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VOLKSDAC3LAD VOOR NEDERLAND

Amerikaans legertoestel in Hongarije
tot landen gedwongen
Aan boord: Parachutes met radio-zendapparaten, speciale
kaarten van Sowjet-Unie, Hongarije, Roemenië
in handen
autoriteiten

Bemanning

Hongaarse

Het Sowjet-persbureau Tass heeft

hedenochtend
'e

bekengemaakt, dat enkedagen geleden een transportvliegtuig
*an de Amerikaanse luchtmacht de
Srenzen van Roemenië en Hongarije
heeft geschonden. Sowjet-jagers, die in
Hongarije zijn gestationneerd krachtens artikel 22 van het vredesverdrag,
het vliegtuig gedwongen in
Hongarye te landen. Uit het onderzoek
's duidelijk komen vast te staan, dat
schending van de Roemeense en
Hongaarse grenzen door het Amerikaanse vliegtuig bewust is uitgevoerd

Rebben
Je

Op heterdaad
betrapt
10 October jl. heeft Truman een
QPbesluit
ondertekend, op grond waarde Amerikaanse
aan
joen dollar uittrekt voor

regering 100 milhet organivan spionnage en sabotage in de

seren
Sowjet-Unie en

knden.

de volksdemocratische

Op 21 November heeft de Sowlet-regering een protestnota laten over-

handigen, waarin het aanvaarden van

*en dergelijke wet een agressieve daad
e gen de Sowjet-Unie werd genoemd.
De nota werd door Truman van de
gewezen. Thans is het bewijs geWerd, dat Truman druk bezig is, zijn
*00 millioen dollar uit te geven.
Met de rustige zelfbeheersing, die de
Politiek van de Sowjet-Unie en van de
volksdemocratische landen kenmerkt,
berden de feiten omtrent het vermiste
Amerikaanse legervliegtuig bekend gehaakt. Zich onthoudend van elke senberichtgeving, worden de fei'en op kalme wijze ter beoordeling aan
">e internationale publieke mening

'
Jiand

en de Sowjet-Unie, zo werd door Tass
verklaard.
„Er zijn redenen om te verklaren,
Het vliegtuig is de Roemeense grens dat het bezoek aan Joegoslavië (van
overgevlogen in de omgeving van de het vliegtuig) tot doel had Joegoslavistad Resita. Daarna schond het de Hon- sche spionnen en saboteurs aan boord te
gaarse grens boven het gebied van nemen en hen later op het grondgebied
Gygla. Het kwam boven Hongaars ge- van de Sowjet-Unie en de Volksdemobied vliegend, in de zone waar de Sow- cratieën neer te laten."
jet-luchtmacht was gestationneerd.
Sowjet-jagers die op patrouille waren
Het vliegtuig en zijn bemanning zijn
hebben het vliegtuig gedwongen te lan- overgeleverd aan de Hongaarse autoriteiten, aldus de verklaring van Tass.
den op het vliegveld van Papa.
De Amerikaanse machine was bemand door kapitein Henderson, de
tweede piloot Swift, de boordwerktuigkundige sergeant Dofe en de radiotelegrat'ist sergeant James Albeft-Illman.
Uit het onderzoek is verder gebleken,
dat het vliegtuig voorzien was van alle
benodigde apparaten en uitrustingen
om onder slechte weersomstandigheden
en gedurende de nacht te kunnen vlie-

De besprekingen in Korea

gen.

„Deze feiten zowel als de route
van de vlucht en de vaardigheid
van de bemanning tonen aan, dat
wij te maken hebben met een bewuste schending van de Roemeense
en Hongaarse grenzen door het
Amerikaanse militaire transportvliegtuig voor bepaalde doeleinden", aldus Tass.
Het doel van deze bewuste grensschendingen blijkt uit de voorwerpen,
die in het vliegtuig werden gevonden.
Daaronder bevonden zich belangrijke
kaarten van verschillende gebieden van
de Sowjet-Unie, o.a. de Oekraïne en het
Wolga-gebied, alsmede kaarten van
Tsjechoslowakye,
Roemenië
en
H o n g a r ij e.

In het vliegtuig werd ook een
radio-zendinstallatie gevonden, speciaal verpakt om per parachute uit'
het vliegtuig gegooid te worden.
Daarnaast waren er zes parachutes
waarvan duidelijk geconstateerd kon
worden, dat zij niet' bestemd waren
voor de bemanning. Ook vond men
pakken dekens, die klaar lagen om per
die parachute te worden neergelaten.

sationele

voorgelegd.

Inderdaad,
feiten spreken
voor zich zelf.
Voor welk doel
moest een vliegtuig, dat zogenaamd op een
routinevlucht van
West-Duitsland
naar Belgrado onderweg was, speciale, gedetailleerde
van de Sowjet-Oekraine, van
J*aarten
■Tsjechoslowakije, Roemenië en HongaJjije aan boord hebben? Welk legaal
wel
"joel kon de radio-zendinstallatie
dienen, die in het toestel lag, klaar om
Geparachuteerd te worden? Waarvoor
dienden de andere voorraden in het
toestel? Voor geen ander doel dan om
"foor de Amerikanen afgerichte spionen saboteurs uit Tito-Joegoslavië
""'t te rusten en boven de gebieden van
">e Sowjet-Unie of de volksdemocral'sche landen neer te laten.
De waakzaamheid van de SowjetPiloten heeft dit complot aan het licht

Ons

Commentaar

-

en tot doel had spionnage- en sabotagedaden te verrichten.

Al deze dingen tonen aan, dat het
vliegtuig door de Amerikaanse militaire autoriteiten op een misdadige missie was uitgestuurd, welke verband houdt
"met het zenden van spionnen en

10 schapen doodgebeten

~T)E

oorlogsvoorbereiding, waartoe op
last van de Verenigde Staten besloten is, kost scheppen geld. Millioenen,
die besteed zouden kunnen worden voor
vredesobjecten, worden weggesmeten
aan de afschuwelijkste moordwerktuigen.
fabrikanten ervan hebben hun han§ieelswaar
aanmerkelijk in prgs verhoogd, ten einde het grootste profijt te
trekken van de huidige situatie. Kijkt u
eens naar het volgende lijstje:
Prijs 1938
Prijs 1951
Geweer
160,—
70,—
1.600,—
Machinegew. „
300,— „
Lichte
„ 40.000,
veldhouwitser „ 23.000,
„ 100.000,— „ 550.000,—
Tank
„ 180.000,— 900.000,—
Zware tank
lijstje
Het
zouden we nog langer kunnen maken, doch uit deze enkele voorbeelden blijkt reeds genoegzaam hoeveel de „hoge hoeden en pantserplaten"
in hun buidels laten verdwijnen. Wat
f\P alle mogelijke manieren komen de te zeggen van een regering die ontelallemaal de enige bare lichte veldhouwitsers aanschaft in
echte Sinterklazen
ons land binnen- de wetenschap, dat elk kanon de bouw
gedruppeld. In de grote steden wemelt van vier normale arbeiderswoningen
het van de goed-heilig-mannen en we onmogelijk maakt?
hebben medelijden met de kinderen die
Op Zaterdag 8 en Zondag 9 December
in deze dagen voor de grootste innerlijke a.s. zullen honderden Nederlanders uit
conflicten worden gesteld. Het valt ook alle lagen der bevolking te Amsterdam
niet mee om de vijf minuten een o) deelnemen aan de Nationale Vredesconandere Sinterklaas tegen te komen en ferentie, die dan gehouden wordt. De
een heirleger van Zwarte Pieten.
vrede, dat weten zij, zal behouden blijBlijf daar maar eens gelovig bij! Deze ven, als de volkeren der wereld deze
sis. In het Tsj ir i-gebergte in Zuid-West Sint komt tenminste op een originele tot het uiterste verdedigen. De vrede
Korea opereren volgens opgave van de wijze het land binnen. Te Overschie verdedigen wil ook zeggen strijden voor
Syngman Rhee-autoriteiten niet minder daalde hij rechtstreeks uit de hemel per de woningbouw. Huizen zijn er nog
helicoptère. Dat verleende aan zijn be- steeds niet te veel in Nederland.
dan 10.000 partisanen.
zoek een modern technisch tintje. Sinterklaas voelde zich er wel hij, maar * De arbeiders van de Radom-schoenhij miste zn paard wel erg, zei hij.
fabrieken in Polen hebben hun productietaak voor het tweede jaar van het
zesjarenplan voltooid. Zij namen het
besluit om nog voor het einde van 1951
200.000 paar schoenen extra te vervaarDe 11 geVALKENBURG, 3 Dec.
digen.
wonde Korea-vrrjwilligers, die Zaterdagmiddag per vliegtuig uit Liverpool op
Valkenburg arriveerden beklaagden
zich over de slechte behandeling aan
boord van het Engelse troepenschip,
dat hen van Tokio naar Engeland had
gebracht.
Met hun gipsverbanden hadden zij in
het troepenruim moeten liggen, zonder
medische verzorging, zo goed en zo
kwaad als het ging geholpen door hun
lotgenoten.
Nederlandse burgers
Zaterdagmiddag zijn ministers en
Een vertegenwoordiger van de legerdeskundigen van de drie Beneluxonderschreven reeds
voorlichtingsdienst zei, dat de Nederlanden opnieuw in Anneville bij Breda
het petitionnement
landse militaire autoriteiten hiervoor
bijeen geweest, deze keer om een
voor
Vredesverdrag
niet verantwoordelijk waren. Het was
speciale kwestie te bespreken. De conimmers op een Engels schip gebeurd...
russen de Grote Vrji
ferentie is zonder resultaat geëindigd,
zoals dat met Benelux-conferenties gebruikelijk is. Het ging om de onlangs
door de Belgische regering ingevoerde

.

....

Koreaans-Chinese delegatie
dient nieuw voorstel in

Zoals te verwachten was, heeft
de Amerikaanse delegatie op de
wapenstilstandscommissie in Korea
moeilijkheden
nieuwe
veroorzaakt.

In de eerste plaats blijkt, dat het
dqpr de Amerikanen voorgestelde verbod tot versterking van de legers tijdens de wapenstilstand dusdanig uitgelegd kan worden, dat de Koreaanse
Volksrepubliek niet het recht zou hebben met de wederopbouw van het verwoeste land te beginnen. Voorts hebben
de Amerikanen geweigerd een 13-tal
door hen bezette eilanden te ontruimen,
die voor de Noordkoreaanse kust liggen
en tot het gebied van de Koreaanse
Volksrepubliek behoren.
Tenslotte blijven zij vasthouden aan
het instellen van gemengde* inspectiegroepen tot controle van de uitvoering
der wapenstilstandsbepalingen, waardoor zij zelf het recht zouden krijgen
de Noord-Koreaanse militaire installaties en legeronderdelen te inspecteren.

Nieuw Koreaans-Chinees voorstel

een wapenstilstand geen der partijen
militaire strijdkrachten, wapens en ammunitie naar Korea zal brengen. De
inspectie-groepen, die de uitvoering van

—

[331.544

Sub-commissie ontwapening achter
gesloten deuren

Noord-Italië

'"J

Geeft

Sinterklaas/eest der stakerskinderen
allen en werkt mee!

houdt, die zij sluit; omdat zij
er op uit is de betrekkingen met
radere landen slechter te maken; omHedenmorgen hebben de stakers uit West, in een van prachtige geest tintelende
at zij niet bezig is met het voorbereia "*n van agressie!
vergadering, de voorbereiding getroffen voor de werkzaamheden die nodig zijn om
De wereld kan thans zien, hoe ge- de stakerskinderen een Sinterklaasfeest als ze wellicht nimmer beleefden te
het Sowjet-protest was. bezorgen.
„Ome Hein", een der stakers die een leidende rol in deze voorbereidingen
p) kan zich er van overtuigen, *dat de speelt,
had al spoedig een hele schare medewerkers bgeen, die zich tot de Amsteren
in
helpers
reactie
haar
gmerikaanse
e lgrado zich met het organiseren van damse werkers en winkeliers zullen richten, teneinde dezen b'j dit feest mede in

Jet

|j

**Ondergrondse, ondermijnende, illegale
c tie in landen bezig houden, die niets
*~|Pders
nastreven dan het behoud van
De wereld weet nu, dat Ame'"J vrede. met
het organiseren van vijfde

"J°"onnes
/""nerika

bezig houdt en zg weet, hoe
zich in de binnenlandse aanvan andere landen mengt.
e Wereld weet nu waarvoor de honderd
Millioen dollars van Truman bestemd is.

5*

Trein

-

defect tussen Amsterdam
en Amersfoort

AMSTERDAM,

2 December.

—

te schakelen.

De commissie heeft de beschikking
gekregen over een aantal adressen in
de stad, waarop gaven in geld of in
natura kunnen worden gedeponeerd. Op
al deze adressen zullen Dinsdag tussen
AMSTERDAM, 3 December.
Zater10 en 12 en van 2 tot 4 uur en Woensdag dagmiddag
de
is
te
Amsterdam
Dinsvan 10 tot 12 uur enige kameraden aanwezig zijn om de blijken van solidariteit dagnacht te Oldenzaal overleden acteur
in ontvangst te nemen.
Piet Kohier onder zeer grote belangHier volgt een lijst van deze adressen: stelling begraven. Honderden acteurs en
bewonderaars hadden Zaterdagmorgen
Voor West: Balboaschool, Balboastr.
reeds een bezoek gebracht aan het
20.
Kinkerbuurt: Gebouw „Bellamy", Bel- theater „Carré" waar de overleden aclamystraat 31.
teur lag opgebaard. Zeer velen hadden zich naar de begraafplaats begeven.
Oost: Gebouw „De Archipel", Minahassastraat 1.
De aula was te klein om alle belangZuid: Gebouw „De Lange Pier", Gov. stellenden te bevatten.

Piet Kohier begraven

—

Reivan Amersfoort naar Amsterdam
?t>ben vanavond drie kwartier vertragehad, doordat de trein, die om
55 uit Amersfoort moest vertrekken Flinckstraat 64.
jj.
vriend van de familie dankte voor
jG seinhuis 1 defect was geraakt. Een Centrum: Gebouw „De Leeuw", Val- deEen
grote belangstelling en de talrijke
sleepte het defecte kenburgerstraat 149.
°pmlocomotief
tr
bloemstukken die waren geschonken.
naar Amersfoort, maar inmidCentrum: Gebouw „Felix Meritis",
*'s was de volgende trein van de halfkeizersgracht 324.
al binnengekomen, die met
n
Noord: Papaverhoek 1.
vertraging naar Amstera~ kwartier
Spaarndammerbuurt: Gebouw „Asvertrok.
sendelft", Assendelftstraat.

ag

Noordzeekanaal
AMSTERDAM, 3 Dec.

dagavond
e
zich

—

Zater-

omstreeks half zeven
op het Noordzee-kanaal
v* ft
~ti Buitenhuizen een aanvaring
voorgedaan tussen het stoomschip
■"Waterland" en het Engelse schip

"Graigias".

Engelse schip dat juist op weg
s naar Zuid-Amerika, is omgedraaid
".Wnaar de naven teruggestoomd. De
" kwam terug uit ZuidAiï,aterland
h., r 'ka en stoomde eveneens naar de
op.
is meegevallen. De „GraiScnade
Sla ?, neeft enige
averij aan het sloepenv *b ven de „Waterland" is een deel
verFCnansin» ine-pdrukt. Er zijn
Kfc. 1 ,IPrsr
>oniiikfi oneevallen, fe-wijl om°t os oorzaak niets bekend is.
t jr

*£«
*

W* "*

"

Reuter, 2 December:

—

resolutie ingediend, die tot doel heeft
een commissie in het leven te roepen,
om de mogelijkheid voor verkiezingen in
geheel Duitsland te onderzoeken. De behandeling van deze kwestie door de UNO
is echter geheel onwettig, aangezien in
het Handvest bepaald is, dat kwesties
Duitsland betreffende alleen geregeld

kunnen worden door de vier bezettende

kleding."

Volkskrant, 3 December:

„De Russische vakverenigingen
hebben 2500 ton bloem, 100 ton suiker
en 40 millioen lire beloofd."

.

een bestuursvergadering
van afd. 9 Zaandam werd besloten op de vaste werfavond
met zoveel mogelijk kameraden op stap te gaan. Het bestuur incluis. Op Donderdagavond was, uitgezonderd de
persfunctionaris, niemand aanwezig. Die is toen maar mee
gaan helpen in afd. 6 en won
daar 1 nieuwe abonné.

MAAR ZO
In Koog a. d. Zaan deed men
het beter. Op de werfavond
gingen 7 kameraden op stap om
12 proefabonné's te bezoeken.
Resultaat: 5 nieuwe abonné's.
Dat is werven. Volgende week

zon avond en Koog a. d.
Zaan heeft zijn taak in de
Stalin-werfcampagne vervuld.

weer

Klein Kerstmis-verlof niet voor
gehele lichting 1950
Na de berichten over het verstrekken
van klein verlof met Kerstmis voor de
militairen van lichting 1950 (die op 1
Februari 1952 zullen afzwaaien), weet
de Volkskrant van Zaterdag jl. mede
te delen, dat niet alle dienstplichtige

onderofficieren, korporaals

en

man-

schappen voor de Kerstdagen klein verlof zullen krijgen.
Volgens officiële publicaties zou d«
gehele lichting reeds Zondag vóór
Kerstmis met verlof kunnen gaan, omdat al deze dienstplichtigen op 1 Februari a.s. met groot verlof gaan. De
Volkskrant schrijft nu, dat dit Kerstmis-verlof alleen geldt voor met name
genoemde
oorlogsonderdelen,
zoals
enige pionier- en pontonniersbataljons,
een tweetal bataljons zware tanks, een
munitiepark, intendance-werktroepen,
een chirurgisch veldhospitaal, een hygiënisch peleton en een tweetal bloedtransfusie- en chirurgische troepen
De betrokken dienstplichtigen zullen
ongetwijfeld met weinig vreugde deze
berichten begroeten, vooral omdat de
gehele lichting zich reeds op het klein
verlof met de Kerstdagen had ingesteld. Maar in het Nederlandse leger
schijnen na orders nu eenmaal tegenorders te moeten volgen.

Mislukte Benelux-conferentie

België wil loonsverhoging op
Nederland afwentelen

Er is berekend, dat voor wat Nederland betreft, hiermede een bedrag
van 20 millioen gulden per jaar is gemoeid. De Nederlandse delegatie stelde
voor, de extra-uitvoerheffing niet voor
Luxemburg en Nederland te laten gelden. Dit werd echter door België geweigerd met de verklaring, dat discriminatie van andere Europese landen
niet mogelijk is.
Na afloop van de conferentie deelde
minister Lieftinck mede, dat men „niet
tot een direct resultaat was gekomen".
De besprekingen werden door het
uitvoerbelasting. Deze extra-belasting verschijnen
een Lieftinckse Sinterwordt geheven om de kort geleden in klaas met van
Zwarte Piet onderbroken.
België goedgekeurde loonsverhoging te
Deze vermochten echter niets aan de
kunnen betalen.
gang van zaken te veranderen.
Van Nederlandse zijde werd de
vrees geuit, dat deze extra-uitvoerbelasting door 'de Belgische exporteurs aan hun Nederlandse afnemers zou worden doorberekend.
ROTTERDAM, 3 December.
M.a.w. dat de Belgische loonsverEen
61-jarige hoofdverpleegster liep Zaterhoging op de buitenlandse afnemers
dagavond niets kwaads vermoedend
zou worden afgewenteld.
over de Binnenweg, toen ze plotseling
de grond onder de voeten voelde wegzakken en zij met tegels en al in de
diepte verdween en kopje onder in water
met

Sesam, open U!

—

Hofmeester
messteken dodelijk

terecht kwam.

De hoofdhuis van de waterleiding, die
dit winkelcentrum van water voorziet,
bleek gesprongen te zijn. Er ontstond
een gat van negen vierkante meter bij
een diepte van twee en een halve meter.
AMSTERDAM, 3 Dec.
De 23Een onbekende voorbijganger,
de
M.,
-jarige tremmer
die op 15 October verpleegster voor zijn ogen in de die
grond
jl. aan boord van het ms „Hecuba" de
zag wegzinken, bracht haar weer op
37-jarige hofmeester K. zo zwaar met het droge.
een mes In de lies verwondde, dat deze
Zij werd naar haar ziekenhuis vertwee weken later overleed, is Zaterdagvoerd aan de Coolsingel en werd daar
nacht op het ss „Boskoop" gevankelrjk van droge kleren voorzien. Het bleef
in Amsterd-am gearriveerd.
bij de schrik.
Martin's cafetaria moest tengevolge
De man heeft zijn misdaad gepleegd
onder de invloed van sterke drank. De van deze gebeurtenis gesloten worden,
hofmeester had zn'n woede opgewekt om- omdat zij zonder water kwam te zitten.
dat hg geen tweede rantsoen drank
wilde verstrekken.
Omdat de misdaad aan boord van een
in Amsterdam thuishorend schip werd
DEN HAAG, 3 Dec.
gepleegd, zal de tremmer voor de AmEen 33sterdamse rechtbank verschijnen.
-jarige Haagse meneer, die blijkbaar
te diep in Het Vrije Volk en Het
Parool gekeken had en stapelgek
geworden was van de BVD-roververhalen, zag Zondagmorgen een
18-jarige jongen een blanco enveloppe van de straat oprapen, die hjjj
haastig wilde overhandigen aan een

verwond

—

Stapelgek!
—

passerende motorrijder.

west.S. .
THUIoost

Ouders en drie-jarig
kind vergiftigd

* Het Britse nationale vredescomité
heeft geprotesteerd tegen de komst van
Adenauer naar Londen, waar hij beSITTARD, 2 Dec.
Omstreeks twaalf sprekingen zal voeren over de oprichting
uur vanmiddag zn'n het echtpaar M. van een Duits leger.
en het 3-jarig dochtertje in bewustelohospitaal te
* Bij een brand in een
ze toestand te bed gevonden. De slacht- Kushiro
in Japan, zijn minstens 17 peroffers werden in allertfl naar het zie- sonen gedood. Het hospitaal werd geheel
kenhuis overgebracht. Later op de dag verwoest. De brand begon in de operawas het kind buiten levensgevaar, doch tiekamer.
de bewusteloze toestand der ouders
Het Roemeensche schip Plekhanow,
duurde nog voort. Zeer waarschijnlijk *dat zich op de Noordzee bevindt, heeft
betreft het hier kolendampvergiftiging. om hulp verzocht. Het schip is in een
Kennisseri hadden de politie gewaargeraakt.
schuwd, nadat zij tegen het middaguur zware storm
nog geen gehoor hadden gekregen. * Twee mensen zftn verdronken toen
Toen de politie zich eenmaal toegang het Zweedse schip Bohus I bij Toenkoe
had verschaft tot de woning, zocht ze in de Oslofjord (Zweden) zonk.
ook naar etensresten, daar de moge- * Een Amerikaanse autoriteit, Williamlijkheid niet uitgesloten is, dat men in Warne, is in Perzië aangekomen om uit
piaats van kolendampvergiftiging met te maken op welke wijze een lening
voedselvergiftiging te doen heeft Er van 23 millioen dollars in Perzië besteed
werden echter geen vergiftigde etens- kan worden.
resten aangetroffen.

—

Zij behoeven slechts te bellen 88022 en Memorie van Antwoord mede, dat hy woord.
wat beschikbaar wordt gesteld, wordt
De regering doelt hierbij op Piet.van
bereid Is om in overleg met de minister
van huis gehaald.
Staveren,
die zij dus over één kam
van Oorlog, Ir. Staf, gratie-verlenlng
met
de veroordeelden, die zich
aan
Indoscheert
gestraften
de
zwaarst
der
Ook in vele bedrijven is de inzanesië-dienstvveigeraars <te overwegen. in Indonesië hebben schuldig gemaakt
meling voor dit feest reeds in volle
aan wapenverkoop en persoonlijke vergang. De bedrijfsarbeiders nemen
93 van deze jongens zitten opgesloten rijking.
het voorbeeld aan hun kameraden
in de concentratiekampen Vught, NorDeze opvatting is echter absurd. Piet
bouwarbeiders van het NW, die op
gerhaven en Bankenbos en in de Rijks- van Staveren heeft in overeenstemming
een ledenvergadering van de ANB
beginselen geweigerd, deel
met
reeds
80,— voor dit feest bijeen werkinrichting „Julia" te Eygelshoven. te
nemen aan de aanvalsoorlog tegen
De minister is niet bereid een wetsbrachten.
ontwerp tot het verlenen van amnestie het Indonesische volk. Toen de regering
Zoals bekend zal het feest plaats vin- (collectieve gratie) aan deze categorie hem. ondanks alle beloften hiertoe toch
wilde dwingen, heeft hij zijn geweer
den in een der zalen van „Felix Meritis", in te dienen.
die hiervoor gratis ter beschikking is
Ook aan de militairen, die gestraft weggeworpen en de broederhand toegegesteld.
zijn „in verband met de politionele ac- stoken aan het Indonesische volk. Hij
Tijdens een filmvoorstelling, die Za- ties in Indonesië" kan vermindering of verpleegde in de Republiek gewonden
terdag in het „Zonnehuis" in Tuindorp kwijtschelding van de opgelegde straf- en kwam in woord en geschrift op voor
Oostzaan is gehouden, werd 35,23 voor fen worden gegeven bij wege van in- de vrede tussen het Nederlandse en
Indonesische volk.
de stakers bijeengebracht.
dividuele gratieverlening,

’

atoomwapen, vermindering van de bewapening en voor een vredespact tussen
de Grote Vijf, bij het secretariaat van de
UNO bezorgd. Ook arriveren steeds
meer delegaties van het Franse werkende volk bij de UNO.
In de tweede politieke commissie,
waarin de lasterlijke klacht van Joegoslavië tegen de Sowjet-Unie en de volksdemocratieën werd behandeld, heeft de
Amerikaanse meerderheid een tegen
deze laatste landen gerichte resolutie
aangenomen.
In de eerste politieke commmissie hebben Amerika, Frankrijk en Engeland een

paar schoenen, 2400 wollen pullovers
en 31 kisten met vrouwen- en kinder-

Hen, die niet zelf iets kunnen brenDEN HAAG, 3 Dec.
De minister daartoe althans aanleiding zou begen, is het zeer gemakkelijk gemaakt. van Justitie,
Mr. Mulderye deelt In de staan," aldus de Memorie van Ant-

’

verslag moeten uitbrengen aan de politieke commissie.
Inmiddels zijn honderden petities van
Franse werkers voor het verbod van het

„Rusland gaf als eerste hnlp blikjes mogendheden: De Sowjet-Unie, Amerika,
melkpoeder, 3000 blikjes vlees, 100 Engeland en Frankrijk.

Gratie voor Indonesië-dienstweigeraars?

Aanvaring op

I

In de UNO-assemblée

j*
Jjftdden

jagen

—

—

front

Voor het

— ’

Gewonde Korea-vrij willigere
in troepenruim vervoerd

VOORLICHTING...!

VrÖe Volk, Het Parool, de Volkskrant
*P de Telegraaf wekenlang van zware
*°Ppen op de voorpagina te voorzien.
Maar zulke dingen gebeuren niet,
de Sowjet-Unie zich aan de ver-

’

——

de wapenstilstandsovereenkomst zouden
controleren,
dienen uit vertegenwoordiEen 10- gers
AMSTERDAM, 2 Dec.
In Parijs heeft
van mogendheden te bestaan, die missie,
-jarig meisje is Zondagmorgen om kwart neutraal zijn in de Koreaanse oorlog.
waarin in
voor acht In de Warmondstraat door
Deze voorstellen, die opnieuw tonen ka, Engeland en
de voorzitter van
een hond van een nachtwaker aangeval- hoezeer de Koreaans-Chinese delegatie

,
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Prijsverhoging in
moordwerktuigen!

de speciale subcomSowjet-Unie, AmeriFrankrijk benevens
de UNO, Nervo, zitting hebben, besloten om de byeenkomlen, waarbij het dier haar de kin heeft streeft naar het herstel van de vrede, sten achter gesloten deuren te houden.
dienen om de stabiliteit van de wapenafgebeten.
Naar men zich zal herinneren heeft
stilstand te verzekeren en daarmee het
deze t-»t taak zich bezig te houden
politieke
van
een
op
houden
conferentie
De hond lag gebonden aan de fiets
met het vraagstuk van de vermindering
van zjjn eigenaar, die de dienst in de hoger niveau te vergemakkelijken.
van
de bewapening, het verbod van het
rk kerk bgwoonde. Toen het meisje
atoomwapen en de controle op dit verbod.
liep, sprong het beest op haar Van het
Het levert tevens het onweerlegbare voorbij
verminkte kind is in het WilDe Commissie heeft tot 10 December
toe.
Het
bewijs, dat Amerika zich met het orhoofdkwartier
Het
Amerikaanse
helminagasthuis opgenomen. Tegen de klaagt erover,
tijda.s. tijd gekregen en zal daarna
a.s.
luchtdoelgeschut
dat het
ganiseren van spionnage en sabotage eigenaar van de hond werd proces vervan de Koreanen de laatste tijd zeer
houdt, en wel op een waarlijk brubaal opgemaakt.
ale en opzienbarende manier.
krachtig is geworden. Steeds meer AmeMen moet zich even voorstellen, wat In de Duivendrechtse polder bij Am- rikaanse straaljagers worden naar be?r gebeurd zou zijn als de Amerikanen sterdam heeft een onbekende hond in neden gehaald, zo wordt door Reuter
kunnen melden, dat zij een de afgelopen nachten tien schapen de medegedeeld.
s °wjet-toestel
Synghman Rhee's minister van oorOver de hulp aan het getroffen
boven de Franse bergen keel doorgebeten. Hij dreef de dieren
het Zwarte Woud in West-Duitsland bijeen en maakte hen een voor een af. log heeft verklaard, dat vrijwel op
neergehaald met dergelijk com- Het bloeddorstige beest is in de buurt iedere berg van Zuid-Korea guerilla's
promitterend materiaal aan boord als van Ouderkerk gesignaleerd. Als het opereren De partisanen drongen zelfs V r ij e
Volk, 1 December:
het Amerikaanse toestel in Honga- nog meer schapen doodt zal de politie door tot 14 km van Poesan, de belang„Door chaotische stapels pyama's,
rijkste Amerikaanse bevoorradingsba*tie is overkomen. Zij zouden de wereld een drijfjacht gaan houden.
sokken, verband, penicilline en aspi°P haar kop hebben gezet. Het zou marine heen, afkomstig van alle naties
voldoende geweest z\jn, om Het
behalve Rusland

nen

Op

Ridgway's delegatie veroorzaakt
nieuwe moeilijkheden

Volgens Reuter-berichten uit Tokio
saboteurs naar de Volksdemocratieën heeft de Koreaans-Chinese delegatie hedenmorgen nieuwe voorstellen ingediend.
Deze houden in, dat na het sluiten van

Hond bijt meisje kin af

NIET ZO

* De Perzische regering heeft besloten
koning Faroek als koning van Egypte
en de Soedan te erkennen.
*Een vierling werd gisteren geboren
in het plaatsje Condom in Zuidwest—
Frankrijk. Een van de vier babies is

later gestorven.

hun leven over zuiver drinkwater. Een
groots waterleidingnet, gelegd in opdracht van het democratische bestuur
der stad, is voltooid. De Kwo Min
Tang-regeerders hebben nimmer een
poging, om de watervoorziening van

de stad te regelen, ondernomen.
* Zaterdag werd, als laatste tase van

Haak-in-actie, in het veilinggebouw
Odeon te Amsterdam een aantal voorde

werpen geveild. De opbrengst bedroeg
8.720.—.
* De Nederlandse Opera zal voortaan
de opera „Faust" niet meer in het Nederlands maar in het Frans opvoeren.

’
*

De Groninger kustvaarder „Oceaan"

kreeg bij de Zuidkust van Engeland
motorschade. Het schip werd door een
andere Groningse coaster de haven van
Southampton binnengebracht.

Meer dan 800 kinderen worden iedfer
jaar in Engeland vergiftigd door het
ningen).
eten van hoofdpijnpillen en andere medicamenten in pilvorm, die voor bonbons werden gehouden. Acht kinderen
zijn in het afgelopen jaar op deze wijze

*

gestorven.

*

Een arbeidersleger van vijf millioen

bereidt zich voor op het tweede stadium
in de slag tegen de Hoeai-rivier, die in

het verleden de oorzaak is geweest van'

onnoemelijk veel leed.
Reeds werden
niéuwe dijken aangelegd, waardoor

overstromingen

onmogelijk

gemaakt

zijn. Nu worden bevloeiingskanalen ge-

graven en grote waterreservoirs aange-

legd.
In Jamaica is de minister van opvoeding .gearresteerd wegens corruptie.
* De bewoners van de Chinese stad

*

Kanton beschikken voor het eerst in

—

DEN HAAG, 3 Dec.
G. P. Warburg
die benoemd verklaard
was tot lid van de Tweede Kamer in
de vacature, ontstaan doordat J. Tuin
(PvdA) ontslag heeft genomen wegens
zijn benoeming tot burgemeester van
Groningen, heeft zijn benoeming niet
aanvaard.
De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft thans benoemd verklaard
tot lid der Tweede Kamer N. Bolkestein te Middelburg (voorheen te Grote Groningen,

„Daar heb je dr weer een!" dacht
hij en bijzonder ijverig greep hij de
jongeman bij de kraag en sleurde
hem naar de politie.
Kort daarna meldde de motorrijder zich aan het politiebureau en
toen bleek dat padvinders bezig waren met een van hun geheimzinnige
spelen. Als onderdeel van het spel
bevatte de enveloppe een bericht in

morse-tekens.

Stapelgek, inderdaad!

Twee kinderen door
tram

doodgereden

—

Zaterdagmi*.
DEN HAAG, 3 Dec.
dag is het vijfjarige jongetje G. B. uit
Den Haag bg het oversteken van het
Hobbemaplein bij de Heemstraat door
een tramwagen van lijn 11 gegrepen ca
vrijwel op slag gedood.
Een dergelijk ongeluk gebeurde Zaterdagmiddag ook op het Gevers Deynootplein te Scheveningen. Hier was het
een driejarig meisje C. K. uit Den Haag,
dat al spelende de weg overstak. ZU
liep tegen een wagen van lijn 9 op. Het
kind werd naar het ziekenhuis Zuidwal

vervoerd, waar het 's avonds overleed.

* De Rode-Kruis-collecte voor Italil
heeft in Den Haag ’35.000.— opgabracht. Hierbij is niet inbegrepen de opbrengst van de collecten in de bioscopen.

MEER BEWOLKING
De weersverwachting, medegedeeld door het |
KNMI te De Bilt
Geldig tot morgenavond.
i
Toenemende bewolking met voornamelijk in ?
de nanacht enige regen. Matige tot krachtige, ?
in het uiterste Noorden van het land tijdelijk }
wellicht harde wind tussen Zuidwest en West. |

|

Vooral 's ochtends hogere, temperaturen.
«*X

J£/

Morgen: Zon op 8.28, onder 16.31
Maan op 12.58, onder 23.09
5 December Eerste Kwartier.

*
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actie tegen
Verontwaardiging over
beslissing GAB
Dezer dagen kwamen de arbeiders,
werkzaam by de N.V. Mucamie (Stork)
op de Centrale West in vergadering in
Frascati bijeen om te beraden welk antwoord de directie gegeven kon worden
tegen de tien "ntslagen.
Eensgezind werd het besluit genomen
bij de directie te protester.. i en door
middel van een vergadering tijdens de
schafttijd op te roepen tot strijd tegen
het ontslag.

Donderdagmiddag j.l. bleef het
een kwartier langer in de
schaftketen. De aldaar gehouden
vergadering protesteerde ten eerste
tegen het ontslag en ten tweede
nam zy een besluit om zo spoedig
mogehjk een nieuwe kern te verpersoneel

kiezen.

Op Zaterdag daaropvolgend werden
in een personeelsvergadering candidaten
voor de kern aangewezen. Reeds is de
directie gedwongen te verklaren, dat
zij in de toekomst de kern zal informeren over door haar te nemen maatregelen. Tot nu, toe werden n.l. de ontslagen
buiten de /kern om aangevraagd. Door
het optreden van de arbeiders echter is

dus de directie gedwongen om concessies te doen.
Verder val de verwerpelijke houding
van de leiding van het Gewestelijk Arbeidsbureau op. Immers de directie van
Mucamie had voor tien arbeiders ontslag aangevraagd wegens „ongeschiktheid voor het werk". Het GAB verleende
de ontslagvergunning echter onder het
motief „werkvermindering". Toen een
der arbeiders protesteerde tegen deze

Een arts over „De Raad der Goden”

„Onderwerpen juist en

correct weergegeven

”

Haalden we de vorige week een
uitspraak van een rechtsgeleerde
aan over de film „De Raad der
Goden", ditmaal geven wij het
oordeel van een arts. Dr H. R. van
der Molen uit Nijbroek-Terwolde
schreef over deze film 0.a.:

ontslag

—

FED en VETERTJE in PRIKTOL-LAND

vanavond?
BIOSCOPEN:

City Theater: Dringend 111D. 18 jr: Cineac
(Reguliersbreestraat): Actualiteiten; Cultura:
vergunning, werd de motivering onmidDe raad der goden, 18 jr; De Uitkijk: The
89 steps, 14 jr; Kriterion: Geen uitweg, 14 jr;
dellijk gewijzigd in „ongeschikt voor
Tuschlnski: Hoffmans vertellingen, 14 jr;
deze onderneming". Deze houding van
Alhambra: Morgen is te laat, 14 jr; Boyal:
over
het GAB heeft onder de betrokken arDe zwarte monnik. 18 jr; Corso: Guerilla op
de Philippijnen, 14 jr; Boxy: Bright Victory.
beiders verontwaardiging gewekt en
tegen
14 jr; Nöggerath: Drie vrouwen en een vrijhun duidelijk aangetoond, dat de direcgezel, a.1.: Passage: Code no. 3. 18 jr; Cineac
Hedenavond zal in gebouw Felix Me- Damrak: Mijn man is verloofd, a.1.; Bex:
tie van het GAB een partijdig standliefde. 18 jr; Desmet: Dolle Woenspunt inneemt, ingegeven door de poli- ritis, Keizersgracht 324, een algemene Verboden
dag. a.1.; Odeon: Te laat voor geluk, 18 jr;
zich
de
de
kaderbijeenkomst
van
de
die
aan
van
Amregering,
afdeling
tiek
Nationaal: Onder het asphalt van New Vork.
der Eenheidsvakcentrale wor- 14 jr; Astoria: Vrouwengevangenis. 18 jr;
zijde der werkgevers schaart.
Van Swinden: Abbott en Costello op de uniden gehouden.
(Arcor)
a.1.; Nova: Ereschuld, 14 jr; HolDe landelijke voorzitter, Berend Blok- versiteit.
landia: Terroristen.

strijd
Berend Blokzijl
werkloosheid

sterdam

AMSTERDAM, 3 Dec. — Zaterdagmiddag omstreeks 13.30 uur is aan boord
van het zeeschip „RAHI", liggende in
de IJhaven, een 26-jarige havenarbeider
van een hoogte van 20 meter in het
ruim gevallen. De ongelukkige is in
zorgwekkende toestand in het O.L.V.
Gasthuis opgenomen.

zijl, zal spreken over de strijd tegen de
steeds verder om zich heen grijpende
werkloosheid en in dit verband ook
over de staking der bouwvakarbeiders
en de demonstratieve bijeenkomst,,
welke op 24 December in de Apollohal
tegen de werkloosheid en voor meer
woningen zal worden gehouden.
De kadervergadering, die toegankelijk
is op vertoon van uitnodiging en lidmaatschapsboekje, begint 's avonds om
8 uur precies.

Motorrijder bloedend gewond

Morgenrood

Arbeider maakt val
van 20 meter

Zaterdagmiddag is een 28-jarige motorrijder, op de kruising Corn. Schuytstraat—Van Breestraat, tegen het linkerachterwiel van een vrachtauto opgereden. De motorrijder is met een
bloedende hoofdwonde opgenomen in
het Wilh. Gasthuis.

Van trap gevallen

Het arbeiders zangkoor Morgenrood,
dat in Maart a.s. op een concert de
cantatee van Sjostakowitj, „De Bossen"
ten gehore zal brengen deelt mee, dat
tot uiterlijk 15 December nog nieuwe
leden kunnen worden aangenomen.
Van 15 December tot dit concert is er
geen gelegenheid als lid te worden
aangenomen.

In de avond van 2 December is in
een woning aan de le Oosterparkstr.
een 55-jarige man van 1 hoog van de
trap gevallen. Hrj werd in het O.L.V.
Gasthuis opgenomen.

Stakende NVV-leden
eisen openen kassen
DUW.-delegatie

200 kg lood gestolen

naar

van

Coster

Ootmarsum

Den Haag

’

—

AMSTERDAM. 3 December.
Aan
de gevel van de Stadsschouwburg aan
de zg. stille zijde van het Leidseplein,
is vanmorgen een plaquette onthuld,
voorstellende dr Samuel Coster.
Samuel Coster leefde, zo leert ons
deze plaquette, van 1579 tot 1665. Vijftig jaar lang was hij stadsgeneesheer
maar bovendien was hij literator en
vandaar de plaquette aan de gevel
stichter van de eerste Amsterdamse
Schouwburg, de „grootvader" dus van
het gebouw waaraan thans de beeltenis
van Samuel Coster is gehecht. De eerste
en tweede Amsterdamse schouwburgen
werden door brand verwoest.
De arts Th. Hammes en enkele vrienden, namen het initiatief „hun zestiende
eeuwse collega de hulde, die hem toekomt, te brengen."

TONEEL:
Doelenzaal: Nederlands Volkstoneel In De
wereld heeft geen wachtkamer. 8 uur; Centraal Theater: Het Vrije Toneel in Krakeel
om het kasteel. 8 uur; Leidsepleintheater:
Eens in de honderd jaar. 8 uur; Kleine Komedie: Gezelschap Johan Kaart in De Appels
van Eva. 8 uur; Carré: Round theworld on
ice, 8 uur; Stadsschouwburg: Haagse Comedie in Venus bespied, 8 uur.
MUZIEK:
CONCEBTGEBOUW: kl. z., 8.15 uur: Nederlands Kamer Symphonie Orkest 0.1.v. Sam

Swaap.

TENTOONSTELLINGEN:
Bembrandthuis: Tentoonstelling van Rem10—17 uur;
brandts etsen en tekeningen,
Rijksmuseum: Permanente tentoonstelling;
Stedelijk Museum: Ere-tentoonstelling van
het werk van Jacob Dooyewaard. ~De Realisten", werk van kunstenaars uit zeven
landen;
Historische
Scheepvaartmuseum:
scheepsmodellen, maritieme schilderijen en
tentoonstelling
van het werk
prenten. Kleine
van Pierre Apol; Allard Pierson Museum:
Egyptische. Griekse en Romeinse kunstvoorwerpen; Martinet en Michels: Tentoonstelling Hiroshiga; Fodor: Werk van leden van
de Kring van Tekenaars; Huinck en Scherjon: Tentoonstelling van nieuwe werken van
Paul Arntzenius; Ina Broerse: Werk met de
hand uit eigen land.

Protest Zutphense
DUW-arbeiders

Eerst nu is men tot de ontdekking
De DUW-arbelders van het object
gekomen, dat in begin November van
het dak van een school aan de 2e Van Ootmarsum, die sedert vorige week
Swindenstraat ongeveer 200 kg lood is Maandag voor betere keten in strijd
staan, hebben vanochtend een delegatie;
ontvreemd. Schade ongeveer 4000
bestaande uit 2 NVV-ers, 1 EVC-er en
een ongeorganiseerde arbeider, naar
geëerd
Samuel
Den Haag gezonden. Zij zullen het mi-

De arbeiders, werkzaam op het DUWobject in Harfsen hebben bij de DUWleiding schriftelijk geprotesteerd tegen
de ergerlijke toestanden in de DUW. Zij
eisen in hun schrijven de uitbetaling van de uren, tijdens welke
de bankwerker G. M. Gerritsen onrechtmatig werd geschorst, verhoging van de tarieven, werk nabij Zutphen of vervoer per bus, uitvoering van
vrij werk, uitbetaling van kolentoeslag
aan DUW-arbeiders en verbetering der
schaftketen. In afwachting van de maatregelen van B. en W. van Zutphen, wordt
het werk tot hedenavond hervat, waarna de arbeiders deze kwestie opnieuw

nisterie van Sociale Zaken een protestschrijven tegen de wantoestanden en de
lage lonen in de DUW overhandigen.
Op de stakersvergadermg, die Zaterdag j.l. gehouden werd, werd de houding
van de NVV-bestuurders eenparig afge- zullen bespreken.
keurd. Deze zeggen, dat aan uitkering
uit de Bondsdag niet te denken valt en
slechts een knieval voor de DUW-leiding
de mogelijkheid tot onderhandelen biedt.
In de loop van de dag zullen de stakersvrouwen naar de burgemeester van
uit tot
Shishakli roept
Enschede gaan, teneinde er bij hem op
aan te dringen Sociale Zaken opdracht
te geven steun aan de gezinnen te verDe president van Syrië, Hasem el
lenen.
Dinsdagavond zal een openbare ver- Atassi, is Afgetreden. De chef van de
generale staf, kolonel Shishakli, die
gadering plaats vinden waarop de vrouwen en de delegatieleden verslag van verleden week een staatsgreep heeft
hun bevindingen zullen uibrengen. De uitgevoerd, heeft zich zelf laten uitNVV-ers hebben hedenmorgen opnieuw roepen tot staatshoofd van Syrië.
Programma basketbal
Ook de Syrische regering van Maavan hun bestuur opening der kassen
geëist.
De wedstrijden die vanavond in de Apolloruf Dawalibl, die door Shishakli gehal gespeeld zullen worden zijn:
vangen is gezet, is afgetreden.
7 nor: Anco—Sport: JMC—An'i Ü' Vinkede Duitse Democratische RepuIn
Het eerste wat de nieuwe president
co—KßV 2; Tw. Bank—Mosquitos 3.
*
7.55 uur: Mosquitos—AHC; AV '23—VI. bliek is een speciale postzegel uitgegegedaan heeft, is het parlement ontbinHolland; ANDB—De Bary 3; Quick 3—KVD. ven, gewijd aan de vriendschapsbanden den. In deze volksvertegenwoordiging
8.50 nnr: DVD—Agamma: VI. Hollanders
Gibraltar; Mosquitos 2—PW; ANDB 2— tussen de DDR en de Sowjet-Unie. De hadden de vertegenwoordigers van de
postzegel draagt de beeltenissen van Volkspartij, waartoe de afgetreden preDeneba.
9.45 uur: TIW 2—U-Boys: ADA—Catchers; president Wilhelm Pieck en Maarschalk mier behoorde, de meerderheid.
TIW—AHC 6; Robaver 2—VI. Holl. 2.

■

President van Syrië
afgetreden

——

„Een kleine groep artsen, onder wie
getroffen door het
ook ik, heeft
massale en ongehinderde optreden van
de naoorlogse I. G. Farben in de geneesmiddelenindustrie een studie gemaakt van de faits et gestes (het doen
en laten red. W.) van dit concern, zoals die o.m. uit de Neurenbergse-processen naar voren zijn gekomen. Het bleek
ons, dat van de beoogde ontbinding van
deze gevaarlijke nazi-reliqui in het geheel mets is gekomen, dat er geen
maatregelen zijn getroffen om de berechte oorlogsmisdadigers uit te schakelen, dat er geen regeling bestaat
voor de confiscatie van de milliardenwïnsten van dit concern
"
„Ik kan dan ook uit de resultaten van
persoonlijke studie bevestigen, dat de
in de film aangeroerde onderwerpen
volkomen juist en correct zijn weergegeven, ja, dat het onderwerp hiermee
nog lang niet is uitgeput en dat er
door de I. G. nog veel meer wandaden
zijn gepleegd (het inrichten van eigen
concentratiekampen, het doen ontvoeren van slavenarbeiders, het roven van
Franse en Poolse bedrijven enz. enz. en
bovenal het doen experimenteren op
gevangenen in Buchenwald met vlektyphus, waarvan tallozen het slachtoffer werden (o.a. katholieke geestelijken), waarvan in deze film nog met
eens gerept wordt.
Deze film is juist in een tijd als deze
var. het allergrootste belang, waarin
men geneigd schijnt het met het oude en
heeft het gewonnen,
nieuwe fascisme op een accoordje te
eerlijk gewonnen. Dagwacht heeft dit
gooien, uit louter vrees voor communistische agressie". Tot zover dr Van der weekend de trappers van zijn fietsje
rond gestampt tot de lagers er gloeiend
Molen.
van liepen. Bij ieder Sinterklaasfeest
Ook U kunt U van deze feiten op de kwam hij buiten adem aan en steeds
hoogte stellen, nu de film „De Raad weer bleek Sint er frisser en monterder
der Goden" In het Cultura-theater aan uU te zien dan uw Dinges. Daar moet
de Tolstraat is geprolongeerd. Maakt je bewondering voor hebben. En dat op
gebruik van deze gelegenheid !
zon hoge leeftijd. Temeer, waar Sinterklaas de tijd vond, zich doodbedaard
door de straten van de Eilanden, de
Haarlemmerbuurt, het Kinkerkwartier
en andere delen van de stad te laten
met
rijden, vriendelijk naar alle zijden te
Het blijspel „Krakeel om het kasteel", wuiven, op de kinderfeesten de ondeuwaarvan Zaterdagavond (1 Dec.) de première gende kindertjes toe te spreken en de
ing in het Centraal Theater, is een van die
ngelse zoetigheden. die zo licht in gewicht lieverdjes op schoot te nemen, kunstig
zijn, dat ze door bepaalde toneelschrijvers presentjes uit te delen en bovendien tuseindeloos uitgedeeld kunnen worden. En het sentijds nog tijd te vinden om zich te
van staat in alle kookboeken.
recept

—

Waarheen

Algemene
kadervergadering
EVC-Amsterdam

Arbeiders van Mucamie voeren

zichzelf
staatshoofd

—

Stalin.

VANDE DAG

SINTERKLAAS

„Het Vrije Toneel”

gekrakeel

f

Ge-

er

kruide dialogen moeten het smakelijk maken.
Het gaat over een oud kasteel, waarmee Engeland onuitputtelijk' schijnt te zijn en dat
door de klimop bijeen wordt gehouden; over
de jonge graaf, die financieel niet meer bijeen te houden is en het meisje dat van de
behalve de
graaf houdt.
Dan zijn er
eeuwige butler
een Labour-ambtenaar die
het kasteel komt vorderen op dezelfde dag
waarop een Amerikaanse millionaire de boel
wil kopen, verder wat bloedeloze Engelse
liefde, enige ongeloofwaardige verwikkelingen en het eind-goed-al-goed. Het verhaaltje
behoeft niet naverteld te worden, omdat het
niets is. Men hoopt bij zo iets alleen dat er
om de dialogen te lachen valt en dat de acteurs er wat van maken. Dat viel best mee,
wij waren niet uitbundig ,maar wij verveelden
ons ook niet. Willy Ruys was niet alleen een
onverschillige butler, maar een vrij onverschillig acteur ook. Enny Meunier liet ons
géén typisch zakelljk-harde Amerikaanse met
millioenen zien en Gn'sbert Tersteeg gaf de
graaf alle luchtige charme, met meer nerveuze beweeglijkheid dan wij van decadente
Engelse adel verwachten. Wim van den
Brink had van de ambtenaar een amusant
type gemaakt, met een haast aanstekelijke
verkoudheid en Nel Koppen kwam boven de
vlotheid van woordspelinkjes uit door „baasje" Trent een echt karakter te geven. Na
deze opsomming, in stijgende lijn kunnen wij
nog vermelden dat Cruys Voorberg alle regiemogeln'kheden van dit gevalletje beschaafd
had benut.
BER HULSING

—

—

Tweemaal Beethoven
Volksconcert en Marjo Tal

verkleden. Ja zeker, verkleden. En een
garderobe, dat die goed heüigman moet
hebben. Toen de kinderen juichten op de
Eilanden zagen zij een heel andere tabberd, dan hun kornuitjes van de Haarlemmerbuurt. Toen hij, voorafgegaan
door een veertig pijpende en trommelende Pieten zich in de Kinkerbuurt liet bejubelen, stak hij in het mosgroen, maar
nauwelijks een uur later in de Spaarn-

dammerbhurt was Sint weer in het

rood gekleed. Dagwacht

begrijpt wel,

dat je af en toe van kleren wilt ver-

wisselen, maar nooit had hij gedacht dat

Sinterklaas zo lettertijk het verzoek
van de lieverdjes zou opvolgen, die
overal zongen: „Sinterklaas, goed heilig man, trek je beste tabberd an..."
groene, de rode, de borÓf nu de vermiljoen
deaux of
tabberd de beste
is, weet Dagwacht niet. Ovengens, als

Beethoven-beleveniil

JB. B.

"Dagwacht zegt „Cultura" dank voor
het „zoete"-aanbod. Hij verwacht de
gave, die hij een goede bestemming zal
geven, dezer dagen.
„„ West
IT/„c# In Oost was Sm
rIn n„„»
Oost en
terklaas bij de
kinderen van „Madjoe", de populaire
sportvereniging. In gebouw Kraaiennest aan de Polderweg was het een uitgelaten vrolijkheid bij een gezellige
kindervoorstelling. In het Westelijkcentrum trok Sinterklaas met niet
minder dan vijf zwarte Pieten dezelfde
middag van het Zaandammerplein naar
het Apollo-theater gevolgd door ruim
500 kinderen van de speeltuinvereniging „Spaarndammerkwartier". Sint had
hier zijn schimmel geruild voor de
mooiste wagen van de autorijschool
„Succes", terwijl de muziekcorpsen
„Tavenu" en „Wittenburg" voor pittige
marsmuziek zorgden.
In Apollo films en versnaperingen en
bij het afscheid in de tuin nog een zak
snoep mee naar huis. Zondag deed
„Spaarndammerkwartier" het nog eens
dunnetjes over voor ongeveer 180

je niet wist, dat zijne eerbiedwaardige
dagen
alles weet en alles kleintjes van 4—5 jaar. „Twee
dat
geweest",
maar
niet
uit
de
kleren
kan, zou je zeer oneerbiedig gaan twijhebben de werkers uit Spaarndam wel
felen
"
voor gelukkige gezichtjes over gehad.
Dagwacht wil bij
In de stad
Ja
Sinterklaas
begin In het bad
het
' ook m het
was
nen en proberen zonder te veel improvisatie,
enige volgorde betrachten. bad, het Sportfondsenbad wel te verstaan en dan niet in het water, maar
Allereerst dan de stad zelf, waar Dag- langs
de waterkant bij het Sinterklaaswacht zich Zaterdagmiddag- en avond
nauwelijks doorheen kon worstelen. zwemfeest van „De Meeuwen".
Net toen Dagwacht binnenkwam beWat een mensen, wat een volte. Welke gaf
Sint zich met zijn twee Pieten onKalverstraat,
had,
de
straat het record
eivolle tribunes en
der
of de Nieuwendijk, de Utrechtsestraat sloegdehijjeugd op de
verrichtingen van
de
nadien
Kinderstraat,
het Munt- of het
of de
Meeuwen"-jeugd
gade in het water.
„De
Rembrandtplein weet Dagwacht niet, Gecostumeerd riddertournooi, behendighoofje
vol,
over de
dat
maar 't was zo
heidswedstrijden, waarbij brandende
den kon lopen. Er waren grote waren- kaarsjes naar de finish zwemmen. De
huizen waar je niet meer binnen kon, accordeonvereniging „Avanti" zorgde
als je een suikerbeestje nodig had, moest voor muziek. Alle deelnemers kregen
je uren in de rij staan. Allemaal drukte
uit de hand van Sint een presentje. „De
om Sinterk' i, die lachend en wuivend
door de straten van de Eilanden, de

.

Op Rapenburg

van

DEN HAAG, 3 Dec. — Het bestuur
van de Ned. Vereniging van Fotojournalisten heeft door middel van zijn
rechtskundig adviseur, Mr. R. P. Kokosky te Amsterdam, bij de K.R.O. geprotesteerd tegen „de onheuse, onwaardige en onjuiste uitlatingen van de
radioreporter Leo Pagano gedurende
zijn verslaggeving van de Zondag 25
November j.l. te Rotterdam gehouden
voetbalwedstrijd Nederland—België, o.a.
bij gelegenheid van het ongeluk van

De organisatoren van de Ronde
van Frankrijk hebben bekend gemaakt, dat de havenplaats Brest
ditmaal de startplaats zal zijn van
de Ronde van Frankrijk, welke van
25 Juni tot en met 19 Juli wordt
gehouden.

Vijfduizendste
HPUSSEN al het Sinterklaasgewoel

-*-

van deze dagen vraagt ook de

Jaarmarkt der TBC-bestrjjding in de
Ronde Lutherse Kerk belangstelling.
Gisteravond kwam daar de 5000ste
bezoeker binnen, die van de leiding
een blik sigaretten en van verschillende standhouders de nodige surprises ontving. ledere duizendste be-

zoeker krijgt trouwens een verrassing. Deze Sinterklaas-Jaarmarkt is
tot en met Dinsdag geopend van 2
tot 5 en van 7 tot 11 uur.

Dezelfde

Bij VOP

avond

■was uw Dinges bij

de klaverjasclub VOP in het koffiehuis
van Mevius in de Nicolaas Beetsstraat.
De eerste ronde van de Sinterklaasklaverjaswedstrijd was al achter de rug
toen hij binnenkwam en men begon
met „schoppen is troef" aan de tweede
ronde. Het was er eivol en dat vond
Dagwacht voor de organiserende club

VOP erg prettig. Uw Dingesfabrikant
is nog geroerd door het spontane welkom, dat hem hier bereid werd en kan
u tenslotte vertellen, dat het geduld
van de kinderen, die er bij Mevius

waren, tenslotte beloond werd. Sint en
Piet kwamen nog in eigen persoon. De
uitslag

van de

wedstrijd volgt morgen.

InVan Swinden

Nu

Dagwachts

slechthorende, maar niet slecht luisterende luistervink was toen in het Van
Swinden-Theater, waar de „Amsterdamse Doven Klaverjas Club" een

pracht Sinterklaasfeest organiseerde.
Hij seint: „Dat was me een lawaai in
het Van Swinden-Theater. Na de in-

tocht van Sinterklaas met zijn zwarte
knecht, die luide werden toegezongen,
werd een reeks kinderfilms vertoond,
de een nog doller dan de andere.
Zowel de kinderen als de ouders, hoewel dezen het geluid niet konden horen
wat op zich zelf in dit geval niet
zo'n gemis was, als u het uw slechthorende verslaggever vraagt
amuseerden zich kostelijk. Sinterklaas, geholpen door het bestuur, van deze

—

—

sympathieke vereniging, zorgde

slotte voor versnaperingen."

400

m

Krilerion

ten-

Ook de speeltuin
„Amsterdam-

Delft Chili—Adam 1 v Cristobal n Curacao
Edam 1 v New York te Rdam
Eemdijk Galveston—Rdam 2 In G v Mexicd
n Antw
Gaasterkerk Beira—Adam 2 te Antw
Gaasterland B Aires—Adam 1 v Paranagua t»

Itajai

Gooiland B Aires—Adam 2 v Recife n L
Palmas
Graveland Adam—B Aires 2 v R de Jan te
Santos
Grootekerk Beira—Adam 2 te Genua
Heelsum Rdam—Golfhavens pass 2 Bahamas"
Heemskerk Sydney—Rdam pass 2 Gibr n

Scheepvaart

Duinkerken
Helicon Pto Plata—Adam 2 nm Hamburf
verw
Hei-mes 2 v Aruba n Pt au Prince
Hoogkerk Kobe—Rdam pass 2 nm Ouessan»
n Antw
Jagersfontein Adam—Beira 2 te P Elizabetl»
Katwijk Ferrol—Rdam pass 2 nm Beachy 1Kedoe 3 vm v Antwerpnen te Rdam
Kota Agoeng Tj Priok—N York 2 v Colombd
n Djibouti
Kota Inten Rdam—Surabaja 2 v Marseille
Genua
Laertes Balikp—Adam 2 v Belawan n Aden
Lekkerkerk Calcutta—Rdam 2 v Karachi n

AMSTERDAM: AANGEKOMEN EN
VERTROKKEN SCHEPEN
Aangekomen 2 December: Anna Fin Ant-

»

Nederlandse schepen

»

ochtend (het was nauwelijks 9 uur) m
optocht getrokken naar Kriterion, waar
dc kinderen niet alleen werden onthaald op snoep enz., maar tevens op
een buitengewoon aardig marionettenspel van dc heer Belau. Wat hebben ze
genoten en hoe hebben zij alles meebeleefd. Hoe dat mogelijk is voor vijftig cent, schijnt alleen Amsterdam-Zuid
te kunnen weten. Alle lof voorde
werkers, die bovendien Zaterdagmiddag dc hele kleintjes aan bod laten

kinderen
£
hebben "Zondagmiddag hun
Ook

1

gend lachte hij naar Uw hijgende Dingenproducent terwijl één van de zwarte
Pieten ondeugend met zijn roe zwaaide.
Dank zij de medewerking van voorzitter W. v. Rossum kon Dagwacht tenslotte tot rust komen in een bus van
„Labeto", die met nog meer bussen van
deze firma bijna 350 kinderen naar het
feest reed. Hier klopten de hartjes vol
verwachting, klonk het ene Sinterklaasliedje na het andere, bromde Sint op de
ouders, die „Vespucci" als kindermeisje beschouwden en huldigde htf
mevr. Van Rossum, die haar verjaardag
vierde, maar dit deed temidden van de
grote Vespucci-familie. Onder leiding
van de dames De Wit en Logchies en bij
de muziek van Willy Thie en A. Berens
voerde de operetteclub de leuke operette
„Repelsteeltje" op. Het was prachtig,
vooral de decors en costuums. Dagwacht moest er even zijn ogen bij uitwrijven, welk een weelde. Onnodig te
zeggen dat de Vespucci-jeugd genoot en
verrukt was, toen na afloop Sint en zijn
Pieten snoep en cadeautjes uitreikten.
Bravo Vespucci !

Sinterklaasfeest gehad. De zaal van
Bellevue was stampvol met uitgelaten
lieverdjes, die echter wat stil werden
als Sint of een van zijn zwarte knechten even een praatje kwam maken. Er
was snoep, vrolijkheid en de kinderoperette „De Wonderbloem". De bosduiveltjes wonnen direct aller harten
en de kinderen leefden oprecht mee
met het prinsesje, dat voor haar zieke
broertje de wonderbloem gaat zoeken
Ziezo, dat wat
en vindt. Vlot opgevoerd met aardige Jubel
Sinterklaas aancostuums en decors. Natuurlijk zorgzich van bewust,,
is
er
gaat.
Dagwacht
en
speeltuinwerkers,
den de
dat Sint
heel
wat
feesten
te
hebben gemist,
nog
Piet de kinderen heel wat toestopten.
maar er is iemand, die hem, na alles wat
U hierboven hebt gelezen, dit nog wil
moet niet den- kwalijk nemen. Eerlijk, Dagwacht heeft
U
Jordaan
ken dat wij er al het tegen de alomtegenwoordige heiligzijn. Sinterklaas bleef maar aan de man moeten afleggen. Wie er recht bij
zwerf. Met het comité Uitzending Am- bleef staan was dokter J. J. Spittuler,
sterdams Kind in Rex en Astoria en ook die bij al dat Sinterklaas-gedoe zijn
met de klaverjasclub De Voorwaarts in 40-jarig artsen-jubileum vierde. Talrijke
het clublokaal aan de Westerstraat. On- patiënten hebben hem een onvergetenodig te zeggen, dat de kinderen van de lijke dag bezorgd. Een speciaal comité
klaverjassers een prettige middag had- bracht hem namens honderden patiënde gelukwensen over en bood hem
den bij Sinterklaas, die hen wel zeer rij- ten
een
enveloppe met inhoud en een herpakket
snoep
en een
kelijk bedacht met
inneringsalbum
aan.
textiel. Vanavond komt Sinterklaas by
de ouders en ook hun staat heel wat te
Dit weekend kenwachten, volgens Dagwachts Jordaanse Trieste hoek
merkte
zich door
nog
Luistervink. Klaverjassers dienen
gelukkige gezichten, maar toch waren
te weten, dat er bij De Voorwaarts
er ook trieste bij. Zo dat van Tonny
iedere Zondagavond prijsklaverjassen is Willemsz uit de Vier Heemskinderenom 8 uur.
straat (7 jaar oud), die zijn rode autoped met nikkelen spatbordjes miste,
Ook in feestzaal nadat hij deze even had neergezet in
In Bettatny
Bellamy in de Bel- de Pieter van der Doesstraat. Tonny
lamystraat kwam Sinterklaas. Hier bij is zeer ongelukkig en wil hem graag

82 kinderen, die The blue North Stars,
11 jongens en een meisje, bij elkaar
hadden gebracht. Deze jongelui, de
North Stars wel te verstaan, van 16 tot
19 jaar zorgden zelf voor toneelstukjes
en een poppenkastvoorstelling en lieten
Sint en Piet de kinderen onthalen op
allerlei snoep en eén boekwerk. Dagwacht vindt het kranig van dit stel, dat
in Januari nog een uitvoering geeft voor
groteren. Secretaris
is Fr. Steenkist,
Wenslauerstraat 29'.

Zondagmor-

gen.

Boskoop Aruba—Adam 2 te Rdam
Cumulus (waerschlp) 1 v Rdam n Atl Oceaatt

Amsterdams wielrennen

speeltuin

jongens gingen niet de zak in.

Teneriffe
Bonaire 2 v Demerara n Panama
Borneo Adam—Balikpapan 2 te SouthamptoBoschfontein Adam—Beira 30 te Tanga

werpen Rietl; Jupiter Turkije Surik; A. P.
Upshur Rietl; Taurus Londen de Rk; Swift
Eng Londen Hk; Rijnstroom Londen Hk;
Bèta Londen Sumk; Erna Cora J-Slav J.Slavië Coenh; Oceanus Haarlem ADM; Surte
Londen Sten Hfd; Bruarfoss Reykjavik Hk;
Vechtstroom Huil Hk; Frisian Coast NewAden
castfl Zeebk; Daloa Fr Le Havre Sumk.
Vertrokken 2 December: Vlietstroom Huil; Leopoldskerk Perz Golf—Rdam 2 te Djeddal»
Baarn Bremen; Holderness Eng Goole; Wim Lindekerk Perz Golf—Rdam 1 te Genua
Presto.
Manoeran Makassar—Adam 2 nm v P Said tl
Genua
Mapia Adam—Indonerië 2 V Aden n
Beweging
Pondicherry
Merwede Golfhavens—Rdam 1 v Savanna kt
Aagtekerk Rdam—Kobe 1 Suezkanaal gepass
Le Havre
n Aden
Modjokerto Rdam—Balikpapan 2 v Aden n
Aalsdijk Rdam—N Orleans pass 1 Azoren
Belawan
Rdam
Aalsurn 30 v N Orleans n
Molenkerk 1 nog te Matadi
Aardljk 2 v Bremen te Rdam
Nlgerstroom W Afrika—Adam 2 te Monrovl*
N Orleans—Rdam 1 te Antw
Ootmarsum 2 v Houston te Rdam
Zondag hield De Gazelle een trai- Abbedn'k
Alamak Calcutta—Rdam 3 te Suez
Oranje Tj
pass 2 nm Perim
ningsrit op de hometrainers over 500 Aldabi Buenos Aires—Rdam 2 v Bahia n Antw OranjestadPriok—Adam
Cristobal—Adam 1 v La Guaira
Rio
de
2
v
Bahia
n
Alegre
Altair
Rdam—P
uitslag
luidde:
meter en 1 kilometer. De
Trinidad
Janeira
Polydorus Indonesië—New York 3 Aden ver*
A-klasse: 1. Pietersen, 2. Vochtsmid. Alwaki
B Aires—N Vork 30 nm Montevideo Rempang Adam—Balikpapan
3 te Tj PrloK
3. Boekhorst.
n Paranagua
Ründam 2 v New York te Rdam
Surabaja—Ne wTork 2 v Marseille Salatiga Packust—Calcutta 1 v L Marques %
B-klasse: 1. De Boer, 2. Jurriaans, Ampenan
n Halifax
Colombo
3. Vink.
Amsteldijk 2 te Antw v Rdam
Saparoea Calcutta—Rdam pass 1 Gibr h Ant*
Juniores: 1. C. Cooper, 2. S. Vink, Amstelland Adam—B Aires 2 dw Recife n Sibajak Surabaja—Rdam
2 nm v Pt Said
Santos
Soestdijk 3 v T jPriok te Singapore verw
3. Kwak.
Stad Maastricht 1 v Safi te Vlaardingen
Stad Schiedam 2 v Savona n Casablanca
Str
Makassar Kobe—R de Janeiro 1 v
Sinterklaasfeestenrij. En het was me kwant om de feestelijke aftocht met
Mauritius n Mombasa
maken,
kwam
te
bestemming
Kras
mee
Sumatra
clubgebouw
vanBalikpapan—Adam 2 v Belawan n
een feest! Het
was
Colombo
zelfsprekend veel te klein om al die Sint monter en opgewekt met groot geTabinta 30 v Adam te Hamburg
kinderen te kunnen herbergen. Daarom volg in een hele sliert auto's van de Tamo 1 v Buenos Aires te Rdam
Uitdaaanrijden.
„Succes'
rijschool
Teirrsias Indonesië—Adam 1 v Aden n P
dc vroege
werd gistermorgen reeds

Westerspeeltuin

Bathing Beauties" oogstten nu ook eens
de bewondering van de hoge gast, terwijl Sint goedkeurend knikte bij de
sprongen van Leni Lanting—Keiler. Tot
slot speelden GZC en De Meeuwen een
polowedstrijd, waarin de mannen van
Rudi van Feggelen het moesten afleggen
tegen de Goudse bezoekers. Het werd
3 —l voor GZC. Maar de Meeuwen-

weet toch maar nooit wi»

Amsteivaart 29 v Adam te Houston
Bantam N York—Calcutta 2 te Gibr
Bintang Packust—Calcutta 2 te Manilla i
Blitar Rdam—Hollandia 2 te Tj Priok
Bloemfontein Adam—Beira 2 v Southampton

Sclüjvenaar".

Het bestuur verzoekt in dit schrijven,
waarvan afschrift aan alle radioinstanties, de KNVB en de Belgische vereniging van fotojournalisten werd gezonden, maatregelen te willen nemen, opdat herhaling worde voorkomen. Het
acht de verslaggeving van de heer
Pagano onverantwoord tegenover een
publiek van enkele millioenen luisteraars, die zich daardoor een volkomen
onjuiste mening zouden kunnen vormen over het werk van de fotojournalisten, dat in het Rotterdamse stadion
al bijzonder moeilijk wordt gemaakt,
doordat het fotograferen alleen is toegestaan plat op de buik liggende onder
alle weersomstandigheden.

„je

Er werd besloten om gezamenlijk die Fop op te sporen;
de man kon nog niet zo heel ver zijn.
„Maar eerst gaan we naar mijn kapotte ballon en steken
wat mondvoorraad in onze zakken, want we zullen honger
krijgen" Aldus besliste meneer Bolknak en de anderen
volgden hem maar wat graag.
Het stokpaardje had een duidelijk spoor nagelaten, zodat de weg gemakkelijk te vinden was. Ze trokken enig»
heuvels over en na een poosje, toen ze de top van een
nieuwe heuvel bereikt hadden, zagen ze de ballon voor
zich liggen. Hij lag daar als een in elkaar gezakte pudding met wat uitrustingsstukken er omheen verspreid.

Start Tour de France
te Brest

komen.

fijne middag. Zij genoten van het gezellige optreden van het accordeon-trio
Joop Schnitzler, de goochelaar Toraldo
en keken ernstig bn' de woorden van Sinterklaas, die zijn Pieten gul liet uitdelen.

goedertierendheid

Voor het volksconcert van het ConcertgeZondagavond,. bestond reeds
dagen van tevoren een zo grote toeloop, dat
men hetzelfde concert op deze dag tweemaal,
's middags en 's avonds, voor een stampvolle
zaal kon geven. Dit is een zeer verheugend
teken van de toenemende belangstelling van
brede lagen der Amsterdamse bevolking voor
goedkope orkestconcerten. Het programma
gaf dan ook alleszins aanleiding tot deze
belangstelling. De fantasie- en kleurrijke
..Sjeherezade" van Rimsky-Korsakow en de
gespannen Symfonietta van Roussel werden
reeds eerder op abonnementsconcerten in deze
voortreffelijke uitvoering onder leiding van
Eduard van Beinum gegeven. Solist wa 3 de,
vooral door de omroep bekende, pianist Jean
Antonietti in het Derde Pianoconcert van
en
Beethoven. Hij speelde dit werk technisch winkelwekende Haarlemmerbuurt
keurig verzorgd, in de lyrische delen ook wel de eivolle Kinker- en Bilderdijkbuurt
gevoelig, maar in de levendige hoekdelen reed.
Overal was er opgewondenheid,
bereikte hij nergens de felheid en gespannenheid, die voor Beethoven zo kenmerkend zijn. Sinterklaas-koorts als Dagwacht het
Het langzame middendeel miste volledig de goed wil uitdrukken en overal was er
diepe innerlijke bezonkenheid.
In de kleine zaal speelde voor een kleine vrolijkheid. Laat Dagwacht u verder
schare van luisteraars de Nederlandse pia- meenemen door ons goede Amsterdam.
niste Marjo Tal voor de tweede maal een
programma van uitsluitend een sonate van
De toneelvereniSchubert en de grootse „Hammerklavier"sonate van Beethoven. Dit gigantische werk,
ging „Cultura"
dat slechts zeer weinig pianisten op hun repertoire hebben, verrees onder de handen van was de gastvrouwe van Sinterklaas in
Marjo Tal in al zijn grootsheid en diepte. Wel een deel van de Jodenbuurt en Rapenwaren er hier en daar technische tekort- burg. Duizenden kinderen uit deze omkomingen, die echter geen afbreuk deden
aan de innerlijke gespannenheid van deze in- geving genoten van dit Sintse-feest.
Voorafgegaan door het muziekcorps
drukwekkende vertolking. Dit was, in tegen»»iiing met Antonietti's gedegen maar weinig „Avanti", startte Sinterklaas met zijn
«epgaand spel. een echt* «c onvergetelijke
knechten
het dak van gebouw „De

bouw-orkest.

Valk" en doorkruiste hij deze dichtbevolkte buurt. Eén van de Pieten leidde
bedachtzaam de prachtige schimmel,
maar de ander was de schrik der vrouwen langs de route, die hij allen poogde
te omhelzen. Maar de kinderen konden
het best met deze Piet vinden, omdat hij
ze telkens een handvol strooisel toestopte. Vooral de meer dan 200 kinderen
van Cultura's leden, donateurs en vaste
bezoekers hadden na deze tocht vog een

„Bliksems!" zei Bolknak,

je in je mandje hebt."

Fotojournalisten tegen
uitlatingen van Pagano

m

DINGEN

Trekje beste tabberd an...

Alleen Veterde begreep waarom Fed opeens zo ernstig
keek. De twee ballonvaarders stonden er een beetje beteuterd bij.
„Waar is die vent nou die passagier van u?" vroeg Fed.
„Die ben ik eigenlijk kwijt geraakt", bekende de heer
Bolknak, „ik heb hem voorgesteld om met mij bij de
ballon te wachten tot er hulp zou komen opdagen of de
reis met mij te voet terug te maken, maar hij scheen verschrikkelijk veel haast te hebben en wilde met alle geweld verder We hadden voor tien dagen noodrantsoenen
aan boord en die hebben we eerlijk samen gedeeld."
Eerlijk gedeeld! Fed moest bij de gedachte alleen al
lachen. Toen vertelde hij het hele verhaal maar van de
oplichter en valsemunter Fop. Nou, de heren schrokken
niet zon beetje.

De ontspanntagsvan
vereniging
PTT-Zuid II heeft Sinterklaas laten komen in de Danszaal Oostveen aan de

PTT-ers Zuid II

Amstelveenseweg 132. Sint kwam klokke drie met zijn twee knechten in de
zaal, waar hij door de PTT-spruiten
luidruchtig welkom werd geheten. Dat
er hard gewerkt is door het bestuur
bleek wel uit de prachtige cadeaux, die
de kinderen uit de handen van de kindervriend in ontvangst mochten nemen.

KLEINEVAART

Algarve 1 v Vlaardingen n Waterford
Alpha 1 te Gent
Att S 1 13 uur voor de Hoek van Hollan*
verw v Swansea
Kill S 2 v Ballina—Lissabon (verm)
Hartel 30 v Hamburg n Antwerpen
Henrica 4 v Vianna tg Belfast verw

Maymere 30 v Liverpool n Mulroy
Maystar 3 v Almeria te Glasgaw verw
Nimrod 1 te Zaandam
Rian 1 te Vlissingen
RPS 1 v Antwerpen n Dublin
Setas pass 1 Holtenau
Strüp verm 1 v Antwerenp n Preston

TANRVAART
Delft Rdam—Sidon pass 2 Gibraltar
Caltex Pernis Sidon—Rdam pass 3 Gibraltar
Chama Mena el Ahmadi—Gibraltar 2 te SueB
Duivendrecht 2 v Dakar n Engeland
Gadila 1 v Singapore n Kaapstad
Malea 1 v Sydney te Sorong
Caltex.

Marisa 2 te Montevideo n

Ondina 1

v

Curacao

Bukom n Colombo
Ovula Rdam—Curacao pass 2 Azoren
Papendrecht 2 v Rdam n Melbourne
Wieldrecht 1 v Pointa Pierre n Durban

WATERSTANDEN

Mannheim 3.25 (—0.13); Trier 2.33 (—0.01);
Kculrn 2.91, (—0.22); Ruhrort 5.31 (—0.23)}
Lobith 11.66 (—0.18); Nijmegen 9.1,6 (—0.13)!
Arnhem 9.18 (-0.U); Eejde 4.55 (—0.12); De>
venter S.1,6 (—0.11,); Namen 1.80 (—0.05)1
Borgharen 1,1.65 (—0.02); Belfeld
12.51
(-0.01); Grave (beneden) 5.15 (—0.11).
HOOGWATER
Dinsdag 4 December

Umuiden: le getij 7.30: 2e getij 19.58
LAAGWATER

Umuiden:

le

getü

3.02;

2e

getü

15.33

Over
beide zenders
PROGRAMMA VOOR DINSDAG
Hilversum I, 402 m: 7.00 Nws; 7.15 Morgen*

gebed en lithurgische kalender; 7.30 Zender*
sluiting; 9.00 Nieuws; 9.10 Voor de huis*
vrouw; 9,30 Waterstanden; 9.35 Lichtbaken]
10.00 Voor de kleuters;
10.15 Gr.; 10.40
Schoolradio; 11.00 Voor de vrouw; 11.30
terug hebben.
12,03 Gr.; 12.3»
Angelus;
Schoolradio: 12.00
Land- en tuinbouwmededelingen; 12.33 Piano»
Kam. Pijl verloor tijdens colpor- spel; 12.55 „De Pottebaas"; 13.00 Nieuws!
tage in de buurt van Vogeldorp Vrijdag 13.25 Symphonette orkest en solisten; 14.00
programma; 14.53 Sopraan en piano:
een portemonnaie met twee gulden en Gevar.
15.15 Orgelspel; 15.30 Ziekenlof; 16.00 Voor
terug
agentschap
50 cent. Gaarne
Pa- de zieken; 16.30 Zendersluiting; 18.00 Nws!
18.15 Actualiteiten; 18.20 Sportpraatje; 18.30
paverhoek.
Prof. Dr. J. J. Fahrenfort: „India"; 19.00
Gevar.
programma; 19.30 Kinderkoor; 19.40
De heer Boode mist zijn roeiboot,
is leven", causerie; 19.50 Kinderkoor:
die gemeerd lag in het IJselmeer bij ..Dit
20.00 Nieuws; 20.08 De gewone man zegt et
Zeeburg. Erg gedupeerd. Zij die lets van 't zijne van; 20.15 Kamerorkest; 20.45 Actua»
21.15 Zang en piano; 21.35 De Radiohet vaartuig weten, hier is het adres: liteiten;
dokter; 21.45 Uitslag Thuisfront-duizende»
le Atjehstr. 154 111.
met muzikale omlijsting; 22.35 ..Gesprek met
mijnzoon"; 22ï45 Avondgebed
en lithurgisch»
lemand
verloor Zaterdagavond kalender;
23.00 Nieuws; 23.15. „Gezond ge»

—

—
—

laat

twee

splinternieuwe crapeaud-

kleedjes in de Vier Heemskinderenstr.
Vermoedelijk Sintse-cadeautjes. Terug
te halen bij G. P. Maas, Vier Heemskinderenstraat 44.

er we r ccn da
u
Dagwacht
heeft
daarom moeten besluiten enkele dingen
op te sparen. U vindt dan in Dingen:
de recensies onder Amateurs op de
Planken van de toneelver. „OBK", de
Behalve Sinterklaas vroeg de muzikale operette ver. „De Jonghe Haghèsangers", de operetteclub van Hufré-kwarclown Henriëtte de nodige aandacht.
tier en verder de feestavonden van
B de Wnderver- AWV, de kampeerclub AGO en de man„AmsterdamBij Vespucci
emgmg „Vespucci" doline-uitvoering van
besloot Sinterklaas Zondagavond zijn Zuid". Verder de gebruikelijke aankonAmsterdamse zwerftocht. Dagwacht, digingen, ook nog van verscheidene
die meende vele feesten te kunnen af- Sinterklaasfeesten. Denkt U nog aan
sjezen, bemerkte juist toen welk een de boekententoonstelllng van Pegasus
groot concurrent hij in die oude baas in Felix en in de Papaverhoek, die vanheeft. Want toen hij zelf moe en afge- avond en morgenavond tot 11 uur open

Morgen

|?

f
*

"

«.

Zuid" ii niet achter gebleven in de tobd in de Jan Évertsenstraat aan-

Sudan
Teucer 1 v N York n Galveston
Tomori 1 v Rangoon n Singapore
Waterman Rdam—Sydney 2 300 m NO DiegO»
garcia n Fremantle
Westerdam 3 v Rdam te New York
Willem Ruys Rdam—Tj Priok 2 ter hoogt»
Massawa Rode Zee
Winterswijk 3 te Sfax verw v Venetië
Zeeland Rdam—Makassar pass 2 Ouessant
Zuiderkruis Adam—Kaapstad 2 200 m Zw
Walvisbaai

zfln?

DAGWACHT.

zin"; 23.25 Residentie-orkest en soliste!
23.50—24.00 Gram.
HHversum 11, 298 m:
7.1l
7.00 Nieuws;
Ochtendgymnastiek; 7.30 Zendersluiting; 9.00

Nieuws; 9.10 Morgenwh'ding: 9.25 Gr.; 9.30
De Groenteman; 9.35 Gr.; 10.40 Voor de kleu»
ters; 11.00 Voor de zieken; 11.30 Fluit e»
piano; 12.00 Orkestconcert; 12.30 Land- e»
tuinbouwmededelingen; 12.33 Voor het platte»

land; 12.40 Piano en orgel: 13.00 Nieuws!
18.16 Mededelingen of gr.; 13.20 Fromenad»
orkest; 14.00 Voor de vrouw; 14.30 Gr.; 14.40
Schoolradio: 15.00 Gr.: 16.05 Kinderkoor;
16.30 Zendersluiting: 18.00 Nieuws: 18.1»
Lichte muziek; 18.55 Voor de kinderen; 19.00
Pianospel; 19.15 „Parus spreekt tot u"; 19.30
Fanfare-orkest: 19.45 Gr.: 20.00 Nieuws; 20.0*
Actualiteiten; 20.15 Gevar. programma; 21.1»
Orgelspel: 21.30 Allerlei; 21.35 Amusement»'
muziek; 22.00 ...Dit is uw land, uw vo!k'*f
klankbeeld: 22.45 Buitenlands overzicht; 23.00
Nieuws; 23.15—24.00 Gr.
RADIO MOSKOU

Radio Moskou zendt dagelijks uit In het
Nederlands van 19.00—19.30 uur op golflenf'
ten 41 en 49 m en van 21.00—21.30 uur o»
golflengten 41, 49 en 216.6 m.

Experimenteel televisieprogramma:
20.15—21.45: 1. St. Nicolaas-programmUl

2. Weerkaart van het

ballet

KNMI: pauze;

«er lef* landen.

».

Hm

De Waarheid van

Maandag 3

enover
Van
anderen
De kassen

open

■

3

December 1951

men weet, heeft onze krant
enkele dagen geleden een bericht
gepubliceerd over een ledenvergadering
Van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (NW), waar door een
overweldigende meerderheid der aanwezigen een motie werd aangenomen, waarIn opening der kassen werd geëist ten
gunste van de stakers.
Thans weet Het Parool van Vrijdag te melden, dat dit „onjuist" Is.
„De ANB-leden hebben het Bondsbestuur alleen verzocht uitkering te
geven", schrijft het blad!
We staan versteld.
Een fijn verschil. De stakers kunnen
dat natuurlijk zo direct niet aanvoelen.
Het kan natuurlijk ook, dat bh' het
Parool een kleine misvatting bestaat en
dat dit blad gemeend heeft dat de stakers opening der kassen ten gunste van
de Uniebestuurders bedoeld hadden?!
Maar nu alle onzin terzijde. De eis
tot uitkering aan de stakers betekent
dat de kassen open moeten. En die eis
betekent tegelijk dat het bestuur zich
achter de staking moet plaatsen. Want

„Voor de Vrede werken is nog
belangrijker dan rietjes snijden”
(Van ton onzer verslaggevers)
VOOR de toede werken is nog
belangrijker dan rietjes snij-

den .... "
Ja, wat bedoelde Haakon Sto-

Haakon Stotijn vertelt over zijn
leven als musicus en vredesstrijder

tijn eigenlijk met deze eigenaardige zin? Stotijn is aan het einde
van een lange vermoeiende dag
(les geven, repeteren, spelen met
het Concertgebouworkest) in een
gemakkelijke stoel gaan zitten en
aan het praten geraakt over
muziek en zijn geliefd instrument:
de hobo.

„U moet weten, de hobo is een heel
bijzonder instrument. Het is niet zo, dat
Zolang het de kassen gesloten houdt, je hem maar uitpakt en er op gaat
Staat het tegen de staking.
spelen. Je moet altijd een of meer rieten
klaar hebben. De hobo heeft namelijk
een
los mondstuk van riet dat door de
„Gevaarlijke ontwikkeling”
hoboïsten
zelf op een speciale manier
PR bestaat in Engeland en West- bewerkt moet
worden."
Europa een snelgroeiende wrevel
Stotijn raakt in vuur, staat op van
over vele Amerikaanse handelingen. zijn stoel en ha«lt een gereedschapsNoch de milliarden van de Marshall- kistje, vol vijlen, boortjes, mesjes, enz.
hulp, noch alle andere materiële bij- enz.
stand, noch de nieuwe milliarden voor
„Het is een heel handwerk, dat maEuropa's herbewapening zijn toereikend ken van rieten en het kost zeer veel
om een zich steeds duidelijker demon- tijd om van een dood stukje hout een
strerende vervreemding te voorkomen." mondstuk te maken, dat èen mooie
Aldus schrijft Else v i e r van deze klank geeft."
week. Wij moeten hierbij opmerken, dat
Het kost veel tijd
Hier is Stohet blad deze ontwikkeling met „ongerustheid," gadeslaat. Het constateert dat tijn wel wat bescheiden, want hij ver„het begin ener nieuwe eenheid" dreigt telt er niet bij, dat het maken van
Uiteen te spatten en noemt dat een rieten een bijzonder moeilijk handwerk,
„heilloze ontwikkeling."
eigenlijk een kunst op zich zelf is. HaaWij kunnen dat niet inzien. Want als kon Stotijn en trouwens ook zijn bedaaruit de eenheid van alle vredelieven- roemde vader Jaap Stotijn zijn ware het volgende voor. Vk was in gesprek
de krachten in Europa groeit
en daar meesters in het maken van rieten.
met een Franse cellist in de hall van
dan moeten wij
gaat het naar toe
ons hotel. Plotseling hoorden we in
dat zelfs een zeer heilzame ontwikkeaangrenzend vertrek cello-muziek.
een
VIOOLLESSEN BEGINNEN
ling noemen. Want deze ontwikkeling
Wij gingen kijken: Een cellist uit de
bewijst dat de vrede behouden zal blijMET 8 JAAR
Sowjet-Unie was wat aan het studeren
ven en dat de oorlogsstokers (de redactie
geslagen. De Fransman ging onmiddelVan Elsevier inbegrepen) hopeloos ge- CTOTIJN vertelt verder. Toen hij lijk naast hem zitten, blaadjes omslaan.
ïsoleerd raken.
15 jaar was begon hy met hobo- Ik heb nog nooit zo sterk gevoeld als
spelen. Al gedurende zeven jaar daar- op dat ogenblik, welk een waanzin het
voor had hij viool-les en piano-les gehad. zou zijn, wanneer deze twee cellisten,
„gevaar van de
Voor hobospelen bleek hy een bijzonder de Fransman en de Rus eens op het
wapenstilstand”
talent te hebben.
elkaar zouden
slagveld
tegenover
reeds hebben wij
staan,
plaats
van samen
te
in
komen
„Twee jaar later was ik tweede hoin deze rubriek Amerikaanse uitla- boïst in de Arnhemse Orkestvereniging muziek te maken."
tingen aangehaald, waarin de „angst en weer twee jaar
later trad ik met mijn
Voor de vrede" tot uitdrukking kwam. vader op als solist in het dubbel-hoboDE OPROEP DER 86
De laatste verklaring op dit gebied concert
Voormolen, samen met het
van
kwamen wij in Het Handelsblad van Residentie-orkest."
SCHRIJVERS
1 Dec. jl. tegen. Zijn financiële corresCTOTIJN praat nu met grote geestPondent in New Vork schrijft:
Sedert 1940 is Stotijn nu lid van het
drift en er gaat een geweldige overConcertgebouworkest, waarvan hg al tuigingskracht
„De situatie in Korea vervult regevan hem uit.
ringskringen met enige zorg, omdat ge- gauw eerste hoboïst werd.
vreesd wordt, dat de bereidheid van
Het werk in dit orkest met de repe,Jk heb mij er zeer over verheugd,
het Amerikaanse volk en zijn vertegen- tities en de vele concerten slokt het dat de laatste zitting van de WereldWoprdlgers in het Congres om krachtig leeuwendeel van zyn tijd op. Maar daar- vrrdesraad in Wenen een aparte resontede te werken aan de verdere ver- naast zit Stotijn nog in het Amster- lutie heeft aangenomen, speciaal over
sterking van de bewapening, na een dams Kamermuziek Gezelschap, het de internationale culturele uitwisseling.
ernstig
wapenstilstand
zal Concertgebouw Kwintet en In het ge- Eigenlijk was het feest in Praag reeds
zelschap Alma Musica.
l\jden".
in de praktijk, wat in deze resolutie
verder,
jaarBedenkt
men
dat
Stotijn
voorgesteld."
men
met
afleiden,
kan
wordt
En daaruit
welk een „geestdrift" deze Ameri- lijks talloze concerten geeft op Jeugden voor de Stichting „Eén uur
We komen te praten over de vredeskaanse regeringskringen het tot stand concerten(op
oproep
muziek"
scholen
in
kleinere
die 86 Nederlandse schrijvers
steden
komen van een wapenstilstand in Koland)
gericht tot alle Nederlandse
heWoen
overal
in
het
dan
is
het
onberea zullen bevorderen!
Daaruit kan men voorts afleiden, wie grijpelijk hoe hy nog tijd vindt om ac- kunstenaars. Stotn'n vindt dit initiatief
de agressor In Korea is, nl. dezelfde tief deel te nemen aan het werk van de van enorm belang en is van mening dat
Amerikaanse regering, die nu met zorg Nederlandse Vredesraad, waarvan hfl er nog veel grotere bekendheid aan gegeven moet worden. Dit is trouwens een
Vervuld is wegens het vooruitzicht van secretaris is.
voorbeeld, dat de verbreding van de
agressie.
van
de
beëindigen
het
Hij
vindt het, schijnt het, Vredesbeweging in ons land gestadig
voortgaat. Steeds nieuwe groepen worer oorlog
gewoon.

Waarom heet Haakon Haakon?
stelden aan Haakon Stotijn de
vraag, waarom hij de wat ongewone
naam Haakon draagt. Hij aarzelde geen
moment met het geven van antwoord:
xrnj

"

„Toen ik geboren werd kenden mijn
ouders een mooi Noors liedje van Edward Grieg: „Kleine Haakon, kleine
Haakon...." Ze vonden zowel het liedje
als de naam erg mooi en noemden mij
zo. Nu is de naam «bij ons ingeburgerd.
Mn'n neef heet ook Haakon."

'

—

Het

TjERHAALDELIJK

*

zelf

heel
zou
„Als
komen, zou ik misschien nooit
ÏVTEN vraagt zich soms af, waarom meer muziek kunnen
maken, voor
Amerika eigenlijk op het voorstel
Van Malik is ingegaan, om wapenstil- de vrede werken is nóg belangstandsbesprekingen in Korea te gaan rijker dan rietjes snijden..."

Zure druiven

den aangegrepen, ook mensen die aan-

vankelijk van mening waren, dat de
Vredesbeweging „een bepaalde kleur"
heeft, zo zegt hij.
Dat de verbreding voortgaat, is volVoeren. Daarop antwoordt Vrij NederVolgt dan de vraag onzerzijds, hoe komen logisch. De Idealen van de Vreland van deze week als volgt:
precies uitStotijn er toe gekomen is, in 1949 mede desbeweging geven immers
„Van belang lijkt mij ook, dat de Amehetgeen de overgrote
aan
drukking
het
nemen
tot
het
vormen
initiatief te
rikaanse publieke opinie de tijd heeft
meerderheid van ons volk wil.
gehad om verzoend te raken met de van de Nederlandse Vredesbeweging.
Deze idealen zn'n volkomen helder,
gedachte, dat men Noord-Korea niet
„Ik voelde onmiddellijk dat hierin de zuiver en onweerlegbaar. Maar de veraan de communisten zal kunnen ont- mogelijkheid zou liggen de regeringen breding is tegelijkertijd een absolute
rukken".
te dwingen een vredespolitiek te voeren. noodzakelijkheid, willen wij de strijd
De tijd is voorbij dat de ministers be- voor de vrede winnen.
palen hoe het zal gaan in de wereld.
rassenhaat in Amerika
Zij moeten terdege rekening houden met
TïET Noorden van Amerika geldt in de
wil van de volkeren, maar nu gaat
het algemeen als het gebied waar het er om deze algemene wil in een
Seen negerhaat bestaat. Volgens de le- georganiseerde daad om te zetten."

De

Belgische oud-politieke

Sende is dat het voorrecht van de Zuidelijke staten. I. Spetter (in Vry Nederland van deze week) helpt ons echter uit de droom. Hij vertelt het verhaal
van een neger uit Chicago, die in het
'iheger-reine" voorstadje Cicero een
huis ging huren. Harvey Clark, zo heette deze neger, trok in zijn huis. Terwijl
hij daar mee bezig was, vlogen de eerste stenen door zijn ruiten. De commissaris van politie ter plaatse gelastte hem
heen te gaan. Daarna werd zijn boeltje
°P straat gesmeten. Voor de vorm'werden er honderd mensen gearresteerd.
werden spoedig vrijgelaten. Maar
later werd de advocaat veroordeeld die
ïiarvey Clark had verdedigd, de vrouw
*erd veroordeeld die het huis had verhuurd, haar advocaat, voorts een makelaar (die bemiddeld had bij het verhuren van het huis) en tenslotte een man,
3'e enkele weken na de verdrijving
Clark uit Cicero, aldaar pamfletten
had verspreid, die op het geval betrekking hadden.
De rechters van Amerika gingen
hlijkbaar van het standpunt uit: Hoe
'heer „blanken" wij inrekenen, die het
voor negers opnemen, hoe minder zal
Truman in de 'toekomst last van de
Mensen hebben, die de rassenhaat ver°ordelen.

.

Pie

Jan

Beken

van Canterbury over

Hannie

OVER HET PRILLE

BEGIN...

gevangenen

over
Hannie Schaft-herdenking

CTOTIJN vertelt dan over het prille
begin van de Nederlandse VredesHet nationaal comité van de Landebeweging, welker secretariaat van 1949 Hjke Vriendenkring van de Oud-Politot 1950, meer dan een jaar lang, in tieke Gevangenen in Dachau In België,
zijn woning gevestigd is geweest.
heeft een schryven met de volgende
inhoud gericht aan het Hannie Schaft„Er kwamen allerlei wildvreemde comlté:
mensen bij mij boven om over de vrede
„Het was ons een pijniyke verraste spreken. Soms liet ik de deur maar
sing te vernemen, dat de jaarlijkse
gewoon open staan, vooral in de tijd
van de Nederlandse volks'van het vredescongres in Parijs in 1949. herdenking
Schaft, dit jaar van
Hannie
heldin,
gekkenhuis,
een
maar
Het was soms net
officiële zijde werd verboden en dat
wel een pracht tijd."
zich dit jaar in Haarlem schandelijke
Storijn maakt vele concertreizen naar
incidenten hebben voorgedaan.
Wy houden er aan te verklaren,
het buitenland (öók nog!) vooral met
Alma Musica.
dat wij volledig solidair zijn met de
Nederlandse weerstanders en oud„Door die reizen ben ik persoonlijk
politieke gevangenen, die, trots de
heel sterk gaan beseffen, hoe belangpolitie-terreur, hulde hebben weten te
rijk internationale uitwisseling op culbrengen aan Hannie Schaft, symbool
tureel gebied is."
van ware vaderlandsliefde, gevallen
in de strijd tegen het moordend fasHet gesprek komt op het Internatiocisme, voor nationale onafhankelijknale Muziekfeest in Praag, dat in het
heid, vrijheid en vrede.
voorjaar van 1951 in Praag is gehouVoor de Landelijke Vriendenden. Stotijn woonde dit feest enkele
kring der Oud-Politieke Gedagen b\j.
vangenen van Dachau in Bel„Ik heb aan die dagen de beste hergië, Jean Borremans, voorinneringen overgehouden. Stelt u zich
zitter."

Schaft-herdenking:

—

AMSTERDAM, 3 December.
Naar
van de Hannie Schaft-her-

?enking heeft Hewlctt Johnson, de
J?eken van Canterbury, een brief aan
jeugd gericht.

>,Beste vrienden

—

De geest van het
het baken.blijven van
strijden te-gen onderles van de verdrukking en oorlog. De volgende
geneis deze:
aties behoeven het ontzettende lijden
n de ontberingen van het verleden niet
te, ondergaan
als wij ons tijdig en met
moed, die de verzetsbeweging
pzelfde
, o°nde, verenigen om een nieuwe oeros te vermijden.
u D at is de taak, die de wereldvredesewèging in alle landen zich heeft gee 'd. Laat ons haar kracht versterken
r ons onvermoeide werken voor een
UlV?.ame, blijvende vrede!"

g?rzet zal altijd
V- degenen, die

ALITET GAAT NAAR DE BERGEN
SIJOdoor
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"pf aantal sanatoria is in Tsjechoin vergelijking met 1937 25%
],^er het aantal ziekenhuisbedden
terwijl het bevolkingscijfer
r UltttQMMr van de Sudeten-Duitsers
1 7 d«al«fe. De geneeskundig»
È»

s

,

*'

r «tag la

—

aanzienUJk verbetert.

*"*"

Dit ieuilleton 1» een verkorte uitgave van de roman, die
99

bU de Uitgeverij PegaßU» te Amsterdam verkrijgbaar ia.

Los lag voorover, het hoofd gesteund in zijn handen en
fronste zijn hoog, breed voorhoofd, terwijl hij opmerkzaam luisterde.
Sjochlow keek in een boekje en zei: „De namen lijken
me niet erg Russisch. Sabler, Wadim Petrowitsch, heet de
man. De vrouw heet Valentina Joerjewna. Je ziet dus, dat
we hier wonderlijke heerschappen nebben. En ik heb het
aan Tatjana te danken, dat ik hun op het spoor kwam.
Zonder haar zou ik hen nooit ontmoet hebben."
„Maar wat doen die lui hier in 's hemelsnaam?"
„Dat heb ik hun ook gevraagd", zei Sjochlow. „En toen
heeft hij me allerlei onwaarschijnlijke verhalen opgedist.
Er was voor de oorlog blijkbaar al een besluit genomen
om hier verschillende radiostations op te richten. Toen de
oorlog uitbrak, kwam daar natuurlijk niets van. Maar
hij

het antwoord kregen,
dat er niets aan te geven viel, kon
het gebeuren, dat zij zeiden: „Heeft
U soms kikvorsen?" Doorgaans
wachtten de ambtenaren het antwoord niet af, maar begonnen zij
alle bagage methodisch te onderzoeken.
De verklaring van dit hoogst
vreemde gedrag is, dat er in het
jaar 1822 een instructie is uitgegaan
naar alle douaneposten om nauwlettend toe te zien, dat geen kikvorsen
de Franse grens passeren. Kikvorsen
waren in die tijd
en ook nu nog!
een geliefkoosde lekkernij van de
Parijse restaurants, terwijl zij in Belen
gië in hoog aanzien stonden
vanwege hun
ook nu nog staan
nut als insecten-eters.
De douanebeambten voerden een
langzaam-aan-actie ten einde een
loonsverhoging te veroveren. Zij handelden volledig volgens de hun gegeven instructies, ook die van het
jaar 1822 betreffende het verbod om
kikvorsen te- ontvoeren.
routinevragen

—
—

—

—

Londense havenarbeiders
weigeren overwerk

De Londense havenarbeiders zullen
geen overwerk verrichten.
Tot dit besluit zijn zij gekomen, nadat
de havenbaronnen twee honderd arbeiders hadden geschorst wegens het weigeren van overwerk.
De twee honderd arbeiders handelden
op instructie van hun vakbond.

bij Breedbandstaking
„Medewerking aan ontslagen
belangrijk stuk medezeggenschap"

(Van onze sociale redactie)
De districtsbestuurders van de
Uniebonden, de heren Wevers
en De
"VVTAAROM 7iee/t de Nederlandse Vre- (NW), Miljoen (KAB)
nu,
op
desraad
besloten
8
en
die
bouwvakjuist
Kleuever
de
(CNV),
"9 "December, een Nationale Vredesconstakers aan de Breedbandfabrieferentie bijeen te roepen?" vragen wjj ken bij de fa Boele & Van Eesteten

WAAROM JUIST NU
VREDESCONFERENTIE ?

slotte.
„De verscherpte oorlogsdreiging maakt ren) te Urnuiden op een schandedit noodzakelijk. Het kwam zeer goed lijke wijze hebben verraden, hebuit, dat juist nadat wij het besluit hadden ben een verklaring uitgegeven.
Zoals bekend werd op 23 Octo-

Haakon Stotijn spreekt

Zaterdag 8 December
in Apollohal

ber een eerste bespreking gehouden van de „Coördinatie-Commissie voor de Werkgelegenheid in
Bouwcentrum-Hoogovens",
het

waar behalve de genoemde bestuurders de directeur van het Arbeidsbureau Urnuiden en enkele
bouwondernemers aanwezig waren.
Uit door De Waarheid gepubliceerde
geheime stukken bleek, dat de heer Wevers hier onder andere zei, dat te grote
toegevendheid tegenover stakers Is betoond. „Daarmee", zo ging hij verder,
„kart niet voortgegaan worden".
De heer Kleuver was van mening,
dat de arbeiders niet moeten worden
ontzien.
In dezelfde vergadering werd overeenstemming bereikt over het ontslag
van een nieuwe groep arbeiders, thans
bh' de firma Nelis.
Wie mocht denken, dat de Uniebestuurders in de verklaring, opgenomen
in het NVV-blad „De Bouwer", nu eens
precies uit de doeken zouden doen, wat
zich op deze bespreking heeft afgespeeld, is er naast. Er wordt met geen

woord over gerept.
De NW-leden worden niet voorgelicht. De Uniebestuurders laten dit
aan De Waarheid over. Zij trachten
zich te verschuilen achter vele nietszeggende woorden.
Verraad? Ontslagen? Hand- en spandiensten aan de ondernemers? Geheime
besprekingen in een commissie om
nieuwe groepen arbeiders de straat op

te jagen?
Voor deze Uniebestuurders is dit
alles „een belangrijk stuk mede-

zeggenschap".
Met veel bravour wordt dan verteld,
dat aan deze commissie, waarin de
directeur van het Arbeidsbureau en de
drie districtsbestuurders zitting hebben,
alle voorgenomen ontslagen moeten

worden voorgelegd.
Dit is niet nieuw. In vele plaatsen

geven Uniebestuurders medewerking
ontslagen !
aan
van onze verslaggevers
„De bouwarbeiders op dit object
(Breedband) weten derhalve, dat
heeft een dezer dagen een
wanneer
de noodzaak aanwezig is,
Haakon
gehad
onderhoud
met
dat arbeidskrachten zullen moeten
Stotijn, eerste hoboïst van
afvloeien dit gebeurt in overleg
het Amsterdamse Concert", zo gaat de
met de drie bonden
verklaring verder.
gebouworkest' en algemeen
„Hier is een stuk medezeggenschap
secretaris van de Nederlandverkregen, waar men niet te licht
se Vredesraad. Stotijn zal
over moet denken. Wij kunnen er
behoren tot de sprekers van
trots op zijn dit te hebben bereikt,
al ontveinzen we ons niet, dat wij
de grote massa-vergadering
hiermee tevens een grote verantin de Apollohal te Amsterwoordelijkheid op ons hebben gedam Zaterdag 8 December
nomen".
a.s., waarmee de Nationale
De Uniebestuurders zijn er „trots"
op, dat zij hun medewerking geven aan
Vredesconferentie van 8 en
ontslagen! Zij zijn er „trots" op, dat
9 December zal worden
zij de arbeiders op een laaghartige wgze
geopend.
in de rug aanvallen!
Inmiddels prevelen zn:
Troost je, arbeiders! Als er ontslagen vallen, weet dan, dat wjj bestuurders er mee aceoord zijn gegaan, dat
wij medezeggenschap hebben in de armoede van de werkers
Dergeiyke bestuurders moeten van de
leidende pos.ten verdwUnen! OnmiddelUjk! Dit is één van de eerste eisen, die
in de ledenvergaderingen moeten worden gesteld.
Overigens vragen de NVV-arbeiders
zich af, wanneer in de bondsbladen het
Slechts door middel van bedrog
Er heerst onder de verslagenen grote verslag van de geheime bespreking van
ontstemming. Zij gaan te keer over de 23 October wordt gepubliceerd !
is het in het Straatsburgse circus,
dat Europese Assemblee heet, gewijze, waarop de meerderheid tegen
lukt, een voorstel om een landhen is verkregen en eisen een nieuwe
bouworganisatie te vormen in de
stemming, onder het motief dat een
trant van het Schuman-plan te
groot aantal leden niet heeft meegelaten goedkeuren.
stemd. Die hadden Zaterdag het
Na afloop van de stemming verklaar- Straatsburgse plezier hoger gewaarden de voorstanders, dat zy met één deerd dan het Straatsburgse gepraat en
stem meerderheid het vereiste aantal waren maar niet verschenen.
stemmen, namelijk twee derden, hadden behaald. In werkelykheid echter
was het voorstel verworpen. De ene
verwoeste
stem meerderheid kon alleen verkregen worden door een Franse afgevaardigde tweemaal ja te laten stemmen,
terwyi de tegenstem van een ander lid
Zaterdag zijn in Berlijn straatcollecals onthouding werd genoteerd!
gehouden voor de restauratie van de
tes
Het was reeds langer bekend, dat de
burgerlijke partijen in parlementen, in de oorlog verwoeste kerken. De regewaar ook communisten, de vertegen- ring van de Duitse Democratische Re-bij
woordigers van het werkende volk, af- publiek zal geldelijke steun verlenen
gevaardigd zijn, niet schromen gebruik het herstel van deze kerken. Van de
in de
te maken van allei'lei trucjes en bedrie- 1450 in de provincie Brandenburg
zijn reeds 1000
gerijen om hun doeleinden te bereiken DDR verwoeste kerken
en te trachten de stem van de commu- gerestaureerd.
nisten te onderdrukken. Doch thans ziet
men hoe zij onder elkaar, in een gezel- *
De Poolse suikerraffinaderijen
schap zonder communisten, optreden. draaien op volle toeren. Tot dusver proZij gebruiken zonder scrupules het midduceerden zij gezamenlijk reeds meer
del van bedrog om hun tegenstanders dan 570.000 ton suiker, hetgeen reeds
„Zie je dat, Acheson heeft vergeten te
te verslaan: een mooi beeld van de tweemaal zoveel is als de jaarlijkse
„democratie" die deze heren willen productie van beetwortelsuiker in Ne„verdedigen"!
derland.

J£EN

Bedrog in Straatsburg

Minderheid werd tot een
meerderheid omgetoverd

Boeketje

rozen

'"TERWIJL Amerikaanse soldaten in
x modder en sneeuw rondkropen, scho*
ten en geschoten werden,leden en naamloos ten onder gingen, hadden hun ge.
neraals soms anderee plichten, die ook
wel pijnlijk konden zijn, maar waarbtf
hun voeten niet nat werden. Terwijl de
boy's hun bezighedenhadden in dg
buurt van de 38ste breeategraad, streed
hun opperste commandant een keer in
Seoel. „Streed" bij wijze van spreken,
omdat hij generaal is.
Seoel, de verminkte hoofdstad van
Korea, mi nog in handen van de Amerikanen, bestond kort geleden 558 jaar
en dat moest opeens „gevierd" worden*
De burgemeester Kim Tay Sun, braaf
handlanger der bezetters, burgemeester bij de gratie der bezetters, vriend
en vertrouweling der bezetters, had
een stunt bedacht. Hij ging de opperste
baas der bezetters, generaal James Ai
van Fleet uitroepen tot ereburgemeester van Seoel. Het moet een plechtige

.

gebeurtenis geweest zijn toen Kim Tay
Sun daar glimlachend en buigend
klaar stond met een prachtige oorkonde, een lange zilveren sleutel der puinhopen op een fluwelen kussen en een
boeketje rozen. Die waren er volgens
het bericht ook bij. Er zijn ongetwijfeld
schone woorden bij gesproken over vrijheid,
beschaving, eeuwig trouw»
vriendschap en daarna zullen de beide
burgemeesters, de ere en de eerloze, ei
wel één, twee... of zo genomen hebben.

Een paar dagen later was de trouwe

Kim Tay Sun niet appie kim meer*
Men had hem moeten arresteren wegens verduisterina van ettelijke honderden miïlioencn „won" uit de regeringskas. Men is geen trouw Amerikaans helper voor niets. De rozen van
de vriendelijke Kim Tay Sun waren
nog niet verwelkt, toen generaal van
Fleet reeds de klap kreeg, dat zelfs
deze eer geen eer kon zijn. En meteen
drong het tot hem door wat die Kim
tijdens de plechtigheid voortdurend
liep te neuriën. Dat was geen gewijde
zang geweest, geen hymne der colla-

■

borerende voorvaderen, doch het bekende: Ik schenk jou een boeketje rode
(?) rozen, een voor elk millioen dat
jy me gaf.
B. Bt

Het commentaar
van Voskuil
De Indonesische kwestie
"T\RIE weken geleden heeft K. VosiJ kuil,
hoofdredacteur van Het Vrtfa
Volk, in z«n „socialistisch commentaar"
voor de VARA-microfoon op Zaterdagavond, een reeks „feiten" geciteerd uit
een schend-brochure over „slavenkam-

pen",

„stakingsverbod",

„godsdienst-

vervolgingen" enz. in de Sowjot-IJnio
en in plaats van In te gaan op de feiten
en cyfers, waarmee wy de onjuistheid
Van Voskuüs
uiteenzetting plegen
aan te tonen, daagde hij ons uit, ztyn
„feiten" te weerleggen, hetgeen wy op
Maandag 12 November deden. Voskuil
heeft drie weken de gelegenheid gehad
om ons gedocumenteerd betoog te ontzenuwen. Hy heeft het echter veiliger
gevonden, niet op zyn uitdaging terug
te komen.

Zaterdag j.l. weidde hg breed uit
over het bezoek van een aantal Indonesische journalisten aan Nederland en
vond dit een machtige bijdrage tot op?
lossing van het Indonesisch probleem.
Overigens kon hij die oplossing tochs
niet geven
evenmin als de PvdAspreker J. de Kadt in de Tweede Kamer
maar hij vond het „jammer", dat
Indonesië van de Unie af wilde.
Er zijn zulke grote belangen voor Ne»
derlanders in Indonesië, zei hij. Welk*
belangen, vermeldde hij niet zo direct,
maar
zo verzekerde hij
wat Nieuw
Guinea betreft: noch Nederland noch
Indonesië zouden in hun eentje en ook
niet gezamenlijk dit ontzaglijke land
kunnen ontginnen, want
zo zei hij
Nederland had deskundige leiders en
Indonesië had werkkrachten, maar de
te investeren kapitalen, zie je, die hebben ze geen van beide.
Zou Voskuil
die kapitalen misschien uit... hm...
Amerika willen laten komen?
Voskuil verzwn'gt het volgende:

—

—

—

—
—

—

West-Irian behoort by de Indonesisch»
Republiek en de verbreking van ds
RTC-overeenkomst en het Unie-verband
zoals Paul de Groot het in da
zijn
Tweede Kamer formuleerde — de eerst»
voorwaarde voor de vrijheid, zelfstan-

—

digheid en welvaart van het Indonesi-

sche volk,

Herstel van

kerken in DDR

revolutie'

wereldvredesbeweging!”

" e Nederlandse

Stotijn zegt dan, dat het Nederlandse
volk dezelfde eensgezindheid als in de
bezettingstijd moet hervinden en dat
de arbeiders nog veel actiever dan totnu toe aan de strijd voor de vrede moeten deelnemen.

in 1916 werd toch besloten het station Kolyma te bouwen.
Sabler moet daarmee belast zijn geweest. Na de
kreeg hij daar ongenoegen met de een of ander en verliet
hij de dienst. Hij kocht een span honden, zette zijn vrouw

„Versterkt

die op weg naar
Frankrijk de Belgische grens wilden passeren, hebben de afgelopen
week vreemde dingen meegemaakt.
Als de douaneambtenaren op hun

De funeste rol Uniebestuurders

Eens was het bij hem thuis een gekkenhuis...!

■—

genomen, de conferentie bijeen te roepen, de Wereldvredesraad in Wenen
bijeen kwam, zodat wij het daar besprokene thans onmiddellijk ter discussie kunnen stellen.
Het is van het grootste belang, dat
een ieder, werkelijk een ieder,
die het ernstig meent met zijn vredesverlangen deze Vredesconferentie zal
bezoeken. Laat niemand beschroomd
zijn, en ook aan de discussie deelnemen
wanneer hij het misschien met vele
aanwezigen niet eens zou zijn. Een dergelijke gedachtenwisseling zal immers
een brug slaan tussen de verschillende
meningen en een gemeenschappelijk optreden van ons hele volk in het belang
van de vrede kunnen verwerkelijken."
A. W.

Usoms kikvorsen?
Heeft
TJEIZIGERS,

op een slee en trok naar de kust. Een tocht van meer dan
tweeduizend kilometer. De plaats aan de monding van
de rivier stond hem wel aan en daar vestigde hij zich.
Hij had het nooit ergens zo goed gehad als daar, zei hij
tegen me. Niemand schreef hem voor wat hij doen of laten
moest. Hij van zijn kant schreef ook anderen niet de
wetten voor. Maar daar klopt iets niet. Hij voert wat in
zijn schild."
„Je zult er nog een keer heen moeten, kameraad Sjochlow", zei Los. „Nodig hem uit zich op het Revcom te
melden Maar pas over een maand of twee. Zeg hem, dat
hij onvoorwaardelijk moét komen. Ik wil hem zelf wel
eens spreken."
„Tot uw dienst, kameraad voorzitter. Maar dat is nog
niet alles. Ik heb ook nog een ander geval, dat ik moet
melden. Alleen weet ik nog niet precies, hoe het in elkaar
zit. Maar ik geloof wel, dat ik er achter zal kómen. Ver
weg van hier, bijna in het gebergte, woont een Amerikaan
aan de oever van een andere rivier. Vroeger woonde hij
daar alleen 's zomers. In het voorjaar kwam hij met een
motorboot en in de herfst ging hij weer weg. Maar deze
winter schijnt hij hier te zijn gebleven. Dat wordt tenminste verteld. Daar zal ik ook wel eens heen moeten om hem
aan de tand te voelen.
„Ja", zei Los. „Denk er aan, dat we nog dit jaar, maar
opzijn laatst het volgende jaar al, al die gauwdieven hier
vandaan moeten jagen."
„Dat zal wel lukken, kameraad voorzitter. Die Amerikaan moet. naar men zegt, mister Nick heten."
Toen de sneeuwstorm de volgende dag wat luwde, ging
Los met Sjochlow naar Russakow op zijn handelspost.

XII.
De leider van de handelspost, Russakow, was een levendig, gedrongen mannetje met een rosé, spitse baard en
heldere ogen. Hij kwam oorspronkelijk uit het gouvernement Pensa. Als jongen was Russakow reeds met zijn
vader, een boer zonder land, naar Siberië getrokken.
Daar, in zijn nieuwe woonplaats, leerde hij jacht maken

op pelsdieren, een bezigheid, waaraan hij zich met hart
en ziel overgaf. Maandenlang trok hij door de Siberische
steppen en in zijn jeugd had hij reeds de naam van een
vermaard jager te zijn. Tijdens de burgeroorlog was hij
partisaan, vocht hij tegen de interventionisten en viel hij
een paar keer in handen van de Jappen, die hem gruwelijk
mishandelden en riemen sneden uit de huid van zijn rug.
Maar elke keer slaagde hij er in te ontkomen. Als gevolg
van de onmenselijke mishandelingen, die hij had doorstaan, begon hij te stotteren. En nu leefde luj letterlijk
aan de rand van de bewoonde wereld, waar hij zijn liefhebberij, de jacht op pelsdieren, naar hartelust kon botvieren.
Russakow was een oude communist, die onvermoeibaar
werkte. In het hoge Noorden, waar de tijd eindeloos is,
ontbrak het hem niet aan de gelegenheid daartoe. Hij
kwam alleen thuis om te eten of te slapen en opdat zijn
vrouw zich in de eenzaamheid niet zou vervelen, haalde
hij haar over een schooltje te beginnen in het huis van
de handelspost.
Boze tongen verbreidden het gerucht, dat Russakows
vrouw zich met het geven van onderricht vermaakte en
zich zo gekrenkt zou voelen, als de kinderen niet kwamen,
willen verkopen. Het ontbrak haar daardoor niet aan

leerlingetjes en Anna Iwanowna, een goedmoedig dik

vrouwtje, die er nooit in haar leven aan gedacht had, dat

zeggen, dat ze hun hand omlaag kunne*

doen."
(„Rohan", Praag).

zij de kinderen van de Tsjoektsjen nog eens schrh've»
en lezen zou leren, begon hun de beginselen daarvan bij
te brengen. Ze was vriendelijk, zodat de kleintjes al gauw
aan haar gewoon raakten en graag op school kwamen,
Toen Los binnenkwam, was ze juist bezig. Een dozijn
jongens en meisjes zaten rondom de grote eettafel. Op
die tafel lag een abc-boekje, waarvan geen mens wist,
hoe het op de handelspost terecht gekomen was. Misschien
was het eens eigendom geweest van Mister Olsen, d»
vroegere agent van de Noord Compagnie. Aan de wand
hing een schoongemaakte walrushuid over een raam gespannen, die als schoolbord dienst deed. Op dat bord
stonden woorden en getallen met krijt geschreven.

Anna Iwanowna bloosde van verlegenheid, toen ze Loa

zag; ze begroette hem en zei tegen haar kwekelingen:
„Komaan, kinderen, voor vandaag zullen we er maar

mee ophouden."
„Waarom?" vroeg Los. „Gaat U toch door met Uw
werk."
„Als er anderen bij zijn kan ik geen les geven, Nikit»
Sergejewitsch. Als ik bezig ben kan ik zelfs mijn man er
niet bij hebben."
„Wat is U streng", merkte Los glimlachend op, terwijl
hij naast een van de leerlingen ging zitten en het schrift
van de kleine jongen inkeek. Het was een eenvoudig
schrijfboekje, waarvoor ze het papier zelf gesneden en
dat ze ook zelf ingebonden hadden.
„Wat is dat voor een getal?" vroeg hij met een diep*
basstem.
„Een acht", antwoordde de jongen zonder aarzelen,
terwij 1 ht 3» «e±s> «seS 5*3 <£» 4tefcr» tevd nieuws*»»»

„En lees dat woord nu "en»."
„Mama", 1» d« jongen.

{Wordt vervolgd)
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Overzicht 2de klassers

Kampioen Willem II loopt uit
EERSTE KLASSE A:
DWS
12 7 5
't Gooi
12 8
2
Haarlem 12 7 3
EDO
12 6 4
Heerenv.

Elinkw.
AGOVV
Ensch. B.
GVAV
Volew.
Go Ahead
Frisia
Velocitas
Theole

12
12
12

12
12

12

12
12

12

12

5
4
4
6
4
3
2
1

2

—

—

19 20—9

2
2
2
3
2

4
6
5

18

14 21—19
14 15—15
13 19—15

3
5

1

18— 7

17 24—14
16 15— 9

13

19—16

3

5

4

5
6

10

13—15
14—17

6
9
9

5

10—26

4
5
1
3

11 22—12
8
7

3

17— 7
12—38

.

EERSTE KLASSE B:
9 2 1 20
9 2 1 20
7 2
3 16
RCH
12 7 2 3 16
12 6 3
3 15
DOS
Leeuw.
12 6 2 4 14
Vitesse
12 5
4
3 14
Zw. Boys 12 4 4 4 12
VSV
12 3 4 5 10
81.-Wit 12 2 6 4 10
Ensch
.12 4 2 6 10
Oosterp. 12 2
1 9 5
Achilles 12 1 1 10 3
Sneek
12 1 1 10 3
Wagen.
12
Ajax
12
Be Quick 12

42—10
29—16

27—12

34—19
35—23

21—16"
21—17

18—19

20—22

15—20
16—27
11—40
11—30
12—41

EERSTE KLASSE
Willem II 12 9
NAC
12 6
Juliana 12 7
MVV
11 6
Feijen.
11 6
Eindh.
10 5
BW
11 4
ADO 1 11 4
Bleijerh'.
12 4
Sittardia 12 5
SVV
12 3
RBC
12 3
DHC
12 3

Quick

12

C:
2
4
2
3
2

3

3

3
3

—
——
4

1

EERSTE KLASSE D:

1 20 32—13
2 16 28—16
3 16 23—15
2 15 24—14
3 14 24—18
2 13 25—19

4

11

VVV

12
Limburg. 11
Hermes 12
11
PSV
Sparta
10
Emma
12
Brabant. 12
Xerxes
12
LONGA 11
NEC
12

25—20

4 11 16—27
5 11 19—23
7 10 28—23
5 10 23—31
8
7 20—33
9

2 10

Maurjts

NOAD

6 21—32

2

HBS

16—37

Chèvrem. 12

Maar leider VVV verliest terrein
(Van onze sportredacteur)
T TET is merkwaardig hoeveel gelijke spelen er tezamen in de afdelingen A en B vielen,
namelijk zeven van de veertien, terwijl er in C en D juist niet één plaats had. Daar
trokken echter de hoge scores over en weer de aandacht.
DWS, als enige eerste klasser die nog steeds ongeslagen is, heeft zich in dit opzicht
kunnen handhaven door een kleine zege op het bezoekende Go Ahead, maar VW, dat
op de laatste speeldag zijn eerste nederlaag te pakken kreeg, heeft er dank zij het Schiedamse Hermes meteen een tweede overheen gehad. Daarmee is in deze groep D de
spanning ten volle teruggekeerd, terwijl in B de spanning ook toenam, doordat Wageningen tegen Blauw Wit niet verder dan een gelijk spel kwam. Omgekeerd is in C deze
spanning verder afgenomen door de nederlaag die Feijenoord tegen Eindhoven uit leed.
In A was het tenslotte een goede dag voor DWS, daar van de twee concurrenten 't Gooi
en Haarlem laatstgenoemde ploeg aan stadgenoot EDO een kostbaar punt verspeelde.

Velocitas

van

geleden
Xerxes veertien
WAT
tegen VVV uit wèl kon klaarspelen,
namelijk het toen nog ongeslagen VVV
dagen

in eigen omgeving de eerste nederlaag
toe te brengen, daartoe is Go Ahead

landskampioenen het geheel van slag
geraakte Emma in Dordecht met 5—4
klopten.
Sparta, dat eerst zo aardig in de
notering voor de tricolores weer gun- goede
richting koerste, werd op Spanstiger geworden. Komende Zondag moe2—o geslagen en Xerxes
gen
met
ten ze bij Bleijerheide op visite.
toonde zijn enorme wispelturigheid ook
Eindhoven,
of
nu
Het is afwachten
eens, door nu in Rotterdam van
Dick Snoek weer teruggekeerd is na weer
zo sterke Brabantia te verliehet
niet
zijn overschrijving naar Roermond, welzen.
zag een 3—l voorsprong in
Xerxes
licht ook nog een rol gaat spelen.
een 4—3 achterstand omzetten en verspeelde tenslotte de kans op een gelijkQuick wacht nog steeds op z(jn
nog, doordat Beun een strafschop
spel
eerste overwinning en werd nu in
miste.
Breda royaal door NAC geslagen.
HBS schijnt toch wel angst voor de
MW zag zijn oud-internationale back, laatste plaats te hebben en besliste de
Jeu van Bun, uitvallen in Roosendaal, uitwedstrijd tegen NOAD door een bemaar desondanks keerden de Limbur- nutte penalty van Van der Vegt om met
gers, door een beslissend doelpunt van een 5—4 victorie uit Tilburg te keren.
een succes voor
Ummels, met een kleine zege naar NEC—LONGA werd
de Nijmegenaren, terwijl Chèvremont
Maastricht terug.
Na lange tijd zonder succes in de vaster op de laatste plaats gedrukt
onderste regionen te hebben gespeeld, werd door een nederlaag tegen Maurits
schijnt het Schiedamse SVV nu wel in Geleen.
stevig in opmars te zijn. Een 3—o overwinning op BW uit is namelijk een
Met een kopbal passeert de Hermesbest resultaat. De roodzwarte Brabanders hebben tot nu toe nog niet veel midvoor, Lex Janse, de keeper van VVV
succes geboekt in hun nieuwe stadion voor de derde maal. Daarmee was het
De Vliert !
vonnis der Limburgers wel geveld. Het
Juliana handhaafde zich in de kopwerd hun tweede opeenvolgende nedergroep, maar had toch wel moeite om
laag.
Sittardia onverrichterzake terug te sturen en ADO bleef in Den Haag tegen

laatste plaats
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12
11
12
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9
8
6
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4
5
6

4
2
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4
4
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3
3
4
2

4

1
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3

2

4

4
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2' 19 28—12
3 16 24—19
2 16 31—18
4 13 21—14
2 12 14—11
5 12 34—26
6 12 19—25
5 11 22—23
5 10 19—26
5 10 19—21
5 10 29—28
5 9 16—17
8 8 21—34
10 4 16—39

Waar zitten de
schutters ?
le Klasse Zuid: Eindhoven

5—2

Oost: Hengelo
Oost: Oldenzaal
West:Naarden

7—l
9—2

2e
3e
4c

„
„
„

10—1

EERSTE KLASSE

A
't Gooi—De Volewijckers
Ensch. Boys—Elinkwijk
EDO—Haarlem

..

Velocitas—Theole
AGOVV—Heerenveen
DWS—Go Ahead
Frisia—GVAV
",""""""

2—o
I—l
I—l
2—l
I—l
2—l
1~ 1

B

Oosterparkers—Leeuwarden I—l
Wageningen—Blauw-Wit .. I—l
Sneek—Zwolse Boys
Achilles—Be Quick

VSV—Vitesse

DOS—Enschede
Ajax—RCH
C
Willem lI—DHC
ADO—Bleijerheide
Eindhoven—Feijenoord

NAC—Quick

RBC—MVV
BW—SVV

Juliana—Sittardia
D
Maurits—Chèvremont
Hermes—VVV
Xerxes—Brabantia
NEC—LONGA
Emma—Limburgia
NOAD—HBS
Sparta—PSV

I—2
o—3
o^o
2—o
2—l

3—l
3—2
5—2
4—l
I—2
o—3
3—2

4—2
3—l

3—4

3—4

4—5
4—5
o—2

TLTET komt vaker voor dat een club,
eerst wedstrijd na wedstrijd
wint, na de eerste tegenslag op
de plaats rust houdt. Na de nederlaag tegen Xerxes is nu voor VVV in
Schiedam een verloren wedstrijd tegen
Hermes gevolgd. Het zag er weliswaar
hoopvol uit voor de Venlose ploeg, omdat v. Rhee zijn club reeds in de eerste
minuut de leiding gaf, maar Lex
Janse liet niet lang op zich wachten
met de gelijkmaker en gaf VVV na rust
ook de doodsteek, toen het elftal reeds
door Jacques Heyster op een 2—l
achterstand was gezet.

-

Voor de onderste plaats was het
van groot belang dat Velocitas zjjn
thuiswedstrijd tegen Theole won,
waardoor de Groningers de laatste
plaats nu aan tegenparty Theole
alleen hebben overgelaten.
Een talrijk publiek zag AGOW door
Hanskamp een kleine voorsprong tegen
Heerenveen nemen, maar nog vóór rust
had Abc Lenstra reeds voor de gelijkmaker gezorgd, en daar is het op Berg
en Bos bij gebleven.
Verder kwamen er ook nog gelijke
spelen uit de bus bij Frisia—GVAV en
Enschedese Boys—Elinkwijk, hetgeen in'
de laatste wedstrijd een succes voor de
Utrechters mag heten.
Komende Zondag is leider DWS vrij
en wordt Elinkwijk—'t Gooi de belangrijkste wedstrijd.

Afdeling B

Aan het begin van de volleyballcompetitie dachten velen dat de mogelijkheid om met twee teams van één vereniging in een klasse uit te komen, de
spanning wel zou verminderen, nu VHH
hiervan had geprofiteerd en met twee
teams in de eerste klasse speelde. Die
gasten slechts één doelpunt tegenover gedachte is niet uitgekomen, want
kon stellen. Daar kwam dan als gun- Zaterdag is VHH 2er in geslaagd
stige factor voor de Amsterdammers bij, het eerste van deze vereniging
een ne-

I7"OOR Ajax was het een beste dag. In
de eerste plaats zorgden de roodwitten er voor dat ze de thuiswedstrijd
tegen concurrent RCH wonnen, waartoe twee goals van De Groot voldoende waren, daar De Wette er voor de

*

dat stadgenoot Blauw-Wit zo vriendelijk was Wageningen op diens eigen
veld slechts de helft van de winst te
in telaten. De Geldersen scoorden
tegen de club
genstelling tot anders
van Herman van Raalte, slechts één-

derlaag toe te brengen. Het eerste was

iets verzwakt door de afwezigheid van
Buisman die vervangen werd door John
Winkel, terwijl VHH 2 Ferry Schouwenburg in de gelederen had.
In de eerste game deed niets een nemaal, namelijk door Gieltjes, terwijl derlaag van VHH
1 vermoeden. Op rusWijngaarden
voor de tige wijze werd deze
kort daarop Van
met 15—2 gewonbezoekers, doelpuntte.
nen. In de tweede game echter waren de
rollen
VHH 1, waarin Uelen,
In verband met Noord-Nederland— Winkelomgekeerd.
en Dick Ruiter niet in hun beste
Denemarken B speelt Ajax Zondag vorm staken en waarin het experiment
niet, terwijl dan Wageningen tegen
met Dijkgraaff als set-up geen succes
Zwolse Boys uitkomt.
bleek, moest het afleggen tegen het frisse spel waarmee het tweede voor de dag
Oosterparkers schijnt niet veel voor

—

t

—

de laatste plaats te voelen. Het gelijke
spel tegen het naar Groningen gekomen Leeuwarden was in elk geval een
goede prestatie, vooral omdat de Friezen door Kramer een I—o1 —0 voorsprong
hadden.
Het was trouwens toch een goede dag
voor de stad Groningen, want Be Quick
gaf in Assen aan zijn oude rivaal Achil-

les geen kans.
DOS deed verdienstelijk werk, door
zonder Van der Bogert, fcnschede met
een nederlaag huistoe te zenden. VSV
en Vitesse hielden het in de duinstreek
op dubbelblank en Sneek—Zwolse Boys
was voor de gasten uit Overijsel.

Afdeling C
TIET gaat er meer en meer naar uitzijn kampioenschap prolongeert. De Tilburgers lieten

■*■ zien, dat Willem II

zich niet door DHC verrassen bij het
bezoek dat de groenzwarten brachten,
en iaar Feijenoord tegen Eindhoven uit
sneSVelde (nog wel met 8—1 1) 1» d»

reserves van Denemarken

Midden: Kammeyer (GVAV), Drewes
en Appel (Be Quick);
Voor: Walburg (WW), Lugthart (Be
Quick), Pais (GVAV), Lenstra (Heerenveen) en Hoekema (Leeuwarden).
(GVAV)

Tweede klasse A
Excelsior—Amsterdam Zuid s—B5—8
DVD—Zwaluwen 10—1
Olympia—Samos 2—3
Amstelodamum—DTV 4—5
B
Aurora—Watorvliet 5—4
Oosterkwartier—SVK 2—4
RODA—KVD 2—2

hebben getrokken van de vele kansen, die ze kregen.

Het
VVV-doelpunt...
gezegd, het eerste doelpunt
70ALS
was al heel verrassend. Van Rhee

bracht de bal aan het rollen. Verberk
even op rechtshalf Heger terug
en van hem flitste met de zigzaglijn van
een bliksemflits de bal via enkele VVVers naar de naar voren gesnelde Van
Rhee. Zonder dat een Hermes-speler
hem aangeraakt had, lag de bal achter
speelde

keeper Tap.

Twee minuten later volgde een nieuwaarschuwing voor Hermes, toen
we
kwam. Schouwenburg en Götz lieten
Carlier langs de lijn rende,
vele spelers van het eerste in hun scha- linksbuitenmaar
voorzette,
Nass juist' naast kopte.
duw staan, terwijl ook Stoop en Z\jlstra
een prima partij speelden.
De derde beslissende game gaf aan...en het antwoord van HDVS!
vankelijk het zelfde spelbeeld als de
tweede, maar bij de stand 6—2 kon
het antwoord van de SchieVHH 1 zich herstellen. Op een bepaald ïyTAAR
dammers
was al even duidelijk.
ogenblik was de stand 14—10 voor 1
Met de tanden op elkaar werden enige
maar toen kwam dit team aan vechtlust
aanvallen opgezet, en het lukte
tekort. Het spel van VHH 1 ontaardde felle
midvoor Lex Janse dan ook enkele mipaniekvolleyball
in
en VHH 2 wist dan nuten later een van de lat terugsprinook met 16—14 deze game op zijn naam gende
bal in te schieten.
te krijgen.
/
Hiervoor had SMH op het nippertje
Het werd nu zaak voor de HDVS-ers
gewonnen van Forto, dat toen het ge- achter een dam op te werpen tegen de
wonnen stond Ton van Veen moest mis- snel uitschietende Venlose aanvallen,
sen. Hierna was het verband uit de waarbij oud-gediende Poulus als aanploeg en SMH kon de wedstrijd rustig voerder het goede voorbeeld gaf, door
winnen.
midvoor Van Rhee steeds meer uit te
Hierdoor is VHH 2, dat nog ongesla- schakelen, terwijl zijn medeverdedigers
gen is, op de eerste plaats gekomen, terde buitenspelers Carlier en Sijbers verwijl SMH, dat eerder verloor van VHH 1, der weinig kans gaven hun gevaarlijke
samen met laatstgenoemde ploeg de voorzetten te geven en hun harde en
tweede plaat» deelt, beiden met één onverwachte schoten te lossen. Van der
nederlaag.
Tuyn, die rechtsbinnen speelde, en de

uitstekende rechtshalf Van Buytenen,
geholpen door Gudde en Stolk, beten
zich steeds meer vast in het middenveld.

Zwaar veld
T\E Hermes-voorhoede vormde ongetwijfeld een probleem voor de zich
op het gladde en zware veld wat moeilijk bewegende achterspelers van VVV.
Lex Janse ontliep voortdurend spil
Gubbels, door veel op de linkervleugel
te opereren, waarbij het gat, dat hij
daardoor in het midden liet, dan terstond opgevuld werd door de hard werkende Van der Tuyn. Hierdoor ontstond
vaak

verwarring bij de Limburgers,

waarvan Hermes echter niet voldoende
profiteerde door te nonchalant plaatsen
en te onbesuisd schieten.
Behalve dan vijf minuten voor de
rust, toen Jac. Heyster een gat zag,
waardoor hij de bal met een hard,
zuiver schot in de linkerbovenhoek
joeg. De rust kwam daardoor met
een 2—l voorsprong voor de Schiedammers.

de punten deelden (0—0). Hierdoor kon
West-Frisia ook een puntje inlopen,

want dit wist op eigen veld met 3—2
te winnen van HFC. OSV heeft blijkbaar
zijn vorm terug gevonden want het
won nu weer met 2—o van Helder waardoor Alcmaria nu wel zeer vast op de
onderste plaats komt doordat het zelf
met 3—2 van Baarn verloor.

met 2—2 gelijk. De Kennemers druktefl
met 3 —o Schoten weer wat vaster op
de onderste plaats, terwijl UW het
Zaanse ZW met een 4—o nederlaag
naar huis terug stuurde, wat ons wel
wat van de Zaandammers is tegengevallen.
De stand in beide afdeling is nu al*
volgt:
B
A
ZFC
HVC

i

10—14
10—14
Stormvogels 10—13
WA
9—12
West-Frisia 10—11
*
**
Baarn
10— 9
In 2B trekt allereerst de grote 4—l AFC
9— 8
overwinning van Volendam op DWV de
Helder
10—
8
aandacht en dank zij deze overwinning HFC
9— 7
bezet eerstgenoemde nu de tweede plaats OSV
9— 7
achter KFC dat zelf vrij had. HRC zette Alcmaria
10— 3
Zeeburgia de voet dwars en speelde

KFC

10—H

DWV
Kennemers

10—13
10—13
10—H

Volendam
Zeeburgia
HRC

UW
ZW
Hercules

Spartaan

Schoten

10—1*

10—U
10—10
10— 9
9— 5

9— 9
10— 2

HVC-VVA 0-0

Luto behaalt moeilijke, maar
nuttige zege op Rohda

Een sensationele, doch weinig aantrekkelijke wedstrijd
Eindelijk waren we dan in de
om het kunnen van
KOHDA te volgen in de wedstrijd
tegen LUTO.
Hebben wy in een van onze
vorige beschouwingen de ploeg van
Roelofs scherp onder de loupe genomen, nu willen wij onze aandacht
voornamelijk wijden aan de ploeg
van Karssen. Juist waar het hier
twee ploegen betreft die, wat kracht
betreft, elkaar niet veel ontlopen,
zou het werk voor ons gemakkelijker zijn, dachten we. Maar we
hebben ons daarin deerlijk vergist.
Want het is ons gebleken, dat, waar
het krachtverschil zo gering is,
men andere factoren moet bekijken, wil men een juist oordeel
kunnen vellen. Natuurlijk, wij konden er van op aan, dat de strijd
tussen de twee oude rivalen zeer
scherp zou zijn. We zijn de tijd nog
niet vergeten, dat beide ploegen
het terrein aan de Balboastraat
moesten delen en toen reeds bestond er al een gezonde rivaliteit.
Vanzelfsprekend, dat deze is blijven
voortbestaan en dat beide zich ook
gisteren tot het uiterste hebben gegeven om het beste resultaat te
behalen.
Wel, na verloop van een minuut of
tien bleek ons, dat de ROHDA-aanval
het voornamelijk in verre schoten
zocht, maar het had niet het minste
gevolg, daar de manier van schieten
van dien aard was, dat mislukken bij
voorbaat verzekerd was. We hadden
zo al een kleine twintig schoten genoteerd, zonder dat ook maar de LUTOkorf één ogenblik in gevaar was. Nee,
in de eerste klasse mogen we verwachten, dat dit onderdeel van korfbal
niet verwaarloosd wordt. Vooral Geestman beging veel die fout. Misschien
dat deze speler in andere wedstrijden
over een beter schot beschikt, maar nu
bleek daar niets van. Ook het middengelegenheid

XJET derde Hermes-doelpunt, enig»
minuten later betekende de genadeslag voor de Venloërs. Janse schoot
op doel en de keiharde bal vloog via het
hoofd van de linksback over de achterlijn.

Deze redding, waarvan Teeuwen wel
even stond te duizelen, was echter maar
een kort uitstel. De corner, feilloos genomen door Joop Heyster, kwam precies bij Lex Janse terecht, die hoog
boven de lange verdedigers opspringend met het hoofd de bal in het net

(Van onze speciale verslaggever)
T7R zijn een paar spreekwoorden die aan elkaar tegengestelde betekenissen hebben, zoals „De eerste klap is een daalder waard" en sloeg.
In de nu volgende periode gaf Her„Eerste gewin is kattegespin".
mes geheel en al de toon aan en was
in de bijna voortdurend in de aanval. Maar
Helaas voor VW is het na het eerste doelpunt,

eerste seconden gemaakt, op het tweede gezegde uitgedraaid. De
morele winst kwam zelfs aan de Schiedammers, die, door dit doelpunt
in alarmtoestand gebracht, kans zagen binnen vijf minuten gelijk te
maken. Door dit succes aangemoedigd, kregen ze een steeds groter
overwicht, dat in de tweede helft zelfs uitgroeide tot een overmacht.
VW daarentegen bleek meteen al zijn kruit verschoten te hebben.
Dat de nederlaag niet nog sprekender is geworden, danken de Venloërs
er voornamelijk aan, dat de Schiedammers na de rust zo weinig profijt

de verschillende wedstrijden zijn grotendeels uitgekomen en in onze
voorbeschouwingen wezen we er reeds op, dat de ranglijst wel een algehele wijziging zou ondergaan. Dit is dan ook gebeurd en het is nu het
Zaansse ZFC dat in 2A de leiding heeft genomen. KFC dat zelf vrij had,
zag met genoegen hoe zijn medecandidaten voor de bovenste plaats»
puntenverlies hadden te incasseren, alleen moet het nu ernstig rekening gaan houden met Volendam dat nu achter de leiders staat.

De samenstelling van het Noordelijk
In 2 A verspeelde Stormvogels de leiElftal, dat Zondag te Leeuwarden tegen
ding aan ZFC dat met I—o1 —0 de meerdere
Denemarken B uitkomt, is als volgt:
bleef over Kraak en zijn mannen. Dit
Doel: Bijlenga (Frisia);
Achter: Idema (Sneek) en Bruist was mede mogelijk doordat HVC en
WA overeenkomstig onze verwachting
(GVAV);

Hetbeslissende doelpunt

.

De volleyballcompetitie

Noordelijk Elftal tegen

Eerste klap van VVV geen
daalder waard
Hermes-meerderheid groter dan
twee doelpunten

VAN DER VEGT
beslissende strafschop voor HBS

FRANSSEN
ondanks Terlouw goal voor PSV.

NOORD-HOO.AND

Afdeling D

in Amsterdam tegen DWS niet in staat
geweest. De Deventernaren moesten met
een 2—l nederlaag retour, omdat Meyer
en Klein voor een 2—o voorsprong zorgden voor de blauwzwarten.
Ondanks het feit dat EDO zonder
Henk Schijvenaar tegen buurman Haarlem moest spelen, is het de ploeg gelukt
om Haarlem één van de twee winstpunten te ontnemen. De gevaarlijkste concurrenten van DWS hadden lange tijd
De eerst zo ruime voorsprong is nu
in twee speeldagen met vier punten
door Jacob een I—o voorsprong, maar
halverwege de tweede helft kon Roodseverminderd en dus lelijk ineen geschrompeld. Komende Zondag ontlaar zijn club toch nog aan de gelijkvangt VVV in Venlo het daar niet
maker helpen, waarbij het bleef, omdat
van zo verre komende Maurits.
Jacob kort voor het einde de kans op
de winnende goal miste.
Limburgia krijgt nu beste papieren
Dan deed 't Gooi het als concurrent
in
deze afdeling, temeer nu de oudHilversummers
van de leiders beter. De
namen door Poort en De Boer een 2—o
voorsprong en daar konden de bezoekende Volewijckers niets meer tegenover zetten, waardoor de geelzwarten nu
alleen op de tweede plaats zetelen.

Puntenverlies van HVC, Zeeburgia en DWV
de verschillende uitslagen van j.l. Zondag is de spanning in ds
JJOOR
tweede klassse nog meer toegenomen. Onze verwachtingen t.o.v.

Korfbaluitslagen

J J die

gelijkmaker tegen Haarlem,

op Stormvogels

Voetbaluitslagen

Bleh"erheide in de meerderheid. Jansen
scoorde twee van de drie Haagse goals.

ROODSELAAR

ZFC verovert leiding door zege

vak van ROHDA heeft niet die stootkracht, die nodig is om het tempo van
een ploeg aan te geven. We begrijpen

wel, dat Karssen gedwongen wordt,
zelf eerste verdediging te gaan spelen
met Kuiper, maar een voorsprong verkrijgen lijkt ons niet te versmaden. Met
een beginopstelling zoals gisteren, leek
ons dat niet mogelijk. Nu was de
ROHDA-verdediging wel bestand tegen
de stormlopen van Munnekes, ofschoon
toch niet voorkomen kon worden, dat
LUTO na 14 minuten door Munnekes
de leiding nam (0—1). Fokke van Huizen, van wien wij geen sterke indruk
kregen (al speelde hij dan tegen de
veteraan Roelofs) kanjerde er in de
20ste minuut de gelijkmaker in (1—1).
Maar zijn doelpunt bleek Roelofs niet
te weerhouden, om nu van zijn kant
met een schouderbal opnieuw de leiding
aan zijn ploeg te geven (I—2).
In de periode, die nu volgde, bleek
vooral de schotloosheid van ROHDA.
Volkomen vrije kansen, van de speelsters zowel als spelers, werden op deskundige wijze om zeep gebracht. Challa
had na de rust voor LUTO al vrij spoedig succes, toen hij in de 7de minuut
onder paal inschoot (I—3).
En al klinkt het wellicht eigenaardig,
in de daarna volgende tien minuten
was ROHDA absoluut sterker. Vooral
Karssen tegen Munnekes kreeg nog al
eens de kans om in de stand verandering te brengen. Voordat dit echter kon
gebeuren, schoot mevrouw Meijer ver
op zij van paal voor LUTO het vierde
doelpunt in (I—4). Het leek of de beide
ploegen het wel geloofden en gedurende
twintig minuten viel er letterlijk niets
te beleven. Het spel zakte nu volkomen
weg, totdat ROHDA plotseling door
Jaantje Ree de stand in 2—4 zag gewijzigd. Vol élan wierp ROHDA zich
in de strijd en al was het verloop dan
niet spannend, sensationeel was het
terdege. Daar scheidsrechter Gorter ons
niet geheel betrouwbaar bleek, werd de
verhouding er in het veld niet beter op.
Er werd over het algemeen te hard gespeeld. Een strafworp, aan ROHDA toegewezen, werd door Geestman ook al
niet benut en de gemoederen werden
nog al verhit. Het publiek liet zich
eveneens niet onbetuigd. Naarmate het
einde naderde, ging LUTO over tot de
„tijdrek-tactiek". Dat spelletje haB
Karssen in de verdediging spoedig door,
die zijn heer alle gelegenheid bood
tot vrijkomen, maar alle vrije ballen,
door Munnekes geschoten, troffen geen
doel. De vakspelers van Karssen hadden er echter in den beginne in het
geheel geen erg in en verdedigden met
man en macht. Zodra was echter de
bal in het bezit van Karssen of hij
probeerde deze zo vlug mogelijk naar
de aanval te dirigeren. Alle pogingen
bleven echter nutteloos. Ten slotte
schoot Joop Seijes, na moedwillig door
Kuiper volkomen vrij gelaten te zijn,
het vijfde doelpunt voor LUTO in,
waarna de scheidsrechter liet inrukken.
Over het algemeen een teleurstellende wedstrijd met enkele goede momenten van bepaalde spelers. De dames van
ROHDA vooral moeten het niet bij
voorbaat zoeken in fel of hard spel,
maar vlugheid en behendigheid zullen
haar veel verder op streek helpen.

ook de Venloërs probeerden nog wat
van hun achterstand in te lopen. Het
was echter duidelijk, dat de ware animo
verdwenen was. Het op de middenvoorplaats laten spelen van Verberk, met
Vr.
de bedoeling door deze ijverige speler
wat meer vaart in de voorhoede te brengen, was eigenlijk niet veel meer dan
een wanhoopspoging. Toch had hij nog
bijna succes, toen hij na handig een
paar verdedigers te zijn gepasseerd, een
hard schot loste. De bal vloog echter in
het zijnet.
Wat HDVS betreft, leek het er veel
op alsof ze geen doelpunten meer wilden maken. Het samenspel was dikwijls
heel aardig, maar het werd veel te ver
doorgevoerd, de afwerking van de aanvallen liet veel te wensen over.
(Van onze verslaggever).
Steeds kon de achterhoede van VW
pRACTISCH de gehele wedstrijd
ingrijpen. Maar zelfs ondanks dat, ontnog
genoeg
voor de
hebben de Amsterdammers de
stonden er
kansen
Schiedammers.
beste kansen gehad in de strijd
Als ze er ook maar enkele van had- tegen 't Gooi. Toch wonnen de
den benut, dan zou de uitslag meer in
overeenstemming zijn geweest met de groenwitten niet, want daarvoor
verhouding in het veld, vooral na rust, hadden doelpunten gemaakt moedan nu het geval was.
ten worden en dat bleek een te

Niet helemaal voldaan keerden de
Amsterdammers naar huis terug. Want
zij doelpuntten even voor het einde door
Brom. Maar... de scheidsrechter gaf
buitenspel en dus bleef de stand dubbel
blank. Een spannende wedstrijd. Geen
wonder, want beide zijn goede candidaten voor de eerste plaats in West lI A.
De Amersfoortse verdediging was wat
zwakker dan anders door afwezigheid
van back Van der Pol. De Amsterdammers uit West speelden veel aanvallend
waarbij Fellinga en Brom opvielen.
Dank zij de toch nog goede defensie van
de Amersfoorters werd er niet gescoord,
behalve dan het reeds vermelde afgekeurde doelpunt.

OSV-Helder 2-0
Geen mooie wedstrijd, met een iet ot
wat technisch beter spelend Helder.
Maar OSV verdedigde voor de rust uitstekend en hield de stand blank. Vooral
de Oostzaanse doelman Snabilie deed in
die periode uitstekend werk. Na de rust
een ander beeld. Helder in het defensief. Maar na een kwartier stond Stroo
op de juiste plaats en schoot in (1—0).
Een paar minuten voor het einde een
goede aanval van De Dood en Schout.
De laatste omspeelde De Helder-defensie en Boekei moest vissen

(2—0).

DWV.-Volendam 1-4

Dat Volendam kampioen-aspiratie*
heeft bleek ook gisteren uit het fraai»
spel tegen DWV. Het enige Noord-Amsterdamse doelpunt kwam uit een strafschop, kort voor de rust tot stand, door
Henk Ooms.
Dat Volendam geen grotere voorsprong voor de rust had, dankte DWV
aan haar doelman Meyer. Het eerst»
doelpunt was trouwens eigen DWV
werk, na een hoekschop door Koning
(0 —1). De tweede keer was het een
harde schuiver van K. Smit, waaraan
Meyer weinig kon doen (0 —2). De gemelde strafschop verkleinde de voor*
sprong, zoals geschreven (1—2).
Na de rust zakte aan beide kanten
het spelpeil iet of wat. Slecht plaatsen
van de Nieuwendammers maakte een
eind- aan de illusie van nog een doelpuntje. Het was de Volendammers, dl»
door Koning en Toon Smit hun voorsprong konden vergroten (1—4).

HRC-Zecburgia 2-2

Een gelijk opgaande wedstrijd waarin
Zeeburgia kans zag zich twee maal een
voorsprong te laten afnemen.
Na bijna een half uur spelen namen
de withemden de leiding, nadat Former
gebruik maakte van een misverstand
in de achterhoede (0—1). Deze stand
bleef tot aan de rust. Daarna, na ongeveer een kwartier spelen maakte P.
de Vries de gelijkmaker (1—1). Weer
een misverstand in de HRC-defensia,
waarvan Dickhof profiteerde (1 —2).
HRC zette de tanden op elkaar en
na een periode van voortdurend aanvallen maakte Kramer met een fraai»
kopbal gelijk (2—2).

Schoten-De Kennemers 0-3
Ook nu slaagde Schoten er niet in
een beetje losser van de laatste plaats
te komen. Het ontbreekt Schoten nu
eenmaal aan schutters, dat wil zeggen
aan ~doel"bewuste schutters. Voor d»
rust namen de Kennemers al heel gauw
de leiding door H. van der Sluis.
Veel missen bn' de Schotense aanval
wa 3 oorzaak dat er geen tegenpunt
kwam.
Ook niet na de rust, met gevaarhjlt
uit- en aanvallen van De Kennemer»
Jansen en T. v.d. Sluis waren in dez»
periode de makers van de twee doelpunten.

Geflatteerde zege van 't Gooi
op De Volewijckers (2-0)
Amsterdams veldoverwicht zonder doelpunten

Europese
Judo-kampioenschappen

Hagenaars moest vissen (1—0).
Daarna waren het hoofdzakelijk d»

Amsterdammers die de toon aangaven.
Ondanks individueel goed spel konden
zij Mosterd niet verschalken, hoewel zj|
het hem danig lastig maakten. Ook d»
vrije trap door Houwelingen genomen,
vloog rakelings over. De groenwittett
hadden geen geluk toen een kopbal van
de Ruyter tegen de lat
en Advozware opgave tegen de sterke Hil- caat viel, met alleen nogvloog
Mosterd voof
versumse verdediging. Aan de zich.

andere kant lukte het doelpunten
Kamstra ging
wel, hoewel er weinig krachtsverschil was met de defensie van de naar voren....
gastheren.
Judo-kampioenEuropese
Voor de
f\OK na de rust had De Volewijekerf
een veldoverwicht.
schappen individueel en in ploegen op
't Gooi zett»
twijfelachtig
buitenspelgeEen
Woensdag en Donderdag te Parijs hebsnelle uitvallen op, maar de bal werd
val
al
.dadelijk
na het begin be- dikwijls te ver naar
ben acht landen ingeschreven: België,
voren gespeeld,
Frankrijk, Engeland, West-Duitsland, zorgde de geelzwarten een voorwaardoor Hagenaars kon ingrijpen. D»
Nederland, Italië, Luxemburg en Oos- sprong. Ruim een half uur in de Amsterdamse aanvallen waren meestal
tenrijk. De Nederlandse ploeg bestaat tweede helft kostte een fout van te kort gehouden, terwijl bovendien d»

(2e Dan) Koning,
(2e Dan)
Amsterdam
Nouwelaerts
De VW-ers kwamen daarna weer in d'Agé, Haarlem (2e Dan) Van der Vel-

uit Snijders, Utrecht

Zelfs

verdediging goed wegEen
plotselinge aanval van
werkte. geelzwarten
links der
werd de Amsterdammers noodlottig.
Hagenaars probeerde een hoge voorzet van Grijsen weg te stompen. Hi§
sloeg de bal echter voor de voeten van
De Volewijckers liep hard van stapel De Boer die de bal in het net joeg (2-0).
maar een schot van Baselaar kort na
De Volewijckers deed nog wat het
de aanvang van de wedstrijd ging over. kon. Schenkel probeerde het nog met
Toen volgde het eerste doelpunt aan de een laag schot, en de Ruyter met een
andere kant. v. d. Stralen was de grond- verre kopbal. Zelfs Kamstra ging me»
legger ervan. Een scherpe pass ging naar voren, doch ook deze verdienstenaar Poort, die op de grens van buiten- lijke spil vermocht geen verandering

Hagenaars een tweede doelpunt.
En daarmee was het pleit beslecht,
het veld met de beste voornemens be- de, Rotterdam (2e Dan) en Van der de veldmeerderheid en het techzield en het gelukte hun dan ook spoe- Horst, Utrecht (Iste Dan). Aanvoerder nisch betere spel van de Amsterdig een paar gevaarlijke aanvallen te is Snijders. De Hilversummer Veere- dammers ten spijt.
gaat mee als reserve. Voor de

schild
ondernemen. Zelfs dachten we rechts- bruine
band zal worden uitgezonden
buiten
gelijk te zien maken, toen
hij van de rechtervleugel langs de hem Geesink uit Utrecht (Iste Kyu).
Op de openingsavond zal de Japanse
resoluut tegemoet lopende doelman Tap
1951, Toshiro Daigo (6e Dan)
kampioen
vloog
schoot. Maar de harde schuiver
Japanse Judoschooi, dede
hogere
ook schuin voor het doel langs en er van
was niemand van de andere voorhoede- monstraties geven, terwijl ook andere
spelers bij om de bal het beslissende Japanse Judomeesters tegenwoordig
spel stond
zullen zijn.
duwtje te geven.

—

of er over?

— waarna

Hilversumse

meer in de stand te brengen.

«
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Jonge Ajax-ploeg gaf RCH

kans

geen

DWS won moeilijk van
Go Ahead

„Terug naar de
eerste klas
”

Onder deze uitdagende leuze strijdt
Heracles in de Oostelijke 2e klasse A
voor de herovering van zijn wel wat
ongelukkig verloren gegane eersteklasseschap. De Almeloërs voeren
deze strijd overigens met veel succes
tot nog toe, want alle

elf wedstrijden

van de eerste competitie-helft werden gewonnen. Gisteren moest de gevaarlijkste concurrent, Tubantia, er
met 3 o aan geloven. Het, doelsaldo
van de Almeloërs spreekt duidelijk
voor de kracht van hun ploeg: 45
voor en 1 tegen!

—

Oud-internationals op
Nieuwjaarsdag

WELLICHT

heeft Sinterklaas, die voordat de wedstrijd tussen
DWS en Go Ahead begon, aan alle spelers een speculaaspop
en aan scheidsrechter Karel van der Meer een banketletter
uitdeelde, de DWS-midvoor Henk Meyer in een goedgeefse en gulle
stemming gebracht. In elk geval nam deze ex-Spartaner de rol van de
goede Bisschop gedurende de wedstrijd over. De keren dat hij alleen
voor keeper Brand van Go Ahead is geweest, zijn op de vingers van
.één hand niet te tellen, maar net zo dikwijls liet hij het leer met
ware Sinterklaas-allure net langs, over of tegen het hout terecht komen.
Ook op de andere DWS-voorwaartsen scheen de goedheilig man invloed te hebben gehad, want Dijkstra, Klein, Koevoets en Pitters
lieten eveneens kansen voor open doel onbenut.

Henk Meyer als
Sinterklaas

Op 1 Januari zal wederom de traditionele voetbalwedstrijd HFC—Oudinternationals worden gespeeld. Vermoedelijk zullen de volgende „goede
ouden" tegen de „Good old" uitkomen:
Halle; Van Bun en Caldenhove; Paauwe,
Pellikaan en Stijger; Van Gelder, Vente,
Roozen, Smit en Drager. Reserves: Lagendaal en Mijnders.

r TI OCH was het aan een subliem staal"*■ tje voetbal van Meyer te danken
dat DWS de leiding nam. Dat was toen
na elf minuten spelen Wiertz een van
zijn bekende lange passes gaf. Dijkstra
zag blijkbaar geen kans meer de bal te
halen, maar Meyer wèl. Precies voor de
* *
doellijn kreeg hij het leer te pakken, op
Op tweede Kerstdag zal te Rotterdam weergaloze wijze omspeelde hij rechtseen wedstrijd worden gespeeld tussen achter v. d. Burgt en schoof de bal op
het Rotterdamse elftal en de Zwaluwen. de schoen van Koevoets, die geen fout
Verder zal op Nieuwjaarsdag te Ammaakte (1—0).
sterdam een ander Zwaluwenteam tegen
Hierna volgde een periode van DWShet Amsterdams elftal spelen.
overwicht en de roodgele achterhoede
kon slechts met kunst en vliegwerk de
situatie meester blijven.
Nederlands
Intussen gebeurde er aan de andere
47-2
kant ook wel wat. Zo kreeg de Deventer
rechtsbinnen
kans toen Kil,
Voor het tournooi om het kampioen- die ook deze Hals een
mannetje weer
zijn
middag
47-2,
schap van Nederland hoofdklasse
stond,
grandioos
over
een bal heen
dat van 20 tot en met 23 December te
trapte,
maar
deze mogelijkHals
kon
zal
gehouden,
worden
hebAmsterdam
heid niet benutten. Evenmin konden dat
ben de volgende spelers ingeschreven:
de beide Kolkmans bij een door rechtsKees de Ruyter, titelhouder (Waalhalf
Koers genomen vrije trap. Omdat
wijk), Piet van de Pol (Rotterdam),
ze
allebei
wilden koppen, kopten
Piet de Leeuw (Amsterdam), Jan Swee- ze beiden tegelijk
mis en de bal ging uit.
ring (Amsterdam) Henk Metz (Den
Toch zou DWS zijn voorsprong nog
Haag). Eichelsheim (Rotterdam), C.
vergroten vóór de rust. Dat gebeurde
en
Piet
(Maastricht)
Oosterhout
van
nadat eerst Meyer voor open doel net
Kruythof (Barendrecht).
naast had getrapt, maar bij de volgende aanval der blauwzwarten Klein
het beter deed. Zijn, uit een voorzet van
links ingekopte bal, werd weliswaar
door keeper Brand terug geslagen, maar
weer precies op het hoofd van Klein,
die ditmaal raak sloeg (2—0). Direct
daarop was het rust.

kampioenschap

Hoofdklasse

RCH-aanval geremd door ontactisch
spel van Biesbrouck
(Van onze speciale verslaggever)

JjET

Een mooi overzicht van het winnende

doelpunt bij Ajax—RCH. Zwaar gehinderd door stopperspil De Vos van RCH
scoort middenvoor De Groot het tweede
doelpunt voor zijn club.
Bartels springt reeds juichend op.
Van links naar rechts Van Rheenen,
Bartels, keeper Wille en liggend De
Vos en De Groot. Voorts nog Lasschuit

is Ajax gelukt om RCH te verslaan. Hoewel de uitslag
en Willemink.
zou doen vermoeden, dat de Amsterdammers daarin niet dan met
grote moeite zijn geslaagd, is de werkelijkheid toch anders. Had de
uitstekend spelende Ajax-linksbinnen Klaas Bakker ",
Voor rust de twee opgelegde kansen niet grandioos
°m zeep gebracht, de uitslag zou een juister beeld
Van de spelverhouding hebben gegeven..
RCH heeft geenszins de indruk gewekt een candidaat voor de titel te zijn. Waren middenlinie en verlediging gelijkwaardig aan die van Ajax, de aanval echter bleef ver
ten achter. Bij de Amsterdammers trachtte men met snelle aanvallen
e *i goede combinaties de vijandelijke defensie te verschalken. De
Haarlemse voorhoede daarentegen miste elke stootkracht. Biesbrouck,
<ütmaal als teruggetrokken linksbinnen spelend, schoot in ieder oplicht tekort. Inplaats van de overige aanvallers van passes te voorzien,
Paste onze international een volkomen verkeerde tactiek toe.
Hij hield het leer veel te lang in zijn bezit, en trachtte door dribbles
één of meerdere Ajacieden te omspelen. Als hem dit bij één speler
(Van onze speciale verslaggever)
gelukte, probeerde hij dit ook bij een volgende speler en
strandde
was toch werkelijk geen wonder dat het talrijke publiek In het Antwerpse
"W. De overige RCH-aanvallers hebben verwoed gevochten om de
Sportpaleis ontstemd was over de winnaars van de honderd kilometer ploegAjax-veste te nemen, maar de Amsterdammers hadden er goed het course.
Zo hevig was het gefluit en gejoel, dat niemand de tijd waarin gereden
Oog in.
was kon horen en die moet toch werkelijk goed zijn geweest. Winnaar Van Steen-

Sportpaleis Antwerpen

2-1

■■

nationale rechtshalf Wiertz ook verdedigend zijn woordje meespreekt. Door zijn
lange passes door het midden kregen de
DWS-voorwaartsen meermalen de kans
de zege volkomen veilig te stellen, maar
zoals gezegd, er kwam niets uit.
Wèl aan de andere kant, maar toen
was er al 35 minuten in de tweede helft
gespeeld. Abse Kolkman wrong zich,
nadat de bal hem door Koers was toegespeeld, langs enkele DWS-achterspelers en toen hij ook Spel in de luren kon
leggen, was er voor Richter geen redden
meer aan (2—1). Was dit doelpunt eerder gevallen, wellicht dat de Deventernaren nog één punt hadden meegenomen.
Nu wisten Kil c.s. zich voor de rust
te handhaven, al scheelde het weinig
toen Spel op eigen doel kopte. De bal
ging echter juist naast.
En omdat aan de andere kant Harm
Dijkstra met een, hem door Meyer toegekopte bal ook al weer geen weg wist
en hoog over schoot, bleef het 2—l,
waarmee DWS ongeslagen aan de kop
blijft, iets wat gezien het vertoonde
spel wel haast een raadsel mag heten.
Vermelden we nog, dat Go Ahead
met twee invallers speelde, waardoor
het elftal nogal wat dooreengegooid was.
Sinterklaas verscheen ook op de voetbalvelden, namelijk bij DWS Go Ahead
waar hij de spelers met een speculaaspop en scheidsrechter Van der Meer met
een letter bedacht. Piet Weenink schijnt
het evenals de internationale scheidsrechter een verheugend geval te vinden
al nemen we aan dat de zege op Go
Ahead de DWS-voorzitter nog meer
plezier deed.

—

Gejoel begeleidde Van SteenbergenHörmann op ereronde

Go Ahead-offensief
TN de tweede helft kwamen de bezoeA kers,
die tot dat ogenblik maar een
pover spelletje hadden vertoond, verwoed opzetten. Krachtig door de kanthalfs gesteund, waarbij vooral het goede
werk van rechtshalf Koers opviel,
zwermde de Deventer voorhoede herhaaldelijk voor het DWS-doel.
Abse Kolkman, Go Ahead» linksbuiten, kwam enkele keren gevaarlijk langs Spel en éénmaal had dit
bijna een doelpunt betekend, maar
rechtsbuiten Doornebos schoot de
hem „over de hele" toegespeelde bal
zéér onbesuisd voorlangs het doel.
In deze periode viel het op hoe onze
bergen had al in het begin zijn maat Severeyns zien opgeven en werd, toen er
hy had zich als reserve
nog nauwelijks twintig kilometer gedaan moest worden
gekoppeld aan Ludwig Hörmann, die door
met de harde strijd niet ingelaten
zijn broer Hans In d? steek was gelaten. Deze gelegenheids-comblnatle zondigde
zo tegen de ongeschreven wet dat men niet profiteert van een valpartij, dat ze
zonder moeite de drie ronden achterstand, waarop het koppel geplaatst was, EERSTE KLASSE
weg kon werken. In de eindspurt hadden Peters, Rijckaert en Schar natuurlijk geen NOORD-HOLLAND
kans tegen de rappe Van Steenbergen.
ROHDA—LUTO
2— 5
Archipel—Allen
Weerbaar
4—
4
getreden.
ontsnappingspoginzijn
stadium
te
Maar
vlak
TVTA wat mislukte
X 1gen lukte het aan Schulte—Peters, nadat de nieuwe combinatie Van Steen- ZUID-HOLLAND
0— 4
Janssens—Mollin en de opmerkelijk bergen—Hörmann ' Was gevormd, was GKV—Het Zuiden
9— 2
goed rijdende Zwitsers Schar—Kamber het nu Frits Schar, die door slecht af- Ons Eibernest—Fluks
8— 2
een ronde te nemen. Toen kwamen ook lossen tegen de baan smakte. Weer be- Spangen-—Achllles
3— 3
Wout Wagtmans en Hans Dekkers er paalden de naaste concurrenten zich Deetos—HKV
bij, tegelijk met nog enkele andere tot treinlopen, behalve de uiteindelijke OOST A
koppels, maar de Zwitsers, waarvan winnaars, zoals we reeds opmerkten. Groen Zwart->-Naas
2— 3
vooral Fritz Schar voortreffelijk draai- Toen de kleine Zwitser echter terug- ZKC—Rigtersbleek
4— 7
de, hadden zich in het spoor van de kwam, duurde het niet lang meer of DOS—Rapiditas
4— 3
vluchtelingen geworpen en hadden zo- hij had zijn laatste winstronde moeten OOST B
doende een ronde voorsprong op een prijsgeven. Peters spurtte nog uit alle Vada—Wilskracht
4— 2
macht voor de eerste plaats, maar die Oost Arnhem—Steeds Hoger
vijftal andere ploegen.
6— 5
hij zich kunnen sparen.
Toen was het echter afgelopen met moeite had
NOORD
te fris om nog
de rondjespakkerij. De strijd ging nu Van Steenbergen zat worden.
VKC—Noord Oosten
6— 1
verontrust
te
kunnen
het
practisch
verder
alleen tussen
Kwiek
WWMD—Wordt
4— 3
Een jachtrace over twintig ronden Vitesse—Sparta
Nederlandse koningskoppel Schulte— voor
7—
4
nog
een
aardig
amateurs leverde
Peters en Schar—Kamber.
5— 5
Nederlands succes op, doordat Kees Rood Wit—Friso
Aanraad en Jan Plantaz de hele groep ZUID
Telkens weer schoot één van de
2—lo
de hielen lieten zien. Jan Plantaz liet ODILO—DETO
oranjetruien uit de groep weg en
4— 3
de slimme West- Eindhoven—Rust Roest
zich
tenslotte
door
Schar,
wiens
telkens weer lukte het
KCT—OEC
2— 3
Brabander in de boot nemen.
maat nog al eens een steek liet
weglopers
te komen.
vallen, bij de
Uitslag 100 km koppelwedstrijd:
1. Van Steenbergen —L. Hörmann.
Dit bombardement had natuurlijk tot
DAMES
2.
Schulte—Peters.
gevolg, dat de mindere koppels vele
der Velde.
DES—ÜDI
2—2
Rijckaert—Van
3.
ronden achterstand opliepen en dat ook
6—l
op
Hygiëa—Zeeburg
1 ronde.
Schar—Kamber
4.
Schar hét hoe langer hoe moeilijker
Vriendschap—Vlugheid en Kracht 2 O
5. Ockers—De Pauw.*
kreeg. Daar kon zelfs de hulp, die hij
6.
Godeau—Goussot.
van Bruneel en De Beuckelaer kreeg,
HEREN
7. Janssens—Mollin.
niet veel aan verhelpen.
6—9
8. Bruneel—De Beuckelaer op 2 r. DES—Olympia (H)
Deze kilometers lange strijd werd
o—7
Quick—Olympia (G)
Dekkers— Wagtmans.
9.
echter plotseling afgebroken. Tijtgat
9—20
HGV—PSV
10. Adriaenssens—Acou.
viel en over hem heen duikelden Maurice Mollin en Gerrit Peters. Vergoeding voor een valpartij was er niet, zodat Schulte gedwongen werd, zonder
aflossing te blijven rijden. De Zwitsers
kregen nu natuurlijk gelegenheid, zich
te herstellen en zodra Peters weer in de
baan kwam namen ze hun tweede
ronde voorsprong.

Prachtige koppelwedstrijd ontsierd
door valpartijen

'

REDACTIONEEL
RELAAS

RONDOM

T\EZER dagen heeft de strafrechter in
LJ
Maastricht van doen gehad met het
amateurisme in de Voetbalbond, omdat
de penningmeester van de tweede klasser Heerlen in de beklaagdenbank moest
plaatsnemen. Op zekere dag had de
voorzitter van die club gezegd dat hij
grote plannen had: Heerlen kon in dB
eerste klasse komen, maar dan moest
er voor wat geld worden gezorgd, dat
wel terug zou komen als de club eerst»
klasser was.
Er kwam een nieuwe penningmeester.
Die begon met zijn eigen geld voor het
ideaal van de voorzitter te offeren, en
toen dat allemaal niet genoeg was om

■

wat

Dr

van Leusen
was niet in

Maastricht

amateurs

uit

Rotterdamse clubs
door middel van
handgeld en onkosten-vergoeding d9
noodzakelijke inte~

teresse bij te brengen voor een Limburgse tweede klasser, wist de penningmeester nog andera

fondsen te vinden.

Hij hevelde in drie jaren tijds ruim elf
duizend zilveren florijnen van de kaa
van de Volksbank over naar het clubfonds. Met de uit Rotterdam géimporteerde amateurs vonden een dansleraar.
en een kapper in Heerlen dat prachtige
Zolang er namelijk nog geen woning
voor de nieuwe clubleden georganiseerd
was, werd er royaal betaald voor da
huisvesting van de Rotterdammers.
Het werd een vrolijke boel in Heerlen
en Zaterdags stapten vele eerste elftalspelers met hun onkostennota naar da
penningmeester, die op de Volksbank
steeds diepere rimpels in het voorhoofd
kreeg. Het ging namelijk met Heerlen
helemaal niet de kant van de eersta
klasse op en dus keerde het clandestien
geleende geld van de bank als maar niet

..

.

terug.

Nu heeft de justitie het geval ontdekt
en het laatste woord is aan de rechter,
die zich echter niet met het geval kan
bemoeien van die andere, specifiek katholieke tweede klasser HBS, omdat
die club het geld voor „meubilering*
leende en telkens wat afbetaalde als er.
een recette werd gemaakt.
Er was nogal belangstelling voor da
rechtszaak, maar dr. Van Leusen, de arta
té Velsen, die bij voorkeur het amateurisme in de voetballerij rein wil houden
door sportjournalisten te beletten tn hun
vrije tijd in het zoveelste elftal van da
zoveelste klasse te voetballen, zat niet
op de publieke tribune in Maastricht*
De arts te Velsen was waarschijnlijk
bezig met een nieuwe brochure over het
amateurisme
JAN WEENINK» ■;

HET

tot stand. Een voorzet van Bartels
trachtte rechtsachter Van Rheenen weg
te werken, hij miste de bal en center\ JAK liep wel zeer snel van stapel, voor De Groot scoorde zonder moeite.
want niet alleen dat het reeds binden 5 minuten een voorsprong verwierf,
Met man en macht probeerden de
doelman Wille had voordien reeds een Haarlemmers de achterstand in te lopen.
Paar venijnige kogels onschadelijk moe- De Ajacieden roken echter de overwinten maken. Toen de goed op dreef ning en aanvoerder Potharst spoorde
rechtshalf Krist naar de linker zijn mannen tot de uiterste krachts-

Snel succes

voor

Ajax

v leugel afzwenkte en een afgemeten
v oorzet gaf, had centervoor De Groot
anders te doen dan zijn hoofd onder
"Jiet
het leer te plaatsen: de eerste goal was
Seboren!
Dit snelle succes schudde de Haarlemmers eerst goed wakker en zh' gooiden er een schepje boven op. Een hard
Schot van Rechtsbinnen Wette ging rakelings over, een scherpe pass van Bies-

inspanning aan. Het werd de RCH-aanval niet gemakkelijk gemaakt en
verder dan enige ongevaarlijke aanvallen
kwam deze niet meer.

Jhaken.
brouck

Jan Pronk op 15 ronden

kon de jonge Ajax-back Bosbrouck
kamp met grote moeite onschadelijk

In deze periode werkte Biesonvermoeid, maar de Amsterdammers zaten hem fel op de huid.
Ajax nam spoedig het initiatief weer
°Ver en thans kwam het RCH-doel on3er zware druk te staan. Een vrije trap,
Jpor Potharst genomen, deed de bal bij
*£laas Bakker belanden. Op het moment
ti&t deze zou schieten, redde de zwoegende linksachter Willemink schitterend.
Nauwelijks was men van de schrik
bekomen of de jonge centervoor De
Groot brak d00r... Een kogel, maar
een elegante zweefduik van Wille
Voorkwam een doelpunt.
De Amsterdammers gaven het nog
"fet op en weer moest de RCH-doelman
een knallend schot wegranselen.

Wielrennen in het
buitenland
Op de winterbaan te Parijs, is Zondagsprintwedstrijd verreden
tussen Harris, Bellenger en Van Vliet in
drie ritten met twee en één rit van drie.
Harris klopte achtereenvolgens met
groot gemak Van Vliet en Bellenger en
won daarna ook de vierde rit, zodat hij
eerste werd in het klassement.
Van Vliet werd in alle ritten geslagen
en moest met de derde plaats genoegen
nemen. Hij bleef ver beneden zijn normale vorm, waaraan het feit dat zijn
vrouw kort tevoren een operatie had
ondergaan niet vreemd zal zn'n geweest.
middag een

De wedstrijd met motorgangmaking

—

werd gewonnen door Lesueur die al zijn
tegenstanders en reeds na enkele minuten de wereldkampioen Jan Pronk lapte.
Onze landgenoot was geheel buiten
gelijkmaker,
en eindigde als vijfde en laatste
vorm
RIJ een ongevaarlijke uitval van RCH met 15 ronden
achterstand!
beging de Ajax-stopper Elzer een
1 Lesueur
Uitslag
stayerwedstrijd:
blunder. Met een vrij speelveld voor zich plaatste hu' de bal te (Fr.) in 1 uur 68.800 km. Op 2 ronden:
2 Lemoine (Pr.) Op 3 ronden: 3 Lohop doelman Visser terug. Voordat
e 2e de bal kon bemachtigen, schoot De mann (W.D.) Op 4 ronden: 4 Leliaert
*Vette naar voren en vrij gemakkelijk (B.) Op 15 ronden: 5 Pronk.
scoorde hij de gelijkmaker.
Ook in de tweede helft bleef de strijd Schulte-Peters eersten in Zürich
a&ntrekkelijk, maar het gebrek aan
Het „koningskoppel" Schulte—Peters,
stootkracht van de RCH-aanval trad
dat de avond tevoren in een koppelwed- Lange Gerrit in actie
?°g duidelijker naar voren. Doelman strijd te Antwerpen de tweede plaats
Lange Gerrit Schulte had het zich
"isser had het vrh' gemakkelijk en we had bezet, is er Zondag
nauwelijks echter in het hoofd gezet die koppige
doteerden slechts twee schoten die ge- 24 uur later
te Zürich in geslaagd Zwitsers op de knieën te krijgen en in
inhielden. Eenmaal knalde rechts- de internationale koppelrace over 100 een jacht waarin ook de best draaiende
buiten Koster het leer langs de ver- km op hijn naam te brengen.
Wagtmans en Dekkers hun rol speelden,
kant van de paal en daarna was
1 Schulte—Peters. Op één ronde: 2 kwamen de beide Gerrits met Rijckaert
rakelings
Wette,
"&t De
die
overschoot. Rigoni—Terruzzi (It.) 14 pt, 3 Meier—
en Van der Velde op één ronde van de
Nötzli fZw.) 83 pt., 4 Godeau—Goussot koplopers.
(Fr.) 66 pt., ö Saager—Schwarzer
op volle toeren
(West-D.) 55 pt., 6 Kübler—Schar (Zw.)
het
duo
BosMet nog twintig kilometer voor de
het feit dat
boeg leek de strijd in een beslissend
kamp—Potharst niet op zijn sterkst 8 pt.
"Peelde, bleef het de situatie volkomen
feester. Het begon zelfs bij Ajax beter
le kloppen. De middenlinie sloot beter
*4n en thans trok Ajax fel ten aanval.
Linksbuiten Bartels was in deze pezelfs uitstekend op dreef en de
*tCH-defensie kreeg het zwaar te verWille was echter in prima
y°rm en op spectaculaire wijze hield
Door
resultaten is
zijn doel nog schoon. Een tweetal TIET gelijke spel van Portsmouth tegen Preston de standdeze
p'Jr ners,
aan
plaats
de kop van
niet
van
hun
North
End
heeft
de
leiders
-""
I°
uiterst scherp door Bartels voor
de ranglijst: Portsmouth
als
Tottenkunnen
omdat
zowel
verdringen,
;jo el geplaatst, bezorgden de Haarlem- ham Hotspur zo vriendelijk waren Arsenal
te verliezen, respec- 28 uit 19, Botton 26 uit 19,
echter benauwde ogenblikken,
tievelijk
City
met 2-1 van Stoke
en met 3-2 van Arsenal 26 uit 20, Charl"flans was Ajax duidelijk de meerdere,
e h doelpunt hing in de lucht.
Liverpool. Voor de Spurs betekende deze nederlaag ton Athletic 25 uit 20.
duikeling van de derde naar de zevende plaats,
In de Tweede Divisie beïoch kwam dit op verrassende wijze een
doch voor Arsenal was het slechts stuivertje wisselen hield Rotherham de leiding
met Holton Wanderers, dat tegen Manchester City door een 4-3 zege op Bury,
met 2-1 in de meerderheid bleef en dat nu de tweede waarmee het ongeslagen
over amateurisme plaats achter Portsmouth bezet.
thuis-record in deze competitie werd' gehandhaafd.
in voetbalsport
Portsmouth heeft in
Sheffield United, dat lange
Afgevaardigden van de voetbalbonden Preston alle zeilen moeten
tijd aan de kop heeft geDe Engelse League
*n Finland, Denemarken, Noorwegen, bijzetten om een draw in
staan, verloor opnieuw en
de wacht te slepen. Twees*eden en Nederland,' dat vertegen- maal
wel
van Everton. Het
de
gastheren
namen
was door de KNVB-voorzitter (zonder
woordigd
moest
nu zijn tweede
Liverpool
was
bij
de
a
Torn Finney) de man
j rel Lotsy, hebben te Londen een conplaats afstaan aan BrentSchotse
linksbuiten
leiding;
Billy
doch
de
Duggie,
gehouden over het amateurisin de ontmoeting
e' Gedelegeerden van de voetbalbonden binnenspeler van Ports- Liddell, die alle drie doel- ford, dat
tegen Huil City met 2-1
mouth
Blackpool,
scoorde.
punten
die
over
een
keiEngeland, Schotland, lerland en
ales, die als waarnemers bij de be- hard schot beschikt, maak- dat danig verzwakt was de meerdere bleef.
tweemaal gelijk. Het door de afwezigheid van De uitslagen van de eerste
zoekingen aanwezig waren, dienden in te
trotse record van Ports- de beide beroemde Stans
gevallen van advies teneinde te
divisie luiden:
ohien tot een grotere uniformiteit in mouth, dat sinds 1925 nog
Mortensen en Matthews
2—l
City
Bolton—Manch.
een wedstrijd in
kon het tegen Man- Burnley—Chelsea
I—l1—1
tjft uitleggen van de reglementen be- nimmer
is
verloor,
Preston
dus
bechester United niet bol- Charlton—Huddersfield 4—o
het amateurisme. De bespreFulham—Wolverhampton
werken. Met een 2-0 ach- Manchester Tl.—Blackp. 2—2
hadden een voorlopig karakter. houdendegebleven!
wedstrijd
In
terstand bleef het kranig Middlesbr.—Sunderland 3—l
tegen
k°e respectieve bonden zullen de Liverpool
o—2
was Tottenham doorvechten, doch kon niet Newcastle U.—Derby C 2—l
aan de orde gestelde onN. E. —Portsm, 2—2
rwerpen in eigen land bestuderen al- zeker niet de mindere, verhinderen dat de eind- Preston
2—l
Stoke City—Arsenal
Spurs
maar
de
overdreven
stand
3-1
voor
Manchester
ens
*i"
concrete voorstellen ter tafel
Tottenham H.—Liverpool 2—3
grote
spel.
hat kart*
De
werd.
*"en worden gebracht.
Weet Bromw.—Aaton V. i—3
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De „eeuwige tweede” Beekman

eindelijk

INDERING
Internationale

Wageningen niet verder
dan gelijk spel

eerste

Beter gemiddelde bezorgde hem
kampioenschap kader 47-2

—

De 31-jarige Amsterdammer Philip Beekman,
AMSTERDAM, 2 December.
„de
eeuwige
tweede" genoemd, heeft bewezen dat hem die
wel eens schertsend
bijnaam ten onrechte Is verleend. Zelfs voor de laatste wedstrijd tegen zijn grote
rivaal Toon Mol, stond zijn kampioenschap van Nederland groot biljart kader
omdat zijn voorsprong twee punten bedroeg, maar
47/2 reeds vast; niet alleengemiddelde
zoveel hoger was dan dat van Mol. Ook
ook omdat zijn algemeen
nadat hy deze partij had verloren, bleek dit gemiddelde toch nog voldoende om
hem èn het kampioenschap èn de promotie naar de hoofdklasse te bezorgen. Mol
eindigde als tweede met een gelijk aantal punten.
Tot aller verrassing klopte Zaterdagavond de Limburger Van Reyen de candidaat voor de titel Mol in 12 beurten,
waarbij een prachtige serie van 146, de
hoogste van het tournooi. Beekman had
evenveel beurten nodig om met de Hagenaar De Jong af te rekenen, waardoor
hij zijn algemeen gemiddelde wat kon
opfrissen
Dat dit geen overbodige weelde was
bewees zijn slotpartij tegen Mol. Deze
was er natuurlijk op gebrand om zijn
stadgenoot de eerste nederlaag in dit
tournooi toe te brengen, al was zijn
eigen kans op de titel practisch nihil.
Het werd een langdurige, zenuwslopende partij, waarin beiden 33 beurten
nodig hadden om de 300 vol te maken.
Beekman kwam net 13 caramboles te
kort om zich ongeslagen kampioen te
noemen, maar zijn gemiddelde over de
vorige partijen lag te hoog om door het
zwakke gemiddelde van deze laatste
partij (8.69) beslissend beïnvloed te
worden.
Van Reyen slaagde erin de derde
plaats achter Mol te veroveren, door
Wijdeveld op 230 caramboles te laten
staan en De Jong was goed voor de
vierde, ofschoon hij in zijn laatste partij
tegeri de Rotterdammer Van Amen niet
verder dan tot 100 caramboles kwam
Hooymans en Hendrickx hadden 55
beurten nodig om de 300 vol te maken,

Een niet alledaagse actie tijdens de
wedstrijd DWS —Go Ahead. Jan Klein
kopt via de doelman de bal in waardoor
DWS met 2— o voor kwam tegen de Deventernaren. Achter Klein zijn clubgenoot Koevoets en een Go Ahead-back.

d.w.z. alleen Hooymans kreeg het zo
ver, want de Delftenaar kwam er net
3 tekort.
Opmerkelijk is, dat, gezien het gemiddelde, van de acht spelers er vijf zouden
moeten degraderen naar de tweede
klasse. We schrijven zouden, want
Van Amen, Wijdeveld en Hooymans'
speelden op invitatie mee, zodat zij niet
degraderen. De Jong en Hendrickx ondergaan dit lot echter wel, omdat zij
meer dan 10 procent beneden de mini-

wedstrijden
in Amsterdam

Blauw Wit in sommige
periodes veel sterker

Drie Amsterdammers boksen
hun eerste proefpartij

mag heel tevreden zijn met het gelijke spel
tegen Blauw-Wit op eigen terrein.
Het was gedurende bepaalde perioden van deze wedstrijd, vooral
in de tweede helft, niet te merken,
dat hier de hoogst geklasseerde
voetbalde tegen een club uit de
lagere regionen. Het veldspel van
de Amsterdammers was beter en
geestdriftiger, maar de verdediging van Wageningen, met doelman Geutjes hield stand.

Op 13 December worden in Bellevu»
te Amsterdam internationale bokswedstrijden gehouden. Het lag in de bedoeling op deze avond de Nederlandse
halfzwaargewicht kampioen Schagen te
laten uitkomen tegen de Belg Honore.
maar de onderhandelingen voor deze
partij zijn niet tot een goed einde gebracht.
Nu zullen drie nieuwe professional!

hun eerste profpartijen boksen. In het

middengewicht

start

Jan Hagenaar

tegen John Gilbert (België). De half.

zwaargewicht Nico Cramer komt uit

tegen de Belg van Gombel en de zwaargewicht Dijkman bokst tegen de Belg
Jacmin. Al deze partijen gaan over zei
TJET spel golfde snel op en neer en ronden
van drie minuten. Het programA reeds
kort na begin noteerden we ma wordt aangevuld met amateurpareen schot van Gieltjes op het Blauw- tijen: Zwaargewicht: De Voogd (Beerta)
1
Wit-doel en een doorbraak van Heffels, tegen Demulder (Antwerpen).
Licht
waarna doelman Geutjes het schot weltergewicht: Winkelaar (Amsterdam):
stopte.

tegen Anmot (Antwerpen). Weltergewicht: Benjamins (Amsterdam) tegen,
Lenders (Arnhem). Middengewicht: Van,
de Waard (Amsterdam) tegen Midavain»
(Utrecht). Zwaar weltergewicht: Van
Eyk (Amsterdam) tegen Lucas (Amsterdam); Offenbeek (Adam) tegen
4.76 worsteling gelijk.
Van der Weerd, die in de eerste Mazurel (Amsterdam).
5.45

Na ongeveer twintig minuten kopte
dan linksbuiten Gieltjes van Wageninmumgrens gebleven zijn.
gen fraai in, nadat hij de bal van de
De uitslagen van de zevende en goed spelende Zeiler via R. Jansen had
laatste ronde waren:
ontvangen. Maar al twee minuten later
300
61
Van Amen
21
14.28 maakte Van Wijngaarden uit een doelDe Jong
Hooymans
Hendrickx
Van Reyen
Wijdeveld
Mol

100

21
55
55
26

300
297
300
300

Beekman
287
De eindstand luidt:

33

33

49

pnt
1. Beekman (Adam)
2. Mol (Adam)
3. Van Reyen (Heerlen)
4. De Jong (Den Haag)
5. Van Amen (R'dam)
6. Hendrickx (Delft)
7. Wijdeveld- (Adam)
8. Hooymans (Den Haag)

33
31
41
41
56

'26

230

25

12

h.s.
123

12

91

10

146

6

78

5
5

85
79

3
3

59
71

5.40 twintig minuten van de strijd niet veel
11.53 kans kreeg, had geen succes met een

8.84 schot uit een voorzet van Bleyenberg.
9.09 Vóór de rust hielp de paal nog het
8.69 scoren door Wageningen te verhinderen.
Na de rust ging de strijd vrij gelijk
op. Aanvankelijk waren de gastheren
gem. wat meer in de aanval, maar vervolgens
16.17 namen de Amsterdammers het initiatief
9.73 over. Heffels en Van Wijngaarden stel9.64 den doelman Geutjes duchtig op de
8.11 proef. Er werden een aantal prachtige
8.69 kansen gemist, ook aan de zijde van
waar een schot van
7.08 Wageningen,

Zege

voor HUMEZ
In een partij over 10 ronden heeft de
Fransman Charles Humez, kampioen
van Europa Weltergewicht, gisteren te
Rijssel op punten gewonnen van de
Amerikaanse middengewicht Bobby
Dawson.

Ook WEIDIN wint

De Oostenrijkse zwaargewicht J«
Weidin, oud-kampioen van Europa,
heeft Zaterdag zijn partij tegen Johnny
7.36 Bleyenberg geen doel trof. De eindstand Arthur in Johannesburg gewonnen door
knock out in de 3e ronde.
7.35 bleef I—l.

6
Uitslagen zaalhandbal

Korfbal overzicht

WEST A
Dames:
DW I—Tavenu 1 4—o; AHC—J OS 6—o;
Oosterpark 9—Sagitta 2 I—2; Amersfoort—
Niloc 1 6—l; HHC—Vriendschap s—o; Amersfoort—ADA 6—2; HHC—Sagitta 1 2—B; He2—Niloc 2 3—6; Unitas I—TIW s—l;
Nu voor bijna alle clubs de eerste helft van de competitie er op zit, zijn er racles
AHC 2—Muiderberg 2—l; Oosterpark 2—JOS
slechts twee die er tot dusver niet in slaagden om ook maar één enkel puntje 2 o—6; Unitas 2—SDC 1—1; Tonido—GVA
binnen te halen. Dat zijn in Oost A (Overijsel) Rapiditas en in Zuid KCT, wier 0—1; DW 2—Tavenu 2 s—o; Aalsmeer—
positie totdusverre niet rooskleurig is. Wat de leiders betreft: alleen in Noord- Concordia 2—4.
Holland staat de koploper
in schier onaantastbare positie; Meisjes:
Westerkwartier
Blauw Wit a—DVAV 6—3; Tavenu a—
in de vijf overige eerste klasse-afdelingen is echter nog volop spanning. De wed- Zeeburg a 3—4; Zeeburg b—Volewijckers
4—5; Vriendschap a—SVL a 7—o; JOS—
strijden van Zondag hebben weinig verandering in de stand gebracht.
Tonido 3—2; SVL b—BI. Wit b o—3; Zeeburg
In Noord-Holland gingen, doordat Koog
Het wekt nauwelijks verwondering c—Vriendschap b 2—2; 81. Wit c—Tavenu b

Rapiditas

KCT nog puntloos

en

—

dat in Zuid DETO opnieuw njet dubbele
cijfers overwinnaar bleef. Nu moest
ODILO er op eigen terrein met 10-2
aan geloven. PSV, dat vrijaf had, behoudt. ;chter met een punt voorsprong
de eerste plaats. Rust Roest kon het in
Eindhoven tegen de club van dezelfde
naam niet bolwerken en ging met 4-3
Westerkw. 9 18
."Swift
9 7 ten onder. KCT leed zijn negende nederBlauw Wit 9 12
LUTO
10 7 laag in successie
en wel tegen ODC met
K. Zaand. 9 12
10 5
Archipel
3-2.
Rohda
9 12
DED
9 3
Allen W. 10 10
PSV
10 19 Eindhoven 10
8
DETO
10
18
OEC
10
7
Van de vier best geplaatsten in Zuid- Sportlust
9 13 Rust Roest 10
4
Holland liet alleen Deetos een steek ODILO
10 9 KCT
9 0
vallen door met 3—3 gelijk te spelen
tegen HKV. Het Zuiden maakte korte
metten met GKV, dat tegen de vier
doelpunten van de Rotterdammers er
niet één kon stellen; Ons Eibernest
sloeg Fluks royaal met 9—2 en Span-

HereH:

Unitas 2—WVGV 2—4; AHC 3—Vriendschap
2 2—B; Aalsmeer 3—AHC 2 3—10; Aalsmeer—
Concordia 1 24—7.

Beter tien druppels zweet
voor de vrede,
dan één druppel bloed
voor de oorlog!

E.T.O. verloor in Hoofddorp van Animo
en Swift op eigen terrein van B.D.K.
Nautilus wist het te klaren tegen S.D.Z.
(3-1), terwijl Zaanlandia een plaats is
gezakt na het gelijke spel tegen SEMO
(2-2) en omdat W.M.S. de belangrijke
wedstrijd tegen Z.R.C, wist te winnen

Het Zuiden 10 19 HKV

9 6

9 15 Achilles
9 14 Gymnas.
10 13 Fluks
9 8

Deetos

Vicus Or.

10

6

10 4
1

10

Rightersbleek zorgde in Oosi A
(Overijsel) d aansluiting met leider
AKC, welks wedstrijd tegen Hellas
werd afgelast, niet te missen. Met een
7—4 overwinning keerde het van ZKC
terug. Groen Zwart ging in eigen huis
tegen Naas met 3-2 onder en Rapiditas slaagde er ook ditmaal niet in de
hatelijke 0 achter zijn naam weg te
krijgen, al was de nederlaag tegen

DOS slechts op het nippertje
AKC

12
12
9 12
9 11
10 11

Rigtersbl.

ZKC
HKC
DOS

(4-3).

7

Naas

9

8

Hellas

7

Rapiditas

8

10
4
2
0

7

Groen Zw.

In Oost B (Gelderland) ook al geen
opmerkelijke uitslagen. VADA hield de

zwaarste concurrent Wilskracht er met

4-2 onder en Oost Arnhem zorgde door
een 6-5 zege op Steeds Hoger met deze
club in punten gelijk te kor-.en, al betekende dit niet het ontlopen van de
onderste plaats.

VADA
Wilskracht
EKCA
Novicmag.

8 15 SOS
8 12 Steeds H.
8
8 O. Arnhem
8
8

8
9
9

15

5
5

Zowel Vitesse aU VKC wonnen in
Noord hun wedstrijden, respectievelijk

Sparta met 7-4 tegen

Noord-

Oosten met 6-1. WWMD, dat zich na
een zwak begin zo goed herstelde, bleef
nu met 4-3 over Wordt Kwiek baas.
Rood Wit—Friso werd een puntenverdeling (5-5).

i
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Geboren:
Yvonne Marina
dochter van
Annie en Henk

f

Burgemeester
Amsterdam, 3 Dec. '51
Spaarndammerstr. 20 hs

philips

ÜH

*

Alles op gebied

December
"

*
van

**

*
*

infrafhils

de arbeidersklasse. Jouw
strijd zullen wij verder
voeren. Rust zacht kameraad.
C.P.N., afd. Slochteren.
Slochteren, 29 Nov. 1951.

woningtextiel.

HERENGRACHT 228

fDXI.EDEREN

—

TEL. 42983

11— 9 St. Pancras 11—10
VI. Vogels 12— 9
11— 8
11— 6 nthoorn
11— 4 DSS
11— 7
11— 4 NAS
11— 7
11—8

TIW
SLTO

'

RODI

*

BEDDEN

—

VEERSTRAAT 50

*

*

Eland

v.

—

...

-

t

Elandsgracht 59

Kristal Nylons, 51/15
Geminderde Nylons 54/30

2,95
3,95

Amerik. Heren Anklets m. Nylon

2,55

;:warte naad 51/15

—

HILVERSUM

58568

extra lang. 54

Een nuttig St. Nicolaas geschenk

D^/5
CABRALSTRAAT 36

- ,

Joh. L.v. Lingen

JAPONNEN

Wij zoeken voor dir. indiensttreding controleuse en gerout.
machinestiksters. Beetz' Confectiefabriek, Keizersgracht 337.

C

Davisstraat 17
Tel 88384

„Bruco" _

Maandag

het adres

in

West

voor

merk-radio's
en

N«vfT wasmachines

Ailm ie fttiyterweg 39

en,

Dinsdag
4 Dec.

Te koop

gevraagd

0.1.v. gedipl. dansleraar
Beginners 7—8.30. Halfgevord. 8.30—11.
St. Nicolaas aanwezig

BOEKENBAZAR
met attracties
8 uur

—

toegang vrij

Kaarten voor de voorstellingen verkrijgbaar bü de portier van Felix Meritis. Ook telefonisch reserveren onder
no. 62565 is mogelijk.

's Avonds rijwielstalling aanwezig!

J

!

NAAIMACHINES GEVB.
Nwe Lellestraat m teL i454

VFPT PFin
v*__
UÏ.I.U

fMT

iC\tl

rONniTIFS
wnwuw

St.
die

’’

Nicolaas-cadeaux

in de smaak vallen
Lederhandel
„CHRISPIJN"

...

Er is maar één adres voor
fruitmanden.
Prima
spullen
voor uw dure geld.
HIJGEMAN,
Mercatorplein 16, telef. 84951.
BEHANGEN? SCHUWER,
De Kempenaerstraat 35 11.
BESTELDIENST

H.H. SCHILDERS

’’’

om te noteren; Siccatief 90 et
per liter. Peut 30 et per liter.

Thinner.

’

Fa. Jac. Bakker,
138. Tel. 57517.

WeesperstJV

waasvrij
1.20 pef
liter. Stopverf 50 cent p. kilo.
Super dekwit ’1.60 per kilo.
Standwit v. binnen en buiten
f 2.55 per kilo. Bus meenemen.

■
■
'— '- RECLAME-AANBIEDING
„Bakkie", Borgerstr. 181, AmTEXTIEL
STANNY'S
bedstellen f 67.50-87.50. sterdam, telef. 87033. Haalt
en Utrechtsestraat 36, telef. 33691.
f 117.50—127.50. Opklapbed met bezorgt uw goederen.
Stads- Speciale aanbieding in handomb 2"P- f 77-50- Laat uw bed1.50.
schoenen, direct van fabrieß
stel bijvullen, in 1 dag gereed. vracht vanaf
vanaf 7.95, gevoerd.
Beddenmagazijn De Econoom,
Laat nu uw kamers
Elandsgracht 75, telefoon 36913.

’

.

EN WITTEN
15.—. Telefoon 41476.

BEHANGEN

Amsterdam.

1

—— ’

-

BANKETBAKKERIJ
N. W. VAN OPIJNEN!
Het adres

van 4.30-6

r

_.

_

—

.
.

’

in 1 dag gereed. De la Fosse.
Znchorstraat 37. telef. 88478.

’ —.

Denk aan de piek-uren!

’

„

SINGER TRAFNAAIMACHINE
Kattenburgerringspoel
90.

en

WRINGEBBOLLEN

Koop een bankbedi zitplaats v.

Flinckstraat 227.

Wanneer U electrische karweitjes heeft te doen, doet U ze dan
liever na 9 uur of vóór half vijf. Doet U ze vooral niet in de
piek-uren want dan zou het wel eens kunnen gebeuren, dat U
plotseling in donker komt te zitten door overbelasting der

mgp j 't avonds

0.

2 "Pers

f

I

LEREN JASSEN

's morgens van 7.30-9

É£

betalings-

VERGROOT UW WONING

~

~,

grootste speciaalzaak

■
l Muziekinstrumenten

’

Amsterdam, tele* 57660.

■
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Geeft met St. Nicolaas een nuttig
leveren
PHILirS RADIO 15

Wjgjenfc.W«
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«land. Bittere
&

door het gehele
Van der Kar, Herengracht 228,
telef. 42983; le van Swindenstraat 117, telef. 55568. Hilversum: Voorstraat 50. tel. 4501.
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Mod. mensen, rfi.l., zoeken dito

,

DEGELIJK

,

f

L

,, .
Meubelen, huisraad

A

ent~

J

w

1
|

Keuze uit
1000 «AAIMACiII.NKs
Alle merken, termijnbetaling
Singel 184. tel. 43337.

"

'

enz.

,

Aardappelen, groenten, fruit

1

HULSTIJN,
Palembangstraat 5, A'dam-O.

kamprs m( y

.
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( Zaken en voorschotte
V»

j
S

RIJWIELSTALLING
aangeboden. Inlichtingen telef.
41745

,j

DAMES!

’

3.-, olie-

met ieder gewenst
watergolf model f 5.—. Maison
Anja. Orteliusstraat 281.
Bespreek tijdig.

OW BED RKI'ARERKN.
otivirH"'' -t-rjclig makeTi. in een
ST. NICOLAAS EN PIET
Hom & Zn. Nwe
dn
I
'7. telefoon 43493. °P bezoek 3.50. Kiene, Hudsonstraat 161 11.
..oSS.
bs

’

.-

„HOBA"

Stoffen en fournituren.

Utrechtsestraat

113, tel. 3990*.
8.90 per r*
1.25 per m.

Zwarte velourstof
mouwvoering v.a.

’’

i#

SPECIALE AANBIEDING
voor St. Nicolaas bij
VAN DER CAAIJ,

Zeedük 117.
Banketletters

f 2.— per 500 gtspeculaas met amandele»
35 cent per 100 gram.

Dikke

Hogenrtnroploin. »«lpf.

—

GRONDVERF
„ANJA"
in zuiver njnoiie 1 1.65 per kg. Permanent aan
Firma Jacob Bakker. Weesper- straat
281.
straat 138, telef. 57517.

'

-—-————

89775.
STEYN'S MEUBELBEDRIJF
Lange Leidsedwarsstraat 6. 1*
STOFFEEBWERK
] prima en niet duur. Beddenrep. 12, 14. Onze winkel en toon»
1 i in 1 dag gereed. Telef. 41476. zalen zijn a.s. Zondag de gehel*

Diversen

New-look
permanent

onder gar.»

’

_..
'

permanent

vergroten

Dag., ook Zondag tot 's avonds
Zt), die zich beschikbaar wille»
10 uur (volgens afspraak)
ALGEHELE MASSAGE
stellen als
door gedipl. masseuse: ClemenBESTUUESLID
tine de Kok, telefoon 46378, voor een op te richten vereril'
Brouwersgracht 84 hs, Adam. ging met hot doel een goed b»"
lang van de arbeidersgezinne»
te waarborgen gelieve te schril"
Met garantie
ven onder no 5885 bur. van dit
PERMANENT
3.50
Cold Wave f 7.—. C. H. Onclin. blad.
J. M. Kemperstraat hoek Van

PENSION

(«een beroeps) voor 1 of 2 aleenst mn personen|
bü a ii«, enstaande dame. Br. ond.
no f1521 bul van dit b]ad

i

van dit blad.

_

% of
eenvoudig; maar

VRIENDEN
voor gezellige omgang. Br. ond. A
no 9516 bur.

-

,huizen
1 l Kamers,
.
v
J f

Schoenen

HERENKLEDING
tevens reparatie.
naar maat a contant of op abon„PRIMUS",
nement v.a.
25.— per maand. Mercatorplein 12, Adam.
Derksen en Zn, Celebesstr. 22.

1

Woningruil

-

lste KLAS DAMES- EN

WONING
KRIJGT OM GASTEN?
m voork., tussenk., achterk.,
met eigen ateliers. Bet. desgew. s i aapk en keuken, huur f 5.15, Wij verhuren bedden, stoelen,
in overleg. Kerkhoff, Hekel- ruilen voor wonin met 4 a 5 tafels, glaswerk, porselein enz.
veld 4: v. Houweningenstr. 49. kam ers. onversch. waar. hogere Ger. Douplein 21, telef. 99557.
huur geen bezwaar. Br. ond. b.g.g. 96539. Amsterdam.
f
] no 588Shur van dit blad
Radio's
Neerlands

HuweJij' en enz.

half gevorderden
en personen boven 28 jaar

-

-

v*&r^
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_ _ _ ____________
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in de piek-uren. Zuinig ook mét licht! 's Zaterdagmiddags
's Zondags zijn er geen piek-uren.

Hedenavond
g uur

_="

de bekende
GEMAKKELIJKE

r^!Sk
S

Korte Nieuwendijk 45
DIERENHANDEL
Can. Bags Tuigleder
14.59
Poesjes v.a, I.—, hondjes v.a. Kalfs. portem. m. portef.
3.95
3.
Opname van bü u over- Rund Portem. m. portef.
1.50
tollige dieren. H. van Euwen.
Actentassen in alle prijzen
28,
Adam,
Westerstr.
tel. 47184. Zeemlappen vanaf
75 et

Westerstraat 198, Amsterdam.

«^

Dus geen stofzuigers, strijkijzers of andere toestellen gebruiken

DANSLES

Vwt/VW

■^r

I

voor de fijnproevers!
Zondags geopend van 10—1 uur.
vernieuwen in een week onder lste Oosterparkstraat 173—178.
betaalt L. Wagenhuis voor ge- 3 a 4 personen. Met één handomdraaien een compleet 2-pers. gar. Burgers, Prinsengracht 170 telefoon 56907.
hele en gedeeltelijke inboedels, bed v a f 150 —, tuimelbedden telefoon 45287.
TONEELVERENIGINGEN,
kinder»
Speeltuinverenigingen,
c°mpleiken
ombouw
met
bed.
naaimachines en tapijten. Ger.
operettes.
Heeft u costuum»
en gordijn
115.—. Fabriek: Een goed boek uit de
nodig (ook voor St. Nicolaas)?
Doustraat 109, telef. 26481.
Spaarncammcrstraat 32 in de
STADIONWendt u tot mevrouw Bekker.
poort. Zaterdags geen verkoop.
LEESBIBLIOTHEEK
Hercul°sstraat 134. telef. 22662. magazijn Ger. Doustraat 244,
4I
BEL EN
telef. 99969. Privé: Alb. CuypNU OF NOOIT!
t
T
«
»
en J.
L.
13. Uw cd overtr
Schram. Rozengr.
straat 268.
POWER
haalt tegen de hoogste prijzen In éfa d
-*
Prasi
R
ch
1.70, zink f 1.85,
b.v lood
Het adres voor stofzuigerankerHET ADRES
straat m uïet 57029
jaar
wikkelen,
1
garantie,
auto-accu s
10.—
20.—.
voor keren, veranderen en rep»»
le Looiersdwarsstraat 14, telef. reren van uw kledrng: Mercs*
Oude geysers gevraagd.
Nog voór de feestdagen beki e
34625.
torplein 32 ÏII, Amsterdam.
den wij
2
4
stoelen
clubs,
aangeboden
koop
WIJ VERHUREN GLAS
Chocoladeletters vanaf 20 cent
_y voor 110.—. stof inbegrepen. en serviesgoed voor bruiloften
en nog veel meer lekkers.
8,
Berenstraat
telef. 33455.'
u.itui..muni
en partijen. H. Hazenberg, Van
NAAIMACHINES
„HIJGEMANS"
Kinsbergenstraat 62, tel. 87935. Mercatorplein 16,
BEDDENREPARATIES
telef. 84951.

centrales.

1

~

straat 131.

Schemerlampjes
vanaf ’2,95 (
Huiskamerkap met glasplaat
’9,75
le klas reparatie-inrichting
r)

f?Orv£?Pv
o_/ilO»l

Iln

Saenredam-'

„r_T„.'

Telefoon 81608

goederqpmratit

.

SM?

JAPONNEN, BLOUSES,
rokken,
I.— vooruit, vervol0.25 per week. Br. ond.
gens
no 9518 bur. van dit blad.

één dag sereed Tel 48363I Qroen's Beddenmagazijn, alleen

JONGEN
16-18 Jaar voor bakkerij- en

(bij Mercatorplein)

t/oor

FrQ* Per mm w
«*"*
BerrekMngzoekenden 10 «ent

"—■—■■— „„

half
vijf!

ALBERT CUYPSTRAAX 213

Beperk efie slijtage

&Mf

AMSTERDAM

Personeel
gevraagu
-rersoneei -evraaffd

Gauce, 30 Denier

Bep's Textiel paradijs

voersTAP v)
wsr eetoi

K

BEÜDENREPABATIES

vóór

4,95

Grote sortering DAMESJUMPERS en VESTEN
tegen scherp concurrerende pryzen
Let op het juiste adres

l€D£*£

—

_.

)

plaatst.

*

van 7,95 voor 4,95

koopt U bij

*

Telefonisch op te geven annonces:
Indien vóór 12 uur opgegeven, wordt
Uw advertentie nog dezelfde dag ge-

AM. GEMINDERDE NYLON

J

DEKENS

Dl

Strijk

. . .. .. „
" . ’
. ~

West-Frisia—HFC 3—2; HVC—VVA
o—o (o.p. WA); Baarn—Alcm. Victrix 3—2:
OSV—Helder 2—o; B: HRC—Zeeburgia 2—2;

Wij leveren al
onze artikelen on

téwst\

rijwielen

Levering door het gehele land.

TEL. 4501

TWEEDE KLASSE A: ZFC—Stormvogel»

1—0;

ASVK gaan dóór!

9 UUR GEOPEND

keukentjitrustingen

—

WEST i

—

* onderzetkasten
* VANBEDDEN. **

BEDSTELLEN

en

Btmm/t

Grote sortering
tabak, sigaren en sigaretten

Nylons met

todejopgstraar. 6

Sloterdfjk
SNA

Voetbaluitslagen

Schoten—De Kennemers o—3; DWV—Volendam I—4; UVV—ZVV 4—o.
DERDE KLASSE A: Rivalen—TOG I—3;
Velsen—De Meteoor I—2; Vitesse—Kinheinl
3—o; Always Forward—DCG 2—3; OWO—
In de AVB vielen nogal wat verrassingen te noteren. Zo verloren in afd. A zowel Terrasvogels 5—2; AVIC—APGS 3—4; B:
IJ-boys als TOS/Actief en Vespucci, zodat de spanning aan de kop zeer groot is DEC—Watergraafsmeer 2—6; ZSGO—RKVVA
I—2; DEM—Halfweg 2—2:
geworden. In de andere afdelingen Het nóch Eland, nóch ASVK een steek vallen. 4—o; KW—JOS
SDW-WFC 0-5; C: QSC—Zaandijk 2-li
wedstrijden
Twee
hadden een onregelmatig verloop. Bü Ahrends-Amstel moest GVO—IW 1—0; Alkmaarse Boys—Hollandi»
bij een 3—2-stand in het voordeel van Ahrends worden gestaakt, omdat het gehele I—3; Wijk aan Zee—CSV 3—3; Beverwijk—
1—1; BKC—WSV I—4; D: CDN—
Amstel-elftal, toen een Amstel-speler van het veld werd gestuurd, met hem mee- Ripperda
Allen Weerbaar 2—2; HMS—Fortitudo 2—o!
ging, terwijl bü Centrum-Eland de scheidsrechter op een gegeven moment niet Patria—Holland 2—l; Donar—EMM 2—2.
verder wilde laten spelen, alvorens het publiek, dat zeer rumoerig was, het veld
VIERDE KLASSE A: Schagen—Oudesl ui»
4—o; Texel—ZAP 4—2; RKAFC—Watervogels
had verlaten. Toen dat gebeurd was, ging de wedstrijd verder.
4—2; Bergen—Vrone 0—0; DTS—Grasshoppers 2—7; Wieringerwaard—VZV 2—6; B'
Roda nam in afdeling A tegen IJ-Boys weer een puntje nu het met een I—l HSV—MFC 7—l; Monnikendam—Purmersteijn
De Rijp—Limmen 1—0; WW—Rander»
o—2;
in de eerste helft een I—o voorsprong gelijkspel tegen P en T genoegen moest
Meervogels—Zouaven 2—4; Assendelft
en stond die niet meer af. Meerboys nemen. Vliegende Hollanders blijven I—2;
—St. George B—3; C: TDO—OFC 2—4: TD\V
bleef tegen TOS/Actief met niet minder eveneens meetellen. De Schiphollers —LOC 2—3; JHK—WB 4—4; WZ—Zilverdan s—l baas in eigen huis en hetzelfde wonnen van Fokke met 3—2. SDC meeuwen 1—0; KBV—DRC 4—2: D: Nautilu»
2—l; Wilskracht—De Pionier 7—o;
deed WMHO, .dat Vespucci met een 6-3 kwam evenals P. en T. een puntje ver- —SDZ
SEMO—Zaanlandia 2—2: ZRC—WMS 2—4;
nederlaag terug stuurde. Heemskerck der van de onderste plaats af, door het Swift—BDK
ETO—Animo o—3; E:
DVAV—De Meer 3—3; Wilhelmina Vooruit—
kon het, zoals verwacht, tegen Amstel- gelijke spel (1—1) tegen ZSVC.
RODI 3—2; SLTO—SNA I—2: Oranje Zwart
zwaluwen niet redden en verloor met Afd. A
—Madjoe 2—l; Meervogels—TlW 3—l: NEA
4—l, terwijl ook Herenmarkt, zij het U-Boys
10—15 Roda
11—12 —Sloterdijk 0—1; F: NAS—Bloemendaal 1—1:
DSS—DIO I—3; EHS—Aalsmeer 1—1: Vlieg.
met bescheiden cijfers, de verwachte ne- WMHO
11—15 St. Mart.
12—12 Vogels—Lijnden
I—2: G: SEC—ADE 3—2;
(1—2).
leed
tegen
derlaag
11—15 Heemskerck 11
St. Martinus
Amst.zw.
7 WEST I (ZATERDAG)
DERDE KLASSE:
Zoals gezegd, klopte in B Eland aan Meerboys
SSW—Kennemerland
12—15 H'markt
11— 4 3—3;
0—1; Urnuiden—Zuide kruislaan Centrum. Bij de stand 4—2 Tos Actief 10—14 Ahrends
10— 4 dvogels Huizen—SlZO
o—l.
voor de Elanders werd hun keeper De Vespucci
11—13 Amstel
8— 2 VIERDE KLASSE A: PVF—NDSM I—6!
Marken—AGT 3—3: Dindua—Blauw Wit I—2:
Bic met de bal en al, volgens de scheidsJong Holland—KMVZ 0—1: B: Telefonia—
rechter op strafbare wijze, achter de Afd. B
AMVJ 2—5; WGA—De Geuzen o—4; VEW-Eland
Neerlandia
11—
9
12—18
OSO 2—5.
doellijn gewerkt. Omdat de scheidsrech11—16 Centrum
11— 9
ter geen doelpunt gaf, ontstond het la- SCA
9— 7
11—15 Sport
waai, dat hem tot ontruiming deed be- Olympus
Sch.haven 10—14 Ontwaakt 10— 6 Vogels—Ontwaakt I—s;
doelpunt en won met 5—2, nadat aanCentrum-10—13 ADW
11— 6 Eland 2—5. C: Fokke— Vl. Hollanders
sluiten. Eland maakte toen nog een ODA
11—12 81. Vogels 11— 3 2—3; SDC—ZSVC 1—1; ASVK—ASR
voerder De Bic zelf nog een Elander van AGS
3—2; ASV—BPC 3—2; Gold Star—P ei
het veld had gezonden en een andere
C
Afd.
T
I—l.
het veld 'egens een ernstige blessure
ASVK
10—17
BPC
11—
9
ruimen.
had moeten
ASV
11—17 SDC
10— 8 TWEEDE KLASSE A: Ambon—BW3
5 1 nederBlauwe Vogels is er na de s—l—
11— 6 6—2; DES—DWG I—4; Mulderberg-Gold
Star
11—15
Pen
T
laag tegen Ontwaakt wel zeer slecht VI. Holland. 11—15 Fokke
10— 5
voor komen te staan. Neerlandia kan Victory
10—10 ASR
11— 5 TWM 4—2; RCA—MVKV o—6. BS
wat ruimer ademhalen nu met 4—3 ZSVC
DVOS—Taba o—6; CDW—OoaterparK
10— 9
van ADW dat nu ook weer lelijk in het
3—l; Schellingwoude—Muiden
s—lï5—lï
Hier volgen de volledige uitslagen:
gedrang komt, gewonnen werd.
ODIV—ABIM
2—3.
EERSTE KLASSE A: Ahrends—AmASVK gebruikte in C met het onderaanstaande ASR geen consideratie. Met stel (gest); Amstelzwaluwen—HeemsDERDE KLASSE A: Afiekewalda—St
7—o toonden de Kattenburgers dat ze kerck 4 —l; Herenmarkt—St. Martinus Louis 3—2; Amstel Boys—KDO 1—0:
Meerboys—TOS-Actief
4—l;
er ernst van maken. Intussen blijft ASV I—2;
goed volgen, zij het na een moeizame WMHO—Vespucci 6—3; Roda —U-Boys Fit—Argonaut o—3. B: Franklinboys—
3—2-winst op BPC. Gold-Star verloor I—o. B: Neerlandia—ADW 4—3; 81. TOB O—7.C: Wagenaar—Tavenu 4—l.

SITTERS & VAK DER KAIt
le
SWIN DENSTRAAT 117
TEL.

Alle soorten fantasie Nylons.
HERENTORTEMONNAIES

.

Verrassingen in de AVB-competitie
U-Boys en TOS-Actief verloren -

Voor de Feestdagen

F. WEEMA

jaar. Zijn gehele leven
stond hij in dienst van

het weer uitstekend en wist een kost-

baar puntje uit de wedstrijd tegen Bloemendaal te veroveren. Vliegende Vogels
tenslotte verloor van Lijnden met 2—l.
De stand in 4 E:
De stand in 4 F:
WV
11—19 EHS
11—16
Meervogels 11—16 DIO
11—15
11—15 NFC
11—13
De Meer
12—15 Aalsmeer
11—13
Madjoe
DJK
11—13 Bl.daal
11—13
11—12
Or. Zwart 11—12 Lijnden
DVAV
11—12 HEDW
11—11
NEA
11—11 VDO
11—10

philishaves

2.—
2.50
"*"*., I.—
0.50
Sigaren v.a
■>..,, 0.10
Van Weelden's gestripte Braziel tabak en sigaren ook
verkrijgbaar

DDZE WATERMULDER
in de ouderdom van 79

magere zege op de hekkesluiter RODI
(3 —2) wat vaster op de eerste plaats
komen te zitten. Meervogels maakte
geen fout en won van TIW met 3—l.
Maar De Meer boekte slechts een punt
tegen DVAV en Madjoe verspeelde twee
kostbare punten tegen Oranje Zwart.
Sloterdijk deed het niet slecht en behaalde twee kostbare punten tegen
NEA. SNA tenslotte gaf geen krimp
en liet SLTO in een 2—l overwinning
onder zich.
In 4 F liet EHS een halve veer en
moest op eigen terrein met een gelijkspel tegen Aalsmeer genoegen nemen.
DIO volgt op de voet door haar overwinning bij DSS thuis (3—l).
NAS, op de laatste plaats nog, deed

radio-gramofooncombinaties

radio televisie
STOFZUIGERS
HAARDKACHELS

autopeds

~5
T

linzen met 50 sigaretten v.a.
Kistjes met 25 sigaren v.a
V-i pond tabak v.a
8.8.C, en Fasha sigaretten

Heden
overleed onze
trouwe kameraad en partijgenoot

11—18;

11—18; E.T.O.

Swift 11—15; Animo 10—13; Nautilus
10—13; B.D.K. 10—10; Germaan 11—9;
S.D.Z. 12—9; S.E.M.O. 11—8; Pionier
11—8; W.M.S. 11—8; Zaanlandia 10—
7; Z.R.C. U—6.
In 4 E is Wilhelmina Vooruit na een

ONZE ZAKEN ZIJN HEDEN EN MORGEN TOT

wÊÊÈÈkÊËÈÊt \\il^r^MS^WÊa^MÊm t%
WÊÈÊ&imWA w

W^

Wilskracht

TN de derde klasse A en C wisten had. KW verspeelde 2 kostbare punten
door met 2—l van JOS te verliezen.
Hierdoor kon Watergraafsmeer zich op
de derde plaats nestelen, want zelf won
het met 6—2 van DEC, dat na een goede
start langzaam maar zeker naar de
onderste regionen verhuist. WFC liet
er bij SDW geen twijfel over bestaan
wachten.
wie de sterkste was, want een s—o-overwinning5—0overwinning zegt toch wel iets. HalfIn 3A behield Vitesse de leiding door weg zag zowaar kans, DEM een puntje
een fraaie 3—O-overwinning op Kin- afhandig te maicen (2—2),
maar is toch,
heim. OVVO blijft de leiders echter mede door de overwinning
van JOS,
goed volgen en behaalde een niet min- weer een punt
achter en staat nu vast
duidelijke
—2-overwinning
op
der
5
op de onderste plaats.
Terrasvogels. Alw. Forward beging een
lelijke misstap en verloor met 3—2 van DE VIERDE KLASSERS
Dat wordt een gedrang aan de kop van
DCG.
TOG profiteerde hier weer ven en 4C
steeg door een 3—l-overwinning op
Omdat K.B.V. door haar overwinning
op D.R.C. (4-2) met 17 punten uit 11
Rivalen weer een plaatsje.
Velsen hield De Meteoor er met 2—l wedstrijden ADO '20 op de voet volgt.
onder, terwijl APGS 2 punten bij AVIC En omdat J. H. K. haar kans voorbij
vandaan haalde door deze club een liet gaan aan de kop te komen .door een
gelijk spel tegen V.V.B. Drie koplopers
4—3-nederlaag te bezorgen.
dus. Het kan niet op.
3A:
3B:
Jammer dat Zilvermeeuwen geen
Vitesse
11—18
ZSGO
11—16 kans
zag van V.V.Z. te winnen want
OVVO
Rapiditas 10—14 dan was
11—16
de spanning in de tweede groep
TOG
11—13
Watergr.m. 11—14 nog groter
Alw. Forw. 10—12
KW
11—14 0.F.C., in geweest. De Oostzaners,
middenmoot hadden geen
Velsen
11—12
Hilversum 10—13 geen gelukdedoor
hun gelijk spel tegen
Terresv.
11—11
11—13
WFC
APGS
11—11
DEM
11—10 T.D.O.
De grootste verrassing leverde LOC
Rivalen
10—7
DEC
11—9
een 3-2-overwinning op T.D.W.,
door
VVA
11—9
Kinheim
11—7
waardoor
ze wat losser komt te staan
DCG
SDW
11—7
11—9
op
de
laatste
plaats.
11—7
Meteoor
11—6
JOS
In 4D had de leider, Wilskracht geen
Halfweg
11—2
moeite met De Pionier die verslagen
In 3B veroverde ZSGO, door een werd met 7-0. E.T.O. en Swift, de beide
4—O-overwinning op WA, opnieuw de concurrenten voor de bovenste plaats
leiding, mede doordat Rapiditas vrij verloren beiden resp. met 0-3 en 1-2.

Mk

<fla

De standen in 4C: A.D.O. '20 11—17;
K.B.V. 11—17; J.H.K. 11—17; V.V.B.
11—14; V.V.Z. 11—13; Zilvermeeuwen
11—12; O.F.C. 12—12; D.R.C. 11—9;
T.D.W. n—9; Purmer 10—7; T.D.O.
11—7; Energia 10—4; L.O.C. 11—4.
In 4D:

A Vitesse en Hollandia zich fraai aan
de kop te handhaven, terwijl in 3B
ZSGO de leiding overnam van Rapiditas, dat zelf een vrije dag had. De
spanning in deze klasse blijft er volop
in en in de toekomst kan men nog verschillende spannende wedstrijden ver-

»
mmm
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W.

mËËr*Ë ymJÊk

met 4-2.

Goede dag voor ZSGO en
Hollandia

gen nam tegen Achilles met slechts
een doelpuntje minder genoegen (8-2).

Spangen

CISCO KID in „HET GROTE AVONTUUR”

Unitas I—Niloc 2 10—5; DW—Heracles 2
B—7; 81. Wit 2—APGS 2 3—14; Turno—Zeeburg 13—11; HHC—AHC 1 11—11; Vriendschap I—Aalsmeer 2 6—11: HHC—APGS 9—9;
Unitas 3—Niloc 3 3—B; Lijnden—Heracles 1
6—16; AHC I—Amersfoort 17—3; Amersfoort
—81. Wit 3 6—18; Tonido—Catchers 6—14;

Overzicht 3de en 4de klassers

Ons Eibern.

1951

Decembe*

—

Zaandijk—Swift werd afgelast, slechts
twee wedstrijden door, waarbij geen der
kopploegen was betrokken. Archipel en
Allen Weerbaar deelden de punten
(4—4), terwijl Luto er zowaar in slaagde Rohda op eigen veld een 5—2 nederlaag toe te brengen.

tegen

Maandag 3

De Waarheid van

■

dag geopend.

DAMES!

huis! Orteliue-

OPNAME

van uw overtollige huisdieren.

Herenstraat 31, telef. 42924.

OUDE JENEVER
per lit.. citroen jeneve'
5.90 per lit. Zeedük 4, A'dart'

f 6.40

’

PEDICURE

Sportmassage. Commelinstr. s*'

telefoon 58169.

1

HOUTHANDEL V.H. ALBLAB ST. NICOLAAS EN KNECB*
Te koop aangeboden weekendop bezoek 3.—. Perlakstr. 6 I»>
huisjes, partij 2e hands hout. Oost.
opgezaagde
Sapelimooie
stam
-»
mahonie, hardboard v.a.
1.90
KOUSENREPARATIE
per m2. zachtboard. gr. platen
klaar, terwh'l u wacht. 5 ref*
f 2.25 per m3. Korte Prinsenper ledder.
gracht 20. telef. 40051,

’

’

Hudsonstrwt Vfi'

