■_■_*

NEEM
MAAGZUUR?
NORAC - een nieuw produkt van de N.V. Algemeene Norit Maatschappij

-

_

Gorredijk
is

500 gr. Mainzer
zuurkool 9
1 Geld worst

J|

Hoofdstr. 73 |by
Tel. 677

I
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IVOORSTREEK

—

op Tweede Kerstdag door de ijsclub De
Eendraoht gehouden ledenrijdery luidt

■

lOnze

BRUIDSJAPONNEN

42
LEEUWARDEN

—

tcrlitrtGns.

■

Toonaangevend
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Bylsma-Djoeke Bouma-Sjouke Lemstra;
2e pr. Ruurd Slager-Klaasje LegendalP. Langhout; 3e pr. J. R. Middel-A.
Langhout-Roel
Bosma; 4e pr: Joh.

Baas-Mevr. H. Bosma-R. Steunebrink.
„len,
NIEUWEHORNE
IJsclub
twa, trije". Leden estafette-rijdery op
Ie Kerstdag; 12 parturen. 1. Tj. Brouwer mej. H. v. Dijk A. Hartstra; 2.
mej. F. Stoker
J. Heida
B. Brouwer; 3. J. Hoekstra
mej. H. Bosma
F. Plantinga. Juniorenrijderij op 2e
Kerstdag; 12 deeln. 1. ’35 E. de Kroon,
Knijpe; 2. ’25 J. Bosma, Jubbega; 3.
’l5 H. Schreur, Nieuwehome.
IJsclub naar
OIiDEHOLTPADE
Buiten. Jongensrijderij t.cm. 18 jaar:
19 deeln. 1. M. J. de Vries. 2. H. Fledderus. 3. A. Thalen. 4. A. de Vries. 5.
N. Oostra.
OOSTERLITTENS
IJsclub „Eendracht". Mannenrijderij, Ie Kerstdag;
12 deelnemers. 1. waardebon ’5O O.
Gelstra, Roordahüizum; 2. wbd. ’3O J.
Pascal, Harlingen; 3. wdb ’2O L. Leffertstra, Wijckel.
2e Kerstdag: Jongens 14 t.cm. 16 ir.,
14 deeln. 1. 25 plus ereteken Jitze Zylstra, Bergum; 2. ’l5 Klaas Wester,
de Jong,
Bolsward; 3. ’7,50 Hans
Sneek; 4. 7,50 Romke Veering, Oos-
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Uitslagen:
500 meter: 1. Klaas Postma, Akkrum 48.5;
2. Jeen Wester, Eernewoude 48.8;
3. M.
Prtonk 49.7; 4. Siebolt de Vries 49.9; 5. Jeen
50,9;
van den Berg
6. B. Jellema 51.0.
1500 meter: 1. Jeen van den Berg 2.36.4;
2. Jeen Wester 2.37.3; 3 Siebolt de Vries
2.39.7; 4. Laurents Bazuin 2.44.-; 5. Hylke
Speerstra 2.44.6; 6. Harm Harkema 2 46.3.
3000 meter: 1. Jeen Wester 5.30.6; 2. Jeen
van den Berg 5.31.7; 3. M. Pronk 5.43 4: 4.
Siebolt de Vries 5.44.8: 5. H. Speerstra 5.56.-;
6. Laurents Bazuin 5.57.6.
Eindklassement: 1. jeen Wester 156.303; 2.
Jeen van den Berg 158.316; 3. Siebolt de
Vries 160.500; 4. M. Pronk 160.733; 5. Laurents Bazuin
164.167; 6 H. Speerstra
166.000; 7. H. Harkema 167.487; 8. Lammert
Kalsbeek 168.500; 9. Klaas Postma 169.233;
10. Henk Arends 170.183.
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FRIESE KOERIER

Prachtige strijd op lisnocht's mooie baan

JanHeitbrink klopt Arjen Dijkstra in
spannende finale van drie ritten

Jurjen de Vries verrassend derde
(Van onze sportredacteur)
BEETSTERZWAAG
Jan Heitbrink, de 27-jarige bouwvakker uit
Akkrum, kon het niet laten. Hij zocht na een langebaanavontuurtje vlug de
kortebaan weer op, dong eerste kerstdag mee in de grote mannenrijderij van
lisnocht en won meteen uit een beste lijst van 2.1 rijders de hoofdprijs. Overigens na een bijzonder enerverende strijd van drie ritten in de finale tegen
Arjen Dijkstra, die op de zes revanche had genomen op Geert Regts voor zijn
nederlaag een dag eerder in St. Johannesga. Het duel tussen Jan Heitbrink en
Arjen Dijkstra werd, onder intens meeleven van de toeschouwers, met centiook voor mij
meters beslist. Voor velen
verrassend. Maar de nationale
kortebaankampioen, goed getraind en iets minder zwaar dan vorig seizoen,
heeft laten zien nog heel snel te zijn. Een verrassing was zeker de derde prijs
van Jurjen de Vries.
Er gebeurde in de eerste omloop wei- Wieling had het staand nummer en het

-

—

-

Geen tegenpartij,
wel over de baan

—

Op de rijderij
HEERENVEEN
van lisnocht te Beetsterzwaag trof
Arjen Dijkstra op de drie het gelukkig, nummetje: Nadat Jan Heitbrink
en Jurjen de Vries hun eerste rit hadden gereden, moest Arjen dus alleen
over de baan. Maar Arjen was onvindbaar. Misschien wist hij het niet,
Arjen is nog jong, maar ook de jongeren zullen de inhoud van het korkennen.
tebaan-reglement moeten
Daar staat in, dat de rijder zonder
tegenstander, ook de baan moet afleggen.

nig bijzonders. Alleen de strijd tussen was verrassend, dat hij op het zestal
strijd-mentaliteit te beschikken.
Gerrit de Vries en Riekele Hoekstra door Jurjen de Vries van de prijzen

was spannend. Na drie ritten bleef Gerrit aan. Nico Bruinsma (44), na 14 jaren Amerika nu in Scharsterbrug wonend, deed meer mee om er weer eens
bij te zijn. Hij kon tegen Bruining niet
op. Ruim 20 jaar geleden was Nico
naar ik meen de eerste die op Noorse
schaatsen de 160 meter ging rijden.
Op de tweede lijst ging het tussen de
Heerenveners H. Boersma en Jurjen de
Vries vinnig toe. Laatstgenoemde won
na drie spannende ritten. Heitbrink had
met Bertus Bijlstra gee. moeite, Bruining met Van der Burg ook niet. Jaap
Rienks, de voetballer-schaatsenrijder uit
Emmeloord kon tegen Arjen Dijkstra
niet op en Gerrit de Vries moest de
vlag strijken voor Geert Regts. Piet

Surhuisterveen
zag Heitbrink
ook winnen

werd afgehouden. Bordze Bruining kon
Heitbrink vooral in de eerste rit partij
geven, maar dé eindsprint was voor
Jan met zn lange streken.
Met spanning werd de strijd tussen Arjen en Geert tegemoet gezien. Die twee „vechten" altijd. Zo
ook nu, maar het was opvallend dat
Arjen Dijkstra soepeler reed dan
zijn rivaal en halverwege de beslissing al kon forceren. „Het ging niet,"
was Geerts commentaar.
De strijd om de hoofdprijzen begon
met de ritten tussen Jurjen de Vries en
Heitbrink. Daar zat voor de Heerenvener echt geen kans in, hij werd in twee
ritten verslagen, maar was met zijn derde prijs best tevreden.

Hij
vocht zich zowaar .naar 20 centimeter
voorsprong op Jan en de beslissing moest
dus vallen in een derde rit. Geen duimbreed gaven de rijders elkaar toe, zij
aan zij stoven zij over de baan. En zo
gingen ze ook over de streep, met Jan
Heitbrink enkele centimeters
voor.
Zeldzaam mooi en ook snel met tijden
van juist boven de 15 seconden.
Ondanks dat verlengstukje was de
rijderij om 5 uur afgelopen. Er werd gereden volgens prestatie-systeem.
Uitslag: 1. ’9o,— Jan Heitbrink Akkrum; 2. 65,-- Arjen Dijkstra, Nij Beets
3 ’45,-- Jurjen de Vries, Heerenveen;
Piet Wieling (Delfstrahuizen), B. Bruining (Houtigehage) en Geert Regts
(Heerenveen) kregen ieder ’25,--, drie
rijders ieder f 15,— en elf rijders leder

’

’s,—.

Mentaal sterk
Voor de finale kwamen dus in de baan
Arjen Dijkstra en Jan Heitbrink. ledereen hing over de touwen om niets van
dat duel te missen. In de eerste rit lag
op driekwart van de baan Arjen nog
voor, maar hij moest buigen voor de
lange streken van een op snelheid gekomen. Jan. Arjen kan niet tegen hem
nog niet helemaal doen, was algemeen
de conclusie.
Maar toen kwam de tweede rit, waarin Arjen toonde over een beste wed-

Uitslagen van
hardrijderijen
TERHORNE
De broers Veldstra
waren de sterksten in de door de ijsclub
De Broederschap gehouden hardrijderij
van mannen. Tamme werd eerste en
Uilke tweede. Er waren 16 deelnemers
en de uitslag luidt: 1. ’50,-- Tamme
Veldstra, Baard; 2..f25,~ Uilke Veldstra, Roordahuizum; 3. 15,— Jurjen de
Vries, Heerenveen; 4. 10,— Bertus Bijlstra, Breda.
OLDEBERKOOP
IJsclub Vooruit,
junioren, 15 deelnemers: 1 .’so,— B.
Welles, Tjalleberd; 2. ’3o,— Hof, Wolvega; 3. ’2o,— A. de Vries, Oudehome;
4. ’lO,- H. Frans, Giethoorn. Het was
een mooie rijderij, met veelpubliek. Aan
de start geen moeilijkheden, het liep alles heel vlot.
DONKERBROEK
„DonIJsclub
kerbroek". Juniorenryderij, 12 deeln.:
1. H. Hofstra, Langezwaag; 2. W. van
der Meer, Beers; 3. F. van der Berg,
Jubbega; 4. H. Veenstra, Elsloo.
OOSTERZEE
IJsolulb „Harmonie"
te Oosterzee-Bantega. Mannenrijderij,
20 deeln.: 1. Gerrit de Vries, Munnekeburen; 2. Bouke de Vries, Oosterzee; 3.
Geert van der Sluis, Bantega.
Hardrijderij van schoolkinTIJNJE
deren. Meisjes 6—7 jaar: 1. Liesbeth Zegers; 2. Trynke Zwerver; B—9 jaar: 1.
Geertje Leenstra; 2. Afke Huisman; 3.
Geesje Bakker; 10—11—12 jaar: 1. An
Huisman, 2. Rini Hofstra, 3. Hinke Dolstra, 4. Riekje Huisman. Jongens 6—7
jaar: 1. Wietse Idzinga, 2. Sikke Venema, 3. Sipke Dijkstra, 4. Oeds de Vries;
B—9 jaar: 1. Jan Wagenaar, 2. Jappie
de Jong, 3. Sienke de Leeuw, 4. Lute Jeninga; 10—11 jaar: 1. Henkie de Leeuw,
2. Jappie de Haan, 3. Mient de Jong,
4. Sietse A. de Haan, 5. Idske Post; 12
jaar en ouder: 1. Henkie Ybema, 2. Jan
A. Idzerda.
IJsclub EensgeBOVENKNIJPE
zindheid, jongens t.ejm. 16 jaar, 17 deelnemers: 1. ’20,-- plus bekertje J. van
Dijk, Oldelamer; 2.
15,— S. van der
Ploeg, Wolvega; 3. ’lO,- K. Bijlstra,
Joure; 4. ’2,50 Jan Gooitsen Dijkstra,
Bovenknijpe. Vorig jaar won J. van Dijk
in Bovenknijpe ook de hoofdprijs.
ORANJEWOUD -v IJsclub Oranjewoud, meisjes t.e.m. 16 jaar, 27 deelneemsters: 1. ’25,— Renske Seinstra,
Warga; 2. 15,-- Jitske de Jong, Idskenhuizen; 3. ’lO,-- Riekje Zwart, Warga;
4. ’5,-- Berber Homstra, Lutkewierum;
5, 6 en 7 (ieder 2,50), Jannie Veenhouwer, Oldeholtwolde, Hennie de Vries,
Wolvega; Tineke Hiddinga, Heerenveen.
Het was, ondanks sneeuw, een mooie
rijderij. Renske Seinstra was royaal de
sterkste, zy zal haar weg wel vinden
op de kortebaan.
Hardrijderij voor juSTAVEREN
nioren, 12 deelnemers. Uitslag: 1 ’so,—
B. Welles, Tjalleberd; 2. ’27,50 O. Lageweg, Workum; 3. 15,— W. van der
Meer, Deersurn. B. Dijkstra (Hemelum)
P. Welling (Franeker) en R. Valk (Hindeloopen) kregen ieder 2,50.
Hardrijderij van
BOORNBERGUM
jongens, 23 deeln.: 1. ’2o,— R. Huitema,
Ureterp; 2
10,— Jan van der Meer,
Houtigehage; 3 ’s,— J. van der Berg,
Beetsterzwaag 5,—.
Meisjes, 19 deeln.: 1. ’2o,— Renske
Seinstra, Warga; 2. ’lo,— Jitske de
Jong, Idskenhuizen; 3. 5,— Maaike de
Boer, Ureterp.
In beide groepen was de strijd bijzonder fel.
STEGGERDA
IJsclub Vooruitgang
jongens t.e.m. 17 jaar, 13 deelnemers:'
1. 25,— H. Hofstra, Langezwaag- 2
f 15,— T. Slager, Noordwolde; 3 ’ïo
A. de Vries, Oudehome; 4. ’2,50 J de
Vries, Noordwolde.
TIJNJE
IJsclub De Onderneming
meisjes t.e.m. 16 jaar, 13 deelneemsters-'
1 ’2o,— B. van der Berg, Luxwoude;
2. 10,-- S. van der Plaats, Oosterwolde; 3. ’2,50 M. de Boer, Uretero- 4
’2,50 R. Dragstra, Tijnje. Het was een'
mooie en spannende avondryderi].

—’ ’

nog snel op de 160 meter

—

..

De grote drie
SURHUISTERVEEN
Uit Friesland op de kortebaan, Jan
Heitbrink, Geert Regts en Arjen Dijktra, waren tweede kerstdag in Surhuisterveen. Men hen waren nog 12 andere rijders naar deze plaats gekomen.
In de eerste twee omlopen hadden de
grote drie met hun respectievelijke tegenstanders geen enkele moeite. Spannend werd het pas in de halve finale
toen Regts de 19-jarige Arjen naast
zich op de startlijn zag verschijnen.
Geert wist dat Arjen niet onoverwinnelijk is. Het bewijs daarvoor was in de
afgelopen dagen geleverd. Ook ditmaal
besliste Regts het duel in zijn voordeel.
Heitbrink gaf Hager geen enkele kans
Op een hogere klassering. In de finale
-vs twee zeer snelle mannen. Het werd
een adembenemende race waarin de
Akkrumer metselaar zich beide keren
sneller toonde dan zijn gerenommeerde
tegenstander. Regts maakte in de eerste ronde de snelste tijd, hij legde toen
de 160 meter af in 14.4 seconde. De uitslag was: 1. J. Heitbrink, Akkrum 100;
2. G. Regts, Nieuwebrug ’7O; 3. A.
Öijkstra, Nij Beets ’4O; 4. P. Hager,
H. Opende ’2O.

’

NVBHS-trainingsploeg is terug
uit Inzell

—

HEERENVEEN
De groep NVBHS
die voor training onder leiding van
Jan Charisius in Inzell (Zuid-Duitsland)
verbleef, is hals-over-kop naar Nederland teruggekeerd. De drie Friese rijders waren op eerste Kerstdag middernacht thuis.
Gedurende de tien dagen die men in
Inzell was verstoorde zware sneeuwval
de training. Het was meer sneeuwruimen dan trainen. En toen kwamen de
berichten uit Nederland over winter.
in
Toen de rijders eenmaal wisten, datwas
°ns land volop kon worden gereden,
er geen houden meer aan. Zij namen
de trein. Alleen leider Jan Charisius is
nog in Inzell gebleven, waar Mj komend
weekend als wedstrijdleider moet funderen.
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Arie Zee won langebaan:
Jeen Wester werd 2e
(Van een onzer verslaggevers)

—

De verrassingen kwamen deze keer
De derde Fries, die het publiek verraste, was Benedictus Jellema uit
ook van Friese zijde. Jeen Wester eiste
in zijn groeiende vorm een prachtige
Grouw. Hij werd in dit grote gezeltweede plaats voor zich op. De tweede schap derde op de 500 meter en toonde zich ook op de sleutelafstand (1500
Friese verrassing was Sybolt de Vries
meter) als een talentvol schaatsenrijuit Harich, die in zyn militair kerstverder.
lof de rest van de Friese jongens de
Het was jammer, dat het bestuur van
baas was. Hij eindigde als zevende nog
voor Jeen van den Berg, die tiende ijsclub „Makkum" veel te laat begon.
werd.
Nu konden op de 3000 meter slechts vijf
koppels starten omdat het veel te laat
was geworden. Reeds voor de 1500 meter zag wedstrijdleider J. A. van der
Sluis uit Gorredijk zich genoodzaakt, de
deelname te verkleinen tot' 12 koppels,
omdat er niet werd voortgemaakt.
Over het algemeen was de indruk, dat
de Friese rijders in dit selecte gezelschap beter voor de dag kwamen dan
een paar weken geleden in Jutrijp-Hommerts.
Libbe Kersma toonde zich nog net by
de beste 18 op de 1500 m. Hylke Speerstra werd vijfde op de 500 meter, vóór
Zee en Van der Berg en Sybolt de Vries
werd op de 1500 meter achtste, voor Tinius Rozendaal uit
Warmenhuizen.
Vooral deze laatste prestatie houdt beloften in voor de toekomst, want De
Vries is net 19 jaar geworden.

.

’

—'

Uitslagen van
hardrijderijen

Verrassing in Sint Johannesga:

Regts neemt revanche
op Arjen Dijkstra
-

leden.
Het

vond reeds in de
tweede, omloop plaats, toen er van de
lijst van zeventien rijders nog negen
over waren. Voor de wind was Regts de
sterkste, zij het met gering verschil.
titanengevecht

In de tweede rit werd de strijd enerverend en toen de beide rijders over de
eindstreep waren, wisten de meeste toeschouwers niet wie gewonnen had, zo
miniem was het verschil. De beslissing
viel ten gunste van Regts uit en zo
kwam het dat Arjen Dijkstra voor de
eerste maal in dit seizoen zonder prijs
naar huis moest.

Mooie lijst
De ijsclub in Sint Johannesgahad alle bekende cracks op de lijst staan. De
eerste omloop leverde weinig bijzondere ritten op. Piet Wieling uit Delfstrahuizen was de grootste pechvogel,
want hy moest meteen tegen Arjen
Dijkstra, die hem in twee ritten vlot
klopte.

In de tweede omloop was er een

kamprit tussen Wolter Jetten van Ze-

venbuurt en Gerrit de Vries van Mun-

nikeburen. Het kwam niet tot een beslissing, want Jetten kreeg last van
kramp, en staakte de strijd

In deze tweede omloop versloeg J.
Rienks, die in de eerste omloop was
blijven staan, G. van der Veen uit Heerenveen, Wiebe Wijnja klopte Wiebe Bijker uit Sint Johannesga vrij gemakkelijk, terwijl A. Bouma uit Heerenveen

Libbe Kerstma
snelste in race
om Sneekermeer
-

wind die onbarmhartig over deze prachtige gladde ijsvloer woei.

(Van een onzer verslaggevers)
Geert Regts
ST. JOHANNESGA
Arjen
verslagen.
heeft
Dat
Dijkstra
was het grote nieuws van de kortebaanrijderij, die maandag in Sint Johannesga werd gehouden. Het was
voor de eerste maal, dat Geert Regts
zich sterker toonde dan zijn Nij Reetster rivaal' en daarmee nam hij fraai
revanche voor de nederlaag, die hij
een dag eerder in Terwispel had ge-

Bus was bestuurstent:

MAKKUM
Een grote langebaanrijderij in Makkum en dus: feest. Honderden bezoekers, schitterend (en koud) winterweer, prachtig ijs en 80
SNEEK De ijsclub Friso organiHierbij waren maar plm. 15 Friezen. De rest waren „Hollanders", dat wil zeggeen
op tweede kerstdag voor de
seerde
Gelderlanders, Zuid- en Noordhollanders, Groningers en rijders uit Drenthe en
eerste maal een ronde bij het SneeOverijssel. De overwinning was uiteindelijk voor Arie Zee uit Hoogwoud, de kernploegrijder, die momenteel tot de snelste drie Nederlandse schaatsers behoort. ker Meer. Omdat het Sneeker Meer
Vooral op de 3000 meter toonde hij zich superieur.
zelf nog niet overal even betrouw-

500 meter: 1, Nico Houter, Wognum 47.9;
2. Jeen Wester. Eernewoude 48.2; 3. Benedictus Jellema, Grouw 49.5; 4. Matheus
Pronk, Warmenhuizen 49.9; 5. H. Speerstra,
Heerenveen 50.5; 6. Tinus Rozendaal, Warmenhuizen; 9. Libbe Kerstma, IJlst 52.2
1500 meter: 1. Arie Zee, Hoogwoud 2.30.8;
2. M. Pronk, 2.35.4; 3. J. Wester 2.35.7; 4.
_. Meyering, Arnhem, 2.38.8; 5. N. Houter
2.39_; 6. Jeen van den Berg 2.39.8; 8. S. de
Vries, Harich 2.39.9.
3000 meter: 1. Zee 5.17.5; 2. Wester 5.29;
3. J. Hoorneman, Zutphij 5.30.3; 4 L. Meije.
ring 5.38.8; 5. S. de Vries, Harich 5.40.7; 6.
J van den Berg 5.41.-.
Eindklassement: 1."A. Zee 154.500; 2. J.
Wester 155.067; 3. N. Houiter; 4. J. Hoorne5. M. Pronk; 6. _. Meijering; 7. S. de
In Makkum is maandag de nieuwe ijsbaan in gebruik genomen. Het was overigens man;
Vries; 8. T. Rozendaal; 9/10 Jeen van den
bepaald geen plezier om er te vertoeven want er stond maandag een zeer koude Berg
en P. Kieviet (Venendaal).

—

....

Makkum ontving maandag 80 rijders:

Uitslagen:

—

JAN HEITBRINK

Dit is de start van de 10 km-wedstrijd,
welke gisteren in de buurt van het
Sneeekermeer is gehouden.

zonder strijd in de volgende ronde kwam,
doordat hy een staand nummer had.
Toen Dijkstra en Regts hun grote strijd
gestreden hadden, was de beslissing gevallen.

Geen kans

NU BEETS

—

IJsclub De Eendracht,

’12,50 J. Thalen, Jubbega; 3. ’7,50
Van <Jer Zwaag, Joure. Het was een
mooie* avondrijderij met veel publiek, in
precies anderhalf uur had men alles afgewerkt. Er waren snelle rijders.
TIJNJE
IJsclub De Onderneming,
junioren, 13 deelnemers: 1 ’so,— H.
Huisman, Uilesprong; 2. 30,- S. van
Dijk, Oudkerk; 3. 7.50 W. van der Meer,
Beers; 4. ’5,- M. Modderman, Rotsterhaule. Het was een aardige rijderij,
maar de winnaar liep er flink uit en
won alle ritten royaal.
UILESPRONG
IJsclub Klein Begin,
jongens t.e.m. 15 jaar, 42 deelnemers:
1. ’2o,— P. van der Zwaag, Joure; 2.
10,— B. de Vries, Heerenveen; 3. 5,—
J. van der Werf, Beetsterzwaag; 4. 5
en 6 (ieder ’2,50) J. Bouma, Sonnega;
K. van der Meulen, Gorredijk; S. van
Sinderen, Oldeboorn.
UILESPRONG
IJsclub Klein Begin,
meisjes t.e.m. 15 jaar, 8 deelneemsters:
1. 10,— Sj. Bouma, Sonnega; 2. 5,—
Tj. Drent, Tijnje; 3. ’2,50 J. Nieuwland,
Oldeboorn.

’

’

—

Rienks, die in de volgende omloop
Bouma met gemak versloeg, mocht het
in de finale tegen Regts proberen, maar
kreeg geen schijn van kans. Wijnja, die
vrij gemakkelijk in de prijzen kwam,
door De Vries te verslaan, kon het evenmin bolwerken. Twee ritten waren genoeg om Regts de eerste prijs te bezorgen. Uitslag: 1. Geert Regts, Nieuwebrug 100,—; 2. Wiebe Wijnja, Uitwellingerga ’60,-; 3. J. Rienks, Emmeloord
’3o,—; 4 en 5. A. Bouma, Heerenveen De Zes Gemeententocht trok zon 2.000
en G. de Vries, Munnikeburen ieder schaatsers. In Terhorne was het af en
toe bizonder druk.
’lO.-.

’

’

’

’

—

Door de sneeuwbuiten en een daarmede gepaard gaand flink aantal uitvallers werd de baan echter met 12
kilometer ingekort. Een groep van zeven man kwam uiteindelijk met zeer
weinig verschil door de finish. Kerstma uit IJlst toonde zich de sterkste
sprinter en werd eerste, op de voet
gevolgd door Van der Lelie uit Maasland.
De ruim 50 kilometer werd in

zon

2% uur afgelegd. Een eresaluut werd
gebracht aan mej. J. Eertink uit Wissen, die als enige dame in dit gezelschap een uitstekend figuur sloeg en
van geen ophouden wist zy werd dan
ook met een extra prys beloond.

De uitslag werd: 1. L. Kerstma, IJlst;

2. V. d. Lelie, Maasland; 3. S. Santema, Akkrum; 4. J. Veldstra, Henshuizen; 5. J. Voosegat, Barneveld; 6. W.
Kruithof, Oldelamer; 7. M. Piersma,
Sneek.

10 km race
Vooraf werd nog een 10 km. race gehouden voor inwoners van de gemeenten Sneek, Wymbritseradeel en IJlst.
Hier was de uitslag: 1. J. Schaap, Tirns;
2. H. Bakker jr., Sneek; 3. f. de Vries,
Scharnegoutum.
Deze race telde 13
deelnemers.

jongens t.e.m. 16 jaar, 21 deelnemers:
1. ’2o,— J. van Dijk, Oldelamer; 2.

—

baar was, had het bestuur namelijk
een baan uitgezet op het ondergelopen land aan de boorden van het
meer. Voor deze ronde hadden zich in
totaal 65 rijders gemeld doch door de
minder gunstige weersomstandigheden verschenen er 39 aan de start De
uitgezette baan had een lengte van
ongeveer 1200 meter, zodat zon 54
ronden moesten worden gedraaid om
de 65 km vol te maken.

’

Omdat bet paviljoen aan het Sneeker Meer gesloten bleef, had het bestuur van Friso een bos langs de
kant geplaatst, van waaruit de wedstrijden geregeld werden. Ook ontbrak de traditionele ijstent niet» waardoor toch nog enige warmte op de
koude uitgestrekte vlakte kon worden opgedaan.

Ook de commissaris:

Toertocht met
2500 rijders

—

TERHORNE
Onder de 2500 toerrijders, die Tweede Kerstdag deelnamen aan de prestatietocht per schaats
door de gemeenten Utingeradeel,
Haskerland, Doniawerstal, Wymbritseradeel, Rauwerderhem en Idaarderadeel, bevond zich ook de commissaris der Koningin, mr. H. F. Linthorst Homan. De tocht is een volledig succes geworden. Het parcours
was zo uitgezet, dat men de grote
vermeed.
nieren zoveel mogelijk
Voor zover men zich aan de aangegeven route hield was het üs goed
betrouwbaar. Enkelen begaven zich
buiten de baan en moesten dit met
een nat pak bekopen. De „Zes-gemeententocht" was uitstekend georganiseerd en voerde langs een traject van 60 km merendeels goed ijs.
De sneeuwval bleek geen al te grote handicap, al viel in de loop van
de dag de baan nauwelijks nog te
onderscheiden. Als startplaatsen fungeerden Sneek en Terhorne. Beide
plaatsen verwerkten ongeveer evenveel deelnemers. Het parcours voerde door de gemeenten Utingeradeel,
Haskerland, Doniawerstal, Wymbritseradeel, Rauwerderhem en Idaarderadeel, terwijl de deelnemers uit
alle streken van Friesland kwamen.
Evenals Friesland.
eerste burger
meesten
de
tocht met
hebben de
veel plezier uitgereden. De Zes-gemeen ten tocht was de eerste toertocht, die tijdens dit hevige (maar
korte?) wintertje in Friesland werd
georganiseerd. Lis en weder dienende volgen deze week nog een aantal
toertochten van formaat, maar voorlopig is het doorgaan daarvan, gezien de onzekere weersomstandigheden, nog niet duidelijk.
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Koeumrjes
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maximaal 50 woorden per annonce
an zaken en bedrijven

tot en met 10 woor den i 2.00
elk woord meer
’0.12

«'an particulieren

1

___^-—"

tot en met 10 woorden
1.50
elk woord meer
’O.lO
Brieven onder no. 50 cent extra,
te zenden aan Heideburen 11
Heerenveen.

Personeel gevraagd:

’

Diversen:

Vermagei zonder moeite
VERPLEEGSTER
worden. Onze cursus vangt met
aan begin januari 1963. InURACIAL
lichtingen Direktrice Dia- o0dragees f 1.88. By apoth.
conessenhuis,
Parklaan en drogist.
95A. Eindhoven.
NAAIMACHINES.
repareren al meet
*Vy
BEHEERSTERS
dan
b'ü
jaai alle merken
van een
goed lopende
BrooU- en Banketwinkel naaimachines ondei gamet dienstwoning te Den rantie, eventueel vooral
Buwalda,
Haag. Geen huishuur. Geen prijsopgave.
diploma's vereist. Leeftijd Nieuwestad 101, Leeuwartussen 22 en 45 jaar. Ook den, tel 05100—29646.
alleenstaande vrouw kan
Maag van streek?
solliciteren, geen gehuwde
RISP
of gezinnen. Brieven Hus
N.V. Postbus 1006. Den naagtabletten helpen diHaag.
rect, ook bij zuurbranden!
32 Risp tabl. f 1«Per 12 mei, vaste
POSTZhOELHANUEL
ARBElDERveeverzorger op aardappel- De Vries, Kanaalstraat 2ö
telef. 29-U4
selectie en veefokkerijbe- .eeuwarden,
'nkoop, verkoop, nieuwtjes
drijf. Nette woning bij bushalte, met tuin, elektrisch dienst.
en waterleiding aanwezig. Te dik? De plantaardige
Th. P.
Dankert, Hoge- Tezetdyk 30, Stiens, Post VrouSLANKHEIDSwenparochie, tel. 05180-558
KORRELS
uit Heidelberg vermindeTe koop gevraagd: ren veilig en betrouwbaar
Uw gewicht. Verp. v. 4
weken ’4,95. Bij apotheek
Oi'd
en drogist.
HUISJE
flink
erf, net huisje
met
met erf, losse grond of
verpacht
weiland (mag
zijn). Brieven onder no.
K 1299.

(Ê

Te koon aangeboden:

Vogel-

kwekers

Zaterdag 29 dcc. a.s. koopt

fa. Corstens—Verschuren
Helmond, mannen kanaries
alle kleuren a 8.50 p. st.
voorz.
van elektr., met Groene 6.50 p. st. Kneuplm. 30 are grond. lets en sijs bastarden 7.50 p.
van de weg. Te bevr. brj st. Putter-bastarden 10.—
H. Vonk, Steenpoel 20, p. st. Popjes kanaries 1.50
p. st. Parkieten ’1. p. st.
Haulerwijk.
Vogels brengen: LeeuwarIn prima staat verkerende den: tussen 10—11.30 uur
Hotel Duinkerken,
Gr.
VULKACHEL
Schavernek 13. Drachten:
en een idem opklapbed. tussen
12.30—1.30
uur
Tjalleberd no. 18.
Cafetaria Succes, Noorderbuurt 33. Heerenveen: tusMarineblauwe
sen 2—3 uur Hotel „De
Koornbeurs", Burg. FalWERKTRÜIEN
met rits en rolboord, slechts kenaweg 1.
9,95. Rinzema's American Shop Voorstreek 4,
Leeuwarden, tel. 05100—
Nieuwe ruime

WONING,

’ ’ ’’
—’

’

.

_L_________h____X__f______________i_E
■„.."..■

EIEREN.
Dagelijks zo van de bedrijven. Na machinaal te
gesorteerd worden deze nogmaals stuk voor
stuk extra geschouwd. De
in ledere party voorkomende eieren, welke voor
de consument minder geschikt zyn, worden verwyderd. Zo kunnen wy onze
wederverkopers steeds een
hoogfijne kwaliteit volverse eieren leveren. Fa D.
Talsma & Zn. eierhandel,
Drachten, tel. 05120-2494.
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250 gram
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KONINKLIJKE FABRIEKEN N.V.

WWESSANEN'S
WWORMERVEER

84-10%
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VAST WERK
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Sinds 1895
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et voordeel
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_4//_- soorten toast met 20°/okorting!
toast pa 20 stuks 46- 9ct zegezee.
TOA ST pakje 10 stuks 25- set zegelvoordeel
LILLIPUTTOAST
P ak i e 33 stuks 50"1 Ict zegelvoordeel *g
=
i-ILLIPUTTOAST
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HAUSMACHER 100
KNAKWORST

■»
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Ncemßennïes! Een afdoende remedie.
Eén of twee Rennies gewoon laten smelten op de tong. Nog vóór ze helemaal gesmolten zijn geven ze met het speeksel
naar de maag gevoerd prompt baat En
afdoende! Met Rennies bij de hand hoeft
U nooit angst meer te hebben voor laaien-

tegemoetkoming in het kostgeld

--

reisgeldvergoeding
werkkleding wordt verstrekt

voor nette particuliere kosthuizen wordt gezorgd

tegen

NAAM:

de Ueeststr. 49
Tel. 26095 17165

W"

Wt^Ww\
KC^'aANV^
__tv\

WkuT^f^M

R/o-^feffl

________
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Verzend onderstaande bon per brief aan Wessanen afdeling Personeelszaken te
Wormerveer en u krijgt per omgaande antwoord.

Zeilmakerij

Wy brand

_d«_________H

de zuurbrand.

Wagenaars

Leeuwarden

1

et zegelvoordeel

Vleeswaren met 20°/0 korting!

72-10% *$
7 _)

MOTOR,

VERHUUR

et zegelvoordeel

(MEEL, OLIE, CACAO, HAVERMOUT EN VEEVOEDERS

"
"
"
"
"

goed onderhouden, Jawa
Junior P 54. Ook wel ruilen. M. Veenstra, W. A.
Nyenhuisweg 67, Katlyk.

~"

************************************ _
_
************************************

aan ONGEHUWDE ARBEIDERS,
voor PRODUKTIE- en TRANSPORTWERK

NAAIMACHINES
Nieuwe en gebruikte naaimachines. Reparaties alle
merken Zendt briefkaart
Fa. J. H. Veenstra en Zn.,
Houtlaan 18, Drachten,
tel. 2462.
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Vopel

brandend maagzuur

ADRES:

'

WOONPLAATS:
GEBOORTEDATUM:

________■_ I Cp

'.

Opgericht 1896 Leeuwarden

Het adres voor de levering
F. K.

van de beste en

H_B_________i____________■__■___■_____■__■____■_______________________■___■_■

voordeligste
in I ilI

s

FF EBEB
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ffl SBffl
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LANDBOUWBENODIGDHEDEN
_■* j_

■"
J

| g—■’ Snekertrekweg 17-21, Leeuwarden

Efflß
EHfflQ

22. De paarden snuiven angstig en dringen dicht
opeen. Hier en daar grijpt een krijger naar zijn wapens
en mens en dier luisteren angstig naar het sinistere
gehuil. „Stook het vuur hoger op", klinkt de stem
van de Noorman rustig. Een regen van vonken vliegt
hemelwaarts en in het flakkerende licht zien zij lenige, donkere lijven geluidloos achter de stammen
verdwijnen. Met een verwensing grijpt Erwin zijn boog
en een pijl flitst weg. Het helpt niets. Felle, vurige
ogen blikkeren op, nu hier dan daar, tot het ook
Eric verveelt. Hy grijpt een stevige tak uit het vuur
en smijt die fakkel met een grote boog naar de plaats,

M^fM

waar het opzwepende gekef het luidst klinkt. Ze zien
de wolven, grote, magere beesten, uiteen stuiven, dan
dooft de fakkel. Het is even doodstil. Dan begint
het angstaanjagende gehuil en gekef weer, maar niet
meer zo dichtbij. Menig krijger slaakt een zucht van
opluchting. Om beurten rust nu de helft van de troep,
terwül de andere helft waakt en het vuur hoog brandende houdt. Zodra het voldoende licht is, breken
zy hu: kamp op en zetten de tocht naar Gunlaugs
burcht voort. Een tamelijk brede, open strook leidt
het bos in en aangezien er verder geen gebaande
paden te bekennen zijn, volgt de Noorman deze baan

op goed geluk. Nog steeds vergezellen hen de wolven. Schel en uitdagend klinkt hun geblaf uit de donkerte van het woud, maar nu, bij daglicht, zijn de
mannen hun vrees kwijt en aangezien het weer opgeklaard is, kunnen zij goed opschieten. Tegen de
middag verbreedt het pad zich en even later staan
ze voor een brede, glooiende vlakte, hier en daar
met donkere wouden afgewisseld. „Wat is dat daar?"
zegt Erwin opeens. „Hé, een spoor van een kar of
een slede."
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Flitsen uit het betaald voetbal

DOS loopt met 0-2 bij ADO
punt weg van concurrenten
Sparta won derby tegen
Feijenoord heel royaal

Antt
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VSV op troon

In de tweede divisie A maakte Vinederlaag tegen De
Graafschap een duikeling van de
eerste naar de vierde plaats. VSV zit
nu op de troon en NEC, met 3-2 van
HEERENVEEN Van het leidend kwartet in de ere-divisie had DOS een Alkmaar winnend, heeft de beste troebeste tweede kerstdag. De Utrechtse kanaries wonnen (geflatteerd) in Den ven. De Friese derby Heerenveen—
Haag van een steeds sterker ADO en die twee punten brachten DOS alleen Leeuwarden eindigde onbeslist (1-1).
op kop nu de concurrenten Ajax en PSV de buit deelden (1—1) en Sportclub Binnen acht minuten al had VSV de
een zege op
Enschede in Maastricht ook niet verder kwam dan een gelijk spel. Die gang grondslag gelegd voor
had
toen al tweeBelfroid
Zwartemeer.
van zaken was ookkoren op de molen van Sparta, die de derby tegen Feijenoord maal raak geschoten (2—0). Pas na een
gedecideerd met 3-0 won en nu met Ajax, PSV en Sportclub Enschede in het half uur kwamen de gasten wat beter
kielzog van DOS zit. Fortuna kreeg met een verrassende 4—o zege in Almelo aan het spel te pas. Een tegenpunt leverniet op. Ver in de tweede helft
op Heracles een betere aansluiting. GVAV kon het op eigen veld tegen Blauw de dat Dikstaal
bracht
de stand op 3—o.
Wit niet bolwerken.
in Apeldoorn capitutesse met een I—o

-

Een sterk op de aanval spelend Sparta kon op het harde veld veel beter uit
de voeten dan de Feijenoorders. De
seizoen
landskampioenen van vorig
maakte een machteloze indruk. Voor de
rust had Sparta al kunnen toeslaan,
maar dat gebeurde niet. Eens joeg linksbinnen Piet de Vries de bal over een
leeg Fefjenoord-doel. Na de rust was het
veld door sneeuw ook nog glad. De
Spartanen bleven de toon aangeven.
Toen Pieters Graafland op een voorzet
miste, zond Adelaar de bal laag in de
hoek (1—0). Tien minuten later scoorde
de Hongaar Bodnar uit een schermutseling (2—1). Feijenoord probeerde nog
het spel te verplaatsen, maar met Ter
Horst als uitblinker gaf de Sparta-verdediging geen kansen weg. Even voor
tijd kwam Bodnar op een mooie combinatie van Van Ede—De Vries vry voor
de Feijenoord-doelman en maakte geen
fout (3—o). Er waren 23.00 toeschouwers
een vol „Kasteel" dus.
Op een moeilyk veld speelden Ajax
en PSV toch een beste en aantrekkelijke wedstrijd. Techniek was het
hoofdwapen, lichaamskracht werd
zelden gebruikt.
Ajax, met Prins weer in de gelederen, viel wel snel aan maar de combinaties waren niet nauwkeurig. De PSVers vielen rustiger aan, zij konden het
de rood-witte verdediging vaak moeilijk
maken en met een schuiver opende Piet
van derKuil de score (0—1). In de tweede helft was de thuisclub sterker. Toch
liet de gelijkmaker ruim twintig minuten op zich wachten. Petersen sprintte
Van der Meer en Van Wissen voorbij
en gaf een mooie voorzet. Henk Groot
Cees corrigeerde
miste, maar broer
hem goed (1—1). Er waren 17.000 toeschouwers in het Ajax-stadion.

2 x Kruin
Doelpunten beslissen een wedstrijd, zo
ook by ADO—DOS, waar de snelle
Utrechtse rechtsbuiten Kruin tweemaal
raak schoot. Een in het veld steeds sterker ADO kon daar niets tegenover stellen.
De gasten verdedigden bewust en
sterk. Wel werd *de hoekschoppen-verhouding 16—3, maar dat zette geen zoden aan de dijk. In de eerste helft is
ADO zeker niet gelukkig geweest. Enkele schoten gingen rakelings langs een
door Van Zoghei nogal onzeker verdedigd
doel. Bij een uitval schoot, na een half
uur spelen, Kruin aan de andere kant
raak. Na d' rust was Schuurman dicht
bij de gelijkmaker, maar de bal ketste
van de paal terug. Drie minuten later
schoot Kruin weer raak (o—2) en toen
kreeg een sterker ADO helemaal geen
kans meer op winst.
Over het algemeen is op de harde velden het vertoonde spel niet tegengevallen. Ook MVV en Sportclub Enschede
speelden een aantrekkelijke partijtje. De
gasten (zonder Rahn) mogen met een
gelijk spel best tevreden zijn. De stand
I—l was a! in de eerste helft bereikt
door Van der Wel en Coenen. De tweede helft begon sensationeel. Eerst kreeg
Lagarde hulp van de paal, vlak daarop beukte aan de andere kant de even
voor rust ingevallen Zweers het houtWerk. Geleidelijk werd MVV sterker,
zonder dat te kunnen uitdrukken.
Voor de eerste maal in dit seizoen
werd Heracles op eigen terrein geklopt
en het was meteen goed raak ook. Met
liefst o—4 won Fortuna. En dat was niet
eens geflatteerd. Op het middenveld kon
Heracles, ondanks een dominerende Jan
Notermans, nog wel wat meekomen,
maar de Almelose voorhoede was volkomen ongevaarlijk. Kohn met een hattrick en Beenen waren de schutters.
Volendam—Willem II trok slechts
2.500 toeschouwers. In de score I—l
hadden de beide Schilders een groot aandeel. Bij een hoekschop kopte de snel
naar voren gekomen Jannie Schilder
Volendam naar een I—o voorsprong.
Door een fout van Jan Schilder kwam
"Willem II op I—l en daar bleef het bij.

.

Weg thuis-record
GVAV—Blauw Wit trok slechts 4.000
voor
toeschouwers. Geen beste dag dus
de penningmeester en ook niet voor de
Ploeg, want het ongeslagen thuis-record
van GVAV ging er aan. Dat lag voor
een groot deel aan de omstandigheden.
De blauwhemden moeten het van tempo
hebben en dat was nu heel moeilijk.
In het veld was GVAV iets sterker,
maatgevoel en
maar de voorhoede miste Van
Heeswijk
doelman
trof bovendien
een
kwar»n fantastische vorm. Binnen
tje-had Blauw Wit al met o—2 voor kuntweemaal
nen staan. Sparendam kwameerste
schot
alleen voor Roffel, maar zn
Na
trof de lat en het tweede de paal. een
25 minuten kwamen de gasten, uit
vrije schop van Koeman, toch voor

(0—1).

In de tweede h-lft bracht Alma uit
een voorzet van Weering de stand op

I—l. Lang duurde de hoop niet bij
GVAV, want uit een pass van Frankel
gaf Mul Blauw Wit weer de leiding
(1—2). Eigenaardig genoeg waren de
Surinamers Sparendam en Frankel in
de sneeuw uitblinkers. Van Heeswyk
moest nog wel veel werk verzetten om
de buit voor zijn ploeg vast te houden.
NAC kon De Volewijckers maar juist
baas (2—1). Na I—l door Boogaard en
Visschers, besliste laatstgenoemde het
duel uit een strafschop.
Stand ere-divisie
DOS
15 10 1 4 21 26—20
Ajax
15 8 4 3 20 31—16
PSV
15 8 4 3 20 32—19
SC Enschede 15 9 2 4 20 36—23
Sparta
15 8 4 3 20 33—23
Fortuna '54
15 9 15 19 24—13
NAC
15 5 5 5 15 24—23
Feijenoord
15 5 4 6 14 24—24
ADO
15
5 4 6 14 18—18
GVAV
15 5 4 6 14 24—25
Blauw Wit
15 6 2 7 14 26—31
MW
15 5 3 7 13 26—25
15
Volendam
3 6 6 12 29—31
Heracles
15 4 3 8 11 28—34
Willem II
15 2 6 7 10 28—35
Volewyckers 15
1 113 3 10—54
In de eerste divisie liepen Go Ahead
en Enschedese Boys flink weg van

ploeg had in Sittard aan één doelpunt genoeg voor
volle winst. Enschedese Boys klopte
Roda JC met 4-2. Daarentegen kreeg
RBC zwaar klop, met 6—o bij Velox.
De geel-zwarte Utrechtenaren waren
met dat halve dozijn topscorer in het
betaalde voetbal.
RBC. De Deventer

Verrassend was de I—21—2 zege van
Veendam uit op DWS. De geelzwarten
scoorden alle doelpunten. Rechtshalf
Veenstra gaf met een schot ln eigen doel
DWS de leiding (1—0), een stand ie
overigens niet geflatteerd was. In de
tweede helft paste Veendam zich veel
beter aan. Wilbers maakte I—l en Jan
Kuiper bezorgde Veendam volle winst
(1-2).
Go Ahead
15 10 3 2 23 44—20
Ensch. Boys
15 10 2 3 22 30—25
RBC
15 8 4 3 20 26—20
DWS
15 8 1 6 17 23—16
SHS
15 6 4 5 16 25—19
Velox
15 6 4 5 16 39—31
Eindhoven
15 6 4 5 16 27—23
DHC
15 5 6 4 16 23—25
15 6 4 5 16 33—41
Elinkwfjk
Veendam
15
5 4 6 14 25—23
VW
15 4 6 5 14 28—30
15 5 3 7 13 22—25
Fortuna VI.
Excelsior
15 4 4 7 12 15—29
15 2 7 6 11 20—35
Roda JC
Sittardia
15 4 110 9 14—22
Limburgia
15
1 311 5 12—33

Nederland-België
waarschijnlijk op
zondag 3 maart

—

r_N HAAG (ANP)
NederlandBelgië, de eerste interland van 1963 zal
niet zoals was voorgesteld op 10 maart,
doch waarschijnlijk een week eerder
worden gespeeld. Op zondag 3 maart dus.
De KNVB en de KBVB kunnen er niet
mee akkoord gaan, dat twee topclubs,
n.l. Feijenoord en Anderlecht, die ongetwijfeld een aantal spelers voor de nationale elftallen zullen moeten afstaan,
drie dagen voor of na de Interland in
het veld moeten komen voor een wedstrijd in het toernooi om de Europese
voetbalbeker.
De Nederlandse en Belgische bond
hopen door de interland een week te
vervroegen eventuele moeilijkheden te
voorkomen. Er zijn momenteel onderhandelingen gaande tussen de KNVB,
KBVB, Feijenoord, Reims, Anderlecht,
Dundee en de UEFA om de data voor
de diverse wedstrijden zo gunstig mogelijk vast te stellen.

Be Quick moest
leren voor AGOVV. Daarin had midvoor
De Vries een groot aandeel. Hij stelde
met passes De Jong en Hartjes in staat
2—o te maken en schoot daarna zelf
tweemaal raak (4—o). Door Nfjhoving
werd het tenslotte 4—l.
Stand tweede divisie A
15 9 3 3 21 32—20
VSV
NEC
14 9 2 3 20 31—21
15 8 4 3 20 27—16
KFC
Vitesse
14 6 7 1 19 29—14
14 6 4 4 16 19—20
Stormvogels
ZFC
14 5 5 4 15 20—12
14 5 5 4 15 24—17
Alkmaar
14 6 3 5 15 26—24
Be Quick
AGOVV
14 3 6 5 12 21—22
Tubantia
14 3 6 5 12 27—31
14 4 4 6 12 27—31
Leeuwarden
Wageningen
14 4 4 6 12 24—29
14 3 6 5 12 13—20
Zwolse Boys
14 4 4 6 12 17—25
Heerenveen
De Graafschap 14 4 2 8 10 13—25
Zwartemeer
14 3 3 8 9 18—29
Oldenzaal
14 3 2 9 8 16—28
DEN HAAG (ANP)
De kwestieHVC, de koploper in B, liet bij
SVV een punt zitten (1—1), waarFeUenoord is de wereld uit. Het bestuur
door Haarlem (een wedstrijd achter)
van de "NVB heeft maandagmorgen in
weer gelijke troeven heeft als de
Pen Haag het besluit genomen om de
Amersfoorters.
sancties, die indertijd tegen de spelers
Stand tweede divisie B
van Feijenoord waren genomen in verHVC
15 10 3 2 23 41—13
Haarlem
14 9 3 2 21 33—21 band met het een wel wat laat verzoek
14
9 2 3 20 27—10 niet voor vertegenwoordigende elftallen
BW
Baronie
14 7 2 5 16 26—22 uit te komen, op te heffen. De FeijeHelmondia '55 14 5 6 3 16 24—21 noorders kunnen dus weer in aanmerDFC
15 7 2 6 16 28—21 king
komen voor het oranje-team, dat
't Gooi
14
7 16 15 34—20
wedstrijd in 1963 (waarschijneerste
Hermes DVS 14 6 3 5 15 20—20 zn
Xerxes
14 6 2 6 14 36—24 lijk) zal spelen op 3 maart tegen België.
Hilversum
14 5 4 5 14 17—21
RCH
14 5 3 6 13 21—23
Wilhelmina
14 5 2 7 12 22—30 ie De reserves van Ajax maakten tweePEC
14 5 1 8 11 19—32 de kerstdag een vergeefse reis naar TilNOAD
14 3 4 7 10 19—34 burg. Zij meenden, dat Willem ll
SVV
14 3 3 8
9 20—32 Ajax om half drie zou beginnen, de
EDO
14 3 2 9
8 14—38 Willem. H'ers hadden op 12 uur gereLonga
14 3 110 7 22—41 kend en zaten al weer lekker thuis bij
de kerstboom.
(Advertentie LM.)

Feijenoorders mogen
weer in Ned. elftal

—

—

Rod Laver prof?

—

BRISBANE (ANP)
Het staat vrijwel vast dat Rod Laver na de DavisCup-finale tegen Mexico tennis-professional wordt. Ken Rosewal, die de wedstrijden in Brisbane bijwoont, verklaarde tweede kerstdag als woordvoerder
van de bond van beroepsspelers, dat
Laver op 5 januari in Sydney zijn profloopbaan begint met matches tegen
hemzelf en tegen Lew Hoad. Wanneer
Laver tot het beroepstennis overgaat
zal hy een bedrag van ’400.0000 ontvangen voor een contract voor drie
jaar.
De professionalgroep zal in alle hoofdsteden van de Australische staten spelen,
dan komt Nieuw Zeeland aan de beurt
en vanaf half februari wordt een zestigtal wedstrijden in de Verenigde Staten
gespeeld. Vermoedelijk komt Laver in
juli met zijn collega's naar Europa. De
andere leden van de bond van beroepsspelers hebben zich akkoord verklaard
met een salarisverlaging om het nieuwe lid Laver in de gelegenheid te stellen in de eerste periode extra hoge bonussen met overwinningen te verdienen.

Friese derby eindigt onbeslist

Heerenveen-Leeuwarden
werd open strijd (1-1)

Uitslagen in

betaald voetbal
Eredivisie
Heracles—Fortuna '54
Ajax—PSV
Volendam—Willem II

ADO—DOS

NAC—De Volewljckers
GVAV—Blauw Wit

MW—Spel. Enschede
Sparta—Feijenoord
Eerste divisie

Ensch.

Boys—Roda

DWS—Veendam

JC

Velox—RßC

Elinkwtjk—SHS
Limburgia—DHC

Eindhoven—VVV
Sittardia—Go Ahead
Excelsior—Fortuna VI.
Tweede divisie A

o—4

I—l
I—l
o—2
2—l
I—2

I—l

3—o
4—2
1 2
6 0
2—2
I__4
1 i
0 1
o 1

Oldenzaal—Storftivogels

3

AGOW—Be Quick
De Graafschap—Vitesse

4 1
1 0
3—2
4 1
3 o

Tubantia—ZFC

NEC—Alkmaar
VSV—Zwartemeer
H'veen—L'warden

KFC—Zwolse Boys

1

1 3

1 1

Tweede divisie B

Hilversum—Xerxes

PEC—EDO

RCH —De

Baronie

Longa—Hermes DVS

SVV—HVC

NOAD—DFC

BW—'t Cooi

o—s

3—l
I—3
3—l
I—ï

o—o

I_o

—

Op een glad en moeilijk bespeelbaar terrein, waarbij van de
HEERENVEEN
spelers het uiterste werd gevraagd, heeft Heerenveen tegen Leeuwarden een I—l
gelijk spel weten te behalen. Een uitslag die de verhouding goed weer gaf, zij het
dat de thuisclub vóór de rust de meeste doelrijpe kansen heeft gehad en deze beter had kunnen benutten. Maar door deze uitslag zijn de Leeuwarders er niet in
geslaagd voor een kerstverrassing te zorgen. Dit zou het geweest zün als zij een
overwinning op Heerenveen hadden behaald, waarop zy alle zinnen hadden gezet.

Met de in de lengterichting van het
veld staande vrij sterke wind met sneeuw
verscheen de Heerenveen-voorhoede al
direct voor doelman Van Elteren, maar
Lupker zocht het doel enkele centime-

ters te hoog.
Op deze verrassende aanvalsstoot
bleef Leeuwarden het antwoord niet

sohuldig, zodat doelman Veenstra twee
kopballen van midvoor Roelfsema kreeg
tj verwerken wat hem uitstekend afging.
Heerenveen reageerde hierop uitstekend zodat doelman Van Elteren met
moeite een kopbal van Bosma onschadelijk wist te maken. Direct daarop
greep hij in bij een trekbal van Hainje.
Heerenveen bleef doorgaan, zodat het
een aantrekkelijke wedstrijd werd waarin Heerenveen de beste kansen kreeg,
Eise Bosma benutte er in de 14de minuut een, nadat doelman Van Elteren
bij zijn eerste schot de bal onvoldoende had weggewerkt (1—0).

Hierna trachtte Heerenveen door te
stoten, maar nu faalden Bosma en Kuiper in de afwerking van de goed opgebouwde aanvallen. Nadat het offensief
van Heerenveen enigszins was geluwd,
en Leeuwarden er meer aan te pas
kwam, wist midvoor Roelfsema evenmin de juiste richting te vinden. Toen
Delgrosso wél zuiver inschoot stond
Veenstra op de goede plaats.

Open strijd

Het bleef een open strijd, waarbij beide doelverdedigers om beurten moesten
ingrijpen en spil Baudoin voor de Leeuwarders een groot struikelblok vormde.
De laatste minuten van de eerste
helft was een aangelegenheid voor Heerenveen maar succes kwam hieruit niet
meer voort. In de rust had men doelman Van Elteren vervangen door Koopmans, hetgeen geen verzwakking betekende. En het belette Heerenveen, dat
nu tegen de wind op moest tornen, in
het geheel niet om het initiatief te nemen. Heerenveen had het geluk mee,
Heerenveen Leeuwarden trok maar toen rechtsback Bakker, die niet altijd
wetnig toeschouwers. Toch zagen de even sportief ingreep,
overwachts
aanwezigen een spannende strijd. Dit is sterk naar
gekomen en prevoren
was
waarop
het moment
de Heerenveen- cies in het zijnet schoot.
treffer tot stand kwam.
Daarna kreeg Veenstra tal van
moeilijke ballen te verwerken, hetgeen
hem trouwens goed afging. En toen
bij een goed genomen hoekschop de
bal door rechtsbinnen De Vries zuiver werd ingekopt en Veenstra reeds
was geslagen wist Jasper nog koppend
opluchting te brengen.
De snelle Oosterhof, die een uitstekende partij speelde was Bakker nogal eens te vlug af en het was jammer
dat deze speler dat niet kon hebben en
daardoor soms onnodig hard ingreep.
In de 38ste minuut schoot De Vries
hard in, waarbij Veenstra de bal juist
over de lat tikte. Bij de tweede hoekschop ontstond een schermutseling voor
het Heerenveense doel waaraan Delgrosso een einde maakte en de balans in
evenwicht bracht.
Beide partijen streden nog hard voor
de volle winst, maar deze werd niet
meer behaald, zodat met I—l het einde
kwam van een door scheidsrechter Loskamp uit Hilversum uitstekend geleide
wedstrijd. Er waren 500 toeschouwers.

—

Jeugdgym-competitie

DIO Oosterwolde
won eerste

—

ronde

DONKERBROEK
Van 10 tot 20
december vonden de gymnastiekwedstrijden plaats voor de jeugdcompetitie
Ooststellingwerf. In deze eerste ronde
werd met de verplichte oefenstof gewerkt, bestaand uit de volgende onderdelen: brug, springkast, rek (evenwichtsbalk), vrije oefening.
Er namen aan deze wedstrijden 9
verenigingen met in totaal 425 kinderen
deel, samengesteld uit 63 volledige ploegen (5—7 personen).
De totaaluitslag werd: 1. DIO 1, Oosterwolde 618,1 pnt.; 2. Friso, Appelscha
586,4 pnt.; 3. HDT, Donkerbroek 583,8
pnt.; 4. DIO 2, Oosterwolde 582,7 pnt.;
5. KeV 1, Donkerbroek, 580,1 pnt.; 6.
Asenco, Oosterwolde 562,5 pnt.; 7. TFS,
Haulerwijk 560,4 pnt.; 8. Haule, Haule
552,4 pnt.; 9. KeV 2, Donkerbroek 541,2
pnt.; 10. ODIS, Elsloo 429,2 pnt.; 11.
DES, Waskemeer 394,2 pnt.
In de verschillende leeftijdsklassen
behaalden de volgende verenigingen de
hoogste punten: jongens 10—11 jaar:
DIO I 148,1 pnt.; meisjes 10—11 jaar:
DIO I 153,0 pnt.; jongens 12—13 jaar:
DIO I 149,2 pnt.; meisjes 12—13 jaar:
DIO I 167,8 pnt.
Het ligt in de bedoeling om in maart
de wedstrijden voor de keuze-ronde te
houden.

Zo staan de Res.-

klassers er voor
NAC

2 22 31—15
1 20 37—16
DWS
3 18 35—21
Sparta
4 18 27—23
Feijenoord
5 16 32—23
Blauw Wit
7 1 5 15 31—32
SC Enschede
6 3 5 15 36—24
Go Ahead
7 1 6 15 26—22
ADO
7 0 7 14 27—30
PSV
4 4 5 12 34—30
Volendam
12 4 2 6 10 23—26
GVAV
13 4 2 7 10 26—30
Willem 2
12 3 2 7 8 17—31
Excelsior
13 2 4 7 8 13—33
Veendam
14 3 110 7 11—39
ZFC
13 2 2 9 6 21—42
Res. 2e divisie D
Heracles 2 10-18
Ensch. Boys 2 9-3
Heerenv. 2 9-14
Oldenzaal 2 10-8
Tubantia 2 10-13
AGOW 2
7-7
Graafschap 2 9- 9
PEC 2
10-16
Zwartem. 2 9-9
Zwolse B. 2 11-5
Be Quick 2 9-8
Leeuw. 2
7-4
Jeugdcompetitie A
Heerenveen 11-20
Leeuwarden 9-8
Ensch. Boys 10-16
Be Quick
10-8
GVAV
9-12
Zwartemeer 11-8
Sp. Enschede 7-10
Tubantia
10-5
Heracles
11-10
Oldenzaal
10-2
Veendam
10-9
Ajax

14
13
14
14
14
13
14
14
14
13

10 2
8 4
7 4
8 2
7 2

Borge Mathies verongelukt
KOPENHAGEN (UPI)

—

Een van

de bekendste Deense voetballers, Borge

Mathies van de club B 1903, is eerste
kerstdag bij een auto-ongeluk omgeko-

men.
Mathiesen heeft vele interlands voor
Denemarken gespeeld. Later werd hij
prof bij de Franse club Stade Francais
en bij de Spaanse clubs Atletico Madrid en Santander. Bij zijn medespelers
was hij populair om zün vechtlust en
zijn prettig karakter. Hij was 44 jaar.
★ Londen had met kerstmis weer zn
zwemwedstrijd in het Serpentine-meer.
Het vroor 2 graden. Er waren 26 deelnemers, o.a. de 79-jarige juwelier Charles Bryant, die in 50 jaar nog nooit een
kerstwedstrijd heeft overgeslagen. Hij
verklaarde weer echt genoten te hebben.

★ De Belg Paul de Paepe heeft op

tweede kerstdag in de Westfalenhalle

te Dortmund een wedstrijd achter mo-

toren gewonnen.

★ De Belgen Rik van Steenbergen en
Emile Severeyns hebben tweede kerstdag in Bazel een rit over 100 km gewonnen.
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Portugese Sardines
Ananas

naive schyven..

-

Perziken Abrikozen
Grapefruit-partjes

- Fruitcocktail

GEZELLIGE
Prima Rosé Zalm

| 3
I2

BMK
BLK

.. ..
Franse
Magere Achterham ....
..
Fijne Snijworst

Licht belegen Goudse
(voor blokjes)

HARTIGE

'

Boterhamworst Ie

soort.-

Zilveruitjes zoetzuur

Augurken zoetzuur

.. .
"

(overlangs gesneden)

VERHOOGDE
BordeaUXrOOd(voorwarmegroc)

..... .

Fidalgo Ruby Port
Sherry Pale medium dry.
Advokaat prima
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■
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250 gram 45
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j 5'
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per fles l. 95

fl%*

ook

pr
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II

BW * H H

HH

EXTRAATJES
per blik l. 19
blikcust.) 98
450 gram 98
250 gram 89
ioo gram 33

zakje
zakje

Hele Sucade
Oranjesnippers.

I.I.-

qblik* 89
\' ö
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Cocktailworstjes
iiS-j
TéVé Zoute Pinda's reuzezak :!

Walnoten in dop
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[ Albert Heijn

->
PAUL
VLAANDEREN

het

komplot

Bij besteding van tenminste f

9

250 gram heerlijk verse Zoute Bolletjes
van 75 cent voor slechts 49 cent
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gestikt
Acht mensen door gas

van
gezin
werd
InWaalwijk

het slachtoffer

mensen

vijf

huis ontploft, waardoor een geweldige
ravage ontstond. Niet alleen werd het
huis van de familie Harpe in een ruïne
veranderd, ook de huizen aan de linkeren rechterzijde en van de overkant van
de straat liepen door de kracht van de
explosie flinke schade op. Van tenmineen ruit
ste elf huizen bleef nauwelijks
schuin tegenover het
een
Ook
van
ko
heel
hel even
pand staand flatgebouw, dat juist was
verbrand gas gereedgekomen en reeds gedeeltelijk was
slaapkamers bm- bewoond, sneuvelden vele ruiten. Verdere ongelukken deden zich niet voor. Er
ontstond geen brand.

van

Ook een logeetje (een meisje
het leven

zeven

jaar) kwam om

,

zijnffl
(ANP) -In Waalwijk van «m-j-j
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Man stak zijn vrouw

metschoenmakersmes
59-jarige

(ANP) - De
..GRONINGEN
van een electrotechrnsch buSfenaar
-s,au
aan de Groenesteinlaan heeft
J -]ari
ge
met een schoenmakers-

zrjn

vrouw
«teken in de hals en in de linkerrechterschouder toegebracht Daarla Poogde hij
zichzelf te verwonden.
i„
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te
£„ opgenomen inmanhetis,rk-ziekenhuis;
behandeling
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De
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Man,
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Moordcomplot verijdeld
tegen Bourguiba
-

,

Spoorwegongeluk: 17
Britten omgekomen

—

gemaakt. Volgens doorgaans welingelichte kringen waren ongeveer dertig
personen gearresteerd, onder wie een

een tankeenheid, een
bevelhebber van voormalig
lid van het

Branden maakten 5
gezinnen dakloos

luitenant en een
tegen Frankrijk. AnTunesische verzet
deren waren na ondervraging vrijgelaten Onder de samenzweerders bevonaanhangers van
den zich studenten en
secretavoormalig
Yoessef,
Salah Ben
van de Neo-Destour-parüj
ris-eeneraal
die regeringspartij is. Ben Yoessef was
Drie brandweerkorpsen, van Poortvliet, Halsteren en
THOLEN (ANP)
van Bourguiba en Bergen
een tegenstander
op Zoom, moesten maandagavond de brandweer van Tholen te hulp snelin
woonde vele jaren in ballingschap
felle brand in de Hoogstraat te Tholen te bedwingen. Twee huizen z«n
door onbe- len om een
Pais, waar
Cairo HÜ werd vorig jaar
het vuur vernield. De brand ontstond in de woning van de familie
wasgoed te halen.
kend'gebleven daders in Westduitsland door
de vader niet thuis was. De moeder was even ln de tuin om
vermoord.
Toen zü in de keuken terugkwam was daar brand ontstaan door het omvallen van
In de officiële bekendmaking werd een petroleumkachel.
gezegd dat sommige samenzweerders
instructies uit het buitenland hadden gelo (O.) maandagmiddag bijzonder moeiHet vuur verplaatste zich zeer snel, lijk
gemaakt bij een boerderijbrand aan
kregen maar in genoemde kringen geomdat de olieleiding van de haard
mede
bij
dat
een
ander
land
zuidrand
van de stad. De boerderij,
men
niet
vatte.
moede
vlam
De
looft
ln de huiskamer
is. De samen- der heeft haar tweejarig zoontje, die op eigendom van en bewoond door de heer
het komplot betrokken
zouden hun instructies heb- de eerste verdieping lag te slapen, in Weernink, brandde geheel uit. Het vuur
zweerders
van voormalige aanhan- veiligheid weten te brengen. Het naast- ontstond op de zolder waar veel hooi
ontvangen
ben
gers van Ben Yoessef, die thans buiten gelegen huis werd ook door het vuur lag opgestapeld. Toen de bewoners de
Men zou behalve Bour- aangetast. Door de felle oostenwind brand ontdekten sloegen de vlammen al
Tunesië wonen.
guiba ook nog enkele van zijn naaste kwam de brandweer voor grote moei- uit het dak. Met moeite konden de vijf
gered als mede enig huismedewerkers hebben willen vermoor- lijkheden te staan. Men wist een der- koeien worden
te behou- raad. Het gezin, bestaande uit man,
den.
de huis
een kapperszaak
den door het steeds nat te houden. De vrouw, zes kinderenbijen een Inwonende
buren ondergehuizen en de inboedels waren te- grootmoeder werd
jaar
in
50
beide
Groningen:
Feest
bracht. De oorzaak is waarschijnlijk
gen brand verzekerd.
kortsluiting ln het lichtnet.
Hogere
Boerderijtje
Het 50-jarig
Kwajongenswerk
GRONINGEN (ANP)
MaandagmorHARSKAMP (ANP)
LandbouwHogere
Rijks
van
de
bestaan
Vermoedelijk hebben
DEN HAAG
en van de Vereni- gen is tussen Otterlo en Wekerom een
school te Groningen „Demeter"
bewoond
door
de
families
kwajongens
boerderijtje,
op
de
zolder
van een onbewordt 11
ging van leerlingen
Konstapel, afgebrand. woonde en voor de sloop bestemde woGroeneveld
en
herdacht.
Groningen
januari
in
en 12
Harskamp
Tijdens een herdenkingsbijeenkomst op De brandweren van Otterlo,vuur, doch ning in de Jan van Riebeekstraat een
vuurtje gestookt. Het resultaat was in
vrijdagmiddag 11 januari in de Stads- en Wekerom bestreden het boerderij
te ieder geval dat in de kerstnacht om half
schouwburg spreekt onder meer prof. dr. zij slaagden er niet In de
De oorzaak van de brand is vijf de brandweer werd gealarmeerd
ir. G. Hamming, hoogleraar te Wage- behouden.
nog
bekend.
De bewoners waren te- voor een uitslaande brand. Daarbij ginniet
geweten".
De
ningen, over „Vrijheid en
verzekerd.
gen de woning en nog twee aangrenzende
dag wordt besloten met een feestavond, gen brandschade
Stadsschouwburg,
aanonbewoonbaar verKortsluiting woningen, eveneens
eveneens in de
de
klaard en onbewoond, in vlammen op.
kerstdag met geboden door „Demeter", waar
tweede
op
zijn
mor kinderen
Een straffe oostenwind
HENGELO
zal worveilig in Westthriller „Rechtspraak in rok"
temperatuur
in Babelsberg gereden en
een
van min negen graen
brengen
de
Zaterdag
opgevoerd.
den
e n oe het b_sje onderzocht wordt in het oud-leerlingen
den
brandweer
van Hengeheeft
het
de
een bezoek aan de school.
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Landbouwschool

—

India laat troepen
nog in Kongo
man
, NEW VORK
(Rtr.) - De 460grootste
troepen die veruit het

van de VN-stnjd
«ationale contingent
vormen, zu llen «"

—

—

in Kongo
Q
Wij
nog zeker tot maart
meegei „„
Dit heeft een VN-zegsman
Oostduitse echtparen
door de
enige tijd gebus in volle vaartOp
heeft, zoals bekend,
aangekomen.
van Berlijn
Mariënfelde.
gevraagd om de terugkeer
eze troepen met het oog op het grens
echter
met China. Daar zou worden
e *n haast
te
de
achter behoeven
zus van Nazareth heeft dat geweten, toen hijalgeOe Thant
vergeven noemde naast de meer
als secretaris-generaal
om
te
macht
oordeel is dat een terugtrekking
mene macht om tuonderen- te verrichten, in één
procesalle
contingent pp dit tijd
historische
kenmerk
is
van
het
Indische
laatste
adem zogezegd.
vreemdbare
in
De druk die in deze
ltl P de positie
van de VN-troepen
Welk is nu dat wonder, dat de wereld redt van
jaar door de
het
van
dagen
leerlinge van Karl haar „natuurlijke" afloop, haar „normale" gang,
en
Arendt,
in gevaar zou brengen.
uitgeoefend,
wordt
Hannah
filosofe
kalender
vraag in haar mooie, moeüyke, haar fataliteit van gebondenheid aan de kalender
kan van een schier niet te dra- Jaspers, stelt die
volgens Hannah
boek
„The Human Condition" (Dou- ( en zijn dwangmatigheid? Dat is
jaar
onmisbare
zijn.
,
Het
en
gen zwaarte
ze
in
zijnde,
menselijke moBooks).
geboorte.
Joodse
kwam
der
Alle
bleday
Anchor
Arendt
het feit
loopt ten einde, en het is alshoogst
bekwame
in het oerfeit
geworteld
zovele
plotseling
gelijkheid
Amerika
als
tot
handelen
is
aan,
zich
1941
in
of het einde
opgejaagd door de der geboorte. Anders gezegd: de geboorte van nieugeleerden
geniet-Joodse
gelden
voor
ons
Joodse
en
doet
alom
enige vrouw die aan de
we mensen en een nieuw begin., van het handelen,
moedsleven. De vele rustda- nazis. Ze is sinds 1959 de
, JONDEN (Rtr-AFP) Toen vroeg op
leeropvolledige
een
in
dat hun mogelijk is door het blote feit, dat zij gegen die zich concentreren tri universiteit van Princeton
van eerste kerstdag vele
genoemde boek betijd
zijn. Enkel een volledig ondergaan van deze
la
Haar
hierboven
feestelijke
wol
de
dracht
bezit.
boren
tijden,
otlers van Londen nog onder de
eens, in oude
tija
deze
deze tijd
die men mogelijkheid kan de dingen van de mens geloof en
dagen
van
onze
Inplaats
paar
om
boeken
de
tot
die
doen
rest.
hoort
hten
en er zeker niet over dachten
nac
het zijn precies
hoop schenken. Geloof en hoop
de vrieskou te
na de recht verrichte arbeid telkens weer ter hand neemtde
uren
in
eerste
van
het onvervreemd- die zaken die de Grieken der oudheid volslagen ondat
a«en, stapten achtentwintig leden_*m
enkel
ruimte
mahet
de
waar,
ze
Is
fataliteit
wel
alsof
te bieden lijkt het
dat schreven ze af als een
bannen
op onze ziel, nauwelijks of bare kenmerk is van alle historische processen?
bekend waren. Geloof
Hyde: jaar
kenvoor
ken
voor ac
de stormramstrekken
o*n erzwemvereniging
■jkse
die bevreugde der zo vraagt ook Hannah Arendt zich af. Maar indien niet al te zeer belangrijke deugd. Hoop
de
tot
van
hun
in het meer
onvermijdelijk,
n
gevolgtrekking
onzer
schept,
dingen
be
de
dan
is
de
die
de
illusie
is,
hen
van
meesten
zo
de
kwade
leven
dat
hoorde tot
te houden. Onder
rusteloosheid
wat in de historie wordt gedaan, gedoemd ze zat in de doos van Pandora, een armelijk dingske.
deze
latende
alles
de
dat
man,
een
niet-af
in
79-jarige
zich een
verslonden werd
tr_S
r
al zestig jaar
dat ook de feesten van dit ge- is. Is dat zo? Tot op zekere hoogte is dat waar. AlMaar zonder die twee, geloof en hoop, kan de
aditionele „kerstduik"
beschouwd,
deze
Zo koud als zyn.
druk van de kalender komen te lig- le menselijke zaken kunnen, op zichzelf Zy is die wereld het niet stellen. Hun meest glorieuze en
volhoudt.
de
onder
rBen zal het niet vaak geweest
zorg, opzien naar de ster slechts de wet der sterfelijkheid volgen.
uitdrukking
geloof en deze hoop
aen Onze horizon is dehet
men de bondigste in de weinigehebben dit waarmee de evandood,
begeleid
zinvol
leven
waarvan
geboorte
tussen
en
/e moest eerst een dun uslaagje! wor
werd
wet
Eens
woorden
moeilijk.
klanken, van metten over meeste zekerheid heeft. Alleen de mogelijkheid om gevonden ~blijde boodschap"
te wa
n
do Mokken en hun
aanzeiden: „Een kind
hun
geliën
Uv gebroken voor de dapperen
d
wa
in
het
overgaan,
kan die wet
vespers. Voor ons echter is he tot handelen te kunnen
konden
gaan. Veel toeschouwersblykgeboren".
n
ons
is
n
6"
de tijd. beangstigend klein vaarwater gaan zitten. Het handelen van de mens
b arer niet. Het was zelfs te koud
te
Daarmee besluit Hannah Arendt het hoofdstuk
beperkt en ingekrompen tot dat onmeet- onderbreekt de onverbiddelijke automatische afloop
om er naar te kijken. hebben
haar boek, waarin zy ingaat op het handelen
knop
he
van
de
van
levensspanne
tussen
de
en
het
ligt
dagelijks
Dundee
van
leven.
De
de Schotse stad
bare afstandje dat er
ontbe
onvervan
de mens, als filosofe, niet als theologe. Maar
gewerd
ons niet vlak mens die zich naar de dood toestrekt, zou
Contactpunt voor de bom;
mensen zich weer andere
heenwijzing is duidelijk. Ook de vinger van
menselijk
111-en opgelegd. Zij zijn maandag
druknaar
haar
mijdelijk
meeslepen
is,
de
raket
met
alles wat
'„nor kerstmis de mare, dat
kerst
mens
v°nd in de sneeuw voor een
de filosofe wijst heen naar het oude woord van de
knopbediening thans het experimentele stadium is ruïne en ondergang, ware het niet, dat die
met
profeet
Jesaja: „Want een kind is ons geboren, een
zitten
begaan
He
nieuw
opgesteld?
menigte
gave
geschonken
zal worden
de
is
om telkens een
op een plein
en in
aevasseerd
vas
te
toneelstuk,
is
e bedoeling zesendertig uur
ons gegeven, en de heerschappij is op zijn
door Mulisch en gin te maken. Alle handelen van de mens is een zoon
begint te lijken op het
kernbewape
schouder;
gegeen men noemt zijn naam Wonderlijk,
Knop"
geschreven
over
„De
geleden
herinnering
mogelijkheid
uit protest tegen
aan die
die hem is
kele jaren
1»-. Het geld dat zij anders aan
Raad,
Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredeschouwburgbezoe ven, de mogelijkheid van het nieuwe begin. Een
hoefeer by de opvoering ervan
uitgegeven
grootheid dezer heerschappij en des vreder
vorst;
geen
hebben
hebben
woest
mens,
geraasd,
herinnering
hij
stereraan, dat de
zouden
ofschoon
kers toen schijnen te
lllen z y bestemmen voor een an
en zelfs de ven moet, niet geboren wordt óm te sterven, maar des zal geen einde zijn op de troon Davids en in
satire, eerder een kreet van angst
gechargeerd lijkende generaals die erin optreden om een nieuw begin te maken! Vanuit dit gezichts- zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterkan men terugvinden in het onlangs verschenen punt ontvangt het handelen van de mens een heel ken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan
heeft bekendgeboek over de eerste maand van de eerste oorlot bijzonder accent. Het accent van niet minder dan tot in eeuwigheid toe".
aat de sowjet Acaaei"»
tyl?kt,
Geboorte is meer dan fataliteit. Wedergeboorte is
De kanonnen van augustus" als figuren van d een wonder! Want de met automatische wetmatigte hsCh ap pen werkt aan *,w De
werkelijkheid, onze werkelijkheid.
geaflopende
heid
meer
dan geboorte. Wie opstaat tot het doen van
processen
schijnen
alle
fataal
«el 1"* ge
VJ
Russische
bedaad, zijn handelen, dat niemand
drukt,
zijn
het
onmisbare
bepalen.
met name in zulk een van
beuren te
Te7nidden daarvan krijgt
Wat op ons
«* dat dit ingnjpend
maal
verricht het toonder. Van wonvreugdekan
afnemen,
geladen
geheel
handelen
van
dat
hem
getijde
accent,
vanouds
van
de
enige
mens dat
6
tere klanken
weldadige rust, is de
wij „wonder" noemen. Het handelen is de mogelijk- deren kan men voorts niets méér zeggen dan envan
de
(West
vol
en
feest
Bieleteid
fataliteit
IN
ü
kalender. Is het waar, dat de fataliteit het onver- heid van de mens om wonderen te verrichten. Je- kel dat ze gebéuren.
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Voor het eerst heeft
TOKIO (Rtr)
een Japanse gerechtelijke instantie een
11
/? MmmmJÊ
geval van euthanasie „gerechtvaardigd"
£
mlm
door een voorwaardelijke gevangenisstra/
want
van een jaar uit te spreken over een
__rm
boer die van vadermoord was beschul£ houdt ze mooi
/
HANDCREME
digd. De gedode, 52-jarige vader had,
volgens de beklaagde, verzocht een einde aan zijn leven te maken omdat hij
verlamd was.
Het gerecht veranderde de term „vadermoord" in de aanklacht in „deelneming aan zelfmoord" en oordeelde dat
in het onderhavige geval aan vier voorwaarden voor het als „wettig" erkennen van doden-uit-medelijden was voldaan, te weten: wanneer iemand een
ziekte heeft die ook ondanks de modermiddelen ongeneeslijk is en de dood
van. Tunesië heeft woensdag ne
op handen is, wanneer hij ondraaglijke
TUNIS (Rtr.-AFP) President BourguibaKef,
ongeveer 150 km ten zuid- pijn lijdt, wanneer de daad er op is gen een to espraak tot een vrouwencongres in Le
komplot tegen de staat richt om de patiënt van die pijn te verwesten van Tunis, verklaard dat het onlangs ontdekte
een waarachtig lossen en wanneer de patiënt bij kennis
tegen hem persoonlijk was gericht: „Ik dank mijn leven aan
is en anderen vraagt hem te doden of
wonder".
met een dergelijke daad instemt.
betrokken.
komplot
het
bij
was
Menrezi,
Een officier van zijn lijfwacht,
„Hij wist het wachtwoord en trof voorbereidingen om de moordenaars naar
naar Le Kef"
mijn bed te leiden. Zij wilden mij uitschakelen vóór mijn vertrek
dat
een
verblijf
naar verwach(de president vertrok daar vrijdag heen Voor
duren).
ting tot midden januari zal
CREWE (Rtr.) — Een spoorwegongeluk in Engeland heeft woensdagavond
„Waarom zijn er ontevreden mensen?
aan minstens zeventien mensen het leven
wordt verweten is een
Alles wat mijlasterpraatjes
gekost. Het aantal gewonden bedraagt
over econohutspot van
zeker zestig.
zijn ontdie
slecht
maatregelen
mische
Op ongeveer zes kilometer ten noorvangen. Omdat ons bestuur geen poliden van de industriestad Crewe in de
tieregirne is zijn bijeenkomsten gehouMidlands reed een exprestrein van Glaszonder dat
den en contacten gemaakt
gow naar Londen van achteren in op een
Voormalige
gei.
iemand er iets van wist. op, ministers te
trein
van Liverpool naar Birmingham,
maakten
zich
tehouders
bij
een kruispunt stilstond. De achterdie
moet zichzelf verworden. De revolutie
wagons van de
twee
stilstaande
Men
ste
gevaar
afwenden.
het
dedigen en
uit de rails gedrukt. Alle
trein
werden
rondom
verraderlijke
acties uit
broedde
doden en gewonden vielen in deze twee
mtj terwijl ik mü bezig hield met de
wagons.
Verscheidene slachtoffers zaLazhar
Chraiti,
belangen van het volk.
ten beklemd in de wrakstukken.
met
regime
man
die
door
het
de rijke
Het reddingswerk, dat werd uitgevoerd
eerbewijzen werd overlaten, besloot dat
in
het licht van geparkeerde auto's,
ik moest worden uitgeschakeld". (Chraibemoeilijkt doordat de draden van
werd
Tunelid
van
het
voormalig
ti is een
bovenleiding,
waarop een spanning
de
bezetting
sische verzet tegen de Franse
25.000 volt stond, over de grond
van
land).
van het
lagen.
Bourguiba werd volgens het Tunesivan
begin
brj
TAP
het
sche persbureau
BIJ EEN BRAND ln een boerderij
zy n rede begroet door een applaus dat
in Broughton, in de Canadese provincie
vijftien minuten duurde.
Nieuw-Schotland, zijn negen kinderen en
Dertig arrestanten
een volwassene In de vlammen omgekoBOURGUIBA
Maandag werd de ontdekking van een
gebeurd
men.
wonder
komplot tegen de staat officieel bekend-
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Moskou terugkeerde werd hopgenomen
in een sanatorium

ïoeTVa.

Oostduitse gezinnen
vluchtten met bus

_

J!ep

en kan daarom ook
hartkwaal
lag, donderbedoeling
zoals in «de
uet, zoais
wegens
c
ïii lana vei»
vertrekken
«ag naar zun
ikaanse
AmenKa
de
havenstaking aan
vliegtuig
Oostkust. Hij mag niet per
Sar.

.

_

Zaken zou

Buitenlandse

—

Een tweehonATLANTA (Rtr)
derd min of meer sip kijkende zondaren moest eerste kerstdag voor de
rechtbank te Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, verschenen.
Zij vertrokken heel wat vrolijker, dan
zij waren gekomen, want de rechter
zond hen onbestraft heen metzon-de
vermaning: „Gaat vws weegs en
digt niet meer. Het is kerstmis

Twee Oostduitse
tweede kerstdag met
hun vier kinderen in een door pantserplaten beschermde bus in volle vaart
door drie stalen slagbomen gereden en
onder een hagel van kogels naar WestBerlUn ontkomen.
De bus, waaraan een sneeuwploeg
de weg
was bevestigd om obstakels uit
van
Westgrens
passeerde
de
ruimen,
te
Duitsland naar Berlijn. Slechts een van
de inzittenden werd gewond: de bestuurder die snijwonden opliep toen de voorwerd.
ruit versplinterd woensdagmorgen
vroeg
De bus was
bij de doorlaatpost aangekomen. VolRotterdams echtpaar gens ooggetuigen werden de grenswachW. ten bij de eerste slagboom volkomen
verrast, toen de bus erdoorheen reed,
ROTTERDAM. -Het
maar bij de volgende post hadden de
Oostduitsers het vuur geopend.
De kinderen van de vluchtelingen zrjn
drie meisjes van 1, 3 en 13 jaar en een
jongetje. Volgens de politie
Zuid.
tienjarig
het zijn
Is
dinsdagmiddag
uit Neugersdorf, in
afkomstig
Tegen halfdrie
zü
opgefamelde
gas in de keuken van het het zuidoosten van Oost-Duitsland op
ongeveer 250 kilometer van Berlün.
schijnlijk de
voorkomen
bevriezing w
te sluiten om
gaan rtrome»
Het water is
ging brann
geyser
gevolg, dat de
de
was opder dat dit is
«d
keuken de uurstohetn br
*"nd
anden van de
van de
gebuikt (door
geyser) heeft naarverac
deskundigen, half
d t j.
dieping gevuld, met
waarva n de
len die op
door veren
deuren openstonden
s
stikking om het leven zy ning
gistermid.
het Waalwijkse stadhuis
dag de vlag halfstok.

geschied Hij voegde
Xd__£K__Ö
e?_"T toe dat Zorin plaatsvervangend

Sster van

„Zondigt niet meer .."

Euthanasie in Japan

—

—

—

—
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Rijnvaart voor deel
stopgezet

—

MAINZ (DPA)
De vaart stroomafwaarts van de Rijn, die reeds wekenlang een lage waterstand heeft gehad, is
vanaf Mainz stopgezet. Meer dan 130
schepen liggen tussen Mainz en Bingen
vast. Bij Frei-Weinheim blokkeren zes
schepen, die niet meer los kunnen komen, de vaart in beide richtingen.
Als
de strenge vorst aanhoudt,
worden nog
verdere moeilijkheden gevreesd. Er
li
al lichte rjsgang op de Rijn.

-

Scheepsberichten
Agamemnon

K
. .??

lndië
22

t

22 dcc

- d^~ekerk
van
„'

n ola USt !5
ïft",_
liton 24 !dcc. \te J

van Amttwn"

Ve^~»
Antwrepen
naar
2

A

-~.,,.

Mar

Bit

dcc te Freetown.
Bengkalis 24 dcc
van Chalna naar Karachi.
Penang. Camerounkust 25
dcc. van Rotterdam naar Amsterdam
23 dcc. te Amsterdam. Jacob VcrolmeDelft
24

dcc. te Aruba verw. Jagersfontein 23 dcc
naar Tenerife. Johannes Frans
(T) 24 dcc. van Callao naar
rakorum pass. 24 dcc. Algiers naar Tripoli
Koningswaard 25 dcc. te Lissabon. Maasdam

van Kaapstad

CoquimboK_!

25 dcc. te Port au Prince. Mataram 24 dcc
van Snanghai naar Hsingkang. Modjokerto
24 dcc. van Napels naar Genua. Nestor 24
dcc. van Tunis nar Piraeus. Nieuw Amsterdam 23 dcc. van Nassau naar Kingston.
marsum 23 dcc. te Callao. P.G. ThulinOot23
dcc. te Pta. Arenas. Prins Frederik
23 dcc. te Tanger. Radja 23 dcc. vanHendrik
Mombasa naar Aden. Rempang 25 dcc. te Rotter
dam. Rondo 24 dcc. te Singapore. Slamat 23
dcc. van Tg. Mani naar Bangkok. Tjimanuk
22 dcc. van Kaapstad naar Durban. Viana
24
van Port Sald "aar Genua
(Vivipara
(T.) pass. 24 dcc. Algiers naar Mena.
Willemstad 22 dcc. van Antwerpen naar Amsterdam.

J.-\

HAVEN VAN HARLINGEN

Aangekomen: Tuko leeg van
Dinkel leeg van Rotterdam. MarsRotterdam
leeg

Deventer
_ms

Ali met hout van

van

Otterbacken
met hout van Kaskö. Gratia
met hout

van Halmstad. Frisia met cellulose van Lery_t. Johatma met hout van Ronnebynamn
Vertrokken: Zephyr leeg naar Amsterdam
Prinses Irene met aardappelen naar Bilbao
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Vicks Vapoßub. De hiele nacht bringt it forromming dêr
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ananas (stukjes) blikè 240 gram
aardbeien 1A blik
fruitcocktail blik è 248 gram
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Maakt de kou uw spieren
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