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SNEEUW LEGT
NOORDEN LAM
(Van een onzer verslaggevers)

DE SNEEUW, waarin in vrijwel
het hele Noorden het wegverkeer
vanmorgen is vastgelopen, heeft
een aantal dorpen in NoordoostGroningen min of meer van de
buitenwereld afgesneden. Slechts
met grote moeite zijn dorpen als

Een sprookje werd gisteravond werkelijkheid in Lissabon. Het schijnbaar kansloze
Ajax liet zich niet door Bentica overweldigen, maar leidde
de Portugezen, onder aanvoering van een vaak ongrijpbare
Johan CruijU, naar een 3 l
nederlaag. Een stunt, die voor
Ajax een beslissingswedstrijd in
Parijs betekent. Op 5 waart zuilen beide ploegen elkaar voor
de derde maal ontmoeten. Op
de bovenste loto worden de
Amsterdamse
doelman Bals
(links) en Coluna (vierde van
links) door supporters met een
beker geëerd, links maakt Inge
Danielsson vreugdesprongen na
het eerste doelpunt van Ajax.
Piet Keizer snelt toe om hem te
feliciteren.
—

Als film op tv
Vanavond worden op Nederland 1 van 18.30 tot 18.50 filmbeelden van de wedstrijd vertoond. Op Nederland 2 volgt
tussen 22.45 en 23.15 uur een
uitgebreider verslag, gevolgd
door een nabeschouwing.
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Waar de vorstgrens komt te liggen
is nog moeilijk voorspelbaar, maar
het komt er op neer dat de temperaturen, rond het vriespunt, er nog
niet tvoor zullen zorgdragen dat de
sneeuw voor de zon wegsmelt.

Met hersenletsel in

ziekenhuis opgenomen

Woedende Anjumer
bewerkt schedel
van 25-jarige
Duitse Don Juan

gen in het zuidwesten en zuidoosten
van deze provincie heel wat buschauffeurs met een schop in hun bus
op stap. Een enkele maal moesten passagiers bijspringen om de zaak weer
aan het rijden te krijgen.
De dienst Gemeentewerken van
Stadskanaal riep vanmorgen de hulp
HOEWEL de toestand van de wegen
van het plaatselijk bedrijfsleven in
(Van een onzer verslaggevers)
in de loop van vanmorgen iets is
bij het sneeuwruimen. In
Assen
werden
om
ingezet
verbeterd, zijn praktisch alle hoofdbulldozers
de
De 25-jarige Duitse televisieAsserwijk (richting Norg) uit zijn
wegen nog moeilijk begaanbaar. Rijden
monteur M. K. Schneider, die in
isolement te bevrijden.
op binnenwegen is nog vrijwel overal
In Oost-Groningen liepen enkele het Friese Anjum in de kost is, is
in het Noorden onmogelijk.
sneeuwploegen vast in hun
werk- vannacht door de 20-jarige De B.
terrein.
uit dit dorpje dusdanig mishandeld

Vertragingen

Met grote moeite baant het openbaar vervoer zich een weg door de
talloze
sneeuwduinen. Vertragingen
tot een half uur zijn geen uitzondering. Vanmorgen vroeg zijn hier en
daar enkele diensten uitgevallen, terwijl de bussen die wel reden grote
vertragingen opliepen. Dit had tot
gevolg
dat honderden vanmorgen
te laat op hun werk verschenen.
Het treinverkeer van en naar Groningen ondervindt vertragingen
ongeveer 20 minuten. Een van de oorzaken hiervan is dat tengevolge van
de vele vastgevroren wissels op het
hoofdstation in Groningen het voorrijden van materieel bij de perrons
ernstig wordt vertraagd. De trein naar
Bremen had meer dan twee uur vertraging.

N.

O.-Groningen

Noordoost-Groningen is het zwaarst
getroffen door de sneeuwjachten van
vannacht en vanmorgen. Met uitzondering van de hoofdwegen, die'er
redelijk begaanbaar zijn, is het verkeer er nagenoeg geheel lam gelegd.

De DAM heeft de busdiensten Spijk—

Groningen, Thesinge—Groningen, Woltersum—Groningen,
Appingedam—
(Zie voorts pag. 7 1 en 25)
Roodeschool en Appingedam—Meedhuizen moeten staken. De busonderneming rijdt alleen nog maar op de
lijnen Delfzijl—Groningen, Appingedam—Woldendorp en Appingedam—
Hoogezand.
De GADO heeft de diensten op Den
Horn, Engelbert, Garsthuizen, Oudeschip en Oosteinde gestaakt.
De GADO-lijnen Onstwedde—Holte
en Vlagtwedde—Bourtange zijn tijdelijk gestremd geweest. Bij Holte raakte
(Van onze speciale verslaggever)
van politie kregen enkele pijnlijke een bus vast in de sneeuwduinen, die
Wild om zich heen trappend, trappen van Hans van Z., die na ruim op sommige plaatsen een hoogte be5 kwartier weer de zaal in mocht. Hij reikten van anderhalve meter.
slaand en spugend is Hans van Z. bleek voldoende gekalmeerd om als
vanmorgen om even voor elf uur verdachte zijn eigen zaak weer bij te
wonen. Ondertussen scheelde het telNa Groningen gaat Friesland het
de rechtzaal uitgevoerd tijdens het kens heel weinig of ook oude Nol werd
gebukt onder de sneeuwoverzwaarst
verhoor van zyn vriendin Caroline. weer de zaal uitgezet wegens wange- last. Vrijwel alle noord-zuid verbindrag. Zijn woordenstroom was weer
dingen waren dichtgesneeuwd.
Hy werd door een aantal parket- moeilijk te stuiten.
In de loop van vanmorgen kon het
De president las de verklaringen
wachters overmeesterd nadat hij
voor van de getuigen, die niet hebben verkeer weer enigszins op gang koduidelijk had laten merken zich willen verschijnen en daar was Nol het men.
In Drenthe ondervindt het verkeer
niet te willen schikken naar het helemaal niet mee eens.
minder hinder van de sneeuw, al gin(Zie voorts pagina 3)
bevel van de president.

Friesland

„Ik laat me hier door niemand verwijderen," was zijn uitspraak, „als ik
nee zeg, dan is het nee jongens, daarvoor kennen jullie me nu lang genoeg",
zei hij tot de parketwachters. Het tafeltje van de deurwaarder kegelde hij
om en twee banken schopte hij opzij.
Hangend tussen acht parketwachters
werd hij in een wurggreep de zaal uitgevoerd.

De aanleiding tot de woede-uitbarsting van Van Z. was, dat hij zich ergerde aan de vragen die de verdediger
van Ouwe Nol, mr. Simon, stelde aan
getuige Caroline. Deze vroeg naar een
man die bij Hans thuis had geslapen;
mr. Simon wilde weten of deze man
er uitzag als een homosexueel. Plotseling schoot Hans op en zei in de microfoon: „Nu geloof ik dat ik het recht
heb om de advocaat tot de orde te roepen." Dit ging de president nu toch
echt te ver, waarop hij gelastte dat
Hans de zaal moest verlaten. Toen hij
dit weigeroje schoten parketwachters
toe om de wild om zich heen slaande
en schoppende Van Z. dragende naar
buiten te brengen. Een belangstellende
officier van Justitie en 'n rechercheur

sneeuwjacht, die de gehele
morgen heeft voortgeduurd, ziet het
er niet naar uit dat het Noorden
voorlopig sneeuw- en ijsvrij zal
worden, zo meent onze weerkundige

Termunten, Siddeburen, Holwierde, Spijk, 't Zandt, Garsthuizen, Zijldijk, Oosterwijtwerd, Den
Horn, Engelbert, Oosteinde en
Oudeschip te bereiken. Voor bussen zijn ze onbereikbaar.

Trappende en spugende Van Z.
in wurggreep rechtszaal uitgezet
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9 Na de

Slippartijen
Tot ernstige ongelukken is het nerHet
gens in het Noorden gekomen.
bueef bij enkele gevallen van slippartijen met materiële schade.
Nadat de wind wat in kracht afnam
en het ophield te sneeuwen kregen
de sneeuwruimers wat meer eer van
hun werk. In het begin van de morgen
degenereerde de
sneeuwjacht hun
aak tot monnikenwerk. Ten-

dat hij met ernstig letsel aan zijn
hoofd moest worden opgenomen in
het Academisch Ziekenhuis te

Groningen.
De televisiemonteur bracht vannacht
een bezoek aan de 17-jarige mevrouw
A. de 8.-D. Haar echtgenoot, die lag
te slapen omdat hij om vier uur in de
nachtdienst moest, werd wakker en
trof het tweetal in de kamer aan. Hij
had zijn vrouw al meerdere malen verboden de Duitser te ontvangen. De B.
(Vervolg op pagina 2) werd zo kwaad dat hij in woede het
hoofd van de televisiemonteur begon
te bewerken. Het gevolg was dat deze
v
GEHEIMZINNIGHEID ROND met hersenletsel in het ziekenhuis
moest worden opgenomen.

VLIEGTRANSPORT

Nier door de
lucht van
Groningen
naar Leuven
(Van een onzer verslaggevers)

Een nier, afkomstig van een onbekende donor in het Academisch
Ziekenhuis te Groningen, is vanmiddag per straalvliegtuig vanaf
het vliegveld Eelde naar Brussel
gevlogen. Om twintig over twee
werd de nier per politieauto naar
't vliegveld gereden. De nier is bestemd voor de universitaire kliniek
St. Rafaël te Leuven, waar in de
loop van de middag een niertrans-

Het slachtoffer staat bij de politie
in Anjum ongunstig bekend. „Geen
vrouwtje is voor hem veilig. Hij heeft
al heel wat echtelijke ruzies veroorzaakt", aldus de politie.
Nadat Schneider bij zijn ouders in
Duitsland was weggelopen, begon hij
een zwerversbestaan in Friesland. In
Dokkum heeft hij enige tijd een grammofoonplatenzaak
gedreven.
Later
ging hij in Anjum wonen. Hij heeft,
zo vertelde de politie, al een veroordeling wegens het plegen van een zedendelict op zijn strafblad staan. In
Anjum wordt hij beschouwd als een
Don Juan.
Geen van beide partijen, die betrokken waren bij de vechtpartij van vannacht, heeft aangifte gedaan. De politie heeft dus ook geen proces verbaal
van de zaak opgemaakt.

AMERIKAANS VLIEGTUIG
MET 35 INZITTENDEN
IN CALIFORNIË VERMIST

plantatie zou plaatsvinden.
Rijks- en gemeentepolitie hebben op
Een DC-3 met 32 passagiers en drie
het traject Academisch Ziekenhuis- man bemanning wordt vermist op een
vliegveld posten uitgezet om het trans- vlucht van Hawthorne in Nevada naar
port zo snel mogelijk te laten verlopen. Burbank in Californië. Aangenomen
In het Academisch Ziekenhuis werd wordt, dat het toestel is neergestort
de zaak vanmiddag met de grootst in het gebied van de Sierra Nevada.

mogelijke geheimzinnigheid omgeven.
Men weigerde verdere inlichtingen te
geven.
Vanuit Leuven was vanmorgen aan
het niercentrum te Leiden gevraagd of
er in Nederland een geschikte nier beschikbaar was. Het Academisch Ziekenhuis te Leiden verwees de Leuvense chirurgen naar Groningen. Wie de
donor in Groningen was, is nog niet
bekend. Op het Academisch Ziekenhuis was vanmiddag niemand aanwezig om een toelichting te geven.
Vanuit het Academisch Ziekenhuis
ging een telefoontje naar de Rijks
Luchtvaartschool in Eelde, die zich bereid verklaarde de nier per Hansa-jet
naar Brussel over te vliegen. De tocht
Eelde—Brussel kan met het straalvliegtuig, bestuurd door de instructeurs W. H. Bresscher en A. M. Meeuwsen, in drie kwartier worden afgelegd.
Op het vliegveld te Brussel was een
ambulance-auto gestationeerd om de
nier in ijltempo naar Leuven over te

Geen kale toeten meer
bij Vindicat

brengen.
Toen wij rond half

Hans van Z. in de wurggreep.

twee de St. Rafael-kliniek in Leuven belden was alles al in gereedheid gebracht voor de
transplantatie. Het team dat de transplantatie zou uitvoeren was al opgeroepen en stond in het ziekenhuis
klaar. Het ziekenhuis te Leuven wilde
liever niet meedelen op wie de transplantatie zal worden verricht. In Leuven was geen donor beschikbaar,
waarom men contact met Nederland
bad opgenomen.

Aangeboren of niet, je komt er
niet in I
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AGENDA
Donderdag 20 februari
Stadsschouwburg: 20.00 uur Forum met
Die Schule der Frauen.
Programma bioscopen
vrijdag,
Beurs: Donderdag,
zati
14.30 18 30 en 21 uur: Slechts moord
kon zijn wraaklust bevredigen '18 j.).
14.00. 16.15
Zondag
n 21 uur.
maandag en dinsdag 14.30. 18.30 en 21 00
uur: De vier dollars der wraak (14 j.>.
Vrijdag en zaterdag 23.30 uur: De pistolero van Ave Maria (18 j.).
Camera: 14.30 en 20.00 uur: Oliver (a.L).
Zondag 10.30 uur: De nieuwe avonturen van Dik Trom (a.l.i.
Cinema: 14 30. 20.00 uur, zaterdag 14.30.
18.45 en 21.15 uur. zondag 13.45. 16.15,
18.45 en 21.15 uur: Rosemary's baby
(18 j.). Zaterdag 24.00 uur: Tom Jones
(18 j.).
Concerthuis: 14.30. 18.45. 21.15 uur. zondag 14.00. 16.15. 18.45 en 21.15 uur: Het
wonder van de liefde, deel II (18 j,).
Vrijdag en zaterdag 23.30 uur: Nevada
Smith (18 j.i
Grand: 14.30. 19.00 en 21.15 uur. zondag
14.00 16 30. 19.00 en 21.15 uur: Les Biches (18 ].'. Vrijdag 23.30 uur: Breng
de Bismarck tot zinken (18 j.i.
Studio: 14.45. 19.00 en 21.15 uur. zondag
14.30. 16.45. 19.00 en 21.15 uur (dinsdag
21.15 u. besloten voorstelling Filmliga
De grote stilte (18 j.). Vrijdag en
dag 23.30 uur: Lieve, lieve John (18 j.).
>:

TENTOON STELLINGEN
stadhuis: 10l 1 maart nieuwe houtsneden
van Jan van der Zee
Groninger Museum HO 00—17.00 uur. des
maandags gesloten) t.m 10 maart verzameling R J Veendorp
Quassi Modo-bar: pentekeningen van

Fred Furda
Provinciehuis: (maandag t.m. vrijdag 9.00
—12.00. 14.00—17.00 uur): t.m 28 febr.
expositie tekeningen Canadese kinderen
(10.00—12.30.
14.00—17.00 uur.
Pictura
maandag gesloten): tot 3 maart
Kunstenaarsgroep „Nu"
Bolderij: t.m 28 februari foto-expositie
Karel Zvvaneveld.

NIEUW HART
BINNEN UUR
Een 36-jarige man heeft gisteravond
in een ziekenhuis in New York een
nieuw hart gekregen. De
operatie
duurde 53 minuten. De toestand van
de patiënt wordt goed genoemd. De
leider van de operatie-ploeg is dr.
C. Walton Lillehei. Dit was de vierde
maal dat hij een hart overplantte.

ARABISCHE BURGERLUCHTVAART BEDREIGD

Libanon bereidt zich op
actie van Israël voor
LIBANON VREEST ernstig een nieuwe vergeldingsactie van
Israël voor de aanslag op het El Al-toestel in Zürich. Op het
vliegveld van Beiroet, waar Israëlische commando's 28 december
vorig jaar na een soortgelijke aanval in Athene dertien Arabische
vliegtuigen vernietigden, zijn verscherpte veiligheidsmaatregelen getroffen. Ook in de Libanese hoofdstad is men voorbereid.
Men leidt een optreden af uit de waarschuwing aan de Libanese
regering door de Israëlische minister van Vervoer, Mosje Carmel,
in de Knesseth (parlement) 'de piratennesten op haar grondgebied uit te roeien'. Ook in december ging een dergelijke waarschuwing vooraf aan de wraakactie. Carmel deed ook een beroep
op de VN snel en doeltreffend op te treden tegen de aanvallen
op het burgerluchtverkeer. Hij sprak duidelijke dreigementen uit
aan het adres van alle Arabische luchtvaartmaatschappijen.

IRAK HANGT WEER
ZEVEN MAN OP
GEEN JODEN ERBIJ
-

Vier militaire spionnen zijn vandaag
gefusilleerd in Basman en drie burgerlijke spionnen opgehangen in de centrale gevangenis in Bagdad. Een vijfde
militaire spion heeft gratie gekregen.
Dit heeft radio-Bagdad vanmorgen be-

kend

gemaakt.

„De lijken van deze verraders zijn
vanochtend tentoongesteld op het Tahrir-plein in Bagdad", aldus radio-Bagdad. De radio voegt eraan toe, dat de
terechtgestelden leden waren van een
spionage-organisatie ten behoeven van
Israël.

PRESSIE zegt:
Jelle zal wel zien!

De Israëlische ambassadeur ,'n Washington, Yitzhak Rabin, heeft gisteravond gewaarschuwd voor de mogelijkheid van represailles voor de aanslag op het El Al-toestel in Zürich.
'Wij hebben keer op keer gezegd, dat
represailles een geldig middel zijn om
dergelijke
incidenten te beantwoorden. Het is ons recht', zei generaal
Rabin, oud-chef van de generale staf,
bij aankomst in Chicago voor besprekingen. Hij zei niet te geloven, dat
eventuele tegenmaatregelen een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten dichterbij zouden brengen.
Libanon heeft verklaard, dat geen
van de leden van de commando-groep
die de aanval uitvoerde vanaf Libanees gebied was vertrokken of daar
had gewoond. In de Libanese hoofdstad waren dinsdagavond wel foto's
van Arabische commando's, onder wie
een vrouw, verspreid.
De officiële Egyptische woordvoerder deelde mee, dat zijn land zich
niet verantwoordelijk acht voor welke activiteit dan ook van een Palestijnse commando-organisatie.

Verzetsdaad

Dooifront wellicht boven onze
omgeving tot stilstand
(Van onze weerkundige

Barometerstanden

medewerker).

De gisteren aangekondigde tweede
depressie heeft de chaos compleet
gemaakt. Een front met sneeuw,
ijzel en regen werd vanmorgen ook

;

blijven liggen met temperaturen om
het vriespunt. Bij een afnemende
wind bij vochtiger lucht kan boven
de sneeuw mist mtstaan. Waar wij
tijdens het
weekeinde heengaan,
wij zouden het
Jelle kumien vra-

adviseert Pressie.
Verwachting voor het Noorden:

„Meneer X"
Zwitserse politie heeft inmiddels de identiteit onthuld van de ge'meneer',
heimzinnige
die dinsdag
tijdens de aanval uit
het vliegtuig
sprong en één van de Arabieren doodDe

schoot. Het is de 23-jarige Rachamim
Mordechai, die zegt 'ambtenaar van
de Israëlische regering' te zijn.
Het Israëlische blad 'Maariv' noemt
hem 'een held uit de jongste oorlog
(1967), wiens daden in het Israëlische
leger een ware legende vormen'.
De Zwitserse regering zegt in een
verklaring de aanslag diep te betreuren en Ie daders te veroordelen die
'de wetten van gastvrijheid
hebben
en de neutraliteit
van
geschonden

ZON EN MAAN
hebben misbruikt'.
Zon morgen op 7.39. onder 17.57. Maan Zwitserland
regering
De
in Bern roept op tot
9.02.
24 febr. 5.31: E.K.
morgen op
De temperatuur bedroeg
heden om internationale actie 'om een einde te
14.30 uur —2.0 gr. C. <28 gr. F): minimum maken aan deze piraterij,
die
de
temperatuur afgelopen nacht —4.2 gr. C. lucht verbindingen bedreigt'.
f 25 gr. F.): maximum temperatuur gisteHet Amerikaanse ministerie van
ren —3.0 gr. C. (27 gr. F.),
Delfzijl, hoog water om 2.50 en 15.18 Buitenlandse Zaken veroordeelde gisuur, laag water 9.41 en 21.42 uur. Zout- teren voor de tweede maal binnen 24
kamp, hoog water om 1.07 en 13.36 uur.
laag water 7.17 en 19.46 uur. Harlingen, uur de aanslag op het El Al-toestel
hoog water om 0.52 en 13.13 uur. laag en het gaf te kennen maatregelen te
watei 8.13 en 20.43 uur.
burgerlucht-

zullen voorstellen om de

weer

(geldig tot vrijdagavond). Sneeuw.
Later zwaar bewolkt met mistvorrning. Afnemende wind tussen oost
en
zuid. Temperaturen om het
vriespunt.

Amsterdam
De Bilt
Deelen
Eelde
Eindhoven
Den Helder
Rotterdam
Twente

VOORUITZICHTEN:
Voorlopig
slechte wegen zonder dooi van
ge betekenis.

Z.-Limburg
Aberdeen
Athene

OVERWEGEND LICHTE DOOI
Weerverwachting, medegedeeld door
het K.N.M.I. te De Bilt. geldig van
donderdagavond tot vrijdagavond, opgemaakt te 14.40 uur:
Bewolkt, maar geen regen van betekenis, met op vele plaatsen mist. In
hoofdzaak zwakke tot matige wind
tussen zuidoost en zuidwest. Overwegend lichte dooi.
VOORUITZICHTEN KNMI
Voor zaterdag: aantal uren zon: 3
of minder: min. temp.: van ongeveer
normaal tot 4 gr. boven normaal; max.
temp.: omstreeks normaal. Kans
op
een droge periode van minstens 12
uur: 70 pet : kans op een geheel droog
etmaal: 50 pet.

Vlissingen

Barcelona
Belgrado
Berlijn

Bordeaux

Brussel

Frankfort
Ger.èv>
Grenoble
Helsinki

Innsbruck
Kopenhagen

LissaboLocarno
Londen

Luxemburg

Madrid
Malaga

Mallorca
Nice
Oslo
Rome
Stockholm
Wenen

Zürich
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te beschermen.
officiële Amerikaanse kringen
heeft het 'State Department' bij Israël
vaartmaatschappijen

IN EUROPA

gen,

Neerslag afgelopen etmaal 2.4 mm.
Wind vanmorgen om 10 uur: O 3.

Val in Zurich geen daad van terreur
een verzetsdaad te vinden.
In de Jordaanse hoofdstad gaf de
een verklaring
regering gisteravond
uit, waarin zij zegt 'op geen enkele
wijze iets te maken te hebben met de
en ook in geen relatie te
aanslag
staan met de groep die de aanslag
pleegde'.
Ook van Egyplische zijde wordt reig gehouden met een Israëlische
represaille-aanval.

boven
de
noordelijke provincies
aangetroffen. Dit bij 4 graden vorst.
In Limburg dooide het al vijf graden. De in de afgelopen nacht en
wind
vanmorgen nog krachtige
heeft door opstuiven en verse

sneeuwval vele secundaire wegen
geblokkeera,
ivaarvoor
dit keer
(eergisteren) tijdig kon worden gewaarschuwd.
Deze tweede depressie liet vanmorgen bij Noordwest-Frankrijk ook
de moed al zakken om verder naar
liet noorden door te stoten. Wel
werd het dooifront er op uit gestuurd. De vraag waar u-ij vandaag
mee zitten is
hoe ver laat de
koude lucht zich terugdrijven?
Dat het een resolute dooi met regen wordt, ook hier in het Noorden.
geloven we niet. Het standhoudende hogedrukgebied boven Rusland
en Scandinavië blijft een depressie-doorbraak naar de Noordzee on
omgeving in de weg staan.
Waarschijnlijk komt het dooifront
in onze omgeving tot staan. Het is
onzeker of dit boven Drenthe
Groningen, de
Friesland,
boven
Wadden of bij Emden zal
Geeft het dooifront het in de loop
van de dag al op dan kan ook het
hele Noorden iri de sneeuwmisère

In New York zei de Jordaanse permanente vertegenwoordiger bij de VN
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aangedrongen op zelfbeheersing. Van
ingelichte kringen zei men, dat Israël
discreet is verzocht zich van represailles te onthouden.

Oneens

Onze correspondent
in Jeruzalem
meldt, dat men het er in regeringskringen niet over eens is van waaruil
de daders deze keer opereerden.
De minister van Verkeer. Mesje
Carmel, nam Beiroet als vaststaand
aan, toen hij gistermiddag in de Kamer een verklaring aflegde. Maar anderen zijn de mening toegedaan, dat
de terroristen deze keer van Amman
uit opereerden en zij steunen daarbij
op het feit, dat de mededeling van het
Volksfront
voor de Bevrijding
Palestina over de aanslag, in de Jordaanse hoofdstad werd uitgegeven, zij
het ook. dat zij door Beiroet werd verspreid
Hoe het ook zij. men stelt hier de
Arabische regeringen, en niet louter
de commando-organisaties.
verantwoordelijk,
omdat zy zich als één
man achter de terroristische beweging
hebben gesteld. Ideologisch, maar ook
door het verlenen van daadwerkelijke hulp.
Waartoe deze beschuldiging deze

keer zal leiden, is uiteraard niet te
Natuurlijk gaan de gevoorspellen.

dachten in de eerste plaats uit naar
een
nieuwe vergeldingsactie, iets,
waarop gistermiddag door verscheidene Kamerleden tijdens het debat
werd gezinspeeld, al waren er ook,
die een represaille ontraadden.
De regering zelf hield een slag om
de arm. Minister Carmel merkte in
zijn verklaring alleen op, dat Israël
zich 'het morele recht' voorbehoudt
om beschermende maatregelen te nemen waar dit nodig mocht zijn'.

Geheim
Voordat minister Carmel zijn veraflegde, was de ministeriële
commissie voor veiligheidszaken in
vergadering bijeengekomen ten huize
van minister-president Esjkol, die op
doktersadvies binnenshuis moet blijven. Het resultaat van de besprekingen, waaraan o.a. de ministers Allon,
en Eban
Dajan
deelnamen, wordt
uiteraard strikt geheim gehouden.
Het zou echter wel eens kunnen
zijn. dat na deze zitting bijzondere betekenis moet worden gehecht aan Daklaring

jans uitspraak van enige tijd geleden, dat als El Al niet kan vliegen
ook
de Arabische luchtvaartmaatschappijen het werken onmogelijk zal
worden gemaakt.

-
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SNEEUW
(Vervolg van pagina

1)

gevolge van de lichte dooi worden de
wegen op ettelijke plaatsen steeds
gladder, wat de snelheid van het verkeer nog steeds in toom houdt.
De vrees voor overstromingen, zoals
die in Limburg leeft, is voor het
Noorden nog ongegrond. Ook in het
gebied rond Meppel, vaak geplaagd
door wateroverlast, bestaat daarvoor,
uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, geen gevaar.

Ook elders in het land ondervindt
het verkeer hinder van de sneeuw,
zij het veel minder dan momenteel
in het Noorden. In het Limburgse
Eysden bezweek het dak van
een
bioscoop gisternacht onder een zware sneeuwlast: totale schade circa
f 90.000. In Maastricht bezweek het
dak van een kledingmagazijn onder
sneeuw.

Buitenland
In Engeland hebben de sneeuwnachten van de afgelopen nacht enkele dorpen van de buitenwereld afgesneden.
De wegen staan vol verlaten auto's.
Bij Londen kwamen twee mensen om
het leven toen hun auto in de sneeuw
slipte. Een trein ontspoorde. De vliegvelden Heathrow en Gatwick zijn vanmorgen gesloten omdat de startbanen
zijn geblokkeerd door sneeuwmassa's.

(Zie

ook pagina 19)

MET KUMATRON EN
HOVERCRAFTBAAN

Recreatie-object
van 40 miljoen
bij Emmerschans
(Van onze

redactie in

Emmen)

van de

handelschr. middenstandsvereniging in Emmen is een
plan gemaakt voor een exclusief
Emmerrecreatie-object tussen
schans en VVeerdinge. Voor het

IN OPDRACHT
vereniging en de

plan, dat in fasen wordt uitgevoerd en in 1980 geheel gerealiseerd kan zijn, moet men de beschikking hebben over meer dan
20 hectare grond. De kosten van
het complex worden geraamd op
ongeveer £ 40 miljoen.
In dit dagrecreatie-object wordt de bezoeker geconfronteerd met 't verleden,
het heden en de toekomst. Men zal er
onder meer kunnen aantreffen een hovercraft-baan, een zogenaamd klimatron, modelwoningen van de toekomst,
waterpartijen etc.
Het object moet van de grond komen met financiële medewerking van
het gemeentebestuur van Emmen, het
provinciaal bestuur van Drenthe, de

rijksoverheid en het bedrijfsleven. Het
zou de bedoeling zijn het plan van de
middenstand te laten aansluiten op een
door het gemeentebestuur van Emmen
te ontwikkelen plan met een grote waterpartij.
Het recreatie-object bij Emmerschans
Het door president De Gaulle aanis gepland op de plaats waar reeds gegekondigde referendum over regionale ruime tijd zand wordt gegraven voor
hervormingen en een hervorming van wegenbouw. Het complex komt te ligde senaat zal op 27 april worden ge- gen aan de rondweg om Emmen, die in
houden. Dit is gisteren na afloop van de toekomst van Emmerschans wordt
de wekelijkse kabinetsvergadering in doorgetrokken in
de richting van
Parijs bekendgemaakt.
Weerdinge.
In de eerste dagen van maart zal de
Het stichtingsbestuur, waarin zes
president over het referendum een vertegenwoordigers uit
de middentoespraak tot het volk houden.
hebben,
standsorganisaties
zitting
een
vanmiddag
tijdens
persconmaakt
(Van onze correspondent
ferentie het fasen-plan openbaar. In
in Amsterdam)
ons blad van morgen komen wij op dit
De dienst Luchtvaart van de Rijksexclusieve recreatieplan terug.
politie en de Rijkspolitie in de gemeenHet „plan Emmerschans' komt in de
plaats van Inter-Emmen, dat niet uniek
te Haarlemmermeer, gaan een verblijkt te zijn, omdat in Klagenfurt al
scherpte bewaking instellen van de
een dergelijk object is. Inter-Emmen
vliegtuigen van de Israëlische luchtis naar voren gekomen door een prijsvaartmaatschappij El Al, die de luchtvraag, die de middenstand in 1967 uit„Onze
schreef.
partijleiding
aandoen.
of
het
Schiphol
betwijfelt
haven
mogelijk zal zijn dit jaar algemene
De aard van de maatregelen, die ge- verkiezingen te organiseren". Dit heeft
paard zullen gaan met een
scherpe het hoofd van het bureau van de Tsjecontrole op de bezoekers van de lucht- chische communistische partij, Strenhaven wordt geheim gehouden. Op gel, gisteren verklaard op een bijeenSchiphol komt op het ogenblik twee a komst van
Centrale Comité van
drie keer per week een vliegtuig van het Nationale Front van Tsjechia in
de El Al. Eén hiervan blijft er de Praag.
nacht van vrijdag op zaterdag. Na de
Volgens Strougal kunnen voorbereibeschieting van het El Al-toestel op de dingen en verwezenlijking van verkieluchthaven van Athene, heeft de Is- zingen niet van andere problemen worraëlische maatschappij dit vliegtuig den losgemaakt. Zij vereisen 'n serieuTussen de Westduitse autofahrieken
laten bewaken door werkstudenten. De ze voorbereiding van de kieswet en Volkswagen AG en de NSU Motorenrijkspolitie zal deze bewaking waareen regeling van problemen zoals de werken AG lijkt het tot een nauwe saschijnlijk nu overnemen.
nieuwe nationale bestuursvorm.
menwerking te zullen komen. Naar
vandaag uit betrouwbare bron in
Hamburg verluidt, staat deze samenwerking als enig punt op de agenda
van een buitengewone bijeenkomst van
de raad van commissarissen van
Volks wagen werk AG op 3 maart a.s.
en van NSU op 5 maart a.s.
Over een samengaan van NSU en
Volkswagen werd de laatste weken
reeds druk gesproken. Ter beurze acht
men bij een eventuele overneming van
de NSU door Volkswagen een aandelenruil op basis één op één mogelijk.
De koers van aandelen NSU ligt met
thans ongeveer 530 vrijwel op gelijke
(Van onze correspondent in Haarlem) naar het station in het centrum van hoogte met die van aandelen Volkswagen.
Om half een vannacht heeft een Haarlem aangesproken door de dader.
zwerver in een bouwkeet in Haarlem Hij is vrijwillig meegegaan naar de
het lijk aangetroffen van de 78-jarige bouwkeet en daar door het raam geHendrikus Paul Sandbergen uit Amklommen. Aangezien er geen sporen
sterdam. De bejaarde man was met een van een worsteling werden gevonden,
fles op het hoofd geslagen en vervol- neemt men aan dat de bejaarde onvergens met zijn eigen sjaal gewurgd. Volwachts is aangevallen.
gens de Haarlemse politie is er sprake
Vanmiddag werd sectie op het lijk
van een roofmoord. De dader is nog verricht.
voortvluchtig.
De moord is gepleegd in het schaftlokaal bij het pompstation van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de
De Nederlandse regering heeft de
Friese Varkenmarkt, op korte afstand
Chinese beschuldiging, die bij nota van
van het Spaarne. De keet diende als
4 februari j.l. inzake het vertrek van
illegale slaapplaats van zwervers, aande voormalige Chinese tijdelijk zaakgezien daar 's nachts de kachel blijft
gelastigde Liao Ho-Sjoe was kenbaar
branden. De politie zoekt de dader in
gemaakt, in een antwoordnota krachde kleine kring van personen, die hiertig van de hand gewezen.
van gebruik maakte of er van op de
In het Nederlandse antwoord is uithoogte Was.
eengezet, dat Liao geheel op eigen iniHet misdrijf werd ontdekt door een
tiatief en uit vrije wil heeft gehandeld.
Acht Amerikaanse vliegers, die door De Nederlandse antwoordnota is dezer
30-jarige zwerver, wiens identiteit in
verband met het onderzoek geheim kerkelijke organisaties voor verzor- dagen door de Nederlandse zaakgewordt gehouden. De man klom kort na gingsvluchten naar Biafra aangewor- lastigde te Peking overhandigd, aldus
de ge- ven waren, hebben hun werk gestaakt. deelt het ministerie van Buitenlandse
middernacht door een raam
bruikelijke weg
de bouwkeet bin- Zij hadden èen gevarentoeslag van 200 Zaken in Den Haag mee.
nen. Hij struikelde over het lichaam Mark per vlucht geëist, hetgeen hun
dat op de grond lag. Aangezien hij ver- geweigerd werd. Door deze ontwikkemoedde dat het een van zijn kennissen ling zijn de hulpvluchten naar Biafra
was, wilde hij hem wakker schudden. van het eiland Fernando Poo af ernToen bemerkte hij dat d« man dood stig in gevaar gekomen. De hoeveelwas.
heid van de dagelijks vervoerde goeNaast het luk trof de recherche een deren is van 140 ton tot de helft gelege portefeuille aan. Het was aanvanslonken.
kelijk moeilijk het slachtoffer te idenDe acht vliegers behoorden tot een
tificeren. In de jas vond men welisvan 27 Amerikanen. De kerkegroep
waar een Amsterdamse tramkaart,
De 38-jarige Amsterdamse koopman
lijke
hadden de weigering P. W. R., die op 23 augustus vorig
organisaties
maar de naam van de eigenaar was
onleesbaar. Nadat de rechercheur zich van de geëiste gevarentoeslag gefun- jaar zijn 34-jarige echtgenote Albertje
in verbinding had gesteld met de deerd op het argument, dat zij het R.-S. zonder directe aanleiding met
een tiental messteken levensgevaarlijk
hoofdstedelijke politie, kreeg men hier- geld daarvoor niet hadden.
omtrent zekerheid.
De vliegers hadden het geld geëist, verwondde, is gistermiddag door de
rechtbank
ontslagen
Volgens hoofdinspecteur P. Sandijck omdat zij naar hun zeggen tijdens de Amsterdamse
van
alle
en in vrijrechtsvervolging
van de Haarlemse recherche, die het vluchten beschoten waren. De weigeonderzoek leidt, heeft het slachtoffer ring van de toeslag vinden zij discri- heid gesteld.
Dit geschiedde omdat de man op het
aan het begin van de avond een bezoek minatie vergeleken met vliegers uit
gebracht aan zijn vrouw, die in een andere landen, die eveneens in Biafra ogenblik dat hij zijn daad pleegde niet
toerekeningsvatbaar was geweest. De
Heemsteedse inrichting wordt ver- werken.
gistermiddag
alsnog door de rechtbank
pleegd.
Van de groep van 27 Amerikanen gehoorde psychiater
verklaarde dit.
Voor zover men heeft kunnen nagaan zou slechts een vlieger overgebleven Tegen R. was een gevangenisstraf van
12 maanden geëist.
is de niet bemiddelde AOW-er op weg zijn.

Politiebewaking
El Al-vliegtuigen
op Schiphol

Frans referendum
op 27 april

Dit jaar wellicht geen
verkiezingen in
Tsjechoslowakije

he/t

Fusie NSU
Volkswagen
bijna rond

MOTIEF VERMOEDELIJK ROOF

Bejaarde man vermoord

in Haarlemse bouwkeet

Acht Biafra-piloten
leggen werk neer

Den Haag wijst
beschuldiging
van Peking
van de hand

na weigering

gevarentoeslag

—

—

Koopman die zijn
vrouw neerstak
niet vervolgd
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Op dag van „ik weet het niet-getuigen"

Commentaar

Oren
horen

GEEN KWAAD
WOORD OVER
OUWE NOL

om te

Het bezoek van personeel der Technisch Physische Dienst van TNO en
TH Delft aan de Harmonie in Groningen vorige week blijkt een minder gewenste nagalm op te leveren. Er is
genoeg gezegd en geschreven over de
voorgenomen afbraak van de Harmonie en al geruime tijd zwijgen wij er

zoveel mogelijk over.
De uitlatingen van één der TNOdeskundigen tegenover een Nieuwsbladverslaggever (krant van donderdag 13 februari) behoeven evenwel
enig commentaar, zoals ook ir. P.
Reijenga terecht gemeend heeft in een Ouwe Nol weerde zich gisteren weer geducht. Niet alleen in de rechtszaal gooide hij vele verwijten naar
brief in het Nieuwsblad van gisteren.
't hoofd van rechercheur Kleinveld, maar ook op de gang. Parketwachters moesten hem bij de

De TNO-mensen verrichtten akoestische metingen tijdens een repetitie
en tijdens een concert door het NFO in
de met publiek gevulde Harmoniezaal.
Hoewel hier sprake was van een opdracht van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, mag men toch
stellen dat blijkbaar TNO zelf ook nog
wel wat van de Harmonie wil leren,
temeer omdat TNO tot nu toe slechts
beschikte over de resultaten van metingen in een lege zaal. Het lijkt ons
uitermate belangrijk dat men in Delft
ook beschikt over de gegevens van de
„levende" zaal, aangezien hier eveneens de adviezen vandaan moeten komen voor de akoestiek in de nog te
bouwen Groninger concertzaal op het
Veemarktterrein.
Gastdirigent Francis Irving Travis
een musicus van internationale allure en bekendheid
heeft naar aanleiding van deze metingen aan een onzer verslaggevers verklaard, dat een
nieuwe zaal onmogelijk de onwaardeerbare akoestiek van de Harmonie
zal kunnen evenaren. Weliswaar achtte hij de kwaliteit van deze zaal niet
geheel uniek in zijn soort, maar hij
sprak dan ook op Europees niveau en
in dit werelddeel zijn slechts ongeveer
drie vergelijkbare zalen. De heer Travis sprak duidelijk niet vanuit artistieke exaltatie, die door mensen van verondersteld politiek prestige zo gemakkelijk belachelijk wordt gemaakt, nee,
hij voerde enkele muzikaal-technische
argumenten aan. Dat is ook zijn alom
befaamde vakbekwaamheid: hij heeft
oren om te horen.
De TNO-deskundigen, eveneens in
genoemd verslag aan het woord, ontkenden de kwaliteit van de akoestiek
in de Harmonie geenszins maar voegden daaraan toe, dat dat natuurlijk
geen reden was om de zaal niet af te
breken. De heren wilden wel opkomen
voor de materiële geneugten van een
moderne accommodatie voor orkestleden en publiek, zoals een nieuw gebouw kan bieden. Zoals is aangetoond
kan, bij een zinnige restauratie, de
Harmonie dat ook.
Wat doet akoestische specialisten
ongevraagd grijpen naar een argument, dat buiten hun vakgebied valt
inzake een kwestie
afbraak of geen
afbraak
waaromtrent geen advies
van hen werd verlangd?
Francis Travis heeft zich nadrukkelijk onthouden van inmenging in dit
probleem en slechts, desgevraagd, als
muzikaal expert zijn mening over de
akoestiek gegeven. De heren van TNO
zjjn daarentegen buiten het fysische
boekje gegaan met een argumentatie,
die een niet ter zake doende en by
voorbaat bevreesde indruk maakt.
Merkwaardigerwijze zijn zij niet bevreesd voor afbraak van de Harmonie,
hun metingen ten spijt.
Wie oren om te horen heeft, die
hore....
—

rechercheur weghalen.

Verhoor vriendin meer dramatisch dan belangrijk

Caroline hield het
gelaat verborgen

—

—

—

(Van onze speciale verslaggever)

GOED GEMUTST en grapjes makend met de parketwachters is
ouwe Nol vanochtend in de rechtszaal gearriveerd. Hij knipoogde
naar getuigen en voerde danspasjes uit, kennelijk om duidelijk te
maken, dat hij vannacht beter heeft geslapen dan gisteren, toen
de
een celklant in het hoofdbureau van de Utrechtse politie
tijdelijke verblijfplaats van ouwe Nol
hem in zijn slaap stoorde.
—

—

Hans van Z. was ook weer in de
rechtszaal aanwezig en keek weer
stuurs en een tikkeltje minachtend
voor zich uit, toen hij Ouwe Nol verbouwereerd zag luisteren naar de verklaringen van de 37-jarige getuige H.
G. Jansse, een voorman in de bouw
uit Maarssen, die van januari tot december 1966 gedetineerd was en in het
Utrechtse Huis van Bewaring Ouwe
Nol ontmoette.
Het publiek heeft het gezicht van
Camela (Caroline) Gigli, de laatste
vriendin van Hans vanmorgen nauwelijks te zien gekregen. De 46-jarige Italiaanse, die op verzoek van Ouwe Nol
was gedagvaard, heeft bij het binnenkomen en verlaten van de zaal haar
gezicht verborgen achter haar handen
en de grote bontkraag van haar zandkleurige mantel.
Caroline, bijgestaan door een vrouwelijke tolk, wilde haar gelaat zelfs
niet aan de rechters tonen. „Ze kan
de rechtbank rustig aankijken," zei de
president tot de tolk. „Ze hoeft nergens
bang voor te zijn."

Dramatisch
Het verhoor van Caroline, die een bij
haar mantel kleurende suède hoed
droeg, was meer dramatisch dan belangrijk. Nols raadsman mr.
Simon
vroeg wanneer zij Hans had leren kennen, hoe lang zij met hem samengewoond had en hoe Hans volgens haar
in zijn onderhoud had voorzien.
Op de laatste vraag antwoordde zij,
dat Van Z. in een garage werkte. Bo-

HET WAS GISTEREN de dag van de „ik ken het me niet meer
zoals uit de proherinneren"-getuigen. Dezelfde mensen die
cessen-verbaal bleek
de politie heel wat nare dingen over
„Ouwe Nol" hadden weten te vertellen, vonden het gisteren „allemaal te lang geleden om het nog te weten". De president waarschuwde al deze getuigen
uit het milieu van „Ouwe Nol"
één
van de ergste misdryven".
„Denk erom, meineed is
—

—

—:

—

Rancunes van
onderwereld
MARIETJE (22) van Eijndt (maximini, paarsig haar) was één van
de vele getuigen, met zoals de president het uitdrukte, „geheugenstoornis". „Ik zou het u niet kennen zeggen" is haar stereotiepe antwoord op alle viagen van de pre-

sident.
„Ik ben bang voor de politie", vertelt Marietje. Maar brigadier Kleinveld gelooft daar niet in. „Marietje
is altijd heel vertrouwelijk met ons
omgegaan.
Misschien is ze bang
■joor de andere kant: voor rancunes
van de onderwereld. Ze was ook
bang voor haar man Gerard", zegt
de brigadier.
Gerard J. Wittebol (25), de ravenzwarte kelner van wie Marietje gescheiden is, vindt de moord op zijn
pleeg-opa Donse ook te lang geleden om zich nog veel te kunnen
Bij het verhoor van
herinneren.
zijn medegetuigen sukkelt hij in
slaap.

vendien had zij er een vermoeden van,
dat hij zo nu en dan een inbraak pleegde. Onverwacht beschikte hij namelijk
over aanzienlijke bedragen.
De kleine, slanke vrouw, die een
hysterische indruk maakte, zei, dat ze
toen ze eenmaal bang voor Hans was,
naar Ouwe Nol was gegaan. Ze ontkende dat ze Nol (met wie ze wegens de
taalbarrière in gebarentaal converseerde) de indruk had willen geven,
dat Hans mensen de keel had afgesneden en in de gevangenis dreigde te belanden.
„Ik trachtte alleen duidelijk te maken, dat ik bang voor hem was." Nol
is daarna naar Van Z. gegaan om de
zaak te sussen. Later heeft Nol Caroline opgehaald en gingen zij samen
naar Van Z. Caroline vertelde dat ze
Nol een vreemde, maar wel aardige
man had gevonden, die altijd praatte
met de mond vol pruimtabak.
„Ik deed alsof ik hem verstond om
hem een beetje gelukkig te maken."

Beschermen
HET WAS ALSOF zich tientallen
beschermende handen boven „Ouwe
Nol's" hoofd uitspreidden.
Daar
waren ook de handen bij van de
36-jarige loodgieter Evert van Ingen, die
met een zich niets her—

innerende, van haar man gescheibij „Ouwe Nol" inden vrouw
—

woonde.

.fvert's tante uit Arnhem kon het
ook zo best met „Ouwe Nol" vinden. Evert had Nol eens meegenomen naar zijn tante. De kennismaking beviel zo goed, dat tante met
de beide mannen meereed naar
Utrecht. „Ouwe Nol" had daar erg
veel plezier met tante
tot deze
hem tijdens een vrijage f 1250 lichter maakte. Neef Evert kreeg daar

heb niks met je te maken. Wat gaat
mij dat nou aan. Ik heb m'n eigen
zaken".
„Ouwe Nol": „Je hebt gezegd dat
je er nog eens over na zou denken
om met me te gaan samenwonen
als ik niet zou drinken".
Mevrouw Woortmeyer: „Man, je
bent niet lekker. Ik zou trouwens
geen ouwe man willen hebben. Je
moet de waarheid zeggen, hier bij
de politie. Jij weet er geen sodemieter van om 't es effe op z'n Amsterdams te gooien. Jij denkt met
je grote smoel alles te winnen. Meneer de president, gaat u maar
door".
De getuigen, die al aan de beurt
zijn geweest, delen onder elkaar
dropjes uit. Ze kennen elkaar. De
meeste hebben gemeenschappelijke
ervaringen
detentie bijvoorbeeld.
—

Rustiger
OUWE, FORSE,

grijze Nol moet
zijn stok afgeven als hij op pantoffels de zaal ingaat. Hij is een stuk
rustiger dan de eerste dag, maar
zo nu en dan schiet hij toch uit zijn
slof. Je zou zeggen dat hij niet te
klagen heeft over de getuigen, maar
hij blijft jengelen om „Jan de Paljas" en anderen „die zijn onschuld
bewijzen",
kunnen
zelfs nu hij
weet dat „die Engelse" wordt gehoord. Hij houdt de president voor:
„Stel u voor, dat u zelf voor de

rechtbank komt te staan. leder
mens kan vallen. Zou u dan uw
eigen getuigen niet willen hebben?"
Zijn raadsman probeert hem te kalmeren met een: „Wat hebben we
gisteren afgesproken
„Ja, dat ik stil zou zijn. maar ik
moet toch voor mijn rechten opschijnt
komen". Zijn
doofheid
„Ouwe Nol" niet veel parten meer
te spelen.

Duf

—

f 150 van toegestopt.

Fatsoenlijk....
„OUWE NOL" wilde ook wel wat
met mevrouw Woortmeyer. „Ga
met me samenwonen", heeft hij wel

Gat onder huis
Evenals aan andere mensen, had
Caroline aan Nol het gat laten zien,
dat Hans onder een kamer van het
huis aan de Leidseweg had gemaakt.
Maar dat zij vreselijk bang was geweest, dat ze zelf nog eens dood in
dat gat zou liggen, sprak ze tegen.
Evenmin gaf ze toe dat ze tegenover
Nol bij het tonen van het gat had proberen duidelijk te maken, dat Hans
voor een paar duizend gulden al drie
mensen had vermoord.
De heer Jansse was de eerste getuige in het proces tegen Nol, die niet
op zijn aanvankelijke belastende verklaringen terugkwam. In het Huis van
Bewaring hoorde de heer Jansse van
Ouwe Nol, dat hij een aardig klusje
voor hem wist na zijn vrijlating. „Bij
een boer in de omgeving van Utrecht
is veel poen te halen", liet hij de man
weten. Na de vrijlating werd over het
plannetje om de boer „te pakken" verder gepraat. Dat gebeurde bij Ouwe
Nol thuis, nadat hij de grijze recidivist op straat was tegengekomen. Pas
nadat de kranten over de moord op de
landbouwer Reijer de Bruin in Heeswijk hadden geschreven, herinnerde
de heer Jansse zich de naam van de
landbouwer.

(Van een onzer verslaggeefsters)

eens voorgesteld.

„Dat hebt u altijd van de hand gewezen?" vraagt de president.
„Tuurlijk.. Daar pas ik toch helemaal niet bij. Is toch een hele an-

dere categorie. Hij fietste me na
en zo en nou ja
omdat hij wel
fatsoenlijk optrad, ben ik één keer
met hem mee naar boven geweest",
zegt de vrouw die de klap met de
loden pijp overleefde.
„Heeft hij u ook geadviseerd uw
geld op de bank te zetten?"
Daar weet mevrouw Woortmeyer
niets van.
„Ouwe Nol": „Toe, kom nou es met
de waarheid voor de dag".
—

Mevrouw

De vriendin van Hans van Z., Caroline Gigli, verbergt haar gezicht
voor de fotografen bij het binnengaan van het gerechtsgebouw.

Woortmeyer:

„Man, ik

DE FUT IS er een beetje uit bij de
mensen, die nu al dagen lang op de
steeds ongemakkelijker wordende
banken in de Utrechtse rechtszaal
Zij beginnen wat duf te
zitten.
worden. De „blijverdjes" onder de
getuigende politiemensen lopen er
wat vaker uit voor een sigaretje en
een kopje koffie; ook op de banken
voor de journalisten wordt het wat
royaler zitten.
In de middagpauze hapt de officier
van Justitie in de kantine van het
gerechtsgebouw
wat lusteloos in
zijn van thuis meegebrachte boterhammen. De president, die nu al
zoveel dagen aan het woord is en

die bovendien allerlei huishoude-

lijke zaken in de gaten moet houden, maakt een vermoeide indruk,
maar
blijft de touwtjes strak in

handen houden.
We hebben zoveel schokkends gehoord en
vooral gisteren
zoveel, waar je vuiligheid achter kunt
vermoeden. Van mij mag het gauw
zaterdag worden.
—

—

belastend: „Nou, nu zal die moord op
de boer in Heeswij k ook wel worden

Nol had niets in te brengen
tegen mevr. Woortmeijer

Een andere getuige was de in het
Huis van Bewaring verblijvende Joop
van Leur.
Van Leur stond nog niet voor het
hekje of hij zei: „Ik word op een schoftige manier door de officier behan„Als de boer gaat melken, moet je deld. Ik heb de laatste twee dagen geen
hem afleggen", had Ouwe Nol bij de boek en geen krant mogen lezen; ik
mag niet naar de radio luisteren. Ik
bespreking van het plan voorgesteld.
President: „Hoe begreep u dat af- word behandeld als een melaatse en ik
weiger een verklaring af te leggen."
leggen?"
president en de officier hadden
De
Getuige: „Kijken wanneer het gundaar
vrede mee en Van Leur mocht
stigste moment was om toe te slaan."
weer
gaan.
President: „Dus het geld weghalen?"
Tenslotte hoorde de president drie
Getuige: „Hij had het over chlorogetuigen a décharge, die door mr. Siform om de boer te bedwelmen of een mon op het laatste moment ten tonele
mep, maar niet te hard."
waren gevoerd. Het waren de 33-jarige
Volgens het plannetje zou Jansse de monteur Marinus Snijders en zijn
volgende avond met het geld bij Ouwe vrouw Johanna en de 32-jarige metseNol terugkomen. De heer Jansse had laar Gerard Smeding. Zij zeiden in de
dezelfde avond trouwens nog eens con- nacht van 12 op 13 augustus 1967 uit
tact met Nol. Toen ging het over een café Het Pierement met Ouwe Nol te
ander klusje, een overval op 'n vrouw zijn meegegaan naar de Oude Kamp,
in de Haverstraat, („een oude klant om daar nog een glas te drinken op
diens 75ste verjaardag. Snijders zelf
van mij"), die ook veel geld zou hebben. De woning werd zelfs geobser- zou Nol al om half zeven in het café
veerd. Het bleek het huis te zijn van hebben ontmoet. Zijn vrouw kwam om
mevrouw Woortmeijer.
elf uur en zag Nol toen meteen. Gerard
Smeding tenslotte verklaarde dat hij,
toen hij om 10 uur binnenkwam, Nol
direct zag zitten (op de avond van de
De heer Jansse was na het gesprek 12de augustus 1967 is Reijer de Bruin
zo geschrokken, dat hu' zich niet meer om het leven gebracht. Van Z. zegt
bij Nol heeft laten zien. Nadat hij in de dat hij na de moord naar het huis van
over de mislukte aanslag op Nol is gegaan en zijn vriend thuis
Met man en macht wordt de wild om zich heen trappende, slaande en kranten
mevrouw Woortmeijer had gelezen, trof).
spugende Hans van Z. de rechtszaal uit gewerkt.
vertelde de heer Jansse de politie heel
(De zitting duurt voort)

Amsterdams verder gaan. Het gaat
hier over de zaken van je zelf, begrijp
je wel en niet over een ander". Onderouwe Nol tot zwijgen te brengen bleek tussen
tot de president, mr. Van Zeben:
de Utrechtse getuige weduwe Woort- „Gaat u maar rustig door meneer de
meijer te zijn. In een briljante dialoog president".
„Ik ben vrolijker dan jij, als je dat
wist ze de zaal tot een aanhoudend
maar
Jij denkt met je grote bek
schaterlachen te krijgen. Het wonder- alles teweet.
kunnen", was haar laatste antlijkste was dat zelfs Nol, die anders woord tegen Nol. De zaal lacht voluit.
weet iedereen te overschreeuwen, hier „Het is een vrouw die het zegt", was
niet tegenop kon. De weduwe heeft ooit het commentaar van een verslagen Nol.
Nol een keer in zijn huis bezocht,
„onder dwang", zoals ze zei. „Hij
zeurde altijd zo. Hij was niet onfatsoenlijk, daar gaat het niet om, dus ben
ik een keer bij hem boven geweest".
Heeft Nol haar
ooit voorgesteld
haar vele geld op de bank te zetten?
(Van onze speciale verslaggever)
„Nee, dat kan ik me niet herinneren", was het antwoord.
Heeft Nol haar wel eens voorgesteld Vier getuigen bleken ondanks de
samen te gaan wonen, wilde de presibevolen medebrenging onvinddent weten. „Ja, maar ik hoor toch
baar voor de politie, die zeven
niet bij die man, edelachtbare. Dat
rechercheurs voor deze nasporing
kan gewoon niet." En tot Nol: „Zo'n
ingezet. De president deelde
had
ouwe vent als jij, ik kan wel betere
mee, dat de rechtbank verder afkrijgen. Ik heb er aan iedere hand
twaalf".
ziet van het verhoor van deze ge„Als ik niet dronk, wilde je er nog
tuigen. Hij refereerde hierbij aan
wel over denken", probeerde Nol nog.
een arrest van de Hoge Raad, dat
„Ach man je bent niet lekker. Laat
zegt, dat in bepaalde gevallen
uitlachen",
was
antvlugge
je
het
woord van de weduwe.
afgezien kan worden van getuiToen Nol een derde relatie in zijn
-11, als hun verklaringen ter zitvragen wilde betrekken, werd meting nutteloos en overbodig worvrouw Woortmeii
goed actief.
den geacht.
„Oh, daar zullen we eens even op z'n

„Afleggen"

Geschrokken

opgelost."

(Van onze speciale verslaggever)
De enige die gisteren in staat was

Vier getuigen

onvindbaar

Nieuwsblad van het Noorden van donderdag 20 februari 1969

-

4

Panda

kees

Wensduit

Ziel

Aangestipt

en de

—

—

—

De volgende morgen om half tien kwam de
melkboer opnieuw langs Hobbeldonk met zijn rekening. „Als je het mij vraagt heeft die Panda
geen rode duit meer te pletten...." mompelde
hij, terwijl hij aanbelde. „Hij probeerde me gisteren al met een praatje om de tuin te leiden. Maar
-25)

nu zal dat niet meer lukken. Ik ga niet eerder da even roepen. Daar kunt u beter mee praten,
weg dan dat hij heeft betaald!" Hy was dan ook lijkt me. Dit gaat boven m'n macht
Met die
heel grimmig, toen Jollipop open deed. „De reke- woorden wenkte hij zijn meester, die nog steeds
ning!" sprak hij kortaf. „Tweeëndertig florijnen" aan het zoeken was naar de rijkdom die hy had
",
prevelde de gewenst, en die langzamerhand alle moed ver„Eh
de rekening... juist

—

"

bediende hulpeloos. „Ik eh... ik zal meneer Pan-

—

de

Neueling

—

Pafpafpaf!
„Waarom schieten we eigenlijk?
,Jk zag in de bosrand iets bewe-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Batman
en

soldaat, geen stroper".
„Maar je schiet toch met losse

„Dat maakt het juist zo belachelijk.
Niet alleen voor een hert,
maar zelfs voor een mens".
„Het is toch een oefening? Wat
wou je dan?"

„Koffie drinken.
Ginds is een
kroegje".
,J£n als de sergeant komt?"
,£>ie sta ik wel te woord. Laat
die spuit maar liggen. Die loopt
niet weg".
„Hè, hè, wat heeft dat hier te betekenen? Waar gaan jullie naar
toe?"
„Naar de kroeg, sergeant. Gaat u
mee?"
„Zijn jullie gek geworden? Ik heb

jullie opdracht gegeven vuurcontact op te nemen met de vijand.
Dat is een dienstbevel".
„Ik begrijp best, sergeant, dat u
niet alle voorschriften kunt bijhouden. Wij hebben er zelf al
moeite mee. U weet misschien nog
niet eens dat een dienstbevel niet
meer hoeft te worden opgevolgd".

Dr. CANDY
50)

schermers

Pelli

en

Pingo

BRAMMETJE
FOK
tellen, wat je eigenlijk met die machine

had
willen doen. Wat héb je er eigenlijk aan om
in de toekomst te kunnen kijken?" Even aarzelde Spoorslags, eer hij besloot om alles te
vertellen. „Weet je dan niet, wat je allemaal
kunt doen als je eerder dan een ander weet,
wat er gaat gebeuren? Dan kun je schatrijk

worden, dan kun je tevoren vriendjes worden
met iemand, die macht krijgt, dan
kun je
zélfs alles en iedereen gaan beheersen...."
Tranen spatten hem uit de ogen bh' de gedachte, dat hij dit allemaal had verspeeld. Maar in
Brams ogen kwam een peinzende
uitdrukking.

....

—

—

—

voor".

„Zeg, jullie geweren liggen nog

—

in de hei. Moet de majoor daar
soms over vallen?"
,£)at zou de instructie lelijk kunnen verstoren. Och sergeant, wilt
u ons een 10l doen? De diensttijd
is toch al zo kort. Als u die spuiten even ophaalt,
bestellen wij

—

—

—

—

—

—

vast koffie".
„Schiet dan op. Voor mij met een
gevulde koek".
„Oef oef. Jij weet je woordje wel
te doen".
„Toch is het zielig".
„Wat?"
„Daar loopt de drager van het
gezag, met onze zielen onder de
arm!"

tijdje zag ik de dingen niet zo
meer. De drinkenden veranin toneelspelers op een boerenHet feest zelf in een absurde
carrousel, samengesteld uit omfloerste tinten en door- elkaar knoeiend*
gezichten. Ik aelf was de as waar alles omheen draaide. In die toestand
sloeg ik gade hoe de enorme, lang
verwachte feestdis verliep. Eerst
werd er gegeten, daarna geschranst
en ten slotte gevreten; gedronken,
weggespoeld,
gezopen. De
chicha
had de gezichten rood gekleurd en
verjoeg spoedig
de laatste sporen
van goed fatsoen. Men liet de vorken
liggen en pakte de stukken vlees in voortgezet.
de knuisten. De mannen trokken hun Leticia, die het was aan te zien dat
en zij zich voor een laatste maal inspanjas uit. Ze boerden ongegeneerd
spuwden waar ze maar wilden. En de, deed moeite om zich bij de algeintussen vertelden ze elkaar gepeper- mene feestvreugde aan te sluiten. Nu
de anekdoten. Om vier uur in de mid- en dan zag ik haar zelfs glimlachend
dag
toen de muzikanten de gasten voorbij dansen, de ene keer in de arhun tinnen borden begonnen voor te men van haar verloofde, daarna
houden
zetten de feestvierders weer met haar vader of haar schoonde tanden in de laatste maïskolven. vader. Na iedere dans werd er een
Nu nodigde Leonardo, door de jene- toast uitgebracht: op de oogst, op de
alcalde, op het verloofde paar of wat
ver prikkelbaar geworden, zijn gasiemand
maar mocht te binnen schieten uit tot een wedstrijd in schijfTijdens
ten.
de algemene stilte die
schieten. Bij gebrek aan schijven
iedere
keer
een toast volgde beop
werd er, aan de smalle kant van de
patio, op hoge kisten een lange rij dacht iemand, dat het paar nog geen
bierflesjes neergezet.
De
schutters kus had gewisseld.
wierpen zich tegenover de kisten op Ogenblikkelijk maakte hij de anderen
de buik en knalden er op los. Een daar opmerkzaam op en het hele gehalf uur lang daverde de patio van zelschap begon nu luidruchtig dat bewijs van liefde te eisen. Leticia en
de schoten. De duiven zochten ontsteld een goed heenkomen en de hon- Tuset moesten de glazen opnieuw
den kropen jankend weg. Overal vullen en werden naar elkander toeDe lippen van Tuset
hing kruitdamp. De kogels
sloegen geschoven.
spitsten
bevend,
zich
zij naderden
spaanders van de deuren, deden het
pleisterwerk van de muren scheuren langzaam die van Leticia, aarzelden,
en lieten nu en dan een fles aan doch, bleven ten lange leste toch een
scherven springen. Toen de zon ten- hele poos erop rusten. Onder het
slotte onderging en in de uitgeputte vreugdegehuil en het spektakel dat
er ontstond ontging het de toeschoulijven de trek naar jenever weer opkwam, keerden we met ons allen wers, dat Leticia de armen slap en
naar de sala terug. Trouwens, de roerloos liet hangen. Zij had zelfs
haar uit kralen gemaakte tasje laverloving moest nog worden voltrokken. De koele avondlucht had me ten vallen. Ook haar rode sjaal, die
een weinig ontnuchterd. Ik zag hoe zij in haar andere hand had gedragen
de mannen, met de verbeten ernst was op de grond gegleden.
van de dronkenschap op hun gezicht, Zware laarzen scheurden de fijne stof
zich opstelden rond de cura en de aan flarden en vertrapten de kralen.
vader van Tuset. Deze hield een ledereen liep te waggelen. De algemedoosje in de hand; op de bodem van ne dronkenschap had een hoogtepunt
dat doosje lagen twee blanke verlo- bereikt.
en Onder de bescherming van die chaos
vingsringen te glanzen. Leticia
door de menigte
Tuset stonden hand in hand voor drongenLeticia zichnaar
heen
vluchtte
buiten op het
hem en schenen op iets te wachten.
van de sala. De lucht was verbalkon
Jisha diende champagne rond in gro- geven van de stank van zweet, kruitte, wijde kelken. Uit de gesprekken damp en rook.
ik voelde een drinleidde ik af dat de alcalde een speech gende behoefte Ook
om wat frisse lucht te
zou houden. De plotseling optredenscheppen. Ik baande me een weg naar
de stilte kwam me, na alle herrie, on- het balkon. Toen ik het betrad wendde
wezenlijk voor. Eindelijk begon
de Leticia, die over de balustrade gebooude Tuset met zijn vermaningen gen stond haar hoofd naar mij toe.
aan het paar. Het was zo'n gelegen- Haar gezicht zag groen en aan haar
heidstoespraak waarbij, volgens
de lippen hing een draad speeksel. Zij
traditie, serieuze dingen
schertsen- had overgegeven. Ik bood haar mijn
derwijs naar voren dienen te worden zakdoek aan, maar zij sloeg mijn hand
gebracht.
Maar de alcalde zette weg en holde de sala door. Ik liep haar
de achterna. Aangekomen bij de deur die
uit branie of onwetendheid
zaak op de kop: aan de banaalste naar de patio leidde zag ik dat zij naar
haar kamer snelde. Zij liet een spoor
dingen gaf hij een plechtige beklemtoning. Over de belangrijkste liep hij van oranjebloesems na.
doodeenvoudig
heen. Ik luisterde
XVIII, NATUURVERslechts kort naar hem; het gezicht HOOFDSTUK
SCHIJNSELEN.
van Leticia was mij opgevallen. Zy
hield de blik naar omlaag gericht, Leunend tegen een pilaar keek ik naar
blijkbaar vastbesloten het hele ser- de op de patio neervallende zware remoen over zich heen te laten gaan. gendruppels. Zij doorweekten de grond
Haar kin trilde nauwelijks merkbaar. vormden beekjes, stroompjes, stortbeHet was niet mogelijk om na te gaan ken, meertjes. Een paar uren regen
of zij een gegil van afschuw onder- volstonden, om zich hier op dat onefdrukte of een schaterend gelach. Pas fen terrein oeroude geologische protoen de alcalde van het toekomstige cessen te laten herhalen.
gewaagde,
echtpaar
sloeg
zij
de
ogen op. Haar blik dwaalde door de (Nadruk verboden) (Wordt vervolgd)

Na een
helder
derden
toneel.

-

—

1373) De geleerde heer Spoorslags kreeg de
boeien aan, die Bram bij voorbaat had meegenomen, en Brammetje toonde zich zeer tevreden over de verrichtingen van de Opaal-vanVerre. „De voorspellingen kloppen voortreffelijk", zei hij opgewekt. „En nu je er toch bij
bent, heer Spoorslags, kun je me ook wel ver-

koffie".

zijn moreel ondermijnd.
Ik moet eens ernstig met jullie
spreken".
„Dat is precies wat ik voorstel.
Zullen we dan maar?"
,JHo ho, dat gaat zo maar niet. Ik
gelast jullie het vuur contact met
de vijand te onderbreken en mij
te volgen naar het gindse gebouw
voor mondelinge instructie".
Wij
„Dat is een zinvol bevel.
volgen niet alleen, wij gaan zelfs

sala en bleef daarna uitdagend gevestigd op 't gezicht van Leonardo,
die in een hoek zijn toevlucht had gezocht. Toen de alcalde zijn speech
onder een stormachtig applaus besloot, scheen Leticia dat aanvankelijk niet eens te merken. Bij Tuset
biggelden, de. tranen van ontroering
over de wangen. Nadat de verloofden
elkaar de ringen aan de vinger hadden geschoven en elkaar hadden toegedronken, namen zij de gelukwensen van de gasten in ontvangst. De
ene innige omhelzing volgde op de
andere. Vervolgens traden de muzikanten weer binnen en de kort voor
de ceremonie onderbroken fiesta
werd met onverminderde energie

—

Polle,

„Jullie

VERSLAG
VAN EEN ZOMER

—

Ferd'nand

„Wie zegt dat:>"
„Een gezaghebbend Duits officier
in Nato-verband. De ziel van de
militaire dienst is niet langer de
ondergeschiktheid, maar de positieve bereidheid tot uitvoering
van een duidelijk zinvol beleid.
Nou, wij vinden dit domme gepaf
heel onduidelijk en heel onzinvol".
„Weet je dat ik je voor de krijgsraad kan slepen?"
„Ja sergeant. Maar u kunt ook
met ons meegaan en het uitpraten
bij een kop

—

Misschien zijn het herten. Ik ben

feuilleton door
Julio Ramón Ribeyro

De Graf-

—

flodders?"

—

Kapitein
Rijkers

—

„Schiet jij op alles wat beweegt?"
„Welk normaal mens zou door de
zijn".

en het

REIMOND

Paf!
Paf!

bosrand sluipen, als er een pad
langs loopt? Het moet de vijand

—

ZWAARD VAN

—

gen".

—

loor

Huon

—

—
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VRIJDAGVOORDEEL
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II

Langharig leacryl kussen. polyether vulling.
In vele kleuren w.o.
oranje, geel, groen enz.
Maat 50 x 37 cm

1)

Carmen hairspray.

Extra

grote spuitbus. Houdt

uw kapsel zeer goed In
model

Bedleeslampja In div.
kleuren,
gedekoraerd
met 6 rosetjes. Voor zowel direkte als indirekte
laar

2.25

7.95
Vooruwtrein-,

Blezonder

schake-

4.75

verende orthopedische inlegzool en slijtvaste groene antl-sllp
zool. Alle maten

U

Snoezig jasje van acryl.
Keuze uit 2 modellen
voor jongens of melsjes. In o.a. wit, bleu,
aqua, cerlse en camel.

60-dlg, dus 12 persoons
servies van biezonder
mooi
Saksisch blauw
porselein bestaande uit:
35-delig eetservles,
15-dellg theeservies,
10-delig ontbljtservie».

12.95

155.—

ri

ri

«■

«

t/m

Leeftijd ±10 mnd
2 jaar

A

■

■—

pj—■

i

Fluitketel van roestvrlj

staal. Hoogglana gepolijst. Solide, koudblljvende greep. Inhoud
2 liter

***^\\

Royale maat dameszakdoeken van uitstekende
kwaliteit katoen. Keuze
uit een groot assortlment dessins en kleuren.

Onderjurk fond de robe.

Chique pllssé afwerking
langs ronde halslijn en
zoom. In wit, marine.
lichtblauw, azalé en
rosé. Maten 38 t/m 48.
Van 5.95 voor

13.95 Per 3 stuks 1.20
m, n.Hf».»l

■i_ ■!■

St fO iR hIZL!>IViI J\ N N

4.95

Wij bieden u een gevarieerd pakket

ReXijKete*. f.t"s..
Zeeland,
8

'

Maatschappij

Centouri

en Vendair.

eierbeschusp
\w
jj

Verkade beschuit bewijst, hoe
belangrijk eieren zijn bij elke brosse
hap opnieuw. Verkade is gul met
eieren, daarom is de beschuit zo luchtig
en bros.
P r Ü s 42 cent P er ro '-

W
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jot

Jh,
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B™k^\
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DREESMANN
QKONINGBN

8.75

,
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/\

wekkertje met
duidelijke zwarte wijzerplaat en lichtgevend»
wijzers, cijfers en afzetknop. In geel, oranje,
groen en wit

9 90
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VROOM

««tangenworden

Luxe

(Verkoop sportafdeiing)

-
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EN ™™™o*
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GELDIG 21 FEBR. '69
SCHR,FTEUJKE

Vendex Sport termlsschoenen. Extra sterk

4.50
imm

touringcar-, vlieg -of bootreis:

bad-

mooie

doeken in vele fraaie
unl kleuren. Prima kwallteit badstof. Royale
maat 50 x 100 cm

Kompleet

met snoer en

S

/fflK*

~-*.

verlichting.

VD

,4k

I

1969

oneindig veel meer:
•k

hulpvaardige,

persoonlijke

•ft vakkundige adviezen,
deel kunt doen

bediening

waarmee U uw voor-

■fr een enorm uitgebreid assortiment

li|
I

■ir uitsluitend merken van vooraanstaande distillateurs in gerenommeerde importhuizen

<r correcte

M

bezorging van de bestellingen aan huis

■k betalingsmogelijkheid

W

keus,

naar eigen

per

bank, giro of kontant

PUBLIKATIE NEDERL BOND VAN SLUTERS-WUNHANDELAREN

Gevraagd:
voor direct

Gezond en slank zijn is niet alleen voor dochters

disc-jockey
Bar-dancing „De Blauwe Bok"

ERA, JEKOMT ALS GEROEPEN!
v

\Sf
:

r

I

*

P^^^

m#&}-

i

-

morgen

De directeur-hoofdingenieur
van de provinciale waterstaat van Groningen maakt
bekend, dat de scheepvaart
op het Winschoterdiep ter
plaatse van de werf van de
N.V. Gebr. Coops te Hoogezand wegens een tewaterlating op vrijdag 21 febr. 1969
van 14 uur af
gedurende
enige tijd zal zijn gestremd.|

melk en puur

I

Stremming scheepvaart

ËX_!5

krokantjes
van
niet te

200
115

gram

99

voor

geloven voor die prijs!

JAMIN

N.V. RIJWIELINDUSTRIE

PHOENIX

Herewef

-

85

-

FONGERS

-

Groningen

GERMAAN

vraagt voor zo spoedig mogelijk

ERA, halvarine, iets volkomen
nieuws, is speciaal bedoeld voor
boterham en beschuit en toast.
Welkom op onze tafel ERA! Om
zorgeloos te eten...

Moeders hebben er recht op, om
even slank te zijn als hun dochters. Trouwens, iedereen moet
lekker kunnen eten, zonder zorgen voor de lijn. Kan dat? Nu
wel Want ERA is nct zo ,ekker
als de fijnste margarine... maar

.

Aanmeldingen 's avonds n» T uur
Spilsluizen 6. Ttl. 33856.

maarniet 50 minder calorieën

*

■PP"*!/'

GRONINGEN

een flinke
administratieve kracht (vr)

ERA is bovendien zuiver plantaardig,

18—20 jaar.

ongezouten en even rijk aan vitaminen

Enige kantoorervaring gewenst.
#
salaris vlgs. CAO Metaalindustrie
5-daagse werkweek
#
#
6 % vakantietoeslag
#
eventuele reiskosten worden vergoed.

Sollicitaties schriftelijk (ook kan telefonisch
een afspraak worden gemaakt).

—

050-37441

—

|
§=|

§|§

1

lekker op het brood gezonder voor uw lijn

}

9
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V

•
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OPEL

Ter versterking van onze afdeling Verkooi
vragen wij voor onze showroom aan het
Boterdiep een

I

LEERLINGVERKOPER
Representatief

voorkomen,

|

goede omgangs-

vormen en liefde voor het auto vak zijn wel

zeer belangrijk.

J

WÊ

Moet in het bezit zijn van een geldig rijbe-

m
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111
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aan de

Mondelinge sollicitaties
gaande afspraak.

alleen

directie
na

GA OOK OPELS VERKOPEN
HET ZIJN FIJNE WAGENS.

"'

""'

;

Hkkk.
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Schriftelijke sollicitaties
ENNAM, Hereweg 36.

■

-

vooraf-
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SCADO ARCHER DANIÉLS N.V.
-

-

ZWOLLE

-

SCHOONEBEEK

-

vraagt voor spoedige indiensttreding op haar
kantoor te Schoonebeek een

w

3t

'">.>'-'<.'

;
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P.
l

administratieve
kracht

f|

Mulo-opleiding en diploma typen zijn vereisten, terwijl een behoorlijke kennis der
moderne talen tot aanbeveling strekt.

*#

sollicitaties te richten aan onze
zaken, Ceintuurbaan 5—6, Zwolle.

Schriftelijke

fl

6

RIJKSUNIVERSITEIT
JÜ
J-J GRONINGEN

5

ZAANDAM

vrouwelijke

-

Bij de conciërgedienst van het Academiegebouw kan worden
geplaatst

\

BEWAKINGSPERSONEEL
Gegadigden dienen bereid te zijn in avond-, nacht- en
weekenddiensten werkzaamheden te verrichten, o.m. voor het
bedienen van de telefooncentrale.

|
[
■

I

afdeling Personeels-

Bij voorkeur woonachtig in Groningen of omgeving.
Spoedige indiensttreding

gewenst.

Over salaris, toelagen, dienstrooster enz. worden gaarne inlichtingen verstrekt door de heer H. C. Hofman, afd. Personeelszaken van de Universiteit, tel. 050-32643, toestel 40.
>

'

Sollicitaties

te

richten aan de afd.
12 te Gro-

Personeelszaken, Postbus

\Êu A__
iLrw/ï^'jß

4
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JE ■'■

een geweldige appeltaart
voor minstens 8 forse punten, deze week (t/m 22
februari) van 2.50
é&Èk W^

1 »ww

er is al een appeltaart voor
Of neem een royale slagroomtaart

voor maar
V

J|

|

Neem eens wat lekkers mee uit de Hema. Zó van
de banketbakker dus altijd vers en altijd voordelig.

]

■

<

{ banketbakker
f (en nu extra voordelig)

,

van onze

f%

O»"

Of neem een goudgele cake, heerlijk -lOC
I »^%2
luchtig gebakken met véél eieren

I meesterlijk gebak
in de
{

voor lage prijzen

Vroom & Dreesmann biedt
volwaardige, ervaren
representatieve, beschaafde,
méé-denkende, energieke, handige

verkopers
en verkoopsters
een aantrekkelij e, afwisselende,

goedbetaalde, zelfstandige
betrekking met veelbelovende
toekomstmogelijkheden.
Leeftijd tot 35 jaar

Wacht niet, schrijf niet

—

maar bel nu

38333, toestel 222, om een afspraak te
maken voor een oriënterend gesprek.

VROOM

&

tetillkJ II

de zachtste
wilt

DREESMANN

GRONINGEN

25 kingsize filters f 1.75

i
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■MsVBWIGBOLDUS VRIJ DAG/
ZATERDAG „RONDE"
VOORDELEN
Door grote import In
PYROFLArvI, luxe dek.
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GASINO
ETNAGAS
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kracht, degelijke uitvoering, fej
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praktische hulpstukken
nu slechts
98.50

-Z*

TRANSISTORRADIO

_

''

SCHOTELHOUDER

hliift
schoon, grote maat 26 cm
NU 8.75
EMAILLE STEELPAN
zware kwaliteit, daverend
voordeel (13 75)
NL' 5.25
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voor langdurig solderen

ELKO SOLDEERPISTOOL I
met keuzeschakelaar, 30 en I
80 watt en tocn maar 22.50 B
VENTILATIE ROOSTER
zond er inkijk, douchecel,
keuken enz., draaiknopalul-■
tin 9. voor'en achterplaat
NU 8.25 ■
TAFEL LUMKLEMMEN
2.50 I
zijn er weer, 3 st.
Nu extra voordelig

sortiment echte
Hl OHI 01,1 V-O
I
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U
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BENRAADINFRA ROOD
ROLSTRALER, een voordelige warmtebron op wieletjes. Spec. aanbieding 59.50.
Daarin passende vertrouwde Shell butagasfles en regelaar. VERLAAGD statie14.50.
geldtarief
13 kg. Shell butagas 10.50,
ca. 100 branduren.

J
/

kan niet

-

Prettige, gezellige warmte,

/

4.50

TEFLON KOEKEPAN

——

°P batterijen en ook lichtnet. middengolf. 10 transistors, incl. koptelefoon
NU slechts
49.95
Op beide app I\r g ; i.- '
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vakkundig ..aangepunt"

NU van

85 cent tot 2.65

17
] adooral
merken dat de huisvrouw met
de
naar Albert Heijn weet te vinden. I
üsschien duurt het dan
iets langer bij de kassa, maar dat wordt ruimschoots beloond.
I tccrt

Nu elke cent telt!

nu is te

prijsbesef
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STERKE STOFZUIGER
en TRANSISTORRADIO
ver beneden vergelijkbare
winkelwaarde.
>U STOFZUIGER ELECTOR
moderne slede, grote zuigJ/

345.NU 398.[
!•«»
NU 375.'■
NU 345.; GASANOVASBSV NU 395.*■
NU 398.i GASOLA
ttv\k;llaHß
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schaal, zo van het vuur
(onbeperkte garantie).
Een sieraad op tafel.
Schaal mat wit moderne
vorm, helder glasdeksel.
Schaal 1 Itr. tijdelijk
van 16.50 voor
12.75
Bijpassende verchroomde
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Op onze kachelafdeling
unieke aanbieding
van 7 succesvolle
■ ETNA GASKACHELS
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met een afdeling GEBAK

Trilffnlc
11111615
*

met slagroom
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Via**, groenten en fruit in alle SuperMarts en in een aantal Zelfbedieningszaken (prijzen gelden

t/m

zaterdag).
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NOORDEN

{kt spreekt-

Nieuwsblad van het Noorder» van donderdag 20 februari
D.V. 22 febr. 1969 hopen onze lieve ouders
en groot-

ouders

EEFTING
de dag te herdenken dat ze

50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.
Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.
(Gron.).

uur

Soembahuis Floresstraat 2.
Met grote blijdschap geven
wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en
zusje

FOKTJE ENGELIENA
Roodehaan 18 febr. 1969.
H. RITSEMA
F. A. RITSEMA—MOEDT
DICKY
JAKOB
HINK
DINEKE en ELZO-JAN
Tijd.: Huize Ta venier. K. 1.
—

te Delft onze lieve moeder,

schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, mevrouw

B. MOOIBROEK
A. MOOIBROEK—

0.H.-Brug
P. Waijerstraat 39.
Receptie
16.30-18.00

Op 15 februari overleed

G. VOS-MULLER
op de leeftijd van 81 jaar.
Groningen, Oude Boteringestraat 48

H. A. VOS
Badhoevedorp: A. H. VAN EVERDINGEN-VOS
H. VAN EVERDINGEN
Delft: F. G. VOS
Groningen: G. T. VOS
Rotterdam: A. D. WIETZES-VOS
B. H. WIETZES
Kleinkinderen en
achterkleinkind.
De begrafenis heeft heden in stilte plaats gevonden.
's-Gravenhage:

Nog onverwacht, na een kortstondige ziekte, is van
ons heengegaan, onze lieve vrouw, moeder, behuwden grootmoeder

MARTHA AMERIKA

Met

ze dochter
BIRGITTA DÉSIREE
R. J. MEPPELINK
J. K. MEPPELINK—
LAFERTE
KARIN
WILMAR
19 februari, Havenstraat 10,

Haren, 19 februari 1969
Boerlaan 18
L. BUIVENGA
L. BUIVENGA
D. BUIVENGA-MEINTS
M. ELLENS-BUIVENGA
J. ELLENS

vreugde geven wij kennis van de geboorte van on-

J.

Tijdelijk adres:

St. Lucasziekenhuis,
Winschoten.

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje
HENDRIK
G. TERPSTRA
T. TERPSTRA—STOL
Marum, 19 februari 1969.
Lindsterlaan 43.
Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje
JACOB GEERT
T. B. STEENBERGEN
E. STEENBERGEN—
KREMER
DINY
PIETER
DIRK

Ten Post, 16 febr. 1969
Rijksweg 44.
Heden nam de Heere tot
Zich, mijn lieve vrouw
en onze lieve moeder
AALTJE ENNEMA
op de leeftijd van 45

BUIVENGA

M. BUIVENGA-NIJBOER
De Punt: L. BUIVENGA
M. BUIVENGA-IJBEMA
Haren: J. TIESINGA-BUIVENGA
B. TIESINGA
W. BUIVENGA
W. BUIVENGA-TAKENS
H. BUIVENGA
T. BUIVENGA-POST
en kleinkinderen.

Onstwedde.

De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 21 februari a.s; des namiddags om 2 uur op de begraafplaats „Eshof" te Haren.
Heden overleed, zeer onverwachts onze geliefde
schoonzuster en tante
MARTHA BUIVENGA
AMERIKA
op de leeftijd van 68 jaar
geliefde echtgenote van
Lammert Buivenga.
Harendermolen,
19 februari 1969
Haren:
wed. A. HommesBuivenga

Noordlaren:

J. Buivenga
E. Buivenga-Depping
Haren:
A. Kremer
G. Kremer-Buivenga
Assen:
H. Buivenga
J. Buivenga-Nap

jaar.

„Want zij weten, dat na
't lijden komen zal des
hemels vreugd"
2).
(Gezang 240
I. Visser
:

Eelde:

Jaap

W. Kamstra
A. Kamstra-Buivenga

Guit
Albert
Peter Arend

Heden nam God tot Zich,
onze lieve vrouw en
zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder
AAFKE MEERSMA
geb. Sjaarda,
in de ouderdom van bijna 79 jaar.
Openb. 22 : 3-5.
Zuidlaren, 18 febr. 1969.
Elzenhof 5.
Uit aller naam:
H. Meersma.
Thuis geen bezoek.
De begrafenis zal plaats
hebben vrijdag 21 febr.
op de begraafplaats te
Kollum om 2 uur.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen, worden verzocht
samen te komen in „Pro
Rege" om 1 uur.

Munnekezijl, 18 febr. '69.
De teraardebestelling zal
plaats vinden op zaterdag 22 februari '69, 's na-

Met leedwezen geven wij u kennis van het plotselinge overlijden van onze oud-medewerker, de heer

middags om 2.00 uur.
Zij die de overledene de
Ie eer wensen te bewijzen worden verzocht
om 1.45 uur in het gebouw achter de Geref.
kerk te Munnekezijl aan-

op de leeftijd van 67 jaar.

B. K. STEGE
Gedurende meer dan 40 jaar heeft hij zich met al

zijn energie aan zijn taak in ons bedrijf gewijd.
Hij
een

zal in onze herinnering blijven voortleven als

actieve, zeer gewaardeerde kracht.

DIRECTIE en COMMISSARISSEN
H. J. A. GEUBELS N.V.

te zijn.

Heden overleed onze lieve dochter, zuster,
schoonzuster en tante

Met leedwezen geven wij
kennis van het plotseling
overlijden van onze oudcollega, de heer
B. K. STEGE
op de leeftijd van 67 jaar.
Gedurende de meer dan
40 jaar, dat hij in ons
midden werkzaam was,
hebben wij hem leren
kennen als een zeer gewaardeerde collega, aan
wie wij een dankbare
herinnering zullen blijven
bewaren.
Personeel
H. J. A. Geubels N.V.

AALTJE ENNEMA
in de ouderdom van 45
jaar,

geliefde echtgenote van
I. Visser.
Munnekezijl, 18 febr. '69.
Kloosterburen:
G. Ennema
R. Ennema-Pannekoek
K. Ennema
G. Ennema-Groothuis
Enschede:
A. v. d. Wiel-Ennema
H. v. d. Wiel
Wagenborgen:

Heden is van ons heengegaan mijn lieve vrouw,
onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder
MIJNA
TIMMERMAN
geliefde echtgenote van
Harm Stoker,
in de ouderdom van ruim
82 jaar.
Ter Apel, 18 febr. 1969.

H. Ennema
Grijpskerk:

T. Geertsema-Ennema

H. Geertsema
Heemskerk:
S. de Jong-Ennema
A. de Jong
Groningen:

A. Ennema
R. Ennema-Eggers
Breda:
S. Ennema
S. Ennema-v. Dongen
Velsen:
T. ten Cate-Ennema
A. ten Cate
Enschede:
R. v. Aken-Ennema
J. v. Aken
neven en nichten.

Hoofdkade 42.
H. Stoker

Ter Apel:
H. Stoker
H. Stoker-Meijering
Stadskanaal:
A. E. Verwer-Stoker
A. A. Verwer
en kleinkinderen.
De teraardebestelling zal
plaats vinden op zaterdag 22 febr. a.s.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen, worden verzocht
om 13.00 uur samen te
komen in Hotel „de Posthoorn" Hoofdstraat 69 te
Ter Apel.
Vertrek 14.00 uur.

Heden overleed, nog onlieve
verwachts,
onze
dochter, zuster en tante
EPIE STERENBERG
in de ouderdom van 42
jaar.
Oosterwijtwerd:
P. Sterenberg
Groningen:

Onverwacht nam de Here
op in Zijn Heerlijkheid
onze lieve moeder, be-

G. Busker-Sterenberg
R. Busker
Oosterwijtwerd:
D. Sterenberg

huwd-, groot- en overgrootmoeder en schoonzuster
ANJE LANGELAND
op de leeftijd van 84 jaar.
Sedert 28 november 1963
weduwe van
Jannes Knol.
Leens, 18 febr. 1969.
Valge 9.

H. Sterenberg-

Folkersma
Appingedam:

A. Sterenberg

R. Sterenberg-Reiffers
Oosterwijtwerd,
19 februari 1969.

De overledene staat opgebaard in de aula van
het Acad. Ziekenhuis te

Schouwerzijl:

P. Japenga-Knol

Groningen.
Bezoekuren

16—17 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op 22 februari
a.s. om 14.30 uur vanaf
„Rehoboth". Oosterwi.itwerd.
die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen, worden verzocht
daar om 14 uur aanwezig

IZij

te zijn.

jaar.
Groningen, 19 febr. 1969.
Taco Mesdagstraat 27.

K. Janssen-Broester
Enschede:
E. B. J. van Rees
H. van Rees-Bielefeld
Zutphen:
R. J. Janssen
A. Janssen-Steetsel
Delfzijl:

H. Janssen
M. P. H. Janssen-

Fraiquin

—

in de ouderdom van 67 jaar, geliefde echtgenote van
Lammert Buivenga.

wezig

Heden is onverwacht in
zijn Heer en Heiland
ontslapen mijn innig geliefde man, onze lieve
vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader
JAN JANSSEN
op de leeftijd
van 77

Westernieland:
J. Huizenga-Knol
H. Huizenga
Callantsoog:

K. Dijkman-Knol

I

O. Dijkman
Leens:
H. Knol.
De begrafenis zal plaats
vinden op zaterdag 22
februari om 2.30 uur te
Leens.

Heden is heel onverwachts van ons heengegaan onze lieve vader
WILT DIJKSTRA
op de leeftijd van 47
jaar,

sinds 1966 weduwnaar
van Roelof je IJben.
Westerbork, 19 febr. 1969.
Hoofdstraat 29.
Corrie
Arend
De teraardebestelling zal
plaats vinden op maandag 24 februari a.s. vanuit de Ned. Herv. Kerk
te Westerbork.
Zij die de overledene de
laatste eer wensen te
bewijzen
worden
verzocht 12.30 uur aldaar
aanwezig te zijn.
Vertrek om 13.00 uur.
De overledene is opgebaard in de aula van het
Wilhelmina
Ziekenhuis
ingang
Oosterhoutstr. 9,
Assen. Bezoekuren 15-16,
en 19-19.30 uur.
Na een moedig gedragen
lijden is van ons heengegaan onze lieve moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder
HENDRIKJE
WIELAND
weduwe van
P. R. Hommes,
op de leeftijd van bijna
95 jaar.
Groningen, 19 febr. 1969.
G. Krohne-Hommes
Haren:
G. Dijkema-Hommes

Leek:

A. Wassing-Hommes
B. Wassing
Amsterdam:
A. Hommes-Meijer

Klein- en achterkleinkinderen.
De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van het „Gebouw Zwanestraat 12".
Bezoek van 5—7 uur.
Zaterdag en zondag van
5 tot 6.
De rouwdienst zal gehouden worden a.s. zaterdag om 14.30 uur in
de aula van de begraafplaats Selwerderhof,
waarna te 15.00 uur de
teraardebestelling zal

m de gezegende ouderdom van ruim 81 jaar;

weduwe van
B. v.d. Heide,
eerder weduwe van
H. Holscher.
Wij zullen haar in ere
blijven gedenken.
Groningen, 18 febr. 1969
Paterswoldseweg 142.
Uit aller naam:
R. Holscher.
Bezoek thuis 's middags
van 2—4 uur 's avonds
van 7—B uur.
De begrafenis zal plaats
hebben zaterdag 22 februari om 11.30 uur op
de Zuiderbegraafplaats,
Hereweg.

Vertrek vanaf woonhuis
om 11 uur.
Heden is uit ons midden
weggenomen onze lieve
vader, groot- en overgrootvader

JAN NIJBURG
op de leeftijd van bijna
88 jaar,
sinds juni 1960 weduwnaar van
Gepke Hogenberg.
Sappemeer, 19 febr. 1969
Wilhelminastraat 25.
Slochteren:
H. Zuur-Nijburg
H. Zuur
Kolham:
J. Nijburg
J. Nijburg-Kalk
Sappemeer:
E. Jansen-Nijburg
H. Jansen
Klein- en achterkleinkinderen.

H. H. Hulzebus

L. M. Hulzebus-Boonstra
E. R. Hulzebus

D. T. Hulzebus-Steegstra
en kleinkinderen.
Gelegenheid tot condoleren 's avonds van 7—B
uur.
De crematie zal plaats
hebben a.s. zaterdag om
11 uur in het cremato-

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN

rium „Groningen".

zoekt
Hiermede zeggen wij U hartelijk dank voor de wijze
waarop U
ons van Uw
medeleven hebt doen blijken na het overlijden van
onze lieve en onvergetelijke
moeder, behuwd- en grootmoeder
MINA BOUMAN
(geb. De Haan)
Fam. BOUMAN.
Groningen, febr. 1969.
Nieuwe Ebbingestraat 98.

Voor de vele blijken van
medeleven ontvangen na het
overlijden van onze geliefde
broer en oom
JAN BEREND
KRUISENGA
betuigen wij onze hartelijke
dank.
Ulrum, febr. 1969.
Fam. KRUISENGA
„

uitbreiding
een
werkzaamheden

die de laatste eer
wensen te bewijzen, worden om 14.30 uur in de
aula van bovengenoemde
begraafplaats verwacht
Heden nam de Here tot
Zich onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder
JANTJE ZUIDEMA
19 juli 1965 wed.
van Jan Douma, oudersedert

dom 87 jaar.
De Here is bij mij

ik zal niet vrezen.
Visvliet, 17 febr. 1969.
Emmeloord:
P. Douma
P. Douma-Faber
Boerakker:
R. P. Douma-Helmholt
J. Helmholt
Visvliet:
G. Douma
G. Douma-Haan
Klein- en achterkleinkinderen.
De begrafenis vindt plaats
op vrijdag 21 februari
1969 des namiddags 2 uur
vanuit Ons Centrum te
Visvliet.
Bijeenkomst om half
twee.

in de ouderdom
jaar,
echtgenoot van

TALKO RAATJES
van 75

Jantien Kemkers.
Peize, 19 febr. 1969.
Moleneind 1.
J. Raatjes-Kemkers
P. Hoenderken
W. Hoenderken-Aalders
A. de Vries-Hoenderken
A. de Vries
en kleinkinderen.
De begrafenis zal plaats
vinden a.s.
zaterdag 2
uur vanuit café Brink.
Zij die de overledene de
laatste eer willen bewijzen worden verzocht om
1 uur aanwezig te zijn.

wegens

de

van

handzetter/reservemachinezetter

Schriftelijke sollicitaties aan Directie
Nieuwsblad van het Noorden.
Ged. Zuiderdiep 24, Groningen.

Linksboven op de
vermelden: zetter.

enveloppe

Ja, tijdens de verbouwing van
het grootste juweliersbedrijf van het
Noorden moest het tijdelijk. Nu zijn ze
al weer ingebouwd in de wanden van ons
straks gemoderniseerde "huis", waarin men
toch de oude, vertrouwde sfeer zal terug-

s.v.p.

vinden. Een bedrijf, dat reeds vele
jaren het vertrouwen heeft van
velen, bouwt aan zijn toekomst.

BFxUjSSMA

NEDERLANDSE REISVERENIGING
AFDELING GRONINGEN

RISPENS

ZWITSERLAND

Voor de blijken van deelneming, ontvangen na het
overlijden van onze lieve
vrouw,
moeder, behuwd-,
groot- overgrootmoeder en

piHiM mi¥iPj^mKlKJil*l>Htl l ltl
f

:

:

land van bergen, blauwe meren, zon en sneeuw

Grote filmavond

Dinsdag 25

X
in samenwerking met het Nationaal Zwitsers Verkeers8 uur. |
dinsdag 25 februari
bureau in HUIZE MAAS
geboren Warnders.
bij
bijkantoor
N.R.V.,
1.50
het
der
Geubels
p.a.
f
Kaarten:
betuigen wij
onze harteN.V. Guldenstraat; Sigarenwinkels van mej. T. H. Hemlijke dank.
men, Oude Kijk in 't Jatstraat 18 en G. Ennes, Verl. HeGroningen, febr. 1969.
reweg 74. Kaarten 's avonds aan de zaal f 1.75.
<j>
Zaagmuldersweg 68.
naam:
X
Uit aller
H. ELZER
<»
pleegmoeder

GEERTRUIDA ELZER

-

-

februari herdenkt de heer
E. BAKKER

het feit dat hij 45 jaar werkzaam is op de x
%
scheepswerf van de Gebr. v. Diepen.
Waterhuizen, Woortmansdijk 20.
x
Zijn dankbare kinderen:
<j>
%
AP en HENNY,
*
ERIK en DINA,
X
INA en kleinzoon ERIK.
x
<•>

J>

Hiermede willen wij ook namens onze kinderen onze
hartelijke
dank betuigen
voor de zeer grote belangstelling, ons betoond bij de
herdenking van ons 65-jarig huwelijk.
Februari 1969
E. J. VISWAT
H. VISWAT-KUIPER
en kinderen.
Kerkwijk 45,
Nieuw-Scheemda.

W

't Gouden luif eitje
ZIJN ONZE MODELLEN
v.a. 26.—
GOUDEN BROCHES
GOUDEN ARMBANDEN v.a. 57
GOUDEN COLLIERS
v.a. 19.—
v.a. 132.—
GOUDEN CHOKERS

Kunt u niet slagen voor uw

rijbewijs
door te weinig theoretische
kennis? Neem dan enige

—

\

W. F. J. TIMMERS

Kom kijken in onze
sfeervol ingerichte zaak.

HUISARTS

tot nader bericht afwezig.
Waarneming dokterstelef.

26161

ƒ

i^j

sen.

Inlichtingen
kosteloos
zonder verplichting.

Dr. J. L. de Graaff
LONGARTS

DE WERELD WAARIN WIJ
WONEN EN WERKEN
6 zware banden, met

honderden joto's

en nog 10.000 andere
met kortingen tot 80
in de

%

FINALE UITVERKOOP
wegens opheffing van

LEKWURHAL
DE EBBINGE
Oude Ebbingestraat 61/2
Tel. 80508

LUXE ZAKAGENDA'S 1969
nog 314 dagen intens
te gebruiken
van 3.90 4.85 5.70
NU UITZOEKEN
QO -*
VOOR SLECHTS 70 Cl.
-

QÜASSI-MODÖ

IHet

98.00
boeken

ÏZZ~

Autohandel J. Knoop n.v.
biedt aan:

aangekondigde optreden van

Pim Jacobs

Rita Reys

PRESS-O-FIX
de drukversteviger
voor uw ruitenwisser.

HEDENAVOND

gaat niet door I

IJsclub
„Lageland-Hamweg"
Aangesloten

K.N.S.B.

Us en weder dienende
Vrijdag 21 febr. 1969

Estafetterijderij
voor leden.
Loting door elkaar.
Prijzen: kunstvoorwerpen.
Inleg f 0.50.
Aangifte vóór 18 uur bij

café Olthof, tel. 05981-202.

f 1.85 p. paar
ex. BTW.
Via uw garage of
service-station.

HO VA

I
Uitstel boeidag
I Oterdum
DAMSTERDIEP 15

De aangek. boeidag op vrijdag 21 febr. '69 (Toxopeus),

Oterdum, wordt uitgesteld.
Notaris HOLTIES

GEVRAAGD:

een toneel- of
cabaretgroep
op 29 maart.

tel. 05978-2233,
toestel 15 tussen 8 en 12 uur
's morgens en tussen 1.30 en
5.30 uur 's middags.
Opgave voor donderdag 27
februari.
Inlichtingen

■il

mimi—M

j HOORAPI'ARATEN

Delfzijl.

wegens ongeval van laatstgenoemde.

Hiervoor in de plaats dansen op disco.

'68
'68
'68
'67
De CHR. ORATORIUM VER. te Groningen heeft
Opel Caravan, 4 deurs '67
dringend behoefte aan
'67
Opel Bestel
'67
Opel Rekord type
'67
VW 1600 TL type
'66
VW 1600 TL
'66
Wilt U ons helpen de herensector te versterken?
BMW 2000
'66
Belt
U dan één van onderstaande nummers, wij
Audi 72
'66
zullen graag alle inlichtingen geven.
Chevrolet Bel Air
Chevrolet Cabriolet type '66
30549
52893.
Tel. 46129
26356
'66
Opel Kadett
'66
Fiat 600
Opel Rekord autom.
'66
'65
BMW 1800
Daf 750
'65
'65
Opel Kadett Caravan
Fiat 1300
'64
'64
Opel Caravan
'63
Opel Kapitan
Dodge Dart Cabriolet
'63
'63
Dodge Belvedère
Chevrolet Hardtop
'61 Heresingel 15a, Groningen
Inruil, financiering.
vraagt eventueel voor tijdelijk
Donderdags en vrijdags tot
9 uur geopend. Zaterdags
tot 12.30 uur geopend of
volgens afspraak.
voor het schoonhouden van haar kantoren geTel. 27456 of 05955-418.
durende plm. 8 uur per week.
Oosterhamrikkade 2ij,
Groningen
Aanmelden dagelijks tel. 05900-36128.
Opel Kadett Caravan
BMW 2000
Daf 55
Simca 1501 GLS type

en

A-Kerkstraat 21, Gron.
Telefoon 050-27660

afwezig van 21 februari
tot 3 maart.

-

privélessen en wij garandeu hiervoor de eerste
keer slaagt.
Ook voor mondelinge examens CBR en Rijks.
Maakt u zich zenuwachtig
en gevoelt u zich onzeker
tijdens de rijproef?
Ook
hiervoor speciale privéles-

HP9I

ren, dat

Groningen A-Kerkhof 49

zand.
Zij,

KLUIZEN BUITEN ?

I

Het

pemeer.
begrafenis
De
vindt
plaats zaterdag a.s. op de
„Stille Hof" te Hooge-

Moeder ligt opgebaard
Kortenaerstraat 5.
De crematie zal plaats
hebben a.s. maandag om
11 uur in het crematorium „Groningen".
Met ontsteltenis en leedwezen namen wij kennis
van het plotseling overlijden, door een noodlottig ongeval van onze zeer
gewaardeerde groepscommandant, de adjudant der
Rijkspollitie, de heer
BART PEGELS
op de leeftijd van 58 jaar.
Het personeel van de
groep Leens
Wehe den Hoorn,
18 febr. 1969.

jaar.
Groningen, 19 febr. 1969.
Wassenbergstraat 32.

Wilhelminastraat 25, Sap-

Heden overleed zacht en
kalm onze lieve man,
vader, behuwd- en grootvader

kinderen.

~~�

van 76

Condoleantie-adres:

F. Hommes-Rijkschroeff
klein- en achterklein-

Groningen:

Egbert Hulzebus,

in de ouderdom

hebben.

ANNECHIEN
NIENHUIS

8

-

Heden overleed nog onverwacht onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
MARIA LOUWINA
BOONSTRA
weduwe van

Voor de vele blijken van
medeleven
ondervonden na
Na de plechtigheid gelehet
van onze lieve
overlijden
genheid tot condoleren in
vrouw, moeder en oma
de koffiekamer van de
JELTJE SPAAK
begraafplaats.
zeggen wij U hartelyk dank.
Heden is voor eeuwig Uit aller naam:
D SIERSEMA.
ontslapen onze lieve moeFebruari 1969, Grijpskerk
grootovergrootder,
en
Tijdelijk: Ballum, Ameland.
moeder
plaats

1969

Heren Zangers!

tenoren en bassen
-

-

-

EEN WERKSTER

GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding

EEN MEISJE

Niet jonger dan 16 jaar. Lief voor kinderen (intern of
extern) om te assisteren in het huishouden van mevrouw
R. Schelvis. Het gezin heeft 2 kinderen (jongens van 5
en 3 jaar). Hulp in de huishouding aanwezig.
Tel. 02964-17092.
VERZINKERIJ NOORD NEDERLAND N.V.
vraagt

oersoneel voor de dagdienst
Persoonlijke aanmeldingen omgaand aan de fa-

briek, Ulgersmaweg 6, Groningen.
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FEITEN
TV COMMENTAREN
Wintersituatie voor
„Ludiek
carnaval"
de Drentse dieren
De Groninger pop-scene
niet kritiek
Waskowsky:

Ajax: Lang leve in

vanavond op Nederland I

de (Otto) Gloria

NOORDER
ROND-

(Van een

onzer verslaggevers)

Vanavond tussen zeven en acht:
een gedenkwaardig uurtje voor de

De VPRO
zendt op dat tijdstip (op Nederland
1) het programma „Later" uit, dat
Groninger

BLIK

popscene.

deze keer gewijd is aan de „experi-

mentele jeugdbeweging in Nederland". In Groningen zijn, zoals gemeld, opnamen gemaakt van de
Jan Hekert Experience, terwijl met

Zegt Trijntje Fop:

enkele leden van

Provadya?-Gro-

ningen een gesprekje is gehouden.

OP EEN SPIN
„Het weten hoe een spin

Tijdens de uitzending wordt muziek

haar
webben

geconstrueerd

gemaakt door de Outsiders en de

had moeten heb-

Groninger

groep

Soulution.

Het

ben
verwerft men", sprak een oude
spin,
„helaas te laat om daarmee in
de spanne die men heeft te spin-

leden van Soulution (Tom, sax en
fluit; Frits, trompet, Adje, bas;

nog van de grond af

Willem, piano en Hans drums) met

te

wordt een soort jam-session van vijf

nen

begin-

nen".

de vier leden

van

De negen jongens verzorgen de be-

EZR AN

geleidingsmuziek van de

filmpjes

soort
in het beeld. De eerste

en komen af en toe (als een

De redactie
hoeft (en tal)
het niet altijd
met de inhoud
van de gepubliceerde brieven
eens zijn.
De
redactie
stelt
prijs op ondertekening van de brieven en eist het
zelfs wanneer personen worden aangevallen.
In alle gevallen moeten
naam en adres van ds afzender aan
de redactie bekend zijn.
Over het
«-algemeen mogen de brlev«n een
lengte van 200 woorden aiet te bover.

intermezzo)

*

jam-session in de Nederlandse pop.

*

Mr. H. J. A. Ensink: „Geen spectaculaire acties in Drenthe".

*

*

.taan.

'Al 58 cent tekort'

„Het is natuurlijk wel zaak, dat
er gevoerderd wordt. Maar dat gebeurt wel. Heel veel mensen voeren de vogels achter het huis. De
situatie is niet kritiek, niet zo, dot
zoals sinds onze oprichting
wij
al tweemaal
in actie hebben
moeten komen. Gisteravond meldden de zes contactpersonen van ons
comité nog plaatsen met open
water. Dat zijn we niet gewend in
dit jaargetij".
—

—

Wij AWW-ers hebben in januari
per maand er bij gekregen,
3,50
f
daar alles duurder zou worden.
Maar was de regering er niet mee
op de hoogte, dat alleen de ziekenfondspremie al
met f 4,08 per
maand verhoogd zou worden? Dus
kom ik persoonlijk al 58 et. te kort,
op boven genoemd bedrag. En zo
gaan wij steeds dieper de put in.

WED. WESTER-BRINK,
Groningen.

'Waarom BTW?'
samenle-

ving betaalt nu B.T.W. en krijgt
van de goedmenende regering het
recept mee, zelf de prijzen een
beetje in de gaten te houden. Maar
eigenlijk niemand komt op de gedachte „waarom" wij B.T.W. moe-

ten betalen.
Als men het nieuws een beetje
kan bijbenen, is daar gemakkelijk
achter te komen. Toen deze regering indertijd werd samengesteld,
gezijn er bepaalde afspraken
maakt. Eén daarvan is een afspraak met de VVD om zo mogelijk
verlaging van de inkomstenbelasting te komen. Witteveen zou dat
varkentje wel even in bad doen.
Maar hoé hij de zaak ook bekeek, er
viel nergens te bezuinigen, zodat de
beter gesitueerden al in paniek begonnen te geraken,

de

Outsiders
(Wallie Tax, zang, Leendert, drums,
Ronnie, sologitaar en Appie, bas).

HET WOORD
IS
DEL

„De hele Nederlandse

soort

aangezien

Dat zegt mr. H. J. A. Ensink
(32) uit Assen, secretaris van het
Comité ter Instandhouding van de
Drentse Fauna, op mijn vraag, hoe
de dierenwereld de sneeuw van de
laatste tijd ondergaat. „Je kunt in
Drenthe geen spectaculaire acties
verwachten, geen geweldige voedselexpedities, zoals in andere delen van het land wel voorkomen om
dieren te redden van de hongersdood. Dat heb je hier niet. Aan de
ene kant is dat gelukkig, aan de
andere kant ongelukkig
van deze
acties gaat immers de grootste
propagandistische
waarde
uit",
zegt hij.
En die propaganda heeft het
—

comité, dat financieel „net zo'n
beetje ronddobbert", eigenlijk wel

van de verkeersgroep van de rijkspolitie (die bij het vervoer van
voedsel naar voederplaatsen de helpende hand biedt) en van de plaatselijke politiekorpsen en door de
lage prijzen, waarvoor het comité
van landbouwcoöperaties en broodfabrieken voedsel voor de vogels
kan kopen.
Er is voorts nog een potje ontstaan, doordat de justitie de opbrengst van doodgevonden, niet-geclaimde reeën (f 20 tot f 50 p. stuk)
ter beschikking stelt. Maar er blijft
een tekort. „We kunnen de 200
medewerkers, die al het werk al
vrijwillig doen, niet om contributie
vragen",
zegt mr. Ensink,
maar iedereen die tot het comité
toetreedt betaalt een soort entreegeld. Dat is een traditie, waarmee
het tekort wordt gedekt."
Het comité is alleen voor de
moeilijke gevallen. En het moeilijkst hebben het op dit moment de
roofvogels, die weer heel moeilijk
te voeren zijn. Aanbevolen wordt
slachtafval in het veld te leggen
en (speciaal voor de uilen) in de
nabijheid van gebouwen stukken
grond sneeuwvrij maken, waarop
dan met broodkruimels muizen
moeten worden aangelokt. Muizen,
die de uilen dan weer tot voedsel

moeten dienen.

nodig. Dat net rondkomen wordt
veroorzaakt door een provinciale
subsidie in de administratiekosten,
door de geweldige medewerking

mus' film Orpheu Negro. Belangrijk is vooral het beschilderen van
het lichaam en het verkleden. leder
mens heeft zin om toneel te spelen.
Wij doen het in de vorm van een
soort totaal theater, zonder dat we
onszelf serieus nemen. Een ludiek
soort carnaval, zou je het kunnen
noemen."
Over het feit dat op een paar
plaatsen in Nederland groepen werken, die niets professioneels pretenderen (Kietsj Konservatorium, Le-

vende Objecten Sjoo) zegt Riekus:
„Het amateurisme slaat aan; de

mensen gaan

gemakkelijker

mee-

doen, omdat de afstand niet meer

zo groot is als met een professionele groep." Er is trouwens, volgens de Groninger dichter, veel aan
het veranderen in de popwereld:
„Er ontstaat een grote pluriformi-

teit, vele dingen kunnen naast el-

kaar bestaan. Bovendien ontstaat
er een groep jongeren, die het leven niet meer zo serieus neemt; of
zoals filmer Wim van de Linden het
zegt: „Geen opstand, geen revolutie, guerrilla, anarchie, nee je er
gewoon niets van aantrekken en
doen!"

Professioneler
Met de 1 maart een jaar bestaande Groninger popgroep Soulution
gaat het wat professioneler dan
met de Jan Hekert Experience.
Manager Sjoerd van Dorp (25), die
vanaf deze/week ook zakelijk leider
van de Amsterdamse Outsiders is,
is erg enthousiast over zy'n groep,
die hij nog maar kort onder zijn
hoede heeft. Geen wonder trouwens, want aan het eind van deze
maand neemt Soulution een single
op, die in de loop van maart gaat
uitkomen. Ook is er een LP gepland.
Het unieke met deze single is, dat
hij wordt geproduceerd door pro-

de

900 miljoen gulden belastingverlaging alleen voor hèn aan de kant
gelegd moet worden. Naarstig werd
naar een mogelijkheid gezocht het
benodigde geld van de ruggen der

arbeiders af te krabben. En dat
met genoemde maatregel
Beslist Te Willen.
P. KINGMA, GRONINGEN.
schijnt

'Draailichten'
„Naar aanleiding van de treinramp overweg Hekendorp, waarbij
zeven doden zijn te betreuren het
volgende:
Sinds jaren worden bijzondere
voertuigen voorzien van een bijzondere verlichting. Ik bedoel de be-

kende draailichten, welke onder
alle omstandigheden zowel by dag
als nacht op zeer grote afstand
zichtbaar zijn. De praktijk heeft de
waarde hiervan reeds jaren bewezen en hierdoor zal menig ongeval zijn voorkomen!
Laat deze ramp te Hekendorp de
directie van de spoorwegen de
ogen openen, en ter voorkoming
van meerder onheil deze wel zeer
goed herkenbare (liefst meervoudige) draailichten toepassen ook op

hun treinstellen. Het mensdom
zou er ten zeerste mee gebaat zijn.
J. H. BODEWES,
Nieuwerkerk a.d. IJssel".

Met de Jan Hekert Experience is
het een vreemde toestand. Na hun
eerste optreden op de eerste Heksensabbat van Provadya?-Groningen, waar ze veel succes hadden
met hun optreden, traden ze op in
het Amsterdamse Paradiso, het
Utrechtse Kasieno en op de Duitse
televisie. En dat terwijl de groep
geen groep is. Wat is het dan wel?
Riekus Waskowsky (Groninger
dichter en vanaf het begin in de
groep) zegt het zo: „We zijn gewoon
met een man of dertig (maar soms
ook vijftig) wat aan het doen. Het
loopt altijd uit op een totale kakafonie". Over het optreden (jongens
met
met
speelgoedsaxofoontjes,
rammelaars, bongo's, conga's, bengaals vuur, een paar danseressen,
een paar gitaren), zegt Riekus:
„Het is een beetje de sfeer van Ca-

Een snoer pinda's, een stukje spekzwoerd aan een ijzerdraadje:
gevoerd wordt er wel.

Sworec
John
duktiegroep
van
Schuursma (vroeger bij Rob Hoeke), die de opnamen via Phonogram op de markt gaat brengen.
Een manier van werken, die in
Amerka en Engeland al heel leuke
resultaten heeft opgeleverd (Frank
Zappa met zijn Bizarre-Produktions
bijvoorbeeld), maar in Nederland
nog volledig onbekend is. Ook de
Outsiders gaan bij John Schuursma
werken.
Dinsdag
en woensdag hebben
Soulution en Outsiders gerepeteerd
voor de jam-session vanavond op
de televisie. Wat ze precies gaan
doen is niet bekend, maar het komt
erop neer, dat ze een uur lang spelen en dat de regisseur bepaalt wanneer ze in beeld komen. Wallie Tax
gaat zingen. Louis de Vries, de zanger van Soulution, die net getrouwd
is, doet niet mee. Bh' de Outsiders
speelt naast Wallie Tax, sologitarist Ronnie en drummer Leendert,
de vroegere bassist Appie weer
mee.

De Jan Hekert Experience tijdens hun eerste optreden, vorig jaai
op de Heksensabbat in Groningen.

RADIO TROK DE MEESTE
BELANGSTELLING
(J.) Het was gisteren onbetwist
de avond van de radio. Weliswaar
bracht de. tv een reportage van AC
Milan Celtic, maar de werkelijke
belangstelling ging toch uit naar
het treffen Benfica Ajax, dat uitsluitend via Hilversum II werd uitgezonden. De eerste helft was om
warm van te worden met die sensationele 3 o voor Ajax.
—

VANDAAG

—

—

Wie tv bleef kijken werd attent
hoogte gehouden van de
stand, die herhaaldelijk via het eerste net onderaan het scherm werd
geprojecteerd. Het beeldverslag van
AC Milan—Celtic bood met die onafgebroken sneeuval de gelegenheid vast te stellen welk deel van
het speelveld het meest en het
minst werd betreden. Zo viel goed
waar te nemen dat ver in de tweede
ongerepte
helft er nog steeds
sneeuwbanen waren langs de zijlijnen en tussen de cornervlaggen
en het doel. Het middenveld en de
doelgebieden waren toen bijna geheel zwart getrapt.
Het incident van Israël liet gisteravond op de Nederlandse tv duidelijke sporen. Mr. Toxopeus zei er
in de voetbalpauze behartenswaarop de

dige en sympathieke dingen over.
(„Het is onze plicht Israël bij te
staan"). In „Hier en nu" werd ingehaakt op het incident in Zürich,
waarbij men ook een tegenstem liet
horen bij monde van een Palestijnse vluchteling.

Adolf Hitler
psychologisch
bekeken
Adolf Hitler zou dit jaar 80 jaar
geworden. Naar aanleiding
daarvan wijdden Joachim Fest en
Christian Herrendörffer een psychologische tv-studie aan de Führer, bestemd voor uitzending door
de WDR. Het programma zal als
er niets tussenkomt, op 9 april aanstaande worden uitgezonden over
het eerste net. Fest heeft al tien

Nederland 1

NTS: 18.30 Benfica—Ajax, 18.50 De
Fabeltjeskrant,
NTS: 19.00
Jour19.07
Later
naal,
VPRO:
(voor jonge mensen), NTS: 20.00 Journaal, VPRO: 20.20 Een mens is maar
een mens:
gesprekken, 20.40 De
Maxibulen, TV-spel, NTS: 22.40-22.45
Journ., 23.00-23.30 Teleac: Groenteteelt onder glas (les 3-herh.)

Nederland 2
Fabeltjeskrant,
NTS:
18.50 De
19.00 Journ., 19.03 Scala, VARA: 19.30
Coronation Street, TV-feuilleton, NTS:
20.00 Journ., VARA: 20.20 Ten lange
leste de 1948 Show (David Frost produktie), 20.45 HaarHem: Van opvoedingsmoeilijkheden tot opvoedingsmogelijkheden (ail. 4), 21.20 Rood Wit
Blauw: maandelijks programma voor
jonge mensen, 21.45 Achter het nws,
CVK-IKOR: 22.10 Dokter in Afrika,
BBC-doc. NTS: 22.40—22.45 Benfica—
Ajax, 22.45 Journaal.

Duitsland I
20.00 Journ. en weerber.. 20.15 Hürdenlauf, TV-film, 21.40 Kroniek uit de
serie Ost und West, 22.25
Journaal,
commentaar en weerber.. 22.45 Zelf-

portret, 23.30 Journ.

Duitsland II
17.25 Wintersport-weerber.,
17.30
Nws en weerber., 17.35 Skaat en muziek, 18.05 Actualiteiten en muziek,
18.40 Fincks en CO., TV-serie, 19.10
Gesang für die Gerechten, klein TVspel. 19.45 Nws. en actualiteiten. Aansluitend: weerber., 20.15 Amusementsprogr., Aansluitend: Nws., 21.45 Informaties en meningen uit het economische leven, 22.30 Nws, weerber en
wintersport-weerber.

Duitsland III
19.00 Weimar
Anatomie einer Republik, tv-serie, 19.30 i
les,
20.00 Journ. en weerber., 20.15-22.00
Literair programma.
—

zijn

jaar met plannen over deze documentaire rondgelopen.
Van zijn
hand verscheen al de publikatie
„Het gezicht van het derde ruk" en
hij bereidt nu ook een biografie van
Hitler voor. In de tv-film zal getracht worden Hitler te plaatsen
in de historie en zyn „grootheid"
te bepalen, ongeacht het gevoel van
afschuw dat zijn daden nu nog
wekken.
De studie over Hitler is
verdeeld over acht hoofdstukken,
die onder meer als titels dragen
„de redenaar en demagoog", „de
stijl van Hitler" en „de visie". Fest
heeft beschikking over tot nu toe

niet

eerder gepubliceerd archief-

materiaal, voor een deel afkomstig
uit het privébezit van Hitlers voormalige
lijffotograaf. Fest is van
mening, dat de tijd nu rijp is om
Hitler niet meer met maatstaven
anno 1949 te beoordelen.

Josephine moet na
kasteel ook haar
meubilair afstaan

Een rechtbank in de Franse stad
Sarlat heeft het verzoek van de zangeres Josephine Baker om een laatste uitstel afgewezen en toestemming
gegeven voor de verkoop van haar
meubilair en kunstschatten. Tot het
huisraad, waarvan de waardcieel wordt geschat op bijna zes ton,
behoren Louis XIV en Louis XV
meubelen en wapennitni.ting.
Vorig jaar mei is het kasteel Des
Milandes, het tehuis voor de twaalf
door Josephine Baker geadopteerde
kinderen, al geveild maar de ruim
twee ton die het vij)'tiende-eeuwse
kasteel opbracht was niet uenoeg om
alle schulden te voldoen. Verscheidene schuldeisers eisten de verkoop
van het huisraad. De 62-jarige zangeres moet vóór 15 maart omzien
naar een ander huis.
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voor belangrijk werk

in Leeuwarden
Aannemersmij. FRISO
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Sneek

tel. 05150-4815 of 05100-24344
's avonds na 6 uur 05130-4875.

Inventum
zorgt voor
behaaglijke
warmte
De verrijdbare Inventum
vloeistofloze paneelradiator brengt overal
snel warmte. Met of
zonder thermostaat.
v.a. / 155,-

gevraagd:

steno-typiste
een afwisselende baan waar men zowel met mode
als met de correspondentie van in- en verkoop te
maken heeft.
een baan met vele toekomstmogelijkheden in een
modern en dynamisch bedrijf.

mondelinge of schriftelijke sollicitaties richten aan,
directie

modecentrum

bertram
marktstraat 20, assen

Voor ons filiaal te Groningen zoeken wij in de naaste toekomst
een ambitieuze kracht als

DIKEMA
kolen

-

olie

CAMPHUIS

&
-

gas

-

ringverwarming.

CHEF VOOR DE SUPERMARKT

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

ALL-ROUND

GASFITTER
voor het installeren van gashaarden, industrie-heaters, gasleidingen en propaaninstallaties.

Een man van 30—45 jaar, met „personality", leidinggevende en
organisatorische capaciteiten met een ruime ervaring, opgedaan
als chef of eerste medewerker in een levensmiddelenbedrijf of
supermarkt.
Hier tegenover stellen wij een honorering met een maandelijkse
omzetpremie en sociale voorzieningen, die zo'n funktionaris in een
dynamisch en progressief warenhuis mag verwachten.

De nieuwe medewerker zal tevens belast
worden met service-werkzaamheden.

vaste baan, een hoog loon,
met diverse gunstige secundaire arbeidsvoor-

Wij bieden een

maten 44-54

maten 38-44

maten 42-48

waarden.

maten 38-48
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Naast bestaande huis heeft C & A APARTE KINDERZAAK

—w

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de gestelde eisen, dan
met recente pasfoto
tegemoet
zien wij gaarne uw sollicitatie
bij de Centrale Personeelsdienst, Oudegracht 85, Utrecht.
—

—

Schriftelijke of telefonische sollicitaties:

DIKEMA & CAMPHUIS N.V.
SWARTE CV.
_

Zuiderdiep 56.
(050)-28541.

Tel. 05900

GRONINGEN.

|F|ul galeries modernes

sö*ï
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HET WONDER VAN LISSABON: AJAX WINT MET 3-1

Een blunder van Benlica-doelman Henrique, die de bal los laat, vormt de inleiding van Ajax'
tweede doelpunt. Johan Cruijti snelt attent toe, evenals Humberto II (rechts).

Johan Cruijtt protileert gretig van deze buitenkans. Henrique is verslagen: Ajax jubelt uitbundig en leidt
met o—2!

Cruijff leidt Ajax naar herkansing
(Van onze speciale verslaggever)

die volkomen in eigen kracht geloofde. Niet
alleen deze avond. Hij had daar steeds mee
rondgelopen, de hele lange week, die was voortgekropen na dat ijzingwekkende debacle temidden van een onherbergzaam poollandschap.
Cruijff had het met zijn jongensachtige bravoure uitgeroepen na deze bittere Siberische
veldslag, dat het warempel wel beter had gekund en dat Ajax nog niet verloren was.

Ajox was de magiër, die het voetbalwonder op
de malse grasmat van het statige Estadio da
Lux in Lissabon tot een voldongen feit maakte.
Een wonder, waaraan zelfs de meest fervente
Ajax-supporter niet had durven denken en
dat in het brein van geen enkele Benfica-aanhanger ook maar was opgekomen. De schriele
Johan Cruijff was op deze in velerlei opzicht verrukkelijke voorjaarsavond de grote tovenaar,

Derde wedstrijd
5 maart in Parijs
Maar wie had Neerlands voetbalidool durven geloven. Zelfs in eigen
kring haalde men er de schouders over op. Benfica zou op eigen veld
door 70.000 warmbloedige landgenoten ongetwijfeld naar een
gemakkelijke zege worden gedragen. Was dat in de bijna vijftig
thuiswedstrijden voor de Europacup niet altijd gebeurd met slechts
op één enkele uitzondering na? En zou Ajax, het ontluisterde Ajax,
?
in eigen omgeving, in „eigen" weer
....

Ja, Ajax zou de tweede worden die
het roemrijke Benfica in zijn stadion
van het licht de diepe duisternis in zou
sturen, op de rand van de toch nog
roemloze uitschakeling zou brengen en
de hatelijke score van I—3 keihard zou
terugkaatsen.

Het kleine, smalle bleke gezichtje
van Cruijff leek nog nietiger onder de
druipende veterharen toen hij na afloop teneerzat tussen de onnoemlijke
chaos, die een voetbalkleedkamer dan
te zien geeft, maar zijn donkere ogen
fonkelden fel, toen hij er als een be„Had
vrijdende schreeuw uitgooide:
ik het niet gezegd!"
Hij had het niet alleen gezegd,
maar ook gedaan. De immerzo dynamische en harmonische defensie van
het grote Benfica dolgedraaid. Tweemaal zelf de bal achter de bravoureman José Henrique gejaagd en de derde maal het ronde projectiel zo gericht
op het hoofd van de Zweed Inge Danielsson gemikt, dat deze er precies
de juiste richting aan had kunnen
geven.

Tonny Pronk. Dit laatste was begrijpelijk, want de bonkige Pronk werd
als schaduw opgesteld achter maestro
Eusebio, hetgeen inderdaad een succes werd.

Met de felle Danielsson verdween
echter de „trek" naar voren, viel een
belangrijke steunpilaar weg van de zo
formidabel ingespeelde Cruijff.
Ja waarom? Wie durfde het trainer
Rinus Michels na afloop te vragen?
misschien was het een minder sterke
zet, die Ajax ongemerkt in een verdedigende tendens binnenleidde, die uiteindelijk nog overrompelend zou voeren tot de reddende tol van de Portugezen.
Maar wie telt deze tegenslag nog in
een dergelijk bravourstuk, in een dergelijk meesterlijk terugvechten uit een
hopeloze situatie. Was het niet begrijpelijk, dat de opgewonden Ajacieden
enigszins angstvallig wilden vasthouden wat ze zo overrompelend grandioos hadden bewerkstelligd?
Vandaar ook dat de journalisten
ook de Portugese
voldaan een ge—

—

Maar Johan Cruijff had na al die
als
bovenmenselijke arbeid ook nog
slot van die glorieuze eerste helft
zijn vriend Piet Keizer de gelegenheid
geboden deze schone trilogie pakkend
af te sluiten met een vierde treffer,
die voor Benfica dodelijk zou zijn geweest.
Maar zelfs de grote technicus Keizer
met de elastieken voeten kon zijn tengere clubgenoot deze avond niet volgen in zijn brille en geslepenheid. De
pass van Johan kwam té onverwacht
te fel voor de recht voor doel staande
Keizer en daarom was Benfica wel
groggy, maar ging het niet knock-out.
En toen, in die chaotische tweede
helft, die barstte van spanning en tumult en die dreigde te verdrinken in
schier tropische stortbuien, rees de
reus van Benfica, José Torres, naar
nieuwe roem. De man van bijna twee
meter bevestigde zijn faam als kopspecialist en sleepte zijn club alsnog
de beslissingswedstrijd binnen.

uit, maar zond de bal schuin door naar „buitenspel", laveerde toen weg van
twee, drie tegenstanders en mikte feilde verste hoek en het was o—l.
loos van wel twintig meter afstand, in
Nog geen twee minuten later behoor-

de de Portugese glorie van Amsterdam
volledig tot het verleden. Linksachter
Van Duivenbode, die zich reeds enige
malen in de stormlinie had gewaagd,
schoot, doelman Henrique sloeg de bal
voor Cruijff, wiens voeten deze avond
voor een dergelijk buitenkansje veel te
goed waren (0 —2).

Benfica scheen nog niet van zijn
stuk te zijn, maar was dat in feite wel.
De technische speelheid van de Portugezen, zo doorslaggevend in Amsterdam werd verkrampt en als sluitstuk
juich aanhieven in de Hollandse kleedde Amsterdamse defensie rees doelin
kamer toen een bijna uitgelaten Rinus
man Gert Bals naar een zeldzame
Michels hen begroette niet „Kan er vorm.
misschien een klein hoera'tje af?"
De greep van Ajax op het spel bleef
Jawel, dat hoera'tje kon er zeker
wel af. Voor Benfica was slechts ge- adembenemend. Zelfs het middenveld,
hoon en gefluit weggelegd van zijn waar Coluna en Toni in Amsterdam
ruim 40.000 supporters. Die andere heer en meester waren, dreigde de
30.000 hadden het zelfs niet nodig ge- thuisclub te ontglippen. Een regelrechvonden hun schreden te richten naar te debacle dreigde voor Eusebio en de
het wijdse Estadio da Luz, want Ben- zijnen toen Cruijff na 32 minuten zelfs
fica zou immers nauwelijks een stap de stand naar de onmetelijke hoogte
behoeven te zetten om de halve finale van o—3 stootte.
binnen te wandelen!
Ditmaal vormde een pass van de
Lang werd die instelling bij de zelf- overigens teleurstellende Sjaak Swart
verzekerde Benficasterren overigens de inleiding. Henrique stormde uit zijn
niet gekoesterd, want de zo ontspan- doel, maar Cruijff zette hem met ennen lijkende Ajacieden waren toch kele
onnavolgbare
voetbewegingen
geladen tot het uiterste. Het moordende tempo was er meteen, van de aftrap af. De felheid van de Amsterdammers, die in het ingevroren Olvmpisch
Stadion in de sneeuw was blijven steken was er weer op deze zomers malse grasmat.
Ajax
drong nerveus haastig op,
Cruijff vond gelijkgericht ritme, speciaal van doorzetter Danielsson. De
Zweed was dadelijk al zo gretig, dat
hij Cruijff een schietrijpe kans ontnam
door een schot over te nemen, waardoor de treffer wegens buitenspel werd
afgekeurd door de nogal eens aarzelende Italiaan Sbardella.

de enig juiste richting.
Het waterballet na de rust

werd

over en weer nogal slordig opgevoerd,
waarin Benfica de aanvallende, maar
nogal onoverzichtelijke hoofdrol speel-

(Door Johan Cruijff)
de.
blij.
Blij, niet alleen met die
Cruijff
zijn
glanzende Ik ben
Johan
werd in
fantastisch mooie overwinning van
uitvoering te dikwijls alleen gelaten,
Ajax, maar ook met 't feit dat mijn
omdat bij Ajax veel te veel spelers
opwierpen
(chaotische)
prognose tenslotte toch is uitgekotot
verzich
men. Eerlijk gezegd was ik er na
dedigers, die zich op die weinig doordachte wijze rechtstreeks naar de verdie nogal pijnlijke afgang in Amsterdam wel even aan gaan twijfelen.
raderlijk wenkende halve finale dachMaar hier in Lissabon kreeg ik het
ten te trappen.
gelijk toch aan mijn kant: Ajax en
Wij hebben reeds uit de doeken gehebben gelijke kansen om
Benfica
daan, dat topscorer Torres hier een
de
halve
finale van het toernooi om
stokje voor stak. Dat gebeurde met
de
te bereiken.
Europacup
nog slechts 19 minuten af te werken.
voor
ons
een avond geworden
Het
is
Een jammerlijke winkelhaak in het
die ik niet snel zal vergeten. Granverrassende meesterwerk van de Amdioos! Benfica op eigen terrein met
sterdammers. Maar wie zal er om
3—l
in een Europacup-wedstrijd verdurven treuren.
slaan is iets wat die Portugezen
Ajax balde krachten tezamen, die
maar
heel zelden is overkomen. Inniemand
ook in eigen kring niet
zal onze overwinning
ternationaal
meer voor mogelijk had gehouden. En
het
nodige opzien baren,
dan
ook
wel
Ajax met een vast geloof in eigen kunik.
dacht
nen trekt straks naar Parijs, ongetwijledereen in het team van Ajax heeft
feld vergezeld van een enorm legioen.
geweldig gespeeld. Het tempo, dat
Een aangeslagen Benfica zal schoorwij
in Amsterdam niet, maar hier in
voetend volgen, vertwijfeld prakkizeLissabon
wel konden ontwikkelen,
rend over eigen capaciteit.
heeft mijns inziens de doorslag gegeven. Je hebt tempo nodig, als je
tegenover een ploeg staat van de
klasse van een Benfica. Wij hadden
dat tempo gisteravond. Het heeft de
Portugezen de das om gedaan.
Eigenlijk waren de rollen omgedraaid.
—

Na afloop van de wedstrijd: een sportieve Eusebio feliciteert Cruijff

—

—

Consolideren
En toch was het misschien niet nodig geweest, die derde wedstrijd. De
zware gang op 5 maart naar Parijs.
Waarom ging Ajax na rust de voorsprong bijna uitsluitend consolideren?
Waarom liet het het wankele Benfica
weer vrij hecht op de been komen en
schonk het de geschokte Portugezen de
gelegenheid hun verstrooide troepen
te hergroeperen?
Waarom moest de dynamische Inge
Danielsson na rust het veld ruimen
voor Bennie Muller, die de eerste helft
zijn plaats had moeten afstaan aan

Ofto Gloria: „Wij in Amsterdam, zij
hier en wij weer in Parijs"
-

(Van onze speciale verslaggever)
Het was, meteen na de wedstrijd,
in de catacomben van het stadion
de Luz, een gekkenhuis. Nederlandse en Portugese journalisten zorgden voor een waar pandemonium
voor de kleedkamer van Ajax. Toen
na twintig lande deur eindelijk
open ging, stonden
ge minuten
daar een stralende Rinus Michels,
die de persvertegenwoordigers toeriep: „Nou, kan er geen applausje
af voor mijn spelers?" Dat applaus
kregen de spelers onmiddellijk
en luid.
Michels kon bijna niet uit zijn
woorden komen: „De jongens gingen geladen het veld in. Dan ga je
dat krijgen. „Veel meer kon hij niet
—

—

—

uitbrengen. Niemand had de Ajaxcoach ooit zo opgewekt gezien. Teleurgesteld werden wellicht alleen
de Portugese journalisten. Michels,
toch al nooit zo praterig, had met
zijn in het Nederlands gestamelde
zinnen al zijn spraakwater gebruikt
gevraagde
en 'n paar
woor—

—

—

—

Eerste schok
Maar Cruijff ging deze avond voor
geen enkele
tegenslag opzij. Het
schuchtere Nederlandse legioen kreeg
reeds na tien minuten de eerste schok
te verwerken.
De wervelende Ajacied, die op deze
gedenkwaardige avond weer de meest
glanzende techniek aan zijn zijde had,
ontluisterde rechtsachter Jacinto voor
de eerste maal van een complete reeks
en mikte de bal naar het hoofd van
Danielsson. De Zweede kopte niet vol-

den in het Engels kwamen er niet
meer uit.
In de kleedkamer zaten de mannen van Ajax rustig, met gelukkige
gezichten, blij met het zwaar-bevochten resultaat. Groot en Vasovic
waren in druk gesprek over 't harde spel van de tegenstander. Groot:
„Zie je wel man, we moeten het
van tempo hebben. Als we dat in

Amsterdam ook hadden toegepast,
was er daar niets gebeurd." „Amsterdam" zat de Ajax-mannen kennelijk nog heel hoog.
In de kleedkamer van de Portugezen heerste
uiteraard
minder tevredenheid. Maar zo er al van
ontgoocheling sprake was, dan liet
de minzaam glimlachende trainermanager Otto Gloria daarvan niets
blijken. Als het
evenwicht
zelf
schreed hij uit de kleedkamer, behoedzaam dat de spelers op dat moment hun ware gezicht niet lieten
zien.
„Ja, dat is nou voetbal", zei hij
opgewekt
„maar de beslissings—

—

—

wedstrijd in Parijs, dat verzeker ik
u, zal voor ons zijn zoals die eerste
wedstrijd in Amsterdam". Gloria
vond Johan Cruijff bij Ajax de grote
uitblinker
maar als geheel vond
hij het Ajax van gisteravond stukken beter dan de ploeg die hij in
Amsterdam tegenover zich had gehad. Zich omdraaiend gaf hij zijn
orakel: „Wij in Amsterdam, zij hier
en wij weer in Parijs."
De Portugese pers bleek vanmorgen volkomen verrast door de
prestatie die Ajax Benfica had geleverd. In het toonaangevende
sportblad „Bola" stelt Alfredo Farinha onder de kop: „Sensatie in
het stadion van het licht" de vraag
of er sprake was van een overdreven vertrouwen
van Benfica in
eigen kracht of eerder van een uitzonderlijk goed spelend Ajax.
Farinha is van mening dat Benfica geïmponeerd is door het spel
van de Nederlanders in het eerste
kwartier. Met grote bewondering
—

—

„Mijn prognose
is uitgekomen"

over het strategische
dat coach Rinus Michels
heeft bereikt. „Eusebio heeft vrijwel geen kans gekregen en dat
heeft Benfica te veel aanvalskracht
gekost. Cruijff is ook in zijn ogen
spreekt
succes

hij

een zeer grote „vedeta".
De bewondering bij de Portugese sportjournalisten is algemeen.
Aan een duidelijke uitspraak over
het resultaat van de derde, beslissende ontmoeting op 5 maart waagt
geen enkele verslaggever zich. Ook
in „Bola" zoekt men vergeefs naar
de bewering dat die wedstrijd een
„zacht eitje" zal zijn. Na de vergissing
van zeven dagen geleden

toen in Amsterdam de kwartfinale
al
Ajax-Benfica
scheen beslist,
duidelijke
geeft Alfredo Farinha
aan
voorkeur
een veelbetekenend
stilzwijgen.

In Amsterdam werden wij overrompeld, hier deden wij het Benfica. Ik
kreeg ook wel het gevoel dat de Portugezen de wedstrijd iets te licht
hebben opgenomen en te veel aan
een
formaliteit hebben gedacht.
Maar zulke gedachten zijn nu eenmaal gevaarlijk!
Overigens, ook na gisteravond vind ik
Benfica nog altijd een klasse-ploeg.
De Portugezen spelen niet met een
Ausputzer, maar hun positiespel, het
moeilijkste wat er is, is toch wel verschrikkelijk goed. Na rust ging Benfica er behoorlijk fel tegenaan.
Verscheidene malen werd ik bij mijn
shirt gepakt. Als dat niet gebeurd
was, had ik er waarschijnlijk nog een
paar ingedrukt. Ik kan het natuurlijk nooit met zekerheid
zeggen,
maar ik had zeker tweemaal een
vrij veld..
Na rust zijn we nog meer op onze defensie gaan leunen. Ik dacht dat dit,
met een 3—o voorsprong, de juiste
tactiek was. Aan het tegendoelpunt
van Torres viel weinig te doen. Het
zijn tenslotte mensen van klasse en
dan kan je zoiets verwachten.
Scheidsrechter Sbardella vond ik goed.
Maar hij had een penalty moeten
geven, toen na rust Sjaak Swart onderuit werd gehaald. Het was een
vrijwel identiek geval als in Amsterdam met Bennie Muller. Toen kregen wij wel een strafschop tegen.
In het begin van de wedstrijd keurde
hij een Ajax-doelpunt af, nu moet ik
eerlijk bekennen, dat ik niet weet of
hij voor buitenspel van Danielsson
floot of voor een botsing tussen mij
en die Portugese achterspeler. Ik
kon het moeilijk bekijken.
En nu vraagt u natuurlijk, wat denk
je van de kansen van Ajax in de beslissingswedstrijd in Parijs. Wel, ik
ben nog steeds een overtuigd voorstander van de fifty-fifty-prognose.
Ik vind Benfica nog altijd een enorm
goede ploeg.

Nieuwsblad van het Noorden van donderdag 20 februari 1969

Zware misdadiger moeilijk te typeren

Samenleving kan zich bij
misdaad niet ontdoen van
zijn verantwoordelijkheid
(Van onze juridische medewerker)
„Een ieder wordt voor onschuldig

gehouden, totdat zijn schuld volgens
de wet bewezen wordt." Aldus omschrijft het Europees Verdrag voor de
Mensenrechten een van de grondslagen van een eerlijke berechting.
Dat geldt ook voor Nederland, ook
voor onze houding ten opzichte van
de Utrechtse moordzaken, waarvan
de berechting op het ogenblik zoveel
belangstelling trekt. Het is van weniet alleen voor de
zenlijk belang
verdachten, maar evenzeer voor de
kwaliteit van de rechtspleging in het
dat ook hier een dergealgemeen
lijk grondbeginsel van het recht
geldt. Anders zou het ook weinig
zin hebben nog eens een heel proces
te voeren. Dit ontleent immers voor
een belangrijk deel zijn waarde aan
de onbevooroordeeldheid, waarmee de
rechter een zaak behandelt en beslist.
—

—

Ook op andere punten blijkt hoe
moeilijk het is in zware strafzaken
(overigens niet alleen daar) de belangen van de dader en die van de
gemeenschap met elkaar te verzoenen. Dat is immers een van de
voornaamste taken van het strafrecht, die echter juist ten aanzien
van de ernstigste geweldcriminaliteit bijna niet te verwezenlijken
lijkt, omdat de tegenstellingen daar
haast onoverbrugbaar aandoen.

Gewone burgers
Onze samenleving is vooral sinds de
tweede wereldoorlog gaan ervaren, dat „misdaad" een minder
geïsoleerd verschijnsel is dan men
vroeger graag dacht. Allerlei nieuwe, vaak ernstige, vormen van
criminaliteit (verkeer,
economische delicten) brengen gewone burgers voor de strafrechter waar
men tevoren alleen de traditionele
crimineel verwachtte. Het recente
verleden heeft ons, zoals Churchill
over de tweede wereldoorlog zei,
geleerd: „Brave huisvaders zijn
tot alles in staat." In de woorden
van een Duitse
filmtitel: „De
moordenaars zijn onder ons."
Telkens weer blijkt echter hoezeer
de concrete levensdelicten waarmee
wij worden geconfronteerd, als onbegrijpelijk worden ervaren en
sterke gevoelens van reactie opwekken.Vooral wanneer de feiten
voor het eerst bekend worden. Tijdens de latere berechting zal daar,
hopen we althans, ook een gevoel
van begaanheid met het menselijk
drama rond de dader bijkomen.
Maar het blijft vaak moeilijk te vatten. Men realiseert zich, dat wel
zeer machtige factoren werkzaam
moeten zijn om de instinctieve eerbied voor het leven te overwinnen
en iemand tot een levensdelict te
brengen. In de loop der jaren is
herhaaldelijk geprobeerd een typologie van de zware geweldsmisdadiger op te stellen, zonder veel nut
overigens, zoals reeds bleek ten
aanzien van de befaamde lombroso-typen.

Kerndelicten
Het Nederlandse wetboek van strafrecht maakt
anders dan in sommige andere landen
betrekkelijk
weinig onderscheid tussen de verschillende vormen van levensberoving. Er zijn drie kerndelicten:
Art. 287, doodslag
het een ander opzettelijk van het leven bero15 jaar
ven, waarop maximaal
—

—

—

—

staat.

—

—

Art. 288, gekwalificeerde doodslag,
namelijk waarbij het geweld ten
dienste staat van een ander strafbaar feit; ten hoogste 20 jaar.
Art. 289, moord
20 jaar of le—

venslang.

Moord onderscheidt zich van doodslag door de „voorbedachte rade".
Dat is in de bedoeling der wet
„kalm beraad en rustig overleg",
hetgeen moord gemener dan doodslag maakt. In de praktijk blijkt
dit kenmerk echter weinig meer
betekenis te hebben dan van een
„rationalistische fictie".
Volgens de statistiek vallen er per
jaar vrijwel nooit meer dan tien
moord;
veroordelingen
wegens
het aantal wegens doodslag varieert, maar ligt hoger. Het totaal
gemiddelde voor beiden is de laatste jaren steeds rond de vier per
één miljoen inwoners gebleven,
hetgeen internationaal gezien niet
hoog is. Los van wat tegenslag de
laatste jaren bleken de meeste zware geweldsdelicten binnen korte tijd
te worden opgehelderd.

Eén straf
Waar meerdere delicten, door één
mens gepleegd, worden berecht,
geldt de regel van de „meerdaadse
samenloop". Bijvoorbeeld in Amerika kunnen dan straffen tot astronomische hoogte op elkaar worden gestapeld. Onze wetgever
(van 1881) heeft dit uit overwegingen van menselijkheid afgewezen. Hij bepaalde dat (bij gelijksoortige hoofdstraffen) bjj samenloop één straf wordt opgelegd, die
niet hoger mag zijn dan eenderde
bovenop het zwaarste strafmaxi-

ziet De relatie pers-justitie is niet
altijd zonder strubbelingen (fotograferen zonder toestemming in de
rechtszaal); toch is wel gebleken
dat medewerking van de justitie
zijn weerslag vindt in de kwaliteit
van de berichtgeving.

mum van de toepasselijke strafbe-

palingen.
Daarbij komt echter nog dat ten aanzien van daders van zware criminaliteit vaak sprake zal zijn van
verminderde
toerekenbaarheid
(volledige ontoerekenbaarheid)
wordt slechts sporadisch aanwezig
geacht) door wat de wet noemt
„gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis der geestesvermogens". In dit geval moet de rechter straf opleggen, maar daarnaast
kan hy ook nog gelasten, dat de
veroordeelde na beëindiging der
straf ter beschikking van de regering (t.b.r.) wordt gesteld.
de daBehalve behandeling van
der beoogt deze maatregel bepaald
ook bescherming van de samenleving. Het bevel wordt gegeven voor
twee jaar, maar deze termijn kan
telkens worden verlengd. Een langdurige t.b.r. behoort daardoor niet
tot de uitzonderingen en dit plus
de onzekerheid van de duur maakt
deze maatregel bij delinquenten
vaak meer gevreesd dan de precies toegemeten gevangenisstraf.
Gezien dit diep ingrijpende karakter van de berechting van zware
criminaliteit wordt het juist hier de
vraag wat er te rechtvaardigen
van is, welk doel het beoogt. Dit
is van oudsher een van de moeilijkst
te beantwoorden vragen in 't strafrecht. Het oude argument van de
vergelding van schuld spreekt nogal aan. Maar hoe moeilijk is dit te
scheiden van onwaardige gevoelens van angst of wraak. Hoe moeilijk is het ook in concreto de maat
te vinden, waarmee de straf als
vergelding moet worden toegemeten (wat is
een
mensenleven
waard?), zeker als met de toerekenbaarheid ook de schuld verminderd is.

Actueel probleem

—

In een dinsdag gehouden vergadering van de Kon. Ned. Vereniging van
Transportondernemingen waarin praktisch het hele openbare vervoer over
de weg is verenigd, heeft deze organisatie zich akkoord verklaard met de
CAO voor de werknemers bij de
streekvervoerbedrijven.
Dit houdt in dat men een zg. functieloonsverhoging van 6,8 procent ac-

cepteert, terwijl daarnaast een extra
verhoging van f 22 per maand gegeven

zal worden voor degenen die vallen
onder de primaire arbeidsvoorwaarden en een verhoging van f 11 per
maand voor hen die onder de secondaire arbeidsvoorwaarden vallen. Ook
zal een loonstructuurcommissie ingesteld worden.
De nieuwe CAO zal een loonkostenstijging van ongeveer 12 procent voor
de bedrijven tot gevolg hebben. Deze
stijging zal vele streekvervoerondernemingen in bedrijfseconomische moeilijkheden brengen.
In totaal hebben veertien van de
ruim 50 ondernemingen laten weten,
de nieuwe overeenkomst niet te zullen
toepassen. De heer A. W. Korbn'n van
de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel kondigde gisteren desgevraagd aan dat van vakbondszijde deze ondernemingen flink onder druk zullen worden gezet om hen alsnog zover te krygen akkoord te gaan met de
CAO.

De Italiaanse generaal Giovanni de
de geheime
(Sifar)
dienst
en van de generale
staf, heeft dinsdag een klacht ingediend tegen twaalf generaals en vier
kolonels wegens schending van staatsgeheimen, misbruik van dossiers en
verduistering van documenten. Twee
van de generaals zijn opgetreden als
voorzitter van ministeriële commissies van onderzoek naar het optreden
van de Sifat, die werd beschuldigd
van onregelmatigheden tijdens de kabinetscrisis van juli 1964.
De andere officieren hebben tegen
De Lorenzo getuigd tijdens een proces dat deze had aangespannen tegen
twee journalisten die over de Sifaraffaire hadden geschreven in het blad
I'Espresso. De Lorenzo is thans parlementslid voor de monarchisten. Hy
heeft voorts aanklachten ingediend
tegen een lid van de Raad van State
en twee hoge magistraten
van het
militair gerechtshof. Ook enkele journalisten zijn aangeklaagd.

Lorenzo, oud-chef van

—

—

IN BREMEN VEROORDEELD

Fries (44) die zijn meisje
doodt krijgt drie jaar cel

„Dochter" Boerenpartij
ook vol problemen

Akkoord CAO
streekvervoer

Oud-chef Italiaanse
BVD dient reeks
klachten in tegen
hoge officieren en
ambtenaren

Het is echter opvallend hoe weinig
onderzoek er is gedaan naar deze
ingewikkelde relatie tussen rechter, verdachte, massamedia en publiek, terwijl dit toch een van de
meest actuele problemen van de
strafrechtspleging is. Ook zonder
dat verdient de betrokkenheid van
het publiek bij strafrechtspraak erkenning, al is dat niet altijd zonder
bezwaren
met name voor de
verdachte. Daarom kan er niet genoeg op gewezen worden dat degeMAARSCHALK jakoebovski, opperne, die terecht moet staan, een van bevlbebber van de strijdkrachten van
ons is, dat de verantwoordelijkheid het Warschau-pact, is fristeren in Boekavan de samenleving voor zijn leden rest aangekomen in gezelschap van de
niet ophoudt by de misdaad
hoe Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Koeznetsov.
erg die soms ook moge zijn.

De 44-jarige Fries Wierd K., die in
maart 1968 een liefdesverhouding met
de 15-jarige leerlinge Ingrid Radtke
beëindigde door haar op haar verzoek
met een geweer dood te schieten, is
gisteren door de rechtbank in Bremen
veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf de eis van de officier van JustiBeveiliging tie, de Nederlander in een inrichting
In veel gevallen speelt de noodzaak te plaatsen, werd door de rechter niet
de samenleving te beveiligen de ingewilligd.
voornaamste rol. ledere vrijheidsDeze was van mening dat niet valt
straf heeft echter volgens de wet te verwachten dat Kooistra, die afook een andere kant: hij moet komstig is uit Achtkarspelen en sinds
mede dienstbaar worden gemaakt 1965 in Bremen woont, in herhaling
aan de terugkeer van de veroorzal vallen.
deelde in de maatschappij. Men
Uit het onderzoek is gebleken dat
hoeft geen deskundige te zijn om het paar op 22 maart vorig jaar in de
ervan te schrikken hoe vaak de woning van de Nederlander samenharde eisen van de praktijk ten kwam om gezamenlijk de dood in te
koste gaan van dit schone begin- gaan. Hoewel de ouders van het
sel! Anders dan men vaak denkt meisje voortdurend getracht hadden
aan de verhouding een eind te maken,
blijkt ook by de terbeschikkingstelling de behandeling soms in te gebeurde dat niet. Na een mislukte
slaaptabletten
schieten bij de noodzaak van be- zelfmoordpoging met
scherming van de samenleving, zo- viel tenslotte het schot.
Tijdens het proces, dat drie dagen
dat de vrijheidsbeneming in feite
heeft
steeds vergeduurd, heeft K.
uitzichtloos wordt. Toch herinnert
klaard
dat
slechts
heeft
hij
meisje
het
het beginsel van de re-socialisatie
verhouding
en
gekust
geen
intiemere
ons eraan, dat een samenleving die
hecht aan menselijke waarden ook heeft gehad. Nadat hij het meisje had
ten aanzien van de zware misda- gedood wilde hij zich van het leven bediger
een verantwoordelijkheid roven, maar het geweer weigerde.
Een politieman heeft hem daarna in
blijft houden.
Dit geldt ook voor onze houding te- zyn woning ontwapend en gearresgenover de eigenlijke berechting, teerd.
Een deskundige noemde de 44-jarimet name op het stuk van de openge
een sterk gevoelsmatig mens zonbaarheid, die tegenwoordig overipersoonlijke rijpheid. De rechter
der
gens van dimensie is veranderd
grondde
zijn oordeel op de overweging
door de functie van de massamedia.
zijn
dat
daad heeft begaan in verK.
Wel heel duidelijk blijkt in de twijfeling
door
de uitzichtloze toeUtrechtse rechtszaal hoe de publie- stand. Zijn beweegreden
in feite
ke tribune is vervangen door de niet misdadig. Wegens dewas
nawerking
persbank. Deze ontwikkeling heeft
van de slaaptabletten hield de rechter
consequenties voor de hele manier rekening
met verzachtende omstanvan berechten van strafzaken. De digheden.
huidige voorzitter van de Utrechtse strafkamer, mr. D. van Zeben,
heeft bij herhaling laten blijken de
eisen van deze tijd op dit punt beter te verstaan dan men elders wel

Van 50 ondernemingen
doen 14 niet mee

Nasleep Sifar-schandaal

-
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NADER
NIEUWS
OVER:

De Westerlingen
in het Noorden

„Alleen als het gaat
om iets te behouden,
winden ze zich op..."
(4)
JOURNALIST D is in 1962 uit
de Randstad Holland naar de stad
Groningen gekomen. Het is altijd
zijn bedoeling geweest naar de
Randstad terug te keren en hij
speelt nog wel met die gedachte,
hoewel in mindere mate. Hij is
hier blijven hangen, zegt hij „omdat de stad Groningen mij heeft
verneukt" (Groningen had meer
te bieden dan hij had verwacht)
en „omdat ik ondertussen meer
gesetteld ben." Was het aan de
ene kant een meevaller, aan de
andere kant ervaart D duidelijk
een tekort, een achterlopen op
het wereldgebeuren, op de nieuwste ontwikkelingen. „Mijn angst
is inderdaad dat ik hier inslaap,
dat ik het contact verhes met wat
er in de wereld werkelijk aan de
hand is".
D is zijn journalistieke loopbaan in Groningen begonnen. Hij
is 30 jaar, is getrouwd met een
Groningse en heeft een kind (van
nog geen jaar).

Wegenbouwers willen
werkgroep E-8
twee miljoen lenen Wel plezierig
in omgang
te
twee
De Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers heeft de werkgroep E-8 op
nader overeen
komen voorwaarden

een lening van
miljoen gulden
aangeboden voor de aanleg van het
weggedeelte Holten-Bornerbroek van
de E-8.
Zoals gemeld heeft de werkgroep
minister Bakker een lening aangeboden van 25 miljoen gulden. Deze lening
zou het mogelijk moeten maken dit

weggedeelte in 1973 te voltooien, wat
in de huidige financieringsopzet onmogelijk blijkt te zyn.
Een extra-impuls van overheidswege moet ervoor zorgen dat 't gedeelte
van de E-8 tot Holten in 1971 gereed is.
Voor het weggedeelte Holten-Bornerbroek kan de extra-versnelling niet
worden toegepast.

VRIJBRIEF
Dialect in
discussie
door
johan

bodewes

D voert zich een stedeling. „Het
aantrekkelijke en waardevolle zit
voor mij in de stad Groningen. De
rest is platteland en interesseert mij
met." Hij zag al gauw dat Groningen minder een provinciegat was dan
hn' had verwacht. De allure van een
grote stad herkende hij „in een vry
groot areaal van verschillende soorten cafés, in het feit dat er zo expliciet een hoerebuurt was, dat er redelijke films werden gedraaid, dat er
activiteiten waren (o.a. op kunstgebied) die wat verder gingen dan die
van de gemiddelde provinciestad."
Aangenaam verrast toch wel zocht
waar te maken in de rest van het
land, er is een groeiend zelfbewustzijn en we zijn met de noordelijke
presentatie op de goede weg. Minder gejammer, en meer laten zien,
wat we zelf waard zijn. Aan deze
gelukkig snel groeiende opvattingen
mag natuurlijk nimmer het cultuureigene van het Noorden en Oosten
worden opgeofferd. Maar aan de andere kant mag die inschakeling in
een groter geheel ook niet worden
belemmerd door streekgeest. Dat
bedoelde de heer De Goede, die
nogal zwaar tilde aan een opmerking van prof. dr. J. Pen voor de
TV over de „Drenten, als een knus
volkje, dat door prikkels van buiten
af tot enige industrialisatie is gekomen."

we voor dergelijke onjuiste
HET Drents als streektaal is de laat- GEVEN
en
voor
Drenthe nadelige opmerkinste tijd weer danig in discussie,
misschien
gen
De verdeeldheid die de laatste tijd in
zelf ook aanleiding?
sinds de burgemeester van Hoogevan de samenleMaken
we
de
rest
de Boeren-partij zo duidelijk aan het
veen, de heer J. H. de Goede, in zijn
duidelijk dat
wel
voldoende
ving
licht is getreden, heeft ook binnen de
nieuwjaarsrede een fikse taai-knupbeslist
voor heel
open
BVL, de vereniging voor BedrijfsvrijDrenthe
staat
pel wierp in 't hoenderhok-van-hetDrenthe
mee
wil
Nederland,
dat
heid in de Landbouw, die vrijwel geDrentse-eigene. En zoals het vaak
doen
de
hele
Nederlandse
ontwikin
heel bestaat uit leden van de Boerengemoederen
gaat, de
worden extra
keling? Er schijnen nog steeds menpartij, tot een onoverzichtelijke situaverhit, omdat men afgaat op enkele
sen te zijn die denken dat er in
tie geleid.
citaten en daarop conclusies baDrenthe
alleen maar Drents gesproOp een dezer dagen in Barneveld geseert. Ik meen dat men ten onrechken
wordt.
Daarom bepleitte de burhouden vergadering, waar 150 Vrije
te Hoogeveens burgemeester aangemeester
Hoogeveen dat naast
van
wrijft, dat hij in zijn opmerkingen
Boeren bijeen waren om een nieuw
kostelijke, üchtvoetige
het
smeuige,
hoofdbestuur van de BVL te kiezen,
zich gekeerd heeft tegen het gebruik
Saksisch perfect en met gemak alvan de streektaal. Hij heeft, dunkt
nog
bleek dat de heer H. Koekoek
gemeen
Nederlands wordt gesprome, alleen willen waarschuwen tegen
steeds voorzitter van dit bestuur is.
jeugd moet de wereld in,
ken.
De
een te nadrukkelijk etaleren van de
Op een 20 januari gehouden vergadede
levende
werkelijkheid stelt steeds
taal van de eigen regio en hij vroeg
ring in Elspeet werd echter de heer G.
en het leven is ingewikmeer
eisen
probleem
met name de RONO op dit
W. Voortman uit Eefde officieel tot
geworden.
keld
eens attent te zijn. De waardering
voorzitter gekozen. De hierdoor ontgoed en wel, maar
voor de Drentse volkstaal werd ook DAT is allemaal
stane, toch al verwarrende situatie
burgemeester De
het
voorbeeld
dat
geenszins onder stoelen of banken
werd op de vergadering in Barneveld
Goede
aanvoerde
vond
ik heel zwak.
gestoken. De heer De Goede sprak
nog onduidelijker. Op deze vergadering
Hij
„Stelt
zei:
u
zich
een Drentse
van een kostelijke taal en hij zou bewerd namelijk de bijeenkomst in Elsollicitant
naar
een
baan
in Den
gaat
slist niet willen dat deze taal
speet volledig genegeerd. De 150 boeHaag voor, wanneer hij alleen Sakverdwijnen, want hij vond die taal
ren kozen een nieuw bestuur. De heren
sisch spreken kan en u hebt het anteen onmisbaar element in de DrentJ. van de Brake en W. M. Harselaar
woord al." Mijn antwoord: zo'n solse cultuur, die gehandhaafd moet
keerden in dit bestuur niet terug. Zij
licitant bestaat niet, want hij heeft
blyven.
zijn beiden lid van de politieke groepeop de lagere en middelbare school
ring Binding Rechts.
NIETTEMIN veroorzaakte de prikkeheus
wel Nederlands geleerd.
lende opmerking de nodige deining ER is dunkt me geen verschil van
Ook over de financiën van de BVL
in Drenthe en trouwens in het hele
er zou nog ruim 4000 gulden in kas
mening over de wenselijkheid
dat
Noorden over het voor en tegen van
zijn
verkeert men in het ongewisse.
Drenten ook Nederlands kennen.
het gebruik van het dialect. Dat
De heer Van de Brake zou beslag hebMaar dat geldt voor elkeen in ons
wijst er wel op dat we, zeker op dit
ben laten leggen op het geld, opdat
gevarieerde vaderland. Met
kleine,
punt, met heel lange en gevoelige tegeen van de stromingen er gebruik
bedoel ik dan geens„Nederlands"
nen over de Drentse hei en door de
van kan maken. Volgens een andere leHaagse, Amsterdamse of
zins
de
Groningse klei lopen. En dat betezing zou de heer Van de Brake beslag
Rotterdamse dialecten-verbastering
ook, dat het in wezen goed is
kent
leggen
hebben laten
om de grote verdie ons zo gemakkelijk als algedat we hier in het Noorden af en toe
liezen te kunnen dekken die ontstonmeen beschaafd wordt voorgehoueens met de neus op de feiten worden
den toen vorig jaar een expositietent
den.
gedrukt en dat we als het ware uit- Inderdaad
van de BVL in elkaar woei.
is het in ons landje nog zo
gedaagd worden tot zelfonderzoek.
De vergadering besloot verder de
naar die Haagse
dat
de
sollicitant
Frans van der Veen heeft het in het
Tweede-Kamerleden van de BP en
baan heel wat sneller uit de boot
maandblad „Drenthe" gehad over
Binding Rechts een brief te sturen
valt met een noordelijke tongval dan
een „mengsmering", die in het lewaarin er by deze volksvertegenwoormet een Haags of Amsterdams acven noodzakelijk is en waarbij de
digers op wordt aangedrongen hun
cent. Dat ligt echter minder aan
verschillende elementen elkaar moede
verplichtingen
jegens
financiële
de noordeling dan aan een kortzichten aanvullen en verduidelijken.
na
Vrije Boeren in Hollandscheveld
tigheid, die in het Westen van het
WE zyn hier in het Noorden bezig ons
te komen.
land maar moeilijk te doorbreken is.
—

—

D zijn weg in de stad en de rustige
manier waarop hij door de Groningers benaderd werd („geen overdreven gefleem en schoudergeklop")
sprak hem wel aan. Het ontbreken
van „die echte
zakenmannenflair"
vond D in de omgang wel plezierig,
maar als nadeel van een wat terugbehoudende instelling
houdende,
noemt hij nu: „Er komt verdomd
weinig uit."
„Er gebeurt te weinig. Het spontaan organiseren van dingen blijft
uit. Men is vaak huiverig voor nieuwigheden. Ik heb sterk de indruk dat
het de hele Groninger bevolking een
rotzorg zal zijn of er iets gebeurt.
Neem dat nieuwe cultuurcentrum:
daar hoor je nooit iets over, hoewel je er heel andere eisen aan zou
kunnen stellen. Over de Harmonie is
wel veel gekrakeel geweest, maar
dat ging er vooral om dat ding te
behouden en maar weinig om er iets
anders en beters voor in de plaats
te zetten. Als het om behouden gaat,
kunnen ze zich wel opwinden, komen
er ingezonden stukken in de krant,
maar als het om iets nieuws gaat,
hoor je niks."
„Ik heb wel erg het gevoel", zegt
D, „dat je hier in een tweederangs
stad zit, dat je naast het wereldgebeuren staat op politiek en cultureel
gebied." Vietnam-demonstraties, minimal art, allerlei snel opkomende
(en verdwijnende) modes: het komt
hier allemaal veel later, veel minder of helemaal niet vergeleken met
de Randstad, met name met Amsterdam. De kunstenaars, die uit
het Westen naar hier zyn gekomen,
maar
jongens,
zijn best aardige
tweederangs,
geen
maar trend-volgers.

trend-makers
Als er wat
nieuws gebeurt, komt het altijd van
dezelfde kleine groepjes (meestal)
niet-Groningers. Er is geen weer-

klank, weinig tegenwicht. Het openbaar protest (zie Amsterdam) ontbreekt vrijwel, en het aanpakken, de
lef om er iets door te drukken (zie
Rotterdam) is er ook niet bij. Aldus
D, die denkt dat het beter zou kunnen door „meer op de tenen te gaan

staan."
Op het bovenstaande heeft D enkele
restricties. „Dit zijn geen verwijten,
het is eigenlijk wel logisch dat het
zo is". „Veel andere provinciesteden hebben nog minder te bieden."
„Emotioneel verlang ik eigenlijk
naar een wereldstad om in te wonen."
„Ik geloof dat ik voor een «i
deel eigen onrust en on te10l 0
vredenheid projecteer op
*

mijn omgeving."

iJl\\

l/r^

(wordt vervolgd).

Meer subsidie in 1970
voor

waterschappen

(Van onze correspondent

in Den Haag).

De financiële steun aan de waterschappen, waarvoor in de Rijksbegroting 1969 een bedrag van f 12 miljoen
is uitgetrokken, zal volgend jaar nog
worden opgevoerd. Minister drs. J. A.
Bakker (Verkeer en Waterstaat) heeft
dat dinsdag in de Tweede Kamer aangekondigd, toen hij een uiteenzetting
gaf van de bedoeling van deze begrotingspost.
Hiermee wordt de toezegging gehonoreerd, dat aan de vaak benarde
financiële positie van de waterschappen van rijkszijde iets zou worden ge-

daan.
De bewindsman noemde de post van
f 12 miljoen „een goed aanvangsbedrag". Het gaat hier om bijdragen in
het onderhoud en in de personeelskosten voor wat betreft de waterkeringen
en de waterhuishoudingswerken. Per
provincie zullen de bh'dragen worden
verdeeld, waarby begrotingen van de
waterschappen als leidraad worden
gehanteerd.

**

guldens aan prijzen in de Grote Gratis Vauxhall Ruimte Wedstrijden!
De Grote Gratis Vauxhall Ruimte Kleur-Wedstrijd. Win'n eigen bankrekening met't inkleuren van de Vauxhall
Ruimte Kleurkaartl Deelneming staat open voor alle kinderen van 6-14 jaar wanneer hun vader (of een
andere volwassene) In de periode van 21 februari t/m 20 mei een proefrit maakt in één van de Vauxhall
modellen bij de dealer in hun omgeving.
Zorg dat Je er bij bentl Bij de dealer krijg je een grote kleurkaart waarop dezelfde tekening staat als
hierboven. Kleur die kaart zo mooi als je kunt, stuur 'm zo snel mogelijk op en
periode van 3 maanden, de
Win een eigen bankrekening! Een deskundige jury zal, gedurende een
ingezonden platen beoordelen Elke maand wordt dan per dealer, de inzender van de mooiste plaat
bekroond met een bankrekening van f. 50,-. Stel je voor wat dat betekent: geld voor 'n ruimtepak, radio,
raceautobaan 0f... wel, vul zélf maar ml Doe meel Wie weet ben jij één van de gelukkigen!

J/r

...

.
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De Grote Gratis Vauxhall Ruimte Quiz. Win één van de meer dan 150 pakketten autoaccessoires, elk ter
waarde van maar liefst f. 250,-! Deelneming staat open voor iedere volwassene die in de periode van 21
februari t/m 20 mei een proefrit maakt met één van de Vauxhall modellen.
Wat u moet doen: Bij de Vauxhall-dealer krijgt u een gratis wedstrijdformulier; indien u de daarin gestelde
vragen juist beantwoordt maakt u kans op 't winnen van kostbare accessoires. Neem bovendien gerust
zoveel kinderen mee als een Vauxhall kan bergen voor hen is er een grote gratis Ruimte Kleurwedstrijd
Doe mee! Win waardevolle accessoires! Drie maanden lang zal elke maand een deskundige Jury de
inzendingen beoordelen en per dealer aan de juiste en meest originele Inzending een prijs in de vorm van
pakketten autoaccessoires t.w.v. f. 250- toekennen.
Doe meel Vraag snel telefonisch (of met deze coupon) een proefrit aan.
:

Ik wil gaarne een proefrit maken; het liefst op (datum)
NAAM

ADRES

te
\

PLAATS

.

uut.

M

j^

M
£

%

Z

TELEFOON

/■■»+ \t\mm Scheur me uit en zend me naar de Vauxhall dealer
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Friesland's Wintertuin
Sporthal Dokkum

w v

0

i,,! 44"\4*9

bed gaan om hoofdpijn, spit,

0

spierpijn, gewrichts- en reumatische pijnen te helpen
"*
"
*
Ti*r bestrijden. Togal is een uniek e combinatie van snelwermiddelen die ook helB kende
pen bij griep, koorts en ver■ I
JL
koudheid. Togal is vanouds
bekend en vertrouwd. Zorg
Neem twee van deze tablet- dat U het bij de hand hebt.
ten bij iedere maaltijd, zo Pijn komt meestal onvernodig herhalen voor het naar wacht.
\

'l

in flacons van 14,42 en 210 tabletten

||d|

h
TULPEN- en
SS
MIDDENSTANDSSHOW SS

-
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H. J. A. GEUBELS n.v.

GEVRAAGD:

zoekt wegens uitbreiding van haar
service-dienst een

timmerlieden

SERVICE-MONTEUR

voor SCHOLENBOUW overal
in NEDERLAND

Ervaring in elektro-, gas- en

Sollicitaties schriftelijk aan ons adres Soephuisstraat 10, Groningen, of mondeling na telefonische

Geopend 25 februari van 16—22 uur.
26 februari t.m. 1 maart van 10—22
uur.

afspraak.

Tulpen, narcissen, hyacinthen, amarillissen, lelies,
crocussen, blauwe druifjes etc.

Telefoon

050-36741,

toestel 35.
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LaJLuljhi

380 breed NYLON TAPIJT
beslist een goede
huiskamer kwaliteit
Gratis gelegd.
Extra voordelig.

r/\
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u
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Gegarandeerd zeer sterk
380 breed NYLON TAPIJT
PA

Chique gedessineerd
in fijne kleuren.

Jij

SK

Sratis gelegd.

_

Dikke zware UNI ZUIVER
SCHEERWOLLEN DEKENS
Met velours geboord en met
Scheerwol garantie etiket.
150 x 220
v«m 62.50 NU

üf\

JÊ
#11 VI

"Tf

a

JU

POLYETHER MATRASSEN
2 ZIJDIG DOORGESTIKT
14 cm dik
80 x 190

-

ONGEHOORD GOEDKOOP
120 x 190

92.50

50
59.

Er wordt tegenwoordig nogal wat tamtam gemaakt voor gewone wasmiddelen.

Tjonge, jonge
Die worden ook opeens biologisch
Alsof niet iedereen weet dat enzymen en bleekmiddelen nooit goed
samengaan in één sop. Enzymen werken nu eenmaal alléén in koud tot
warm water en bleekmiddelen hoofdzakelijk in héét water.
Daarom is het logisch dat er maar één goede manier van wassen is. Eerst
inweken of voorwassen met Bio-tex.
En als u een gedeelte van de was nog witter wilt hebben?
Nou dan neemt u gewoon een van die middelen waarvan ze u al jarenlang
vertellen dat ze zo superde hieper-wit wassen. Het geeft niet welk middel u
neemt. Als u maar voorwast of inweekt met Bio-tex. Dan is het resultaat altijd
prachtig. Bio-tex is helemaal biologisch,van huis uit.
-

Zo heeft iedereen z'n specialiteit......

Openbaar Slachthuis Emmen
Gevraagd voor spoedig in gebruik te
nemen nieuwe noodslachtplaats

M

;:
'',>: ;';

v 'v:

EEN SLACHTER
Goed loon !
Inlichtingen en aanmelding bij Directeur Openbaar Slachthuis, Ie Bokslootweg 8, Emmen,
Telefoon 05910-12882.

COVA N.V.

-

BANDENVERNIEUWING

Damsterdiep 307, Groningen
Wij vragen voor zo spoedig mogelijke indiensttreding

a.

ADMINISTRATIEVE KRACHT (mnl.)
ter opleiding voor de afd. Incasso.
Leeftijd ca. 23 jaar.

Diploma's MULO en/of M.H.A.S. en Boekhouden gewenst.

b.

ADMINISTRATIEVE KRACHT (vrl.)
die primair werkzaam zal zijn voor de afd.
Personeelszaken.
Leeftijd 18—23 jaar.

In het bezit van het Mulo-diploma of het
diploma M.H.A.S.

Goede typevaardigheid vereist.
Schriftelijke sollicitaties worden gaarnt tegemoetgezien door onze afd. Personeelszaken.

water-

leidinginstallaties strekt tot aanbeveling.

Een vlekkeloos schone was begint met rjr\ o

■■■*■■■
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Bboek-

en handelsdrukkerij

C.

WGJS

Kent U de voordelen van een

vraagt voor spoedig

Electro-Service financiering?

voorman-drukker
marktstraat 11

VSrtV/lM

-

groningen

-

WASAUTOMATEN

tel. 050-22531

SRADIO
AR!25 AR!2 ?..„„
PICK-UP
GASHAARDEN

VAATSPOELMACHINES

Grondverbetering- en Ontginningmaatschappij n.v. te De Bilt, vraagt voor haar provin-

HUISH. ARTIKELEN

Makelaarskantoor Kamminga
vraagt voor directe of latere indiensttreding

2 ASSISTENTES
jaren

beneden 20

Een van onze geroutineerde medewerksters gaat dit
voorjaar trouwen en haar taak wensen wij te verdelen over een tweetal jongere opvolgsters.
De betreffende afdeling is zelfstandig met afwisselende en interessante werkzaamheden.
Diploma's zijn voor ons niet belangrijk maar wel
goede wil en aanpassing aan een gezellige, gemoedelijke en ongedwongen sfeer, waarin collegiaal wordt
samengewerkt op een modern ingericht kantoor aan
de Oude Boteringestraat 75 op de hoek van de Grote
Spilsluizen.
Onze kantooruren zijn van 8.30—12.30 en van 2—5.30.
Vijfdaagse werkweek. Voorts de gebruikelijke vacantie en verdere voorzieningen.
Wij hopen mondelinge of schriftelijke sollicitaties te

TURFTORENSTRAAT 7

\

/v

•

•

HOGE INRUILWAARDE

TELEFOON 31684-37887

—

AMERIKAANSE HERMAN NELSON

HETELUCHTAPPARATEN
HUREN

f/fW\
\A/
?

GRONINGEN

automatische beveiliging
slangaansluitingen mogelijk

""

=

technisch bureau

Ë

H. WILKEN
"

Vieux
I
Plantiac
I
K. Plantinga Zoon. Bolsward. Anno 1870.
&

I

De EUROPESE AANNEMINGMAATSCHAPPIJ „EURAM" N.Y. te Den Haag
vraagt voor haar kantoor te Heerenveen een

calculator/werkvoorbereider
(bouwkunde)

ter assistentie van de Rayonleider.
Aan een energieke bekwame kracht bieden wij in onze
snel groeiende onderneming uitstekende toekomstmogelijkheden onder gunstige arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties te richten aan ons kantoor te Den Haag, Surinamestraat 42,
Df te Heerenveen, Veluweplein 3.
Desgewenst kunnen telefonische inlichtingen worden verkregen op de
io.'s (070)-633915. (05130)-6208 of (05280)-4208 Cs avonds).

-

GRONINGEN

Noorderstationsstraat 20
telefoon 050 35565 29109
-

ontvangen van haar, die naast een uitstekende salariëring en dienovereenkomstige vooruitzichten een
goede plaats in een animerende dagelijkse omgeving
op prijs stellen.
Schrijf ons (postbus 246) of kom eens zien en praten. U kunt desgewenst ook buiten de kantooruren vooraf een afspraak maken
met mej. van Beilen. toestel 19 van onze telefoonlijnen 39039.

—

vermogens: 12.500—120.000 k.

cal/uur

ELECTRO-SERVICE

trekkelijke salariëring.

Sollicitaties te zenden aan het kantoor der maatschappij, Praediniussingel
37 te Groningen, tel. 050-26945.

•

kortom bij ELECTRO-SERVICE bent V altijd „gedekt"
Alle bekende MERKEN T.V.-TOESTELLEN f 35.— p. mnd.
WASAUTOMATEN f 35.— p. mnd. enz.
STEREO-RADIO/GRAMMOFOONMEUBELS IN PALISSANDER f 40.— p. m.

Geboden wordt een prettige werkkring met
afwisselende werkzaamheden en een aanMULO-diploma en typevaardigheid zijn vereist.

HETELUCHTAPPARATEN

garantie

•

TYPISTE/
ADM. MEDEWERKSTER

II

meubels

KOELKASTEN
BANDRECORDERS

ciaal kantoor te Groningen een

I

geen informatie brj Uw werkgever
0 volkomen vrij in Uw besteding bij ons
•
kwijtschelding bij overlijden of invaliditeit
#
uitstel van betaling bij ziekte of werkloosheid
9 eigen servicedienst, dus DIREKTER!
f bezoekt onze toonkamers; ook zaterdags!
0 desondanks uiterst lage prijzen
•
uitsluitend bekende merken onder volledige

DOORWERKEN BIJ VORST EN KOUDE

*

TELEVISIES

.™

IflU

15

-

Uteét:

-

S,H,B,

Vast werk.
Goed betaald werk
met royale toeslagen.

Amsterdam

Afwisselend Werk. (liefst in de buitenlucht)
Extra uitkeringen
in het voorjaar en met Kerstmis.

werkweek.

Een veertig urige

Opleidingsmogelijkheden
en

promotiekansen.

Gratis vervoer
van en naar uw

woonstreek

reistijd vergoeding.
Gratis kost en inwoning
in een fraai woonoord.
met

Bent U tussen 21 en 45 jaar?
DAN ZIJN AL DIE DINGEN OOK VOOR U WEGGELEGD
WANNEER U IN DIENST KOMT BIJ DE S.H.B.

SAMENWERKENDE HAVENBEDRIJVEN

JAVAKADE 21 te AMSTERDAM-C. TELEFOON 020-66371
Inlichtingen: Persoonlijk, schriftelijk of telefonisch
bij de afdeling Personeelszaken van de S.H.B.

EEN VOORLICHTINGSAVOND VAN 7-8 UUR, wordt gehouden op:
Vrijdag 21 febr. 1969 in Het Tehuis,
en tevens vrijdag 21 febr. 1969 in het
Wijkstraat 44 te Appingedam.

Lutkenieuwstraat 13 te Groningen
café-rest. „Het Wapen van Leiden",

-(^

—

Onze N.V. drijft handel in bouwmaterialen met vestigingen
te Groningen, Emmen, Zwolle en Oldenburg (Dld.). Daarnaast zijn wij fabrikant van metselbaksteen. betonartikelen
en bouwpanelen.

Voor zeer gevarieerde type-werkzaamheden zoals correspondentie,
notulen, rapporten etc, alsmede ter assistentie van de telex- en

lilden OOK aIS

uiOOQqq|qq

telefoonbediening vragen wij een

INTELLIGENTE JONGEDAME

j^r

Een paar boterhammen met lekkere vleeswaren
£*i
geven energie voor zeker een halve dag
\*%
%§§,,
hard werken of studeren.
«Éfir
1 \***
En u weet... er is zoveel keus in vleeswaren.
***/
Smakelijke, pittige vleeswaren voor
I \*%

V£

f:»/

.

j

\*J*

volop

variatie

op de

boterham.»

#

#W

toor-ervaring strekt tot aanbeveling.

Voor een flinke kracht biedt ons bedrijf goede vooruitzichten.
Schriftelijke sollicitaties gelieve U te zenden aan ons adres
Schoolstraat 9 te Groningen.

Voor een telefonische sollicitatie kunt U nr. 26645 bellen en vragen naar Mej. Komdeur.

MEES
'on is verantv*o°

T

1

ULO- of 3-jarige middelbare schoolopleiding is noodzakelijk, kan-

BOUWMATERIALEN N.V

en zo lekker!

GPONINGENEMMENZWOUE-OLDENBURG(DLD)

Nieuwsblad van het Noorden
Ter PROVINCIALE GRIFFIE VAN

voor

SIMCA

DRENTHE is plaats

EEN TYPISTE

1301/1501

MERCEDES

FIAT

Sollicitaties binnen 10 dagen na de verschijning van di'
blad te zenden aan de Griffier der Staten van Drenthe
provinciehuis, Brink 1, Assen.

Violenstraat 5

tel.

PERSONENBUSJES

t

69

16

een kookster

33988

Salariëring volgens de regeling

I

voor personeel van be-

'1

I

|fl»

vraagt voor direkt

I

lf§§»

ilo

«

bï

HET GROENEKRUIS I

specialisten aan a.s. moeders
adviezen worden gegeven in het kader
van de
d° or

I

(kosteloos).

Nieuw!

I

Bij beschikking van de Kantonrechter
te Zuidbroek,
d.d. 6 februari 1969, is aan
Pieter Teune, geboren 23
juli 1949, wonende te Hoogezand, Frans Halsstraat 68,
beperkte handlichting verleend, waarbij hem de navolgende rechten van meerderjarigheid werden toegekend:
het uitoefenen van die
rechtshandelingen, welke
op
de
betrekking hebben
voortzetting
exploitatie en
van de herenkapsalon Sikkema, gevestigd te Haren,
Molenkampsteeg 10, een en
ander met inachtneming van
het bepaalde, bij artikel 484
van het Burgerlijk Wetboek.
E. A. J. REIJNTJES,
notaris te Haren.
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SIGARENZAAK
te koop gevraagd
minimum omzet f 4000.—.
Dagwinkel mag ook.
Brieven o. no. 240 bur. dez.
Gevraagd:

dame voor gezelschap
verpleging en huishoudelijke
bezigheden bij

lichte

dame in Emmen. Modern
huis met cv. Werkster aanwezig. Intern. Brieven onder
no. 238 of telefoon 0510030664.
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Ervaar de kalmerende wer-

king die uitgaat van Pleegzuster Bloedwijn. Geniet
van die eerlijke en volle
smaak. Pleegzuster Bloedwijn is een uitstekende versterkingsdrank. Bekend,

beproefd en verantwoord.
Daarom is Pleegzuster
Bloedwijn alleen verkrijgbaar bij uw apotheker en
drogist. Pleegzuster Bloedwijn is een mild natuurprodukt waaraan onontbeerlijke aktieve stoffen
zijn toegevoegd. Neemt
nervositeit weg. Versterkt
uw energie. Kortom: Pleegt
zuster Bloedwijn geeft u

versterkt u op verantwoorde wijze. Een glas
Pleegzuster Bloedwijn zal
u goed doen.
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uw muren, uw vloeren, van het aanrecht, de wastafel, de koelkast... Spuit het
vuil uit uw kamer mt uw keuk en, uit uw slaapkamer, uit uw huis. Spuit met
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jaardentehuizen.
Steunt dit werk door ü op te geven als lid (f 15.—
Schriftelijke aanmeldingen met opgave van referenties p.
I j.) aan ons bureau Kraneweg 1, Groningen, tel. 26462 J
aan de directrice.

BESTELWAGENS

II autobedrijf!
E. J. BATS I
I

*

TEHUIS VOOR BEJAARDEN LAARHOF

VW

Keuze uit 100 betrouwbare wagens bij het
grootste verhuurbedrijf van het Noorden.

—

Thedemastraal 9
BEDUM
Tel. 05901-2226/2744

OPEL

AUTOVERHUUR GALL

Salariëring naar bekwaamheid van f 422.
tot f 727.—
per maand, exclusief de 6 % vakantie-uitkering. Vooi
minderjarigen geldt jeugdaftrek.

Maak een proefrit bij:

FORD

1969

Hofakkers 1, Zuidlaren

Vereist: diploma's Ulo-A en typen, of daarmede gelijk te
stellen opleiding.

I

februari

van donderdag 20
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Bonanza hier in Nederland,
in uw winkel, in uw huis.
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bijna
onder trein bij

Weer telefoontjes bij Groninger politie Jongen

Ondanks tips geen spoor AHOB-overgang
van vermiste dr. Graafland

deze stad....

(Van een onzer verslaggevers)

De 11-jarige Jan Wip uit de Grote
Beerstraat 134 is, naar eerst nu bekend
is geworden, dinsdagmiddag op de

(Van een

onzer verslaggevers)

Mr. B. A. Groeneveld

Hoewel in Haarlem zowel als in
Groningen de tips over de verdwenen dr. C. A.

gaat met pensioen

blijven

Graafland

binnenkomen, is de sinds vorige
week woensdag verdwenen geneesheer-directeur van het Elisa-

(Van één onzer verslaggevers)
Mr. B. A. Groeneveld, hoofd-directeur van de Mesdag en Groeneveld's
Bank, zal aan het einde van deze
maand in verband met het bereiken

van de pensioengerechtigde leeftijd,
zijn functie neerleggen. Op 28 februari,
tijdens een receptie in hotel Chalet Ie
Grillon te Glimmen, zal hij officieel
afscheid nemen.
Mr. Groeneveld richtte in 1933 in

nog
Haarlem
steeds niet gevonden. Bij de Gro-

beth-gasthuis

in

ninger politie hebben zich gisteren vijf mensen gemeld, die me-

dr. Graafland, tot 1967 geneesheer-directeur van het Diakonesnen

Groningen,

senhuis in
stad gezien te hebben.

in

deze

De politie, die elke aanwijzing na-

trekt, hecht overigens weinig waarde

tot nu toe binnengekomen tips.

In vier van de vijf gevallen wachtten
de tipgevers enkele uren tot enkele
dagen alvorens de politie te waarschuwen. Eén mevrouw kwam om kwart
voor een gistermiddag het hoofdbureau
aan het Martinikerkhof binnen met de
mededeling dat ze de arts zojuist op
de Grote Markt had zien lopen. De
politie is direct gaan kijken, maar
heeft dr. Graafland niet kunnen ontdekken.

Bontmuts
Van de andere meldingen was de
meest recente die van een mevrouw
uit Zuidlaren, die om tien over vijf opbelde dat ze de vermiste om half drie
in de Munnekeholm had gezien. Ze
wist het „zo goed als zeker", want ze
kende de arts vrij goed, omdat haar
dochter als verpleegster onder hem
gewerkt had. Volgens haar verklaring
zou hij een bontmuts hebben gedragen.
Een andere mevrouw daarentegen
was er „vrij zeker" van dat ze de arts
om half vier in de Wassenberghstraat
had zien lopen en dat hij bij die gelegenheid een
hoed en
droeg.
Ze beide om
een donkere bril"
kwart over zes.
Een vierde mevrouw belde om twintig voor acht om te zeggen dat ze de
vorige avond een man in een stadsbus had zien zitten, „die veel op dr.
Graafland leek". Nog ouder was de
tip van de man, die gistermiddag
kwam melden dat hij de arts „vrij
zeker" zondagmorgen in het Stadspark
had gezien.

„Verhoudingen goed"
Ds. C. M. Luteijn, de voorzitter van
het bestuur van het Diakonessenhuis,
heeft intussen een aanvulling gegeven
op zijn gisteren in dit blad gepubliceerde uitspraken, „teneide verkeerde gevolgtrekkingen te voorkomen". „Als door mij gesproken wordt
van „spanningen" in het Haarlemse
ziekenhuis, mag niet gedacht worden
aan geschillen, want het is mij bekend
dat de verhoudingen tussen regenten,
directie en medici goed zijn", aldus ds.
Luteijn. „Wel is de taak van de directeur zeer zwaar geweest, omdat hij
niet alleen een ouderwets ziekenhuis
moest leiden, maar daarenboven nog
aan de bouw van een nieuw ziekenhuis zijn krachten moest geven. Wij
hier in Groningen weten uit eigen ervaring hoe zwaar deze taak moet zijn
en hebben nog de grootste bewondering voor de wijze waarop dr. Graafland zich indertijd van deze zelfde
dubbele taak in ons Diakonessenhuis
gekweten heeft."

.

.

.

Dr. GRAAFLAND
nog steeds spoorloos

.

.

.

Ijshal heet
Ijsstadion

Kort

Stadspark

Stadsnieuw

aan de

Winschoten 't effectenkantoor Mr. B.
A. Groeneveld op. Na de oorlog werd
hij directeur van de Mesdag en Zonen
Bank, in 1948 samengevoegd tot de
Mesdag en Groeneveld's Bank, waarvan het hoofdkantoor zich in Groningen bevindt.
De heer Groeneveld is verder onder
meer Consul van de Bondsrepubliek
West-Duitsland, bestuurslid van de
Vereniging Stad en Lande en de afdeling Groningen van Pro Juventute.
Hij wordt als lid van het bestuur
van de bank opgevolgd door de heer J.
G. Glazenburg uit Rotterdam, die de
functie van directeur afdeling buitenland zal gaan vervullen.

door AHOB's beveiligde spoorwegovergang bij de Koninginnelaan in
Groningen bijna onder een trein gekomen.
De jongen, die van de kant van De
Paddepoel kwam, holde al stoeiend
met een vriendje via het niet door de
halve bomen afgesloten linker trottoir
de overweg op. In hun spel hebben de
jongens de bel niet gehoord en evenmin de knipperlichten gezien. Jan Wip
schijnt de toeterende en sterk remmende trein op het laatste moment te hebben opgemerkt en achteruit te zyn gesprongen. Waarschijnlijk echter is hy
nog net even door een treeplank van
een locomotief met een lede trein
ge materiaalwagen
geraakt. Een
van zijn benen vertoonde tenminste
een zeer lichte verwonding. Hij kon op
eigen gelegenheid naar huis gaan.
Afgezien van een overreden hond
was dit de eerste keer dat zich in het
anderhalf jarig bestaan van deze overweg een (bijna-)ongeluk voordeed.
—

—

Suriname-middag
in Politiek Kafé
(Van een onzer verslaggevers)

De recente gebeurtenissen in Suriname hebben het „Comité Surinama" in

Groningen aanleiding gegeven een informatieve vergadering te beleggen in
het Politiek Kafé Quassi Modo aan het
Kattendiep. Dat gebeurt zaterdagmiddag om 3 uur, onder motto „Solidariteit met de revolterende docenten, studenten, arbeiders en lagere ambtenaren in Suriname".

Ambtsaanvaarding
mr. Th. W. van Veen

(Van een onzer verslaggevers)
Aan de Gorechtkade besloten vanmorgen
twee
die
de
stoep
(Van één onzer verslaggevers)
huisvrouwen,
Mr. Th. W. van Veen, die benoemd
hun woning sneeuwvrij aan het matot gewoon hoogleraar in de faculDe toekomstige ijshal in Groningen voor waren,
is
ook een stuk rijbaan schoon
ken
teit
der rechtsgeleerdheid aan de Grovanmorgen
heeft sinds
een
naam: te vegen. Toen één van hen een uurtje
Ijsstadion Stadspark. De eerste paal later uit het raam keek zag ze dat velen ninger R.U., zal zijn ambt op dinsdag
voor de ijshal zal waarschijnlijk midhun voorbeeld hadden gevolgd. Zij zou nu 4 maart aanvaarden met het uitspreken van een rede in de aula van de
graag zien dat iedereen in de stad beden maart de grond in gaan.
universiteit.
De plechtigheid begint
De Stichting tot Bevordering van de halve de stoep ook de straat onder hanvijf.
den
nam.
om
half
IJssport in Noord-Nederland heeft per
—

1 maart een ijsmaker aangesteld. Het
is de heer Koster, die al twintig jaar
het ijs van de ijsbaan Groningen in
het Stadspark verzorgt. Hij zal zich
gaan oriënteren bij verschillende kunstijsbanen en -hallen in de rest van het
land. Directeur Bergström van de
kunstijsbaan in Deventer heeft de
stichting reeds per telegram meegedeeld dat de heer Koster daar welkom is. Verder wenste hij Groningen
alle succes met de totstandkoming
van de kunstijsbaan. De stichting wil,
zoals gemeld, een gedeelte van het
geld voor een 400 meter-baan naast
het ijsstadion door middel van een
actie onder burgerij en bedrijfsleven
bijeenkrijgen. Deze actie zal, aldus de
heer H. D. Hamming, secretaris van
de stichting, waarschijnlijk nog voor

Nieuwe Mormonenkerk
eind maart in gebruik

Kamerlid Harmsen:

Ontsnapte O. vijf
maal uit Groninger
Van Mesdagasiel?
Het Tweede

Bouwverordening in Hoogkerk,
Noordelijk en Groningen gelijk
(Van een onzer verslaggevers)
De heer O. van Biezum (GPV) vroeg
Hoogkerk valt voortaan onder de- zich af, in hoeverre de adviesraad nog
zelfde bouwverordening als Groningen. inspraak kan hebben op de urgentie
Voorts zal voortaan het welstandstoe- die door de gemeente Hoogkerk bij de
zicht in Hoogkerk worden uitgeoefend begroting is opgesteld. De heer Bats
door de welstandscommissie van de verklaarde, dat hiermee zorgvuldig
gemeente Groningen. Voordien gebeur- rekening wordt gehouden.
de dit door de provinciale Groninger
Ten aanzien van de bestemming van
schoonheidscommissie. De adviesraad de voormalige woning van burgemeesvan Hoogkerk ging met deze door het ter G. Nijman deelde de heer Bats
gemeentebestuur van Groningen
ge- mee, dat deze te huur is.
vraagde wijzigingen die een uniform
Op de volgende bijeenkomst van de
bestuur van Groot-Groningen beogen, adviesraad van Hoogkerk komen het
akkoord. Soortgelijke voorstellen zul- gemeentewapen en de ambtsketen
len vrijdag a.s. ook worden gedaan van de burgemeester ter sprake.
aan de adviesraad van Noorddij k.
Busvervoer
Op vragen van de heer Joh. ZuideDe adviesraad van Noorddij k is
ma (Gem. bel.) over het verloop van
de inpassing van de ambtenaren, ant- voornemens een verzoek tot Groninwoordde voorzitter H. Bats, dat deze gen te richten om de Noorddijkers in
zich gunstig voltrekt. Voor het perso- de gelegenheid te stellen gebruik te
neel van de gemeenschappelijke dienst maken van het openbaar vervoer
gemeentewerken van Adorp, Aduard tegen een tarief dat gelijk is aan de
en Hoogkerk moeten nog veel regelin- tarieven van het Gemeentelyk Vergen tot stand worden gebracht, zo voerbedrijf. Hierbij moet de mogelijkheid worden geboden dat met een
voegde de heer Bats er aan toe.
zonDe bezetting van de hulpsecretarie is buskaart van DAM en GADO
gebruik kan worden
minimaal, maar er wordt nauwlettend der bijbetaling
op toegezien, dat het werk normaal gemaakt van de Groninger stadsbusdoorgaat.
sen.
—

—

Dit is een experiment. Terwijl by
dit Siberische weer de sneeuw nog
in je oren zit, moet je net doen, alsof het zomer is, hebben ze me verteld. Gewoon alleen maar aan warme dingen denken. De sneeuw
smelt dan vanzelf uit je oren en je
wordt, volgens m'n kenner, heerlijk
warm. Is te proberen, te meer daar
het openluchtzwembad de Papiermolen vanmorgen de deur al dicht
heeft moeten doen om dat de molen tjokvol zonnebaders lag. Het
bad zelf was zo vol, dat het overstroomde. Tot grote paniek van de
direkteur van het gemeentelijk waterbedrijf die zijn voorraad water
langzaam ziet uitdrogen. Er is rantsoenering ingesteld.
Rechercheurs
van de gemeentepolitie, met toestemming van de koningin bij uitzondering in korte broek, hebben
zwarthandelaren
vanmorgen drie
in water weten te arresteren.

Hamsteren
Het hamsteren van zonnebrand
neemt zorgelijke vormen aan. Zonnebrillen zijn in de hele stad niet
meer te krijgen, de rosse buurt is
als protest tegen deze vreselijke
hitte vanmiddag een 24 uurs staking begonnen. Een warenhuis
heeft vanmorgen per advertentie
werkstudenten opgeroepen die de
wacht gaan betrekken op de afdeling huishoudelijke artikelen. Ze
moeten er over waken dat er geen
winkelende huisvrouwen meer ter
afkoeling in een geëtaleerde koelkast kruipen. Het warenhuis heeft
verder een grote strop omdat door
de hitte alle langspeelplaten zijn

dat de musici de maat kwijt raakten en ontevreden bezoekers hun
entreegeld terug eisten.

„Op die pet"

(groep Harmsen)

maatschappij gevaarlijke personen 'n
einde te maken.

Dertig stadsduiven zijn vanmorgen door de GGD naar het dierenasiel gebracht nadat ze door de hitte (32 graden in de schaduw)
waren bevangen en met ademnood in de pas gerestaureerde dakgoot van de Martinikerk lagen. Door de ongekend hoge temperaturen, die verkopers van okselfris gouden dagen bezorgen, is het
verkeer in de stad volledig lamgelegd. Het asfalt op de wegen is
zo zacht geworden, dat burgemeester J. J. A. Berger gisteravond
via de RONO een dramatische oproep tot alle stadjers richtte om
alleen nog op de tenen en sluipsgewijs door deze stad te trippelen.
Harde voetstappen dreigen het wegdek onherstelbaar te vernielen. Naaldhakschoenen worden in beslag genomen. De verkeersagent die het verkeer bij de Eendrachtsbrug regelt zit al drie dagen vast in het weke wegdek. Sociaal voelende omwonenden
wagen zich in de hitte om de arme rood opgelopen man te voorzien van limonade en koele slaatjes.

kromgetrokken. Ze zullen nu tegen
scherpe prijzen als waaier in de
handel worden gebracht.
Grote deining ontstond gisteravond in 't Groninger uitgaanscentrum omdat een striptease danseres weigerde om onder deze omstandigheden gekleed op te komen.
Ze trad toch op, nadat haar een hittepremie was uitgeloofd. Maar ze
kleedde zich hierop weer zo rap uit,

de in november geplande opening van
de hal worden gehouden.

Kamerlid Harmsen
heeft de minister
van Justitie schriftelijk gevraagd of
enkele recente ontsnappingen uit het
Dr. S. van Mesdagasiel in Groningen
zijn voorgekomen tijdens het bezoek
aan sportwedstrijden of schouwburgbezoek. „Is het juist, dat een zekere
aan de
0., die tijdens een bezoek
schouwburg ontsnapte, reeds viermaal
eerder was ontvlucht", aldus de heer
Harmsen, die, indien dit waar is, deze grote mate van vrijheid en ontspanning ontoelaatbaar acht.
Hij informeert er naar wat de minister denkt te doen om aan de herhaalde ontsnappingen van deze voor de

Net doen alsof u
't erg warm hebt

Agenten van de zedenpolitie maken inmiddels al een overspannen

(Van een onzer verslaggevers)
Eind maart zal het gebouw van de
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen)
op de hoek van de Paterswoldseweg—
Corpus den Hoornlaan officieel in gebruik worden genomen.
Het kerkgebouw zal een kapel bevatten, die plaats biedt aan 120 mensen.
De recreatiezaal heeft eenzelfde capaciteit. De nieuwe kerk is het enige bedehuis van de Mormonen in de provincie Groningen. Het zal dienst doen als
plaats van samenkomst voor de 454 lidmaten van de kerk in de provincie Groningen en de kop van Drenthe. De kerk
is op zodanige wijze gebouwd dat er
veel ruimte vrij komt voor allerlei activiteiten van de jeugd.
Aannemer is de firma Woudenberg,
die bij de bouw assistentie kreeg van
leden van de kerk. Meestal bouwden
6 vrijwilligers, met drie timmerlieden
van de firma Woudenberg, aan de kerk.
De kerk heeft ongeveer 400.000 gulden gekost. Ongeveer tachtig pet. van

Het exterieur van de nieuwe
Mormonenkerk in Groningen.

#

Luns: Nederlander in

Pakistan door eigen
schuld in cel
(Van onze correspondent
in Den Haag)
Dat de heer Menko van Andel drie
weken in een Pakistaanse gevangenis
heeft moeten doorbrengen heeft deze
volgens minister Luns (Buitenlandse
Zaken) uitsluitend aan zichzelf te wij-

ten. De Nederlandse ambassade kan
niets verweten worden, zo deelde de
deze bouwkosten werden betaald door bewindsman mee in antwoord op

de Amerikaanse moederkerk. Tachtig- schriftelijke vragen van het KVPduizend gulden moest de gemeente Tweede Kamerlid Boot.
zelf opbrengen. De kerkdiensten van
de Mormonen werden de laatste tijd
De minister zegt onder meer, dat
gehouden in een verbouwd huis aan de buiten twijfel stond, dat de heer Van
Poelestraat in Groningen.
Andel in bezit was van een vertrouwelijk militair document (hij heeft dat
ook toegegeven). Aangezien dit duidelijk was, kon de Nederlandse ambassade niets doen. De invloed welke een
ambassade ten gunste van een landIn „De Ark", het kerkgebouw aan de genoot kan aanwenden is niet zo groot,
Haydnlaan-hoek Helperbrink wordt aldus de bewindsman, dat de normale
uur
een rechtsgang onderbroken kan worden.
vijf
om
zondagmiddag

Interkerkelijke jeugddienst in „De Ark"

interkerkelijke jeugddienst gehouden.
De dienst zal het karakter krijgen
van een gospeldienst. Behalve door het
orgel zal de zang door gitaren worden
begeleid. Een zangklas van de Mariaschooi en het jeugdkoor van Groningen verlenen muzikale medewerking.
Het thema van de dienst is: „Jeugd
over kerk".

Zie ook pagina 25
voor
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indruk. Allerlei lieden trekken door
de hitte bevangen dingen uit, die
volgens de politieverordening beslist aan dienen te blijven. De agenten lopen voortdurend te roepen:
„Aan dat hemd" of „Op die pet".
Houden we geen uren meer vol,
zuchtte een van hen gistermiddag.
Zo juist bereikt me het bericht dat
al weer tien verhitte duiven door de
GGD zijn afgevoerd.
Bent u al warm?

Politie
Luisteraars naar het populaire programma van de politieradio hebben

gistermiddag een spannend half uur
doorgemaakt. Om te beginnen raakte ergens in Paddepoel een personenauto vast in de sneeuw. Er werd
een
surveillance-auto heen gestuurd. Na tien minuten zei de reddende agent via de mobilofoon: Ik
zit ook vast. Het klonk uiterst verbaasd, van: hoe kan dat nou.
Op het hoofdbureau werden de zaken toen stevig aangepakt want er
rukte een heuse Landrover uit. Na
tien minuten kwam het verbijsterde
van
de Landroverstemgeluid
chauffeur uit de politie-radio: Ik

zit ook vast.
Drie auto's vast dus. Er werd een
vierde op afgestuurd. Intussen gaf
de mobilofooncentrale de handzame
tip door aan alle betrokkenen:
„Misschien kunt u door wat te duwen los komen. De handen er maar
voor onder".
De derde politie-auto die inmiddels

Paddepoel was genaderd kreeg opdracht het sneeuwgebied niet in te
rijden. De man stapte toen met zijn
portofoon uit zijn auto en begon
als reddingsactie met zijn laarzen
door de sneeuw te baggeren. Hij
meldde nog even dat hij in de verte
lichtjes zag. Dat zijn alle auto's die
vast zitten, onthulde de centrale.

De Papiermolen puilde vanmorgen uit. Puft, wat 'n hitte.
En toen werd de geluidskwaliteit zó
slecht, dat de afloop van het avondoor
duidelijk meer
tuur niet
kwam.
Misschien kunt u es in de Paddepoel gaan kijken. Een van de ingesneeuwde auto's staat er allicht
nog wel.

Abdulla
Maandag schudde Abduila na een

keer goed inademen in deze rubriek
alle kettingen van zich af. Deze 300
pond zware krachtpatser kon niet
naar de meikermis in deze stad komen omdat de gemeente heeft ontdekt dat een schiettent of een gok-

kraam meer poet in de pot brengt.
De krant was nog warm toen allerlei kwade mensen opbelden. Ze vonden het een kwalijke zaak dat ze
zich op de meikermis niet aan de
kolossale spieren van Abduila zullen kunnen vergapen. Ze hadden
ook graag gezien hoe de man zich
op de Ossenmarkt door een auto zou
laten overrijden, waarna hij nog
puntgaaf zou opstajui.
Het meest opgewonden was wel
de heer Prins, eigenaar van het café de Twai Poaltjes in de Grote
Kromme Elleboog. Hij is vroeger
circusartiest geweest. Hij heeft

zonder door de consumentenbond
te worden gehinderd, handen vol
glasscherven gegeten. Hij heeft
steile wand geraced, olifanten en
leeuwen gedresseerd. En zelfs
heeft hij zich een redelijk belegde
boterham weten te verwerven door
tegen betaling op een spijkerbed te
gaan liggen.
Vier jaar lang heeft Prins (voor
intimi: ome Henk) met krachtpatser Abdulla opgetrokken. En die is
volgens hem op krachtpatsgebied
het einde. Ome Henk heeft persoonlijk gezien hoe Abdulla zijn hart liet
stil staan. „Je mocht je oor op zijn
borstkas leggen, je hoorde niks
meer." Ook was hij er getuige van
hoe Abdulla „al zijn spieren liet rol-

len."

En zelfs heeft Twai-PoaltjesPrins gezien „dat Abdulla zijn hele
buik introk. Die was dan helemaal
weg. Waar ie bleef, ik weet het echt
niet."
Ome Henk wil er bij deze vurig
voor pleiten dat Abdulla toch in deze stad in zijn spijkerbed zal kruipen. Volgens hem moet je, wil je
nog een beetje kunnen meepraten,
ook gezien hebben hoe Abdulla een
ketting, die om zijn borst zit, aan
gruzelementen drukt door eenvoudig één keer te slikken. De vermorzelde ketting verdeelt Abdulla dan
onder het verbaasde publiek. Is een
gul trekje, maar drukt de winst.

STADJER.
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Kamerleden vragen
over olie op strand
Waddeneilanden
De Tweede Kamerleden Van
der
Lek (PSP) en Vcllcnga (PvdA) hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk en van Buitenschriftelijk gevraagd
landse Zaken
wat de herkomst is en hoe groot naar
chatting de
hoeveelheid geloosde
die
stookolie,
de stranden van Terschelling en andere Waddeneilanden
verontreinigd heeft en hoeveel vogels
door deze oorzaak de dood hebben gevonden.

De Tweede Kamerleden verzoeken

de regering bij de verwijdering van
deze olie alle noodzakelijke hulp te
verlenen. Voorts dringen zij er bij de
minister van Verkeer en Waterstaat
op aan, indien de verontreiniging veroorzaakt is door een schip behorende
tot een der verdragsluidende pai
in de conventie van
Londen, welke
maatregelen ter zake mogelijk zijn en
daarvan mededeling te doen aan de
Kamer. Tevens informeren zij naar
de geldende sancties volgens de Nederlandse wetgeving indien genoemde
conventie door een in Nederland geregistreerd schip wordt overtreden en
of hierbij ook is voorzien in een verplichting voor reder of eigenaar bij te
dragen in de kosten die het verwijderen van de olie van bijvoorbeeld stranden met zich brengt.
Ten aanzien van de controle op de
naleving van de conventie van Londen
denken de vraagstellers aan de inop de weg Zijldijk-Roodeschool schakeling van de Marine Luchtvaart-

De hoogopgewaaide sneeuw geeft Noord-Groningen de aanblik van een poollandschap.

Drie automobilisten moesten hun auto
achterlaten, en lopende Roodeschool bereiken.

dienst.
„Mocht de mogelijkheid bestaan,
dat de olie afkomstig is van proefboringen op het continentale plat, zijn
dan de eventuele wettelijke voorschriften met name wat veiligheid en
aansprakelijkheid voor evt. schade betreft voldoende. Zo deze niet bestaan,
kan dan bevorderd worden, dat er zulke voorschriften komen, aldus deze
Kamerleden.

Voorzitter Visserijschap:

„Verzet tegen
inpoldering

Waddenzee
wordt sterker"
Ook in de stad Groningen had het verkeer vanoc
• mooiste moeite om zich door de sneeuwbrij
heen te wor.>izien.
]

Een GADO-bus met passagiers liep vast in de sneeuwduinen bij

Onstwedde.

Goed, maar onwaarschijnlijk
recital in de Coendersborg
De jonge

fluitist Rinze van der Baan
had voor zijn recital, dinsdagavond in
de Coendersborg met de pianist Rob
Smit, een gedeeltelijk opvallend programma samengesteld. Het meest spectaculair waren natuurlijk de „Rhymes
for Gazzalloni" van de Japanse componist Matsoedaira. De fluitist wandelde van de ene lessenaar naar de
andere lessenaar, die verspreid in de
zaal opgesteld stonden; hij bediende
een ratel, een grote trom, bekkens, hij
uitte klaaglijke tonggeluiden en brouwende keelklanken, hij trappelde met
zijn voeten en zo meer.

Metropole Orkest
speelt morgen
in Groningen
Het uit 45 musici bestaande Metropole Orkest, één van de vijf orkester
van de Nederlandse Radio Unie, komi
vrijdag 21 februari met een extra treir
naar Groningen, waar het voor hei
eerst in zijn bestaan, sedert 1945, za
optreden.
Het concert vindt plaats op uitnodi
ging en onder auspiciën van het Noor
delijk Filharmonisch Orkest. Enkeh
weken geleden traden hier eveneens oi
het Promenade Orkest en het Om
roeporkest.
Het Metropole Orkest staat van d<
oprichting af onder leiding
van d<
vaste dirigent Dolf van der Linden
componist van filmmuziek en licht*
orkestwerkjes die over de hele werelc
worden gespeeld. Hij is als muziek
pedagoog enkele maanden in Israë
werkzaam geweest op uitnodiging var
het Cultureel Departement en de Ko

Smit noemde deze omissie in het programma uit de goedheid zijns harten
„grappig", de geregelde bezoeker van
de Coendersborg voelde zich meteen
thuis: de nonchalance hier ten toon
gespreid ten aanzien van op zichzelf
goede concerten kent langzamerhand
haar gelijke niet. Traditioneel bevatte
het programma fouten, traditioneel
werd er vanuit gangen door de muziek heen gepraat en even gewoontegetrouw was het publiek gering.
Rinze van der Baan is ongetwijfeld
een goed fluitist maar hij stelde in de
genoemde composities alsook in het Israël te Jeruzalem.

onvermijdelijke „Syrinx" van Debussy
In programma's van lichte muziek
enigermate teleur door een wat gedirigeerde Dolf van der Linden ooi
haaste, onrustige en soms zelfs schoolse symfonische orkesten, zoals het Convoordracht. Waar in krachtiger grada- certgebouworkest, het Noordholland:
Het enige verrassende in deze compo- ties uitschieters van hoge kwaliteit Philharmonisch Orkest en het Noorsitie was
en ook dat is weinig ori- waarneembaar waren leken het piano delijk Filharmonisch Orkest.
gineel
dat de attentie van het pu- en het pianissimo kwetsbaar, van onHet Metropole Orkest heeft naast 'r
bliek steeds vanuit een andere hoek voldoende afronding en niet geheel be- sterke strijkersgroep van 23 man eer
van de zaal opgevraagd werd. Deze heerst. Van der Baan had misschien bezetting van 2 fluiten, hobo, 5 saxer
Japanse componist doet kennelijk het niet helemaal zijn mogelijke vorm, (dubbel bezet met klarinetten),
hoorn
zijne om aan een begrijpelijkerwijs Rob Smit had die in zijn steeds fraaier 4 trompetten,
3 trombones, tuba, piadrukkende instrumentale conventie te wordend pianospel veel meer.
no, gitaar, slagwerk en harp.
ontkomen; zijn streven is ongeloofWaartoe de fluitist in staat is bleek
Onder de orkestleden bevinden ziel
waardig door de vrij ouderwetse allure uit een prachtig geconcentreerde uitoud-Groningers, var
die de eigenlijke fluitpartij kenmerkte. voering van „Requiem" van Fukushima verschillende
en
de
sonate
van
wie
publiek
in
Prokofieff, waarin
Het
de bekende Benny Behr en Serr
reageerde, zoals gebruikelijk bij dergelijke uitingen, met het hij pas geheel zichzelf leek te worden. Nijveen zullen optreden als solist o.a
bekende, ietwat zenuwachtige gegie- De keuze van deze laatste, voortdurend
chel. Met name de zichtbaar vrije (en in hoge mate voorspelbare muziek was met Fiddlers duel in een bewerking
van Pi Scheffer. Andere solisten zijn
vermoedelijk slechts schijnbaar wille- ondanks alle muzikanteske eigenschappen
weinig
verheugend.
keurige) keuze uit de op de lessenaar
Datzelfde moet de zeer bekende accordeon virtuoos
liggende muziekbladen bleek weer een helaas gezegd worden van de flauwe Harry
Mooten en de jonge zangeres
giller van groot formaat. Het was mis- bravour die Gabriel Fauré in een fanShirley.
schien een van de zinnigste dingen die taisie ten toon spreidde alsmede van de
de componist had weten te bedenken. pijnlijk gedateerde gein die Martinu in
Het programma vermeldde een so- een rondo registreerde.
We zullen Rinze van der Baan en
nate van Bach en een rondo van MoRob
Smit binnenkort graag nog eens
zart en pianist Rob Smit vermeldde
maar dan in een programma dat
horen,
dat het in het eerste geval ging om
van
minder
krampachtigheid
blijk
Carl Philip Emmanuel Bach en in het
zij
een
geeft.
programma
In
b.v.
waar
tweede geval om Franz Xavier Mozelf
achter
kunnen
staan.
zart, beide zonen van de componisten
die men aangeduid zou achten. Rob
H. F. W. KRUIZB
—

—
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Acht maanden geëist wegens meineed

Het mysterie van

't

groene

(Van een onzer verslaggevers)

Acht maanden gevangenisstraf
onvoorwaardelijk heeft de officier
van Justitie bij de Rechtbank in
Groningen vanmorgen geëist, wegens meineed, tegen de 29-jarige
transportondernemer Hendrik O.
uit Musselkanaal.
Verdachte wordt ervan beschuldigd opzettelijk onwaarheid te
hebben gesproken in een civiele
procedure, waarbij hy door de
rechter-commissaris van de Rechtbank in Groningen onder ede als
getuige werd gehoord. Dat was op
22 januari van het vorig jaar.
Het proces was aangespannen door
de 50-jarige meubelfabrikant G. Mesander (Herebinnensingel, Groningen)
tegen de 65-jarige meubelhandelaar
G. F. Luken uit Stadskanaal, die volhoudt dat hij van eiser niet vijf, maar
vier bankstellen ontvangen had en er
dus ook maar vier wil betalen. De
heer Mesander werd door de President
van de Rechtbank in het ongelijk ge-

steld.

De sleutel van de zaak ligt eigenlijk
bij de vraag of verdachte O. omstreeks
begin november van het jaar 1966 een
bankstel van een groene moquettebekleding bij Mesander had opgehaald
voor de heer Luken,
hetgeen de
raadsman mr. H. J. Brouwer uit
Stadskanaal inspireerde tot de titel
„Het mysterie van het groene bank—

stel".

De heer Mesander en drie van zijn
als getuigen opgeroepen stoffeerders
beweren namelijk dat de heer Luken
zélf het groene bankstel heeft opgehaald. Als dat waar is, zou verdachte
O. dus onwaarheid gesproken hebben
en daaruit zou dan kunnen volgen dat
Luken inderdaad vgf bankstellen heeft
gekregen.

In feite is de zaak veel ingewikkelder. De heer Mesander beweert bij-

bankstel
voorbeeld dat hij niet de verdachte
heeft gezien toen er twee bankstellen
moesten worden opgehaald maar een
andere 0., een oudere man.
„Ik sta er met mijn leven borg voor
dat het niet waar is dat deze O. het
groene bankstel heeft opgehaald", zo
riep de heer Mesander op zeker ogenblik uit.
De heer Luken („We hebben geen
moeilijkheden, maar onze karakters
passen niet zo goed bij elkaar") houdt
vol dat hijzelf het groene bankstel op
een dinsdag heeft opgehaald. Het
transportbedrijf O. heeft slechts opdracht gekregen voor het ophalen van
één bankstel (lichtbruin velours) en
niet van twee, zodat het groene stel er
toen niet bij kon zijn.
De raadsman mr. Brouwer haalde
de kwestie van de beschadigde dekker
(onderdeel van de armleuning) erbij,

RECHTBANK
GRONINGEN
Deze was geconstateerd aan het door
O. afgehaalde bankstel. Nu heeft de
heer Luken zelf verklaard dat een
klant een lichtbruin velours bankstel
heeft gekocht omdat het groene stel
was beschadigd. Hiermee is volgens de
raadsman bewezen dat zijn cliënt wel
degelijk het groene bankstel bij Mesander heeft opgehaald. De raadsman
vond voorts naar zijn ,gevoelen teveel
leemten in de dateringen van Mcsanders factuurlijsten. Hij achtte tenslotte
de getuigenverklaringen niet voldoende, als wettig en overtuigend bewijs
voor de meineed die zijn cliënt wordt
aangewreven en concfodeerde daarom tot vrijspraak.
De Rechtbank zal op donderdag 6
maart vonnis wijzen.

„Het verzet tegen inpoldering van
de Waddenzee zal nog sterker worden
dan een of meer dammen naar Ameland. Het zal één van de taken van
het Visserijschap zijn het Nederlandse
volk duidelijk te maken dat hier grote
nationale belangen op het spel staan,
belangen die ver uitgaan boven uitsluitend de visserijbelangen."
Dit zei de voorzitter van het Visserijschap, dr. H. A. H. Boelmans Kranenburg, vanmorgen in de eerste vergadering van het schap in dit jaar. Afsluiting van de Zuidhollandse en
Zeeuwse wateren en de Waddenzee zal
de nekslag worden voor het meest welvarende deel van de visserij vloot: het
deel dat zich met de kleine zeevisserij
en kustvisserij bezighoudt, zo voorspelde hij.

Alliance Française
en de bourgeois
De bekende historica

en

mediëvis-

te Madame Régine Pernoud hield een
lezing voor de Alliance Francaise in
Groningen over de Franse bourgeois.
Het meest-gebruikte scheld woord in
de Mei-dagen van 1968 te Parijs was
juist: bourgeois.
Sinds het begin van de 11e eeuw
kent het Frans deze term. Toen duidde hij een nieuwe werkelijkheid aan in
het feodale stelsel. De „bourgeois" is
in die tijd de koopman, die trekt van
stad tot stad en op jaarmarkten handel drijft. Hij is in tegenstelling tot de
kasteelheer en de lijfeigene, een beweeglijke figuur, niet aan land of
streek gebonden. De opkomst der steden maakt dat dan de bourgeois aan
„status" wint. Langzaamaan worden
bougeois en rijk synoniemen. De kapitalistische handelaar wint aan belangrijkheid, als zijn zoons rechten gaan
studeren en daardoor, zowel aan het
hof als in de steden (die autonoom zijn
geworden) voorname posities gaan innemen, hoofdzakelijk bestuursfum
In de 17e eeuw omringt de Zonnekoning zich met ministers uit de bourgeoisie (Colbert). De oude adel speelt
alleen een decoratieve rol.
In de letteren en kunsten geven ook
de „bourgeois" de toon aan. Slechts
twee schrijvers van adel zijn van betekenis. Een reactie daartegen vindt
men aan het hof van de Regent, Lodewijk de XVe en XVIe.
De Franse Revolutie is gedeeltelijk
een opstand van de bourgeoisie. De
19e eeuw is dan in Frankrijk voor het
grootste deel een „burgerlijke" eeuw.
In onze tijd is de „bourgeoisie"
(in
Frankrijk) een klasse met zeer geva-

rieerde inhoud. Het merendeel der
bourgeois heeft nu een gesalarieerde
betrekking en behoort tot de kadergroepen. Het voorrecht van onderwijs
tot het hoogste niveau komt eerst
langzaam vry ook voor de arbeidersklasse. Madame Pernoud eindigde
haar boeiende voordacht met de wens,
dat de jonge Franse „bourgeois" zich
edelmoediger en vrijgeviger zou weten
op te stellen tegenover de misdeelde
volkeren; Ie tiers monde. Dan had de
bourgeoisie nog toekomst.
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Tussenadvies SER gevraagd

Roolvink wil premiedruk
ziekenfonds bejaarden en
zelfstandigen verzachten
(Van onze parlementaire redactie)
Minister Roolvink is van plan iets te doen aan de enorme stijging van
de premies voor de vrijwillige ziekenfondsverzekering voor kleine zelfstandigen en de bejaardenverzekering. Hij zei gisteren in de Tweede
Kamer bij de behandeling van zijn begroting te streven naar een

PSP-senator
hekelt gang
van zaken bij

tijdelijke oplossing waarbij de premiedruk voor de laagste inkomensgroepen per 1 januari 1970 wat wordt verzacht. De minister heeft de
SER, die zich al met de zaak bezig houdt, om een interimadvies
gevraagd.

Volgens de heer Roolvink zijn de
premiekosten voor beide verzekeringen dermate hoog opgelopen dat van
een zeer klemmend vraagstuk moet
worden gesproken. Hij was het eens
met drs. Tilanus (CHU), die om de
tijdelijke oplossing had gevraagd, dat
de grens van de sociaal toelaatbare
premiestijging is overschreden. Sommige groepen zijn daardoor niet meer
in staat de premie op te brengen.
Eerder had ook de socialist Vellenga
in een motie om een oplossing voor
deze zaak gevraagd. Zijn motie komt,
als zij ten minste niet wordt ingetrokken, de volgende week in stemming.
Over de stijging van de medische
kosten, die voor mevrouw Veder—
Smit (VVD) aanleiding: was voor kritiek op de forse stijging van de tarieven van de specialisten, zei de minister dat daarover overleg wordt ge-

Mevrouw Veder vond het
onjuist als de specialisten de niet door
de ziekenfondsen vergoede bedragen
in hun tarieven zouden doorberekenen. Ook de specialisten moeten volgens haar hun bijdrage leveren in de
inperking van de kosten.
voerd.

MILIEUVERVUILING
De instelling van een nationaal
instituut voor gezondheidsbescherming,
dat zich met modern laboratoriummateriaal bezig zal moeten houden
met de bestrijding van de milieuverontreiniging, zoals mr. Imkamp (D '66)
voorstelde, wees staatssecretaris Kruisinga (Volksgezondheid) van de hand.
Hoewel mr. Imkamp de Kamer voorrekende dat zich al meer dan 90
instellingen en instituten met dit
onderwerp bezig houden, sprak de
staatssecretaris van een „monsterinstituut" dat volgens hem zeker niet
de oplossing voor alle problemen
biedt. Mr. Imkamp wilde het instituut onder een nieuw op te richten
ministerie voor technologie brengen.
Het instituut zou zich verder moeten
bezighouden met de bewaking van de
voedselkwaliteit. De democraat wilde
ook een „schadelijkheidsbelasting" invoeren, die door milieuvervuilers,
zoals grote industrieën en producenten van schadelijke bestrijdingsmiddelen, zou moeten worden opgebracht.

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Dr. Van der Lek (PSP) vond dat
er nog steeds onvoldoende maatrege-

len worden genomen om schadelijke

bestrijdingsmiddelen te weren. Hy
kreeg van de staatssecretaris de belofte dat nagegaan zal worden of het
mogelijk is schadelijke bestrijdings-

middelen alleen beschikbaar te stellen
op recepten van landbouwconsulenten.
Dr. Van der Lek wilde ook een administratieplicht voor gebruikers van
invoeren. Hij
bestrijdingsmiddelen
vroeg zich af hoe het mogelijk is dat
nog steeds bestrijdingsmiddelen voor
huishoudelijk
gebruik op de markt
komen waarin verboden stoffen zitten.
Als bewijs toonde hij een spuitbus, die
hü de staatssecretaris overhandigde.
De onderminister was het met hem
eens dat het gebruik van deze middelen, waarin gechloreerde koolwaterstof voorkomt, moet worden tegengegaan.

dienstweigeren
(Van onze correspondent

in Den Haag)

De PSP-afgevaardigde mr. J. H. van
Wijk heeft er gisteren bij de voortgezette behandeling van de defensiebegroting in de Eerste Kamer bij de minister op aangedrongen, de procedure
voor het doen van een beroep op de
Wet Gewetensbezwaarden nog eens
grondig onder de loep te nemen. Zijn
bezwaar is, dat het gemiddeld twee
jaar duurt eer een gewetensbezwaarde uitsluitsel krijgt.
Voorts hekelde hij met kernachtige
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Omwisseling aandelen

Grote vaart

van Interunie
onze correspondent in Haarlem)
Het
Rotterdamsch beleggingsconsortium, N.V. Rolinco N.V. en Utilico N.V.
stellen de aandeelhouders van de N.V.
Internationale Beleggingsunie Interunie
in de gelegenheid hun aandelen om te
wisselen. De omwisselingsverhouding is
zodanig, dat één aandeel Interunie recht
geeft op 0,76 aandeel Robeco of 0,92 gewoon aandeel Rolinco dan wel 1,59 aandeel
Utilico. Indien het aantal aangemelde
aandelen daarvoor toereikend is, kan de
aanbieder desgewenst een combinatie van
deze drie aandelen kiezen.
Uiterlijk op 12 maart a.s. zal worden
bekendgemaakt of het aanbod gestand
zal worden gedaan, waarna met ingang
van 24 maart de uit de verwisseling voortzullen
komende aandelen beschikbaar
worden gesteld. Als het aanbod niet gestand wordt gedaan, zullen de houders
de ingeleverde stukken terugontvangen.
Voor de uit te reiken aandelen zal notering worden aangevraagd aan alle beurzen waar aandelen Robeco, Rolinco en
Utilico zijn genoteerd.
(Van

Hof bevestigt
vonnis moordzaak
Kerkdriel

Het gerechtshof te Den Bosch heeft
de 35-jarige vrachtautochauffeur J. H.
uit Kerkdriel
in overeenstemming
met het vonnis van de rechtbank te
's Hertogenbosch en de eis van de advocaat-generaal veroordeeld tot twinmet aftrek
tig jaar gevangenisstraf
van voorarrest.
Het hof heeft hem schuldig bevonden aan moord op zijn echtgenote en
op de echtgenoot van zijn vriendin, de
29-jarige Trees K. door hen beiden
In derde kwartaal
op 25 augustus 1966 met zijn auto onder Den Dungen in de Zuid-Willemsvaart te rijden. Het Hof heeft Trees K.
wegens het aanzetten van H. tot
deze moord veroordeeld tot zeven
jaar en 6 maanden gevangenisstraf
met aftrek van voorarrest. Zij was
door de rechtbank veroordeeld tot
In aanvulling op de mededeling van 30 tien jaar gevangenisstraf met aftrek.
januari over de resultaten van de KLM
in het derde kwartaal van het boekjaar De advocaat-generaal eiste tegen haar
1968-69 (de periode oktober, november, acht jaar met aftrek van voorarrest.

Bij KLM stijging
vervoersinkomsten

december 1968) wordt thans nog meegedeeld, dat het vervoer in tonkilometers
is toegenomen met 17 pet. De stijging
van de vervoersinkomsten was 11 pet.
Zoals gemeld bedroeg de winst over het
derde kwartaal van het boekjaar 1968-69
f 6,3 min of f 2,49 per aandeel van f 100
(v.j. f 4,0 min of f 1.62 per aandeel).
Het verschil tussen de groeicijfers is
voornamelijk het gevolg van stijging van
het aandeel van de vracht en van de bijzondere vluchten in het totale vervoer.

voorbeelden de vaak absurde manier
van ondervragen waaraan principiële
MARKTEN
dienstweigeraars worden bloot gesteld.
Zo wordt aan iemand, die geen wapens wenst te hanteren de vraag geWOLVEGA. (Veemarkt). Aanvoer 397
361 varkens (353 zouters
steld: „Als je nu met je verloofde in stuks vee, w.o.
varkens) 36 biggen en lopers.
8
zware
en
een oerwoud loopt en een leeuw valt
Prijzen zouters van f 2,60—2,64, vette
haar aan, zou je dan op die leeuw biggen
van f 2,10—2,15, slagersvarkens

Begrotingstekort
EGD: ruim 3 mln.
(Van een onzer verslaggevers)

voor het
De ontwerp begroting
dienstjaar 1969 van het Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe
sluit met een nadelig saldo van 3.05
miljoen gulden. Bij de grootverbruikers zal naar wordt verwacht de AKU
in Emmen meer gas gaan afnemen.
De stijging bij de kleinverbruikers is
geraamd op 9,5 procent, terwijl de afname van het GEB te Groningen vermoedelijk zal toenemen met 12 pro-

willen schieten?"
van f 2,35—2,50, gemeste zeugen en zwai De senator vroeg zich af wat dit re varkens van f 2.—2,10. Alles per kg. cent.
soort vragen te maken heeft met het levend gewicht en naar gelang van de
Het aantal agenten voor het opnevan
de kwaliteit. Vlotte handel. Dr. zeugen van
al of niet willen vervullen
men van meters en de incasso van
dienstplicht. Minister Den Toom zegde f 380—480, biggen van f 70 tot f 80, en lo80
Vlotte
hantot f 90 per st.
kwitanties zal teruglopen van 100 tot
toe de zaak nog eens te zullen bekij- pers van f
del, kippen en konijnen geen aanvoer;
75.
Dit is het gevolg van het geleiken.
geen notering.
delijk
invoeren van de tweemaandeHij kondigde verder aan, dat 't wetsHARLINGEN (Gem. Visafslag). Aanlijkse
incasso.
ontwerp ter regeling van de rechtsvoer 19 februari: 436 kg pellerijgarnapositie van dienstplichtigen zojuist len 2.38—2.42; 930 kg
Bij de EGD staan tal van uitbreiexportgarnalen
door de Raad van State was behan- 2.79—3.83; 1931 kg schol 31—70 et.; 704 dingsplannen op het programma. Zo
deld. Het zal nu nog in het kabinet kg wijting 39—68 et.; 5853 kg gul en ka- zullen schakelstations worden gebouwd
worden besproken, waarna het
bin- beljauw 67—93 et.; 125 kg schar 77—86 in
Siddeburen en zal het
bij de Tweede et; 5 kg bot 10 et.; 494 kg schelvis 1.02— schakelstation in Emmen-zuid en Stad
nen enkele maanden
1.20; 374 kg spiering 1.03—1.18. Alles per
Kamer kan worden ingediend.
kanaal worden uitgebreid.
kg.
nauweIn opmerkelijk korte tijd
Naar verwachting zullen 175 nieuwe
twee uur
werd de beraadslaHet Tweede-Kamerlid dr. Tans (PvdA) lijks
transformatorstations
moeten worden
ging over de defensiebegroting volgebouwd, terwijl nog 280 kilometer
heeft minister Veringa (Onderwijs en tooid. Omdat slechts weinig senatoren
hoogspanningskabel voor te verzwaWetenschappen) schriftelijk gevraagd aanwezig waren, stelde voorzitter Maen
ren
en nieuwe routes zullen moeten
zure
over
de
bestemming
voor de
de Kamer zo spoedig mogelijk inlichworden gelegd. Voorts staan er 6000
(tede
motie-Burger
én
over
groting
tingen te verstrekken over zijn besprenieuwe huisaansluitingen en het plaatgen de f 225 miljoen) te houden aan Schöne Amsterdam maakt bekend: goudkingen met Utrechtse universitaire in- het begin van de volgende openbare prijs Amsterdam 14.00 uur f 4950—5100; sen van 6000 lichtmasten op het prozilverprijs idem 212—224,50, vrijblijvend. gramma
stanties, waarop de opschorting is ge- vergadering op 4 "maart.
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Sperry Rand
51]
512
Heineken
175
Overzeese
Gas
90.40
90
177
EM
Bank-.
kredieten
verz.
wezen
uit Nrd. en Oost, waarin opgenomen ber. Hoogovens t 20
CvA 43
108.50 107.80
Pakhoed Holding
114.20 113.70 St. Brand
422
293J Philips
over markt en handel in vee en vlees. Red. Kon. Zout OrganoD 195.80 195.60 Alg. Bank Ned.
Standard Oil N J 82
824
GB
167.50
166.50
240
249.50
AMEV
progr.
Overijssels
J. Hof. 18.30—19.15
854 83
Phi) GB 40 f 25 I 168.50 167.30
Ph GB 6 pet pi wd 49.90 50 Texaco
Amias Groep eert 102.50 100
(niet via FM 88,60 mhz kan. 5). 19.15
CvA 100]
99
194 Texas Insti
CvA iO f2O f 128.20 128 Amrobank f 20
Pont
HouthanaeJ
194
Unii
65
64.80 Porceieyne Fles
US Steel
44]
20.00 Gelders progr. (niet via FM 88,60
Cert 445
143
1434
347J Proost & Brandt
Delta verz. gr. Crt 345
Petroleum
Woolworth
mhz. kan. 5). 18.30—19.30 Fryske utstju311 31g
334
333
Gr.
Ind.
Cred.
185
191
B.
ring (alleen via FM 88,60 mhz kan. 5). Dortsche Petr. Mij 998
990
882
168
875
Reesink ■." Co.
168t
Red. S. Dijkstra. Eindred. H. Bakker. Kon. Petr. 50 f 20 f 183.80 181.40 Nat Ned. Cert.
174
Nea
Run-Schelde
143
174
142.1
Credletbank
Harkspul
Siz
Frysk nijs yn koart bistek.
149.50 149.30 Rijn-Scheicie div öt
136
t
bieden:
laten; b
Ned. Lloyd
Scheep- en Luchtvaart
Wy Moatte Prate fan T. Piebenga. Spi29.30
31
Mij.
Middenst.bnk
114.50
114
Schev.-Expl.
Holl.
91J
Ned.
'Vm.-Ojn
iers: M. Dijkstra en H. van der Wal. Re912
ex-dividend
2264 229
214 212 J Schokbeton
gy: J. Spyksma.
K. Java-Chin. Pv. 160 160 Slavenburg's Bk.

Dr. Tans vraagt

opheldering over
opschorten van
numerus fixus
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ZILVERPRIJS

GOUD-

AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS
Actieve fondsen

-

fondsen

—

UIT HET RADIO-PROGRAMMA

HILVERSUM II (298 M.)
KRO: 7.00 Nws., 7.10 Het levende
woord, 7.15 Badinerie: semi-klassieke
en mod. muz., (7.30 Nws„ 7.32 Actualitei-

ten; 7.50 Overweging; 8.00 Nws), 8.30
Nws., 8.32 Voor de huisvrouw, (9.00-9.10
Gymnastiek v. d. huisvr.), 9.40 Schoolradio, 10.00 Stereo: Klassieke, semi-klassieke en moderne orkestmuz., 11.00 Nws,
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HILVERSUM I (402 M.)
AVRO: 7.00 Nws., 7.10 Ochtendgymn.,
7.20 Stereo: L gram., VPRO: 7.54 Deze
dag, AVRO: 8.00 Nws., 8.11 Radiojourn.,
8.20 Stereo: L gram., (8.30-8.33 De groenteman), 8.50 Morgenwijding, NRU: 9.00
Mono en Stereo: Voor kleine bezetting:
klassieke en mod. kamermuz., (9.35-9.40
Waterstanden), AVRO:
10.00 Voor de
(11.00-11.02
kleuters, 10.10 Arbeidsvit.,
Nws), 11.30 Stereo: Pianorecital: semiklass. en mod. muz., 11.55 Beursber..
NRU: 12.00 Blik op de wereld: een programma over missie en zending in ontwikkelingslanden van Oost-Afrika. 12.26
Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw,
Overheidsvoorlichting: 12.29 Uitzending
voor de landb., NRU: 12.39 Stereo: 1.
gram., 12.49 Recht en slecht, praatje.
13.00 Nws., VARA: 13.11 Actualiteiten,
13.20 Stereo: KI. kamermuz., 14.00 Wikken en wegen: consumentenrubr., 14.10
Stereo: 1. instrment ens., NRU:
14.30
Consekwenties voor de massamedia, lezing, 15.00 Klein chanson, VPRO: 16.00
Nws., 16.02 Thuis: progr. voor thuiszittenden, 16.45 Concert: A. Radio Kamerorkest en solist: klass. en mod. muz., B.
Zuid-Amerikaanse gitaarmuz., 17.40 Informatie: achtergronden en commentaar.
18.00 Nws., 18.16 Berichten. De Vrije Gedachte: 18.20 Ruimtevaart en Wereldbeschouwing, lezing, VPRO: 18.30 Hee: een
19.10
programma voor onvolwassenen,
Jazz-rondo, 19.30 Nws., 19.35 Criterium:
kunst nader beschouwd, 20.00 POP concert, 20.45 Niet voor de school, maar
voor het leven, lezing, VARA: 21.00 Stereo: Radio Filharmonisch Orkest en solisten: klassieke en mod. muz., 22.30
Nws., 22.40 Med., 22.42 Actualiteiten,
22.55 Stereo: Prettig weekend: 1. gevarieerd platenprogr., 23.55-24.00 Nws.

stad nr Prt. Elizabeth.
kleine vaart
BIERUM 18 vertr. Plymouth; CLARISSA 18 v Waterford; CLAUDIA 18 te Bergkvara; CONSTANCE 18 v Rouen; DANIEL 19 aank. Belfast; DEO DUCE 18
te La Coruna; DEO GLORIA 18 v Londonderry; EMPIRE 19 aank. Aberdeen:
GRETA 19 aank. Weston Point; JUPITER 18 v La Pallice; LENIE 18 te Swansea; LUKAS M 18 vertr. Dieppe; MATHILDE 18 v Uddevalla; NOORDSTER
18 pass Holtenau; POOLSTER 18 te Vastervik; STERN 19
vertr. Manchester;
TWEBRO 18 te Manchester; TWEE GEZUSTERS 19 vertr. Antwerpen; WILJA
19 vertr. Malmö.
ALDEBARAN 19 t Bordeaux, BANKA
20 pass. Cape Palos nr Preston, CAREBEKA II 19 v Maram nr Londen, CITO
19 v Amsterdam nr Caen, COMTESSE
20 vertr. Goole, HELVETIA S 19 te Benghazi. JANNIE 19 v Avonmouth nr. La
Coruna, JELL 19 v Gunness nr Duisburg, MOUNT EVEREST 19 v Palermo
nr Cagliari, NIMROD 19 te Greenhith—
Thames, NOBLESSE 20 te West Hartlepool, OSTARA 19 v Rouen, PAUL WESTERS 19 van Avonmouth; PROTON 20
te R'dam, RUBICON 19 v Santander nr

Bordeaux, TJERK HIDDES 19 te La Pallice, TRIANCA 19 v R'dam nr La Coruna, TRITON 20 te Teignmouth, VALIANT
20 te R'dam. VANDA 20 te Goeree vuurschip. VICTRESS 20 in de Tees, WESTMEEP 18 v Pt. Sudan nr Suez.

Benoemingen
Mr. P. P. Agter in Heerenveen en
dr. G. Mik in Groningen zijn benoemd tot
lid van de sectie gevangeniswezen van
de Centrale Raad van Advies voor het
Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg
en de Reclassering.
—

""

VERKOOP

-

AANBESTEDING

—

—

—

voor vrijdag

ABIDA 18 wnw Prt of Spain nr Punta
Cardon; ACILA 18 vertr. Curacao nr
Yokohama: ADRASTUS 19 dw Eddystone nr Liverpool; AMELAND 18 aank. Dakar v Curacao; AMSTELLAND 18 aank.
Bremen v Antwerpen; AMPENAN 18
vertr. Belawan nr Palembang; ANCOSPRAY 18 aank. Morilyen; BENGKALIS
19 v Penang nr Belawan; CHEVRON THE
HAGUE 18 w Comoron nr Mosselbaai;
DALLIA 18 wzw Karachi nr Singapore;
EEMLAND 18 nno Las Palmas v Amsterdam; GAASTERLAND 18 aank. Porto
Alegro v Rio Grande do Sul; ISIS 18
nw Kp Finisterre n Port of Spain; KARA
18 zw Karachi nr Singapore; KENNEMERLAND 18 aank. Paranagua nr Itajai; KENIA 18 no Paramaribo nr Durban;
KREON 18 voor anker Freeport; LADON
20 verw. Amsterdam; LOIRE LLOYD 18
ono Tahiti nr Papeete; MEMNON 19 te
Rotterdam; METULA 18 v Mombasa nr
Ahmadi; NEVERITA 18 zzw Monrovia
nr Rotterdam; STATEBDAM 19 aank Laquaira v Willemstad; STRAAT CHATHAM 19 nno Darwin nr Suva; TJIBANTJET 18 v Dar es Salaam nr Beira;
WIELDRECHT 18 wzw Ouessant nr Southampton: ZONNEKERK 18 vertr. Kaap-

=

=

—

van
de
DRACHTEN. Ten behoeve
bouwstichting der Coöp. Zuivelbank in
Friesland te Leeuwarden is het bouwen
van een kantoor- en bankgebouwencomplex met restaurant (vier verdiepingen)
op de hoek Berglaan-Burg. Wuiteweg te
Drachten, onder architectuur van het Ing.
en Arch.bureau J. E. Wiersma en J. G.
Brugman te Leeuwarden, voor f 1.500.000
opgedragen aan Betonbouw- en Aann.mij
Kolk en Co N.V. te Leeuwarden.

INTERNATIONALS:
ZWAKKE STEMMING
Amsterdam, 20 febr. De internationale
waarden hebben vandaag bij de opening
een zwakke stemming te zien gegeven
door gering aanbod van lokale zijde hetwelk pas op een verlaagd koersnieveau
werd opgenomen. De handel was kalm.
AKU had wederom van aanbodvan het
publiek te lijden, terwijl ook het buitenland in deze hoek met stukken aan de
verkoopzijde stond. De houders in het
buitenland van de pas uitgegeven 4? pet
converteerbare dollarobligaties AKU ontdoen zich gedeeltelijk van de aandelen
AKU. Dit drukt de koers van dit aandeel. Philips daalde 80 cent tot 167.60.
AKU gaf bijna f 2 prijs met een eerste
verhandeling op 126.10. Unilever bleef
rustiger met een koersverlies van 40 cent
op 127.80 doch Kon. Olie liet het wederom
afweten op 181.80. Hoogovens stond als
een rots in de branding en opende op
108.50 (108.40).
Later bleef het aanbod in de toonaanwaardoor
gevende fondsen aanhouden
AKU inzakte tot 125.30, Hoogovens kwam
op 107.60, Philips 167.10, Unilever 127.50
en Kon. Olie op 180.80. Hiermede komt
de stemming voor AKU en Kon. Olie in
aanmerking om flauw te worden genoemd. De markt in Amsterdam stond
ditmaal wel onder invloed van de flauwe
slotkoersen waarmede Wall Street woensdag voor de dag kwam. Het was de derde
achtereenvolgende beursdag
dat Wall
Street flauw sloot. Begin beurs trad weliswaar in New York een licht koersherstel in, doch later ging het weer mis. Het
zijn de onzekere economische vooruitzichten in Amerika, alsmede de situatie
in het Midden-Oosten die steeds weer tot
verkopen aanleiding geven. De Nederlandse fondsen waren in Wall Street gemakkelijker hetgeen tot de zwakke stemming in Amsterdam bijdroeg.
De cultures en de scheepvaartwaarden
waren verdeeld. De staatsfondsenmarkt
was gemakkelijker. Voor de inschrijving
op de 7 pet staatslening 1969, tegen 100
pet., bestond ruime belangstelling. Zoals
bekend wordt het bdrag van deze lening
pas na de inschrijvingen vastgesteld. De
belangstelling kwam van het publiek, institutionele zijde, de spaarbanken en het
buitenland.
Deli Mö gaf een gulden prijs op 78.10.
KZ Organon bleef praktisch onveranderd
op 195.70 doch Heineken daalde f 2 tot
175. KLM daalde f 4.50 tot 239.
AKU kon zich herstellen
tot 126.40.
Hoogovens kwam op 107.60, Philips 167,
Unilever 128 en Kon. Olie op 180.50. Van
de scheepvaartwaarden steeg Van Ommeren tot 245}.
In de Ie periode steeg Eerst Ned. Verz.
30 punten, Landré Glinderman 10, Naarden 5 en Van Berkel 6 punten, v. d. Grinten verbeterde f 2.80 en Bols f 4.50. Thomassen en Drijver daalde f 2.70, Alb.
•Hetfn f 4 en Billiton-2 f 3.80. De dividendverhoging van Bredero Ver. Bedr. van
20 tot 22 pet. was voor de beurs een
tegenvaller. Men had op meer gerekend.
Hierdoor daalde dit fonds en kwam 20
punten lager laten. Bergoss ging 12, Desseaux IL Nat. Nederland, Erdal en Ned.
Ford ieder 10, Naeff 8 en Drukkerij De
Boer 7 punten omlaag. Kluwer daalde
f 3.
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IMPORT TREKKERS
Rolde (Dr.) tel. (05924) 441

Machinefabriek Stork-Volma N.V.
te Gorredijk

en Massey-
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fabrikant van apparatuur voor de zuivel-, voedingsmiddelen- en chemische
industrie vraagt

M.T.S. (U.T.S.), bij voorkeur met ervaring.

Het werkterrein van Stork-Volma biedt constructeur* bijzonder interessante
mogelijkheden terwijl aankomende constructeurs een uitstekende opleiding
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Vraagt U vrijblijvend inlichtingen
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w.o. OTTEN,
*
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Een greep uit onze artikelen reeks: Rubberboten (va. f 175.-),
luchtbedden, slaapzakken, kampeermeubelen, serviesgoed enz.
enz.
� *��
� � �
��*�
*•���
Dagelijks geopend, 's Zondags van 2-5 uur.
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BM

*

M Lloydsweg
U

Sollicitaties, dia vertrouwelijk zullen worden behandeld, te richten aan de
afdeling Personeelszaken te Gorredijk.

*

Nieuwe en gebruikte tour- en stacaravans,
ADRIA, A-UNE, RINEL, SPRITE, TENCA, TRAVELSLEEPER

■

ontvangen.

*

Op vrijdag 21 februari zijn wij na 12.00 uur gesloten. Onze
zaak wordt dan officieel geopend door de Edelachtbare Heer
A. N. Nap, burgemeester van Veendam.
Daarna bent U zoals altijd weer van harte welkom in onze
gezellige en verwarmde showroom.

■
■
■
■

constructeurs en
tekenaar-constructeurs

met als opleiding H.T.S. resp.
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OTTEN CAMPING SERVICE m
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Ferguson trekkers
Gelijk als nieuw
Volledig gereviseerd
Volledige garantie,
inclusief arbeidsloon
Honderden in voorraad
Levering via uw smid

21

39

mm

Tel. 05987-5102
VEENDAM

wm

(rotonde),

VOOR BETROUWBARE
sh.um;..»! GEBRUIKTE AUTO'S
ENNAM

|

Het grootste speciaalbedrij f van het
Noorden in gebruikte automobielen
heeft een steeds wisselende,
grote voorraad

OPEL CITROEN FIAT
-

-

en een ruime sortering in andere merk-

auto's.

.

Vele modellen van '65-'6B.

Prijzen vanaf f 1500.Financiering en inruil is mogelijk.
Dagelijks geopend tot 6 uur.
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ALLE VRIJDAGAVONDEN GEOPEND TOT 9 UUR

centjes

PROFITEERT
BUITENKANSJE!
éénmalige aanbieding en.... op ie op!
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KORST

I

Wdrogistafdeling I
LUXE

1
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BODY- en HANDLOTION
cucumber milk

lanoline milk

REMOvlr
'
z
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acetön
AFTER SHAVE Tabak
-

HAARCRéME

Tabak

-

-

-

Alles

s/ec/ifs
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KALFSLAPPEN

95 et
295 et
150 et.

W, P klaar!
en wir.
500 gram vans9svoor
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abrikozen

Een tiener
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Een oersterke

SCHITTERENDE
BOODSCHAPPEN
TASSEN
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SPORTTAS
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Ervaring in het hoveniersvak ia vereist.
Het diploma Ie knecht strekt tot aanbeveling.
Salaris max. f 799,01 per maand bruto. Uitloop
naar een hogere rang behoort tot de mogelijkheden.

OOQ

"

500 gram

OQ
KJxJ

Een 340 gram» b,i k
kost overal 139 bij ons

b^„
stadstas kindertas
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Bij de administratie van het Gemeentelijk Reinigingsbedrijf. Markt- en Havenwezen kan worden geplaatst:

een administratieve kracht
(MKL. OF ÏRI.)

in de rang van schrijver of schrijver A.
Diploma M.U.L.O. of M.H.A.S. en typen vereist, diploma
boekhouden of gevorderde studie daarvoor strekt tot
aanbeveling.
Salarisgrenzen: schrijver f 493.— tot f 684.— per maand
of schrijver A: f 557.— tot f 770.— per maand.

Vakantietoelage 6

%
per jaar. Geen inhouding premie
A.0.W./A.W.W. De salarismaatregelen per 1 januari 1969
zijn in bovengenoemde bedragen niet begrepen.

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige gegevens binnen
10 dagen aan de directeur, Oostersingel 18 te Groningen.

f

——^

COVA N.V. BANDENVERNIEUWING
-

Damsterdiep 307, Groningen
Wij

vragen

voor ons bedrijf te Groningen een

AMBITIEUZE KRACHT

'"'

om te worden opgeleid tot all-round banden-ser-

PUCKEL
Erg in

t

[~A

ËHU33üia|||||i!U!imüaaü

#

150gr. Hongaarsevleeskaasv. 89

"f'

Sollicitaties te richten aan de
afd. Personeelszaken,
postbus 72 te Groningen.
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RUKSOHIVERSITEIT
GRONINGEN

TUINMAN
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tel. 05903-281-451-455.

BU de Universitair» Plantsoendienst kan worden

voor
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geplaatst een

LUNCHEON MEAT

4Q
~w

ZOEK
UIT!
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150 gr. Gebraden gehakt voor 59

LANGE VINGERS

m

LZJ

TREFT!
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Friesestraatweg 20
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ENNAM ADUARD N.V.

vicemonteur.

CQK

033O 33

Het bezit van rijbewijs B-E is vereist.

Candidaten dienen begrip te hebben voor onderlinge samenwerking en representatief te zijn In het
contact met onze clientèle.
Geboden wordt een aantrekkelijke werkkring met
uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Schriftelijke sollicitaties worden gaarne tegemoetgezien door onze afd. Personeelszaken.
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een

22

een mannelijke administratieve kracht
die o.m. zal worden belast met de debiteurenadministratie.
Wij zoeken voor deze funktie een jongemQn yan omstreeks 20 jaar die zijn dienstplicht reeds heeft vervuld of daarvan is vrijge ste id.
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Kracni

Hij zal moeten beschikken

over een MULOeen
diploma, tevens
praktijkdiploma boek-

houden en enige typevaardigheid.

V

Tevens kunnen wij op de tijdschriftenafdeling
plaatsen

een vrouwelijke administratieve kracht
wier taak zal bestaan uit het verwerken en
controleren van mutaties in het abonnementenbestand.
Wij denken hierbij aan een meisje van 18
tot 20 jaar dat haar MULO- of HAS diploma
en tevens een typediploma heeft behaald.

/

Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan
personeelszaken uitgeverij, postbus 58, Groningen. Tel. 050-27641.

WOLTERS-NOORDHOFF NV
CORSTENSPHIUPSI

m

VERSCHUREN

lf&

koopt

22 FEBRUARI
MANNEN KANARIES
f 7.50, popjes f 2.50, diept
ZATERDAG

kleurpopjes f 3.50, putterbastaard mannen f 11.— per
gt., parkieten f 3.50 p. paar.

In dit klimaat
kunt u de Philips wasdroger
niet missen.
Philips maakt radicaal een eind aan
de wasdroog-misère.
Laat het regenen, laat het misten,
laat het vriezen. De was droogt wanneer

—————^—

Vogels brengen Winschoten
9—10.30 u., Hagenus, Marktplein 15. Stadskanaal 11—12

uur café Buinersluis, Hoofd-

straat 96. Veendam 12.30—2
uur café De Vries, Kerkstraat 28.

AUTORIJSCHOOL

HORNSTRA

Blekerstraat 2

Groningen

-

Telefoon 05900 28354
10 lessen f 60.00,
vervolglessen f 8.50.
•
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kachel, op de verwarming, de overloop
of het balkon, maar in de handige
compacte wasdroger van Philips.
Deur open, was erin, deur dicht en
drogen maar. Kijk hoe uw was eruit komt.
Droog alsof hij uren in de zon en
wind hing!
En... donzig zacht, zó zacht.

Textielhuis A. H. Kok
J. J. v. Goyenstraat 1
GRONINGEN
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Textielhuis Luth
ULRUM

-

TEL. 05956-460

Fa. Medendorp
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Fa. A. Pot, Textiel
SIDDEBUREN

Fa. de Raad
ADTJARD
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Fa. W. en D.
Heren- en Jongensconfectie
DELFZIJL

Fa. Berends
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Bontekoe's Textiel
HOOGEZAND

Fa. E. J. Brons
WAGENBORGEN

De Philips compact wasdroger is maar 59'/2 x 57 x 54 cm (h x b x d).
U zet hem bij wijze van spreken onder uw keukentafel.
Of in een verloren hoekje ergens in huis.Waar hij ook staat,
hij droogt veilig, schoon en zacht, zó donzig zacht. Zelfs wol en
nylon kunt u er gerust in drogen.
Capaciteit 2kg droog wasgoed.
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PhilipS COmpact Wasdroger, tijdelijk Üli/«

__

~^■^■■

«fJ|

B'
B
m M
il

Bfl

in

■■^~^~^~■

—

Fa. Bron
WINSUM

Textielhuis Orijfhamer
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Qeen wasgoed meer
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regen of gneeuW| b y de k a Chel of boven het bad, op de overloop of het balkon.

PHILIPS

Waterstraat 70

•

Delfzijl

Geertsema's Textiel
HELLUM

Gorter Textiel
Parkweg 120

-

Groningen

Ekens' Textiel
STEDUM
I

't Wolwinkeltje
ZUIDEKDIEP 49
Telefoon 05900-24080
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ADVERTENTIES

ROOKWORST

srssass

250 GRAM
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nemen, alles dooreenstampen en
vermengen met gekookte melk, boter
en eventueel zout. Het geheel nog
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VACUÜM
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ABONNEMENTEN
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DEGRUYTER

RST

rookworst samen met water en zout

PAK 500 GRAM

NIEUWSBLAD
VAN HET NOORDEN
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Onderstaande kantoren
van het
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VERPAKT

even doorwarmen en opdienen met de

GRONINGEN
Ged. Zulderdiep 24
Tel. (05&00) 33441
(10 lUnen)

Ook zaterdagochtend
van 7.45—12.45 uur
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HOOGEVEEN
Hoofdstraat 106-108
Tel. (05280) 2752
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SOEPAROMA I PINDAKAAS „^QQ

ANANAS

'FRISSE FRIESE'
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GRATIS RECEPT IN Ot WINKEL
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STADSKANAAL
Poslstraat 40
Tel. 05990) 3034

zIEZ

'M
WINSCHOTEN

©MENUTIPS

GRATIS RECEPT IN DE WINKEL

sfflE"a9B

s. r iep fe3»

Langestraat 5a

Tel.

(05970)

2405

�
Losse nummers
verkrijgbaar: 25 cent
•

Abonnementen en
advertenties kunt U
eveneens bij een van
onze plaatselijke
agenten opgeven.
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attentie!

Met ingang van 22-23 februari a.s. (toto 28) is
er een nieuwe wijze van prijsmelden.
Vraag bij het inleveren

van uw totoformulier een groene prijsmeldingskaart!
bewaar deze zorgvuldig tot u haar moet gebruiken
verzend de kaart aangetekend als u een prijs van
enige betekenis hebt te melden, maar sluit haar nooit
j n e en envelop
SC hrijf duidelijk, vul alle gegevens in en gebruik
de kaart uitsluitend voor een prijsmelding
be! niet op om te vra gen, hoe groot het door u
gewonnen bedrag is; u kunt dat lezen in de krant
va n vrijdagavond of zaterdagmorgen.
De sporttoto dankt u voor uw medewerking die van
zoveel belang is voor alle deelnemers en wenst u veel
succes!

In het belang van de deelnemers aan de Sporttoto
dienen de werkzaamheden op het bureau vereenvoudigd te worden. Om dit te bereiken zullen -te be-

•

•

ginnen mettoto2B-depriismeldingsstroken vervangen
worden door prijsmeldingskaarten die u bij uw vereniging en/of inleveringsadres kunt krijgen.
Werk s.v.p. op de hieronder omschreven wijze mee
aan een vlotte afwikkeling van zaken bij de Sporttoto:
maak né toto 27 geen gebruik meer van de prijsmeldingsstrook
•
vraag bij inlevering van formulier 28 een prijsmeldingskaart

#

#

•

Enkele duizenden guldens per maand als bijverdienste voor vertegenwoordigers

Naaimachines
f 170.—
HANDNAAIMACHINES IN KOFFER
f 185.ELECTRISCH IN KOFFER
ZIGZAGNAAIMACHINES IN KOFFER
vanaf f 265.—
ZIGZAGNAAIMACHINES IN MEUBEL f 325.LICHTGEWICHT ZIGZAGNAAIMACHINES
vanaf f 345.—
3 jaar garantie op de machine
1 jaar garantie op de motor

EN DE KEUS M UW BRIL
Bij Brilmij kiest u zelf de brïl,ïn de prijsklasse die u past
Damesmontuur. Zeer
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Wenkbrauw-

12.25

accentuering.
Op ziekenfondsrecept

Op ziekenfondsrecept
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OOSTERSTRAAT 27
TELEFOON 25333.
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Modern damesmontuur
18.n modekleuren.
Op ziekenfondsrecept
'

-~--.

■vln" Spmtl

Leverancier vooralle ziekenfondsen in Nederland

VRIENDELIJKE PRIJZEN t!
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Op ziekenfondsrecept

19.50

AjJLjL

Op ziekenfondsrecept
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Xn^ri

WINKEL van SINKELï
Groningen

BLAUSIEGEL

JPhonogram
Verkoopmaatschappij voor grammofoonplaten
Amsterdam-Buitenveldert

LE MUR
LE MUR

f 3
f 15.—
f 1.50
f 2.—
—

ZUIDERDIEP 88,

bij de Brandweer, GRONINGEN
Giro: 814944
Telefoon: 050-25084
-

medewerkers
dus geen „uitvoerders" die het liefst

opdrachten uitvoeren volgens door anderen geheel uitgestippelde
richtlijnen, maar actieve mensen, die graag meedenken over de
mogelijkheden om bij voorbeeld interne berichtgeving, invoering nieuwe administratiesystemen, budgettering en marktonderzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Dit is een boeiende baan, niet alleen door de eigen, snel
wisselende aspecten van de platenbranche, maar ook door
perspectieven voor de toekomst; Phonogram maakt immers
deel uit van een groot internationaal concern.

Als u inventief denkt, graag zelfstandig werkt, over een gedegen opleiding (SPD-niveau) en ervaring beschikt en zich
interesseert voor deze functie, zullen wij het zeer op prijs
stellen als u ons een brief stuurt met alle gegevens die van
belang kunnen zijn.
Voor sollicitanten die ver van Amsterdam wonen kan eventueel een woning ter beschikking worden gesteld.
Sollicitatiebrieven aan de afdeling Sociale Zaken, Torenlaan
19 te Baarn, onder nummer O 250.

i nllfOT
I
-

Huisvrouw zijn
en
toch verdienen?
Ook U mevrouw kunt nu
uw vrije uurtjes rendabel
maken (ƒ6.- a ƒ7.- per
uur) met echt vrouwelijk
werk in uw eigen omgeving. Bel vlug:
SCHEEMDA 564
ENSCHEDE
10898

nu heel pak

AfOct.

Kalfsleverbrokjes, 't allerheerlijkste
:^|
fcl|f
'2^;
is
wat er
voor Uw hond. Boordevol
pure leverkracht, stampvol kerngezonde vitaminen. Wie dat niet voor
v
z'n hond koopt houdt niet van 'm.
Maar ü wel! Gun hem dus dat kostelijke gezonde smulbrokje. Bonzo, het eerlijke
vertrouwde
merk, nü met weer iets heel aparts. Bonzo kalfsleverbrokjes!
;
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BESPAAR HEM DIERENLEED, TANDENLEED!
Hi * kan het U niet ze ggen. Ma a r ü weet het: elke
hond heeft iedere dag een portie kraakhard voedsel
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KALFSLEVER
BROKJES

„HONDSRUG"

zoeken wij enige

-

IDE
v

BONZO

t 2.25

Voor de uitbreiding van het Stafbureau Administratie

Échte mede-werkers

Delfzijl

tfcof

GEBOORTEREGELING?
3 stuks
3 stuks
25 stuks
3 stuks
3 stuks

—

verrukkelijkste
wat uw hond
ooit proefde!

Oosterstraat 2 hoek Poelestraat
telefoon 23886

Gossamer
Fetherlite
Cassette
Deens import
Deens import

Veendam

VRAAG UW LEVERANCIER
GEZELLIGE SPAARFOLDER

KALFSLEVER...

GRONINGEN

DUREX
DUREX

—

!■■■■■■■■

-

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.

GRONINGEN

-

Een vertrouwd adres sinds 1910.

ziekenfondskorting van f 7.50 en
11.-resp.
f12tot16jr. voor kinderen tot 12 en van
Reële voorlichting over Zeissglazen, ontspiegelde-, dubbelfocus- en gekleurde
glazen.
,

•

Chique damesmontuur

Modem herenmontuur

LUTTMER

Een vo | jaar gratis Brilmij-verzekering tegen diefstal, verlies, beschadiging, breuk (ook van de glazen).
Zonnebrillen uitgesloten.
r

1/1 Af\

j|.

in bruin en zwart.

#
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Herenmontuur. Voor de

prijs bijzonder fraai
en solide.
Op ziekenfondsrecept

15.25

12.20
A

.

~,

•

Eenvoudig, degelijk

herenmontuur.

Bovendien
Kleine reparaties gratis.

geschikt voor leesbril.

in de industriële of consumptieve sector. Informaties bij reklame- en adviesbureau VANDENBERG
te Hoogezand. Telefoon 05980-4967.

Bonzo nieuwe kalf sleverbrokjes en de bekende gevitamineerde vleesbrokjes (rundvlees) zijn knappeU moet uw hond h oren kraken bij het eten.
Alleen
nard voedsel noudt 2 'n gebit gaaf,
P
sterk en
wit en zijn adem fris.
Voorkom tandenleed. Geef uw hond elke dag een
Port'e Bonzo vleesbrokjes. Wissel af, u kunt nu uit
2 heerlijke Bonzo soorten kiezen!

T
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NADER

NIEUWS

OVER:

Benfica-Ajax

DIEP UIT DE PUT GETROKKEN
AJAX-LEGIOEN LIET STRIJDLIED DAVEREN IN LISSABON
ledereen in Lissabon dacht dat
het carnaval was afgelopen, maar
nog
de kleine Ajax-aanhang
1500
man
heeft
't
carnaval
geen
de afgelopen nacht geprolongeerd
tot diep in de morgen. Men was
er totaal niet op voorbereid dat
Benfica in eigen veste zou capituleren. Men miste vele attributen, waarmee gewichtige kanshebbers doorgaans worden aangevuurd, en men had zich blind
gestaard op sinaasappelbomen,
palmen en dergelijke. Maar het
wonder geschiedde en het diep
uit de put getrokken Ajax-volk
hergroepeerde zich na de wedstrijd tot een legioen, dat de etablissementen in het hart van de
Portugese hoofdstad stormenderhand nam en de straten van
strijdliederen deed daveren.

kreeg. Het was allemaal om te voorkomen
dat zich het grote wonder
aan Ajax als geheel zou voltrekken.

—

ADEM AFGESNEDEN

—

Heildronk
op Cruijff
Het was niet te geloven en de taferelen waren er naar. Bijkans wenend
werd er omhelsd en beurden overgelukkigen elkaar van de grond.
Sommigen zakten figuurlijk in elkaar
na het wijken van de ondraaglijke
spanning. Maar de overgrote meerderheid dronk op Cruijff en klonk
op Bals tot ze hoofden als voetballen
hadden. De commercie van Lissabon
was onmiddellyk ingeschoten op de
verrassende ontwikkeling,
die gegepaard ging met een geweldige behoefte aan consumpties. Nieuwe akkoorden werden aangeslagen en het
bleef niet bij dat ene inheemse orkest, dat geen woorden maar daden
produceerde,
een melodie die was
blijven hangen uit de dagen van de
Feijenoord-armada.

OOK AJAX!
Het kon maar niet op en het ging
maar niet over. Stoutmoedige supporters rukten op naar het Ritzhotel
om de elf helden dank te betuigen.
Op straat
werden flessen geleegd,
meegebracht
uit de belastingvrije
Schiphol.
„De kat van
op
winkels

Het lag zeker niet in eerste instantie
aan het legioen, dat het er toch van
kwam. Het liet zich onmiddellijk de
adem afsnijden toen Eusebio de eerste minuten bijna doorbrak. In een
golf van geluid spoelde de Benficamassa kleine Ajax-kreetjes van wankelmoedigen weg. Het eerste echte
doelpunt
bracht een klein zilvervloot je binnen. Pas na drie doelpunten werd er echt een keel opgezet,
die echter minuten lang totaal werd
afgesnoerd bij de stand 3-1. „Ik kan
de spanning niet meer verdragen",
riep iemand. En een dame zei: „Ik
heb eerst m'n jas uitgedaan, toen
m' n vest en straks gaat mijn bloessie
nog".
Toen er nog een keer bakken vol

water uit de hemel werden gegoten

liep de emmer over. Maar toen was
het leed dan ook wel geleden en had
Ajax zijn aanhang nieuw leven ingegoten. Hossend en joelend werd
het stadion ontruimd, terwijl een
ovatie werd gebracht aan de onder
de tribune verdwijnende Bals. Op dat
moment was de aanhang niet meer
te stuiten, zoals Lissabon ervoer.

ZEER NADELIG
Voor de Ajax-ploeg zou het wel fn'n
zijn geweest als van al die herrie
wat meer in het stadion was terecht
gekomen en dan op de goede momenten als de ploeg het zwaar voor
de kiezen had. De supportersverhouding van één Ajacied op 40 Benficanen
is natuurlijk zeer nadelig,
maar er moet toch meer van te maken zijn met vertrouwen, met overleg en met geluidproducerende hulpmiddelen.
Het Ajax-legioen heeft
een trainer nodig. Het kan
tenslotte niet allemaal van L»|
één kant komen: van het T/I*\
•*

elftal.

«
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Dunfermline in
halve finale
Europa Cup II

ome Willem is naar Parijs geweest"
zo zong de aanhang. En Ajax gaat
nu ook. Minstens met 15.000 man, zo
Dunfermline
Athletic
HET SCHOTSE
werd iedereen verzekerd. Handige
heeft zich geplaatst voor de halve finaLissabonse jongetjes hadden hun
les van het toernooi om Europa Cup 11.
In de tweede wedstrijd van de kwarthoofden getooid met papieren Ajaxeindstrijden zegevierden de Schotten in
mutsjes en kregen waar ze om vroeWest Bromwich voor 40.000 toeschougen: geld en sigaretten. Alles werd
wers met I—o over West Bromwich
van het Ajax-hart
uit de rijkheid
Albion. Het doelpunt werd reeds in de
gegeven, dat sneller dan ooit klopte
eerste helft door Gardner gescoord. De
na de wederopstanding.
eerste ontmoeting tussen Dunfermline
Voor sommigen was de overgang te
Athletic en West Bromwich Albion eingroot. Op diverse punten in de stad
digde in een doelpuntloos gelijkspel.
werden verdwaasden gesignaliseerd SLOVAN BRATISLAVA uit Ts.slowakije
heeft in Turijn de eerste wedstrijd voor
die mompelden: „Ik droom: ik kan
de kwartfinales van het toernooi om de
het niet geloven".
beker voor bekerwinnaars teEuropese
Het was ook wel een ommekeer. Lisgen AC Torino met I—o gewonnen.
sabon had niets nagelaten om het Tienduizend toeschouwers zagen Jokl
aangeslagen Ajax-legertje
te intiin de 50e minuut scoren.
mideren. Gistermiddag nog deed de
stad ruimtevaarder Borman verschijnen in een klooster aan sightseeënde
Een zaalhandbalteam, bestaande uit
Amsterdammers en een nacht eerder
de
dames
van clubs uit West-Nederland,
zij
geweldige
bracht
een
brand voort
gisteravond
heeft
in Rotterdam met
gebouw.
een
maritiem
Het
wonder
in
van Frankrijk.
7—9
verloren
geschiedde dat een Ajax-fan de 1100
gulden die hij verloor, terugbezorgd
—

Celtic
houdt
Milan
op 0-0

Vreugde in een Amsterdams café na de fraaie overwinning van Ajax in Lissabon

Ard Schenk wint
in Kristiansand
Ard Schenk heeft gisteravond tijdens
internationale
in
schaatswedstrijden
Kristiansand de 3.000 nieter gewonnen in
4 minuten en 31,7 seconden. Met zijn derbezette
(41,4)
de plaats op de sprint
Schenk ook de eerste plaats in het algemeen klassement.
Er waren 7.000 toeschouwers en het
vroor vier graden.

UITSLAGEN:
500 meter: 1. Tveter (Nw) 41,0. 2. Lind
(Nw) 41,1, 3. Grönvold (Nw.) en Schenk
(Ned.) 41,4, 8. Bols (Ned.) 43,2, 9. Ver(Ned.) 43,9.
heijen
boys."
all
de
fine
Het
is
„You're
3.000 m.: 1. Schenk 4.31,7, 2. Maier
titel van een lied dat nergens op de (Nw) 4.33.8, 3. Koskinen (Fin) 4.34.1,
Tveter 4.35,2, 5. Bols 4.36,7, 9. Verheijhitparade te vinden is. Behalve in 4.
en 4.46,0. Klassement:
Schenk 86.683 pnt., 2. Tveter 86.867,
Glasgow. Tekst en melodie werden aan 3. 1.Koskinen
87.386, 5. Bols 89.317, 9 Verboord van het chartervliegtuig, dat de heijen 91.567.
De Noor Magne Thomassen heeft in
Celticfans naar Milaan bracht, inge- Trondheim internationale schaatswedstrijden gewonnen. Thomassen won de
studeerd.
500 meter in 40,9 sec. en zegevierde ook
de vijf km in 7.32.4.
Na de wedstrijd tegen AC Milon, opVan
jiks
de Nederlanders was Arie
een
in
op
sprint
zijn
vierde
de
voor
doen
het
van
vorig jaar winnaar in
toernooi
verdienstelijke 42,7 sec. en eindigde Kees
de bekerhouders, bezongen de Schotse Verkerk tweede op de 5000 meter in
supporters de elf „zebra's", die tegen 7.34,2.
De resultaten waren:
500 meter sprintersklasse: 1. Börjes
de fanatiek aanvallende Milanezen (Zwe)
40,0 sec. (nieuw baanrecord); 2.
Haugen (Nw.) en Eriksen (Zw.) 41,8.
stand hadden gehouden:

o—o.

Allroundklasse:
40,9. 2.
500
m.: 1. Thomassen (Nw)
wint
verovert
de
~Wie deze tweekamp
(Nw.)
Henriksen
Europacup", meende Milancoach Nereo Stiansen (Nw
42,7, 5. Verkerk
Rocco voor de wedstrijd. Algemeen werd 42,7, 4. Erik?
het als een nadeel voor de schotten ge- (Ned.) en Nottet (Ned.) 42,8.
5000 m.: 1. Thomassen 7.32,4, 2. Verzien dat hun ervaren doelman Ronnie
Simpson (38 jaar) wegens een schouder- kerk 7.34,2, 3. Guttormsen (Nw.) 7.37,7,
4. Nottet 7.38,5, 6. Eriks 7.48.2.
blessure verstek moest laten gaan. VerKlassement: 1. Thomassen 86.140 pnt.,
vanger Fallon was echter uitstekend op
dreef en hij deed zijn voorganger verge- 2. Stiansen 88.060, 3. Verkerk 88.220, 4.
ten met prachtige reddingen op schoten Nottet 88.630, 7. Eriks 89.520.
van aanvoerder Rivera, Prati en veteraan Hamrin.

Miserabel

De spelers hadden moeite om op het
zwaar besneeuwde veld
tijdens d wedstrijd bleef het voortdurend sneeuwen
op de been te blijven. De 81.000 toeschouwers konden in deze miserabele omstandigheden dan ook geen aantrekkelijke
wedstrijd bewonderen.
—

—

De spanning vergoedde echter veel.
De Italianen waren technisch superieur
maar met alle energie konden de Schotten de aanvallen stuiten. In de dertiende
minuut werd een treffer van AC Milan
afgekeurd wegens buitenspel van Prati.
Gedurende de gehele eerste helft probeerden de Italianen tevergeefs een opening te vinden in de defensie van Celtic,

redactie voor ZO-Drenthe)
Bedolven onder een schat van bloemen is gistermiddag op de algemene
begraafplaats van zijn geliefde Schoonebeek het stoffelijk overschot ter
aarde besteld van Wilhelmus, Florus,
Paulus Osse, in leven lid van het college van GS van Drenthe en oud-burHet Eemskanaal, het Twenthekagemeester van Schoonebeek. De heer naal gedeelte
Enschede— Zutphen,
Osse overleed zoals gemeld zaterdag- het Noordzeekanaal, het Amsterdam(Van onze

Eemskanaal zonder
hinder bevaarbaar

morgen plotseling op 50-jarige leeftijd
aan de gevolgen van een hersenbloeding in het Aleida Kramerziekenhuis
in Coevorden. Ondanks de felle kon
brachten enkele honderden personen,
waaronder het college van GS en alle
burgemeesters nit zuidoost-Drenthe,
de heer Osse naar zijn laatste lustplaats.
„Gedenk o mens dat gij stof zijt.
Tot stof zult gij wederkeren", zei pastoor H. J. H. J. Veeger uit Utrecht
tijdens de eucharistieviering toen hij
in de volle nieuwe rooms katholieke
kerk in Nieuw Schoonebeek erop wees
dat de heer Osse op As-woensdag
moest worden begraven.
is triest
dat we dit meemaken met zo'n vent,
op zo'n leeftijd. Maar wjj geloven en
willen in tiet leven, dat verder gaat,
van dat geloof getuigen." Volgens pastoor Veeger heeft de heer Osse steeds
als christen geprobeerd het leven meer
leefbaar te maken.
De commissaris der Koningin in

Drenthe, mr. K. H. Gaarlandt, die 'n

kort woord sprak, noemde de heer Osse een bestuurder met eigen stijl, die
de grote lijnen vasthield, een man van
het gesprek, met fantasie, een man
van de daad, een sportieve collega en
een goede vriend. „Hy toonde grote
beminnelijkheid, had een warme beOndanks de minder gunstige weersomstandigheden was er gisteren toch nog langstelling voor de mensen met wie
activiteit op de Noordelijke ijsbanen. De hij in contact kwam."
kortebaanrijders kwamen op twee fronVolgens de commissaris was het burten tegen elkaar uit, terwijl in Wirdum gemeesterschap hem op het lijf geJan Heida uit Heerenveen en Jouke schreven. „Het was zijn ideaal om de
Geijssen uit Nijewirdum zich naar de publieke zaak te dienen in een geFriese juniortitels op de langebaan re- meente waar het contact met de bevolden.
Van de elf deelnemers die de ijsclub king nog mogelijk was. Ruim twee jaar
Wisch in Onstwedde op de startlijst kreeg was hij gedeputeerde, na bijna 16 jaar
burgemeester van Schoonebeek te zijn
maakte Jacob Talk uit Midwolda de mees-

geweest, maar hij blijft als burgemeeswaarin naast doelman Fallon Mcneil uit- te indruk op de slechts weinige toeschoublonk. Ook Craig en Gemmell waren goed wers. In de twede omloop had hij nog- ter in onze herinnering voortleven."
op dreef en maakten het Rivera CS heel al wat moeite met Jan Rollingswier uit
moeilijk.
Emmen, maar op het drietal behoefde
hij zich minder in te spannen bij de twee
duels met de plaatselijke favoriet Jan

Rijnkanaal,

het

Maas-Waalkanaal

en

het Julianakanaal zijn zonder enige
hinder van hs bevaarbaar.
Op de grote vaarwegen in Friesland
en Groningen is nog vaart van krachtige schepen, hoewel
yshinder toe-

neemt.
Op het IJsselmeer wordt de ijstoestand steeds ongunstiger.
De nog
gaande vaart van konvooien van tansleepboothulp ondervindt
kers met
zeer veel hinder. Langs de oostelijke
oever van het IJsselmeer vanaf Kornwerderzand langs Staveren, de Prinses Margrietsluitzen voor Lemmer en
Urk is vaart via het Ketelmeer naar
Kampen en Zwolle mogelijk.

Scala-uitzending over
E. J. Smit uitgesteld
De t.v.-uitzending over scheepswerf E. J. Smit te Westerbroek, die
dinsdagavond niet door ging, zal nu op
woensdag 26 februari tussen half acht
en acht uur plaats vinden. Zoals gemeld gebeurt dat in het onderdeel
„Van gewest tot gewest" van de ru-

briek Scala.
In verband met het uitstellen zal er
een kleine wijziging in worden aangebracht. Er zal nu ook worden gesproken over het feit, dat de kunstwerken
in het Winschoterdiep beperkingen opleggen aan de werven aan dit kanaal.
Het gesprek hierover zal worden toegespitst op de bouw van grotere schepen aan het Winschoterdiep, die later
in Delfzijl zullen worden afgebouwd.

—De Afrikaanse
nationalistenleider
Ndabaningi Sithole, die de vorige week
in Salisbury tot zes jaar gevangenisstraf
werd veroordeeld op beschuldiging van
Wolfs.
aanzetting
Gaarlandt
schetste
de
overledetot moord op premier lan
Mr.
de
finale
moest
Talk
In
het
tenslotte
Na de pauze had de Zweedse rechtsbuine als een sportief man, die zyn fou- Smith van Rhodesië en twee ministers,
ten Kurt Hamrin pech toen hij in de 55e opnemen tegen J. P. Meijer uit Bourtanin beroep tegen dit vonnis gaan.
minuut van dichtbij tegen de paal schoot. ge. De eerste rit was voor Meijer, die ten kon erkennen, nooit probeerde een zal niet
is
gisteren
Dit
officieel in Salisbury meevan
een
van
Talk
vlak
val
uitvlucht te zoeken en niet kon irrite- gedeeld.
Een dergelijke kans kreeg AC Milan, profiteerde
voor de finish.
hartstochtelijk aangemoedigd door de vewas
„Zijn
grote
goede
ren.
kracht
de
Maar in het tweede treffen en ook in sfeer,
le fans, die zich onder op witte paddebesluitsvorming in het
wat
de
de beslissende rit was de crack uit Midstoelen gelijkende parapulu's verschuilcollege van GS ten goede kwam. Hij
wolda toch duidelijk sneller.
den, niet meer.
maakte vaak ontspannende opmerkinDe uitslag was: 1. Jacob Talk, MidBij uitvallen waren de Schotten, veelal
wolda, f 50 aan waardebonnen; 2 J. P. gen, want het ging bij hem steeds om
over „vliegende vlo" Johnstone, zelfs nog Meijer, Bourtange, f 30, 3. Jan Wolfs, de oplossingen". In de politiek trok de
uiterst gevaarlijk. Beide verdedigingen Onstwedde, f 20, 4. Jan Rollingswier, Emheer Osse het samenbindende. Volgens

Fouten erkennen

Tegen paal

men, f 10.bleven overeind en de Westduitse scheidsDat good-old Boele de Vries uit Rolde
rechter Kurt Tschenscher behoefde niet nog weinig van zijn glans heeft ingeboet,
demonstreerde de Drentse crack in VVolmeer voor een doelpunt te fluiten.

„Radi" komt
op de fles
De strafrommissio van de Westduitse voetbalbond heeft de Joegoslavische doelman van Miiiiclicn
1860, Petar Radenkovic, een straf
opgelegd van vier weken schorsing.
„Radi" had na afloop van de Bundesligawedstrijd tegen
Borussia
Dortmund
scheidsrechter Horstmann beledigd. Hij beschuldigde
hem van dronkenschap.
De nationale achterspeler Bernd

Patzke (eveneens van München
1860) kreeg wegens onsportief gedrag in dezelfde wedstryd een boete
van duizend mark.
De straffen gaan echter nog niet

Al in de achtste minuut scoort Ajax, maar de treffer van Danielsson
wordt afgekeurd wegens een overtreding van de Zweed en Johan
Cruiijf die de Bentica-speiet Raul te iors aanvallen.

Jacob Talk en
Boele de Vries
sprinten snel

Gedeputeerde Osse onder
grote belangstelling in
Schoonebeek begraven

direct in. Radenkovic of München
1860 kunnen in hoger beroep gaan.
Patzke en Radenkovic mogen zodoende zaterdag in de competitiewedstrijd tegen FC HMntberg wel
worden ingezet.

de commissaris had hij daar plezier in.
Plezier hoorde by gedeputeerde Osse
en hij beurde er anderen vaak mee
tersum. Bewonderenswaardig is nog al- op. „We zullen vaak terugdenken aan
tijd zijn sprintsnelheid, maar vervelend de zich noordelijke Bourgondiër noemende vriend en over hem praten"
soms ook zijn manier van starten.
Dat ondervond in de eerste omloop Luverzekerde mr. Gaarlandt.
cas van der Tuin uit Adorp en daarna ook
De uitvaartplechtigheid werd geleid
Pouwels uit Gasteren .Op 't drietal mocht door pastoor J. H. Groot Zevert uit
De Vries toekijken hoe Henk Eggen uit Schoonebeek. Aan het graf sprak een
Nieuwolda zich in de finale reed tegen broer van de overledene een dankwoo
Lucas Scholtmeijer uit Anderen. De eindstrijd tussen De Vries en Eggen werd voor de betoonde belangstelling.

EX-GEDETINEERDE
RICHT BOND OP

een langdurige vertoning door de talrijke valse starts. In beide ritten toonde

Boel tenslotte over de meeste snelheid
te beschikken, zodat het resultaat hier
werd:
1. B. de Vries, Rolde, f 60 aan waardebonnen; 2. H. Eggen, Nieuwolda, f 40 aan
waardebonnen; 3. L. Scholtmeijer, Anderen, f 20 aan waardebonnen; 4. H. Lubbers, Annen, f 10 aan waardebonnen.

Handbalteams
naar Drachten
zaalhandbalwedstrijden Neder(dames) en Nederland—Oostenrijk (heren) zijn van
Leeuwarden naar Drachten verschoven.
De

land—West-Duitsland

Dit in verband met de brand, die
het afgelopen weekeinde aanzienlijke
schade heeft toegebracht aan de nieuwe sporthal in de Friese hoofdstad,
waarin ter gelegenheid van de opening de ontmoetingen zouden worden
gehouden.

Franse wielrenners

slachtoffer van
gasvergiftiging
De Franse beroepswielrenners JeanPierre Ducasse en Michel Bon zijn gistermorgen levenloos aangetroffen
in
hun slaapkamer van het trainingscentrum te Villencuve-Loubet. Als
doodsoorzaak werd gasvergiftiging
vastgesteld.
De 24-jarige Jean-Pierre Ducasse
was de bekendste van het tweetal. Als
prof maakte hij naam in de ronde van
Spanje van 1967. Hij droeg toen lange
tijd de leiderstrui, die later door zrjn
ploeggenoot Jan Janssen werd overgenomen.
Ducasse zou zondag meegedaan
hebben aan het wereldkampioenschap
cyclo-cross, dat in Magstadt (by Stuttgart)

wordt gehouden.

De ex-gedetineerde Wil I
de oprichting anm/o
bond voor ex-gedeti
e ter
deed dit op een persen
gelegenheid van de verschijning van
zijn boek „Op de punt van een naald",
waarin hij zijn eigen ervaringen r/'.v

delinquent weergeeft.

De vereniging

K(iebelton) 69 wil ijveren vooi
gemakkelijker terugkeer van ex-gedetineerden naar de maatschappv.
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beste Hollandse cognac, De Kuyper
Vieux, met de originele uit Frank-
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Voor een intens schoon toilet.
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Binnenkort te bouwen een aantal

;

gunstig gelegen degelyke, royale
en bijzonder mooi af te werken

WONINGEN met GARAGES

en verfrist de !|

in blokjes van 2 onder 1 kap.
Prijzen incl. eigen grond, garage
en B.T.W. voor een

Weekt vuil, vlekken en aanslag los.
In handig strooipak.
Zuinig in het gebruik.

3 slaapk.woning f 47.350.—
4 slaapk.woning f 55.300.—
RIJKSSUBSIDIE totaal resp.

I

ruim f 5.000.— en f 7.600.—.
Gunstige financ. mogelijkh. tot 90%
Uitvoerige inlichtingen op vrijdag 14 febr. a.s.
van 19.00-22.00 uur in het C.J.M.V.-gebouw, Spilsluizen 9 te Groningen of bij H. Meinema, Douwetille 23, Hardegarijp, tel. 05110-2513.
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Ukoopt maar iets dat op
echte boter s wil lijken? ïn u smeert het nog op de
verdiende dagelijkse boterhammen van uw gezin ook?
Tja, zo spaart u dan per sneetje brood een cent
of wat. Maar... proeft u wel.
\ Het smaakt... nou ja. jammer van uw
f /"*"*"••. \ duurbetaalde broodbeleg. Doe voortaan
gewoon wat voor anderen een goede
J
/!.ï.*'\ *"••.....•••" gewoonte is kaal boter in huis. Echte.
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Natuurzoete boterham: honing van zoemezoem en echte boter

uit koen.elk. Wie zo de smaak van bloemen proeft,
van grassen, kruiden rond het grazend vee, weet wat
oprecht genieten ,s.
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Recept voor de beter beboterde driedekker. Stapelt u maarf
een trio

intensief met boter besmeerde boterhammen, met
koude kip op de eerste verdieping; slablad, hard el,
tomaat en mayonaise op de tweede. Noem het een clubsandwich, meer weet ook: er hoort echte boter bij.
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KAMER COMMISSIE TOEGEZEGD

Onderzoek verruiming
mogelijkheden abortus
(Van onze parlementaire redactie)
De staatssecretaris voor de Volksgezondheid, dr. Kruisinga,
heeft gisteren de Tweede Kamer toegezegd een commissie van
juristen en artsen in het leven te zullen roepen, die moet nagaan
of de wettelyke bepalingen voor het verrichten van abortusprovocatus niet kunnen worden verruimd. Om deze commissie
was gevraagd door woordvoerders van de PvdA en de VVD,
die zich voorstanders betoonden van een dergelijke verruiming.
De staatssecretaris deelde mee dat
in de kring van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst inmiddels druk over het abortus-vraagstuk wordt gediscussieerd.
Als de meningsvorming in medische
kring is afgerond, wil hij het vraagstuk aan de in te stellen commissie van
juristen en artsen voorleggen. De
staatssecretaris bleek in eerste instantie de Gezondheidsraad met de vorming van een dergelijke commissie te
willen belasten. Dat leek de woordvoer(Van onze correspondent in Parijs)
ders van VVD en PvdA echter
te
De
Franse regering die gisteren onder
omslachtige en tijdrovende pr<
ure.
voorzitterschap van president De
Mevrouw mr. Veder-Smit (VVD) en
(PvdA)
dr. Lamberts
Gaulle haar wekelijkse zitting hield
wilden liever
dat de staatssecretaris zelf met een
is van mening dat het conflict met
commissie zou komen. Ook de christede zes andere landen van de Westlijk-historische woordvoerder drs. TiUnie, dat vorige week ploteuropese
lanus was in principe voor de instelseling
uitbrak, intussen praktisch
ling van een dergelijke commissie.
wel weer is bijgelegd. Parijs heeft
nog wat extra redenen zich over dit
resultaat verheugd te tonen, waar
Volgens dr. Kruisinga neemt het
het vooral wel de Duitsers zijn geaantal gevallen van abortusprovocaweest die de strijdbijl hebben begratus in ons land overigens sterk af. Proven.
centueel komt abortus thans minder
Inderdaad
liet Bonn, middels een comvoor dan op enig eerder tijdstip sinds
muniqué, gisteren weten dat samenhet begin van deze eeuw. In de laatste
komsten zoals dinsdag in London
vijf jaar is het aantal gevallen zelfs
door de vijf plus één tegen de wil
gehalveerd.
van Frankrijk in gehouden was, in
De staatssecretaris herinnerde erhet vervolg hoge uitzonderinge zulaan dat een commissie van deskundilen moeten blijven. Alleen acuut
ge medici in 1966 de toenmalige regeoorlogsgevaar zou, zo meent de
ring heeft geadviseerd geen verruibondsrepubliek, een reden voor zo'n
ming van de wettelijke mogelijkheden
speciaal WEU-beraad mogen voraan te brengen. Hij zei dat ervaringen
men.
in het buitenland hebben aangetoond Wanneer de zes overige leden langs
dat uitbreiding van de gelegaliseerde
een weg die ze zelf mogen kiezen,
abortus de illegale abortus eerder beFrankrijk nu ook nog beloven nooit
vorderd dan doet afnemen. In Oostmeer zo ondeugend te zijn de Britse
Europa en Japan heeft deze uitbreikandidatuur voor de Euromarkt in
ding van de mogelijkheden allerminst
dat zelfde WEU-raam te bespreken,
preventief gewerkt. Daarom is de prodan is voor Parijs, zo lieten regeblematiek volgens de onderminister
ringskringen gistermiddag duidelijk
dan ook niet alleen met wetswijziging
doorschemeren, de kous wel weer
af en de crisis met een sisser besloop te lossen.

Dank zij Bonn
strijdbijl in
WEU begraven

Minder gevallen

Verdeeld

ten.

De Kamer toonde zich sterk verMINISTER SCHUT:
deeld over het vraagstuk van de abortus-provocatus. De scheiding in de opvattingen lag, zoals gebruikelijk, ook
nu weer tussen de confessionele en de
niet-confessionele partijen. Mevrouw
Veder-Smit noemde de bestaande situatie onbevredigend en wilde behalve
wetswijziging ook betere voorlichting
in de thans reeds bestaande mogelijkheden tot gelegaliseerde abortus. Dr.
Lamberts vroeg om een wettelijke regeling, waarbij abortus zou worden
toegelaten als zulks zou geschieden in
een erkend ziekenhuis en op indicatie
van twee artsen, waarbij de ongebo(Van onze correspondent
ren vrucht niet ouder zal mogen zijn
in Den Haag).
dan drie maanden. Omdat volgens re- Minister Schut (Volkshuisvesting en
cente enquêtes ongeveer de helft van
Ruimtelijke Ordening) is niet van
alle Nederlandse artsen aan een derplan de huurverhoging van 6 progelijke regeling niet zou willen meecent die op 1 januari moet ingaan
werken, stelde hij voor regionale menogmaals naar een later tijdstip te
dische bureaus op te richten, waartoe
verschuiven. Dit blijkt uit het antmen zich in dat geval zou kunnen
woord van de minister op schrifte-

Huurverhoging
wordt niet
uitgesteld

wenden.

lijke vragen van de Tweede Kamer-

Mr. Imkamp (D'66) bepleitte legaleden mej. A. A. M. Kessel en drs.
lisering van de abortus, terwijl de
P. J. Janssen (beiden van de groepheer Wolff (CP) meende dat de beAarden).
staande wetgeving blijk geeft van een Minister Schut herinnert in zijn ant„kwaadaardig paternalisme". Ook dr.
woord aan de behandeling van het
Van der Lek (PSP) vond dat abortus
wetsontwerp in de Kamer. Bedenop sociale indicaties moet worden toekingen, van vele zijden in de Kamer
gestaan. Ook de confessionele woordgeuit, hebben er toen toe geleid de
voerders wilden over het algemeen
gehele
„huurverhogingsoperatie"
eerst de discussies in medische kring
drie maanden uit te stellen en de
afwachten.
huurverhoging niet op 1 januari,
maar op 1 april 1969 te laten ingaan.
De minister zegt verder in zijn antwoord het niet wenselijk en juist te
achten om nu nogmaals op deze beslissing terug te komen, des te minder omdat zij reeds gegrond was op
de overweging, dat het beter zou zijn
de kosten van levensonderhoud,
waarvan op 1 januari toch al een
verhoging te verwachten was,

Staking bij KNSM
aangekondigd

in Suriname

De arbeiders bij de KNSM in Suriname hebben meegedeeld, dat zij met
ingang van vandaag te middernacht
in staking zullen gaan. Van welingelichte zijde in Paramaribo is vernomen, dat zij uitkering vanaf 1948 van
de wettelijke vakantiegelden
eisen.
Daarbij doet zich de moeilijkheid voor,
dat tot voor kort de meeste arbeiders
niet geregistreerd waren als arbeiders
in dienst van deze scheepvaartmaat-

Voor suikerwerk- en

chocoladeverwerkende
industrie 7,5 pct.

De vakbonden hebben met de Nederlandse vereniging voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende industrie overeenstemming bereikt over
de inhoud van een gewijzigde CAO die,
als hij wordt goedgekeurd, met terugwerkende kracht op 1 januari 1969 in
schappij.
werking zal treden. Het akkoord beHet meeste personeel was in „losse helst
een loonsverhoging van 7,5 prodienst". Pas vorig jaar werd deze arbeiders bij het sluiten van de CAO cent. Maar daarbij is ook overeengekoeen andere status gegeven. Zij kwa- men, dat de waarderingspremie van
men in vaste dienst en werden als zo- 11 procent nu op 10 procent zal wordanig op de betalingsrollen geplaatst, den gesteld.
iets dat voorheen dus niet kon gebeuDe vakbonden van het personeel in
ren.
de handel en het bank- en verzekeDe KNSM was bereid bij het sluiten ringswezen hebben het sociaal comité
van deze CAO 'n bedrag van SF 35.000 van werkgevers in de groothandel in
te betalen voor de vakantiegelden van technische produkten, huishoudelijke
de afgelopen jaren. De bond moest artikelen en metalen gevraagd om een
dan zelf uitzoeken, welke arbeiders loonsverhoging per 1 april van 8 prodaarvoor en voor hoeveel in aanmer- cent, alsmede een nader overeen te
king kwamen. De bond stelt zich ech- komen verhoging per 1 januari 1970.
ter thans op het standpunt, dat de
Werknemers in de bloemkwekerijen
KNSM de uitbetalingen regelt en der- krijgen per 1 maart 'n loonsverhoging
halve ook de verdeling en uitbetaling van 6 pet. terwijl 4 pet van de toevan deze vakantiegelden dient te orga- slagen in 't basisloon wordt verwerkt.
nisering. Het bedrag van SF 35.000 De normale arbeidstijd wordt met 65
wordt te weinig geacht.
uur per jaar verkort
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Nieuw literair tijdschrift:
nu al ruzie op de stoep
Het door Fedde Schurer opgerichte
literaire tijdschrift „De Tsjerne" is
na 23 jaargangen verdwenen. De
jongere schrijvers- en dichtersgeneratie in Friesland vond dit
maandblad te traditioneel en ondernam een paleisrevolutie. De uitgeefster van het blad, de stichting
„Je Maintiendrai-Friesland" kon
zich met de nieuwe, op revolutionaire wijze tot stand gekomen, redactie niet verenigen en wilde
daarom „De Tsjerne" niet meer
uitgeven. Er werd evenwel een andere uitgever gevonden (Miedema
Pers te Leeuwarden) en omdat er
zich redactioneel zowel als wat de
uitgave betreft dus belangrijke veranderingen voltrokken, heeft men
meteen de naam maar veranderd.
Na de 23e jaargang van „De Tsjerne", die voor het literaire leven in
Friesland
ondanks de vele kritiek die er vaak op was
van grote betekenis is geweest, verschijnt
thans de Ie jaargang van het literaire tijdschrift „Trotwaer" (Trottoir).
In het zojuist verschenen eerste

FRYSK
VANDE
LEVER

Riemersma heeft tegen het plaatsen
van het stuk van Bauke de Jong gestemd en nu het tóch wordt geplaatst
geeft hij er meteen maar een fel commentaar op. Ik kan, zo schrijft hij, voor
zo'n stijl van polemiseren geen waardering opbrengen. Dit vernederend gepraat over Van der Ploeg is in strijd
met gewoon, burgerlijk fatsoen. En
even verder: dit artikel haalt niet Van
der Ploeg omlaag, het haalt De Jong
omlaag. En wéér even verder: De Jong
nummer staat dat de redactie (Bauke lokt
met dit artikel geen reactie uit.
de Jong, Steven de Jong, Leo Popma, Inhoudelijk
stelt het niets voor, daar
Trinus Riemersma, Geart van der is het te zogenaamd
„angry", té egoZwaag) expliciet geen literair proen te grabbeltonachtig voor.
centrisch
gramma heeft aan te bieden. „Wy
Er wordt niets zinvols beweerd, niet
sjogge wol" (We zien wel). De ideeën
geargumenteerd en niet bewezen. Invan de redacteuren lopen, zo wordt houdelijk is het rim-ram.
Men kan alverder verklaard, voldoende parallel leen reageren op de inferieure kwalivoor redactionele samenwerking. Ze teit. Ook schrijft
Riemersma nog dat,
lopen voldoende uiteen om een levenbijdrage van zijn
wanneer
deze
eerste
dig tijdschrift te kunnen maken.
mederedacteur als een program beIn het eerste nummer blijkt echter doeld is, hij de zaak donker inziet. En
direct al, dat het uiteenlopen van de hij komt tot de conclusie dat het nameningen van de redactieleden ook tuurlijk een bespottelijke situatie is
tot iets anders dan „levendigheid"- kan dat de ene redacteur de andere in het
leiden. Bauke de Jong schrijft over één openbaar een gebrek aan fatsoen en
van de laatste
Tsjerne-redacteuren, collegialiteit verwijt en nog wel in een
Durk van der Ploeg, en en passant ook tijdschrift waaraan beide medewerken.
over dienst juist verschenen roman zo- Dit is dan ook de laatste keer dat ik
danig, dat zijn mede-redacteur Trinus zo iets doe. aldus Riemersma.
Riemersma er zich boos over maakt.
Het zou interessant zijn om te weten
—

—

LEVENDE NATUUR
door
dr. Fop. I. Brouwer

wat hij in een volgend geval wèl zou
doen. In ieder geval lijkt het er nu al
op, dat zijn opvattingen en die van
Bauke de Jong zo scherp tegenover
elkaar kunnen staan dat de redactionele samenwerking er wel onder moet
lijden. Het zou me spijten als dat er
toe zou leiden dat Riemersma reeds
spoedig de redactie van dit jonge tijdschrift zou verlaten. Bij een eventueel
vertrek van Bauke de Jong zou die
spijt minder groot zijn.

doen voor de Friese tijdschriften. Misschien zou daarmee „De Stnkel" kunnen worden uitgebouwd tot een wat
omvangrijker en
nog gevarieerder
warin ook geregeld verhalen
kunnen worden opgenomen Het Frieslezende gezin heeft er dringend behoefte aan.

blad,

Tetman-boeren

De heer T. Tolman, lid van de Tweeen de Provinciale Staten
van Friesland voor de CHU en verder
o.a. voorzitter van de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond, is zo
Er is een tijd geweest waarin er nog- zoetjes aan een vlotte, soms wel gevatal wat Friestalige bladen verschenen. te, een enkele keer zelfs originele maar
Met die verscheidenheid leefde men in nog niet zo bijster diep gravende spreFriesland boven zijn stand. Er werd ker geworden. Soms moe: hij een beettoen gepleit voor samenvoeging, maar je op zijn woorden passen Zo sprak
dat is er in de meeste gevallen niet hij onlangs op een bijeenkomst in
van gekomen. Wèl zijn er verschillen- Leeuwarden, waar het plan Mansholt
de bladen opgeheven, zoals het week- door vijf verschillende Kamerleden
blad „Frysk en Frij" dat nog in enieder op een bepaald onderdeel
kele duizenden gezinnen kwam, maar onder de loep werd genomen. De heer
financieel het hoofd niet boven water Tolman had het toen even over een
kon houden.
die met betrekking tot de
Het algemene Friese maandblad „De agrarische stand ideaal zou zijn. Hij
Strikel" wordt met ingang van dit jaar haalde, om zijn gehoor een leuk voorenigszins anders opgezet. Het formaat beeld te kunnen geven, niemand minis „handiger" geworden, maar dat be- der dan Tetman de Vries naar voren.
tekent ook, dat 't kleiner is geworden, Deze Friese cabaretier, die onlangs afterwijl het aantal pagina's niet is toe- scheid heeft genomen, had voldoende
genomen. Van een vooruitgang is hier sympathie van het publiek om zijn
allerminst sprake. Gelukkig is de in- werk zonder subsidie te kunnen verhoud van het eerste nummer van de richten, zo zei de heer Tolman. Dit in
nieuwe jaargang gevarieerd en interes- tegenstelling tot het Frysk Orkest, dat
sant, zodat we mogen hopen, dat wat zwaar gesubsidieerd moet worden, o.a.
„De Strikel" aan omvang verliest, te- door de Provinciale Staten waarvan de
ruggewonnen wordt aan kwaliteit.
heer Tolman deel uitmaakt. En de boeMaar in verhouding tot de vele Frie- ren zouden, wat de heer Tolman bese boeken die er verschijnen en het treft, beter kunnen leven als Tetman
vele andere werk dat er op het gebied dan zoals het Frysk Orkest.
van Friese cultuur en wetenschap
Een gek voorbeeld want men zou er
wordt gedaan, maken de Friestalige uit kunnen opmaken dat de heer Tolbladen een povere indruk. Het mag man niet alleen met betrekking tot de
verheugend zijn dat de literaire avantboeren maar ook wat de kunst betreft
garde nu een eigen tijdschrift heeft,
het niet-gesubsidieerde massaprodukt
voor de schrijvers die iets meer
laat prefereert boven het wel gesubsidieerik het woord maar gebruiken
„tra- de artikel dat van de consument inditioneel" zijn, is er nauwelijks publi- spanning en vorming eist. Het zijn volkatiemogelijkheid.
komen onvergelijkbare zaken. Daarom
Ik heb de indruk dat het provinis het dom ze wèl te vergelijken.
ciaal bestuur uit de pot voor taaibevordering wel eens iets zou willen
PIETER TERPSTRA.

Friestalige bladen

de Kamer

—

—

—

—

„Jagen met de vogel" vormt
een fascinerende bezigheid

In de loop van de achter ons liggende week heb Ik mij nog eens verdiept
in de „jacht met de vogel", welke ten onrechte ook dikwijls wordt aangeduid als „valkenjacht". Men spreekt ook wel van vluchtbedrijf, valkerij,
vederspel en vogelrij. Ook in ons land heeft deze wijze van jagen eertijds
een zeer belangrijke plaats ingenomen. Zij stamt oorspronkelijk uit de
Aziatische steppengebieden, waar zij waarschijnlijk reeds enige duizenden
jaren voor het begin van onze jaartelling in zwang was. De vogels waarmee in die tijden gejaagd werd, waren zowel valken als haviken. In de
bloeitijd van de valkerij namen de valken de belangrijkste plaats in,
vooral door het feit dat zij hun prooi in hoge vluchten bemachtigen. De
havik beperkt zich meer tot het grondwerk en geeft zelden een hoge
vlucht te zien.

Van de valken was in het bijzonder ten werd gejaagd.
de giervalk zeer geliefd, orrtdat hij
Het kapje of de steekhuif, dat de
door zijn opvallende verschijning goed jachtvogels droegen, was
dikwijls
paste in de pracht en statie van de fraai versierd en in verschillende vervalkerijen. Veel giervalken werden uit zamelingen komen zelfs exemplaren
Noorwegen en IJsland geïmporteerd. voor, die, met edelstenen bezet waren.
Ook de slechtvalk werd veel gebruikt. Aan de poten van de jachtvogels werDeze valken werden vooral gevangen den de werpriemen bevestigd en zij
in de tijden dat ze in ons land hun vormden het enige deel van de uitruswinterkwartier opsloegen, maar ook ting, dat steeds door de vogels gedrain voorjaar en herfst als ze op de trek gen werd. Verder werden aan de podoorkwamen.
ten van de jachtvogels schelklinkende
Van de kleinere valken werd vooral belletjes bevestigd, die het de valkehet smelleken gebruikt. Deze vogel nier mogelijk maakten de plaats te beheeft de grootte van een duif en hij palen, waar de jachtvogel met zijn
was alleen maar in staat om kleinere prooi was neergestreken.
Aan de
prooi te vangen, zoals patrijzen, vinschoonheid van de klank werd veel
ken, leeuweriken en mussen. Het waarde gehecht. Dit is ook de reden,
smelleken vertoont in zijn manier van dat men bij Shakespreare kan lezen
jagen dezelfde felheid als de slecht- „zoals de os zijn juk heeft, het paard
valk en om deze reden gaf deze roof- zijn bit, zoals de valk haar bellen, zo
vogelsoort aan de valkeniers evenveel heeft de mens zijn verlangens."
spanning als bij het jagen met de
Wanneer de vogels tijdens de jacht
slechtvalk.
niet op de hand van de valkenier zaDe torenvalk en de boomvalk wer- ten, bevonden zij zich op een raam,
den voor de jacht met de vogel minder dat door de valkeniersknecht gedravaak gebruikt. Wat felheid en driest- gen werd. De valkenier was voorzien
heid betreft deed de sperwer niet voor van een stevige leren handschoen, die
de havik onder. Het voordeel van de tot halverwege de elleboog van een
sperwer was, dat hij tot de handvogels kap voorzien was, zodat op deze wijze
kon worden gerekend, d.w.z. dat de een goede bescherming verkregen
vogel na de vlucht op de hand van de werd.
meester terugvliegt.
De havik werd vooral gebruikt voor
de lage vlucht, dus voor de jacht op
hoenders, waterwild en hazen of koHet vangen en africhten van de
nijnen.
jachtvogels vormde een zeer belangrijk onderdeel van het jagen met de
vogel. De af te richten vogels werden
eerst mak gemaakt door ze uit de hand
Terwijl de valken een kapje op had- te voederen. Daarna werd de vogel er
den, dat eerst werd afgenomen als er in geoefend vanaf een stoel of rek op
een prooi in zicht kwam, vervoerde de hand van de valkenier te springen.
men de sperwer en de havik meestal Daarbij werd de afstand steeds verongehuifd. De prooien waarop de vogroot. Vervolgens werd de valk gegels jaagden werden voornamelijk be- leerd aan de vliegdraad een eveneens
paald door de grootte van de jachtaan een lijn bevestigde duif te slaan.
vogels en door hun natuurlijke aanDaarna werden de oefeningen naar
leg. De slechtvalk was vooral in trek open terrein verplaatst, waarbij de vovoor de jacht op reigers, die met het gels werden afgericht op de prooi,
oog op de weerbaarheid van de prooi waarop ze in de toekomst zouden moeen ook om het schouwspel aantrekke- ten jagen. Soms moest de vogel gelijker te maken meestal door twee val- traind worden samen met zijn koppelken tegelijk gejaagd werden. Ook op genoot, vooral wanneer de jachtvogels
roerdompen, ganzen, eenden en fazannaderhand op reigers moesten jagen.

Africhten

Huif

Een havik, gereed voor de start
De plaatsruimte laat niet toe meer
over de jacht met de vogel mee te delen. Wie zich voor dit onderwerp interesseert kan meer bijzonderheden vinden in „Het jachtbedryf" door J. H.
van Dam, uitgave van Thieme te Zutphen (1953). Aanleiding tot het schryven van het bovenstaande was de verschijning van twee boeken bij de uitgeverij Bosch en Keuring te Baarn.
Het ene boek hoet „Zoals de valk haar
bellen

.

.

."

Het is

geschreven

Philip Glasier, die in dit boek vertelt
hoe hij valkenier werd en wat hij bij
het uitoefenen van dit merkwaardige
beroep in de vrhe natuur beleefde. Het

andere werk heet „De slechtvalk." De
auteur is J. A. Baker, die veel met
slechtvalken gejaagd heeft, maar die
bovendien gedurende vele jaren het
doen en laten van deze roofvogel kon
bestuderen en daarbij ook vele andere
belevenissen uit het natuurgebeuren te
door boek heeft gesteld.
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jjOÜD"PAPTÊRI
HOOGSTE WAARDE VOOR PAPOTR,
LOMPEN EN METALEN.
Voor verenigingen en andere grote par-

lódmtn

\ \ opkmppm

/ofoudere Av\Émi<wr

Cognac Donnar***
Whisky Highlander
Wodka Rapchinsky
Jamaica Rum
London Dry Gin

'

Grote hoeveelheden worden gaarne in ■
de stad en provincie afgehaald.

Bakfietsen beschikbaar.

\

■

Zaterdags van 8—12.30 uur.

■

Machinale vernietiging.
OUD PAPIERBEDRIJF

[

FA. J. ALT & Zoon [
-

Voor verenigingen vrachtauto's met

RUBRIEKADVERTENTIES

f 13,65
f 13,65
f 9,85
f 10,75
f 10,50

48 cent per mm.
Minimaal wordt 8 mm berekend.
Brieven onder nummer 70 cent extra.
De advertentieprijzen zijn

Te huur gevraagd
Woning in Zuidlaren of
omgeving. Tel. 30189 of Nw.
Boteringestraat 73.
& Wie kan
ons helpen aan
woonruimte? Jong echtpaar

excl. 4*/ i BTW.

£

Bewijsnummer, op aanvraag. 25 cent.
(incl 4»/. 8.T.W.)
De volgende rubrieken plaatten wij
uitsluitend na vooruitbetaling: Ruilen,
Te huur gevraagd. Aanbieding personeel en Kennismaking.
Geef uw advertentie bij voorkeur schriftelijk op aan:
Advertentie afdeling Nieuwsblad van het Noorden.
Gedempte Zuiderdiep 24. Groningen, of bel
(050 of 05900) 33 44 1

■

chauffeurs beschikbaar.

Nieuwe moderne PIANO,
voor f 37,50 per maand met
recht van koop. N.V. Mossel
en Versteege. Korreweg 29,
Gron. Tel. 24667.
£

Particulieren: 30 cent par mm.
Handelsadvertentie» en kleine
annonce* betreffende koop en verkoop van onroerende goederen:

VERKRIJGBAAR BIJ
ALLE BEKENDE

Brouwerstraat 5 (hoek Boterdiep)
Groningen Telefoon 25451 (b.g.g. 37203)

■
■

Te huur aangeboden I

EVENAART WERELDMERKEN

|

Geopend van B—lB uur.

28

ORIGINELE IMPORT

tijen gelden speciale prijzen.

\

-

■

zoekt een etage met keuken

op korte termijn in Gronin-

gen. Brieven met inl. onder
no. 249 van dit blad of tel.
tussen 9—lB uur 25720.
# Meisje zoekt in het zuiden van de stad vrije etage
of klein huisje. Maaslaan 2.
Telefoon 52057.
' $

PLAATWERKERU

&

I

SPUITERU

I

I

vouowwm

•

I

ronscHi

Friesestraatweg 79, Groningen

Zomerhuisjes, caravans ■$. Kamer met CV., gebruik
.&
en bungalowtenten te huur van douche en keuken. Tel.
aangeboden. Camping Zorg- 27606.
vlied te Zorgvlied, Gem. j|t Ongem. kamer van SijDiever (Dr.). Tel. 05212-7258. senstraat 50a. Na 2 uur.
$.
2 kamers met voll. pen- $ Makelaardij Hoogland,
B.g.g. 05200-17573.
sion voor 2 heren in Westen Vismarkt 32, telefoon 31753.
van de stad. Br. onder no. HEEFT wat u zoekt.
ten behoeve van Bouwondernemers,
In voorraad
*
Dubbele LANDHUIZEN
Industrie, Land- en Tuinbouw
een enorme keu251 bur. dezes.
a.d.
Meidoornlaan te Sanze in PLASTIC-FOLIE, diverse breedten en dikten.
Bij
gem.
$
't centrum een
werd
met garage. Bevat: gr.
zitkamer, twee slaapk. metj
L-kamer,
4 slaapkam., doukeuken, liefst voor twee,e
Het is:
che-cel,
zolder. Koopsom
a. Soepel, ook bij koude
no.
254
4fe Nieuwe woning op zon, dames. Br. onder
alle kosten,
47.832.
Incl.
f
b. Prima lichtdoorlatend
3 sl.k., plm. f7O,- huur te- bur. dezes.
_ premie Ie jaar f 1104. leder
c. Zeer licht in gewicht
gen soortgelijke woning In $. Ca. 70
2 magazijnruimd. Waterdicht
Hoogezand.
Hogere
huur te in de Vlasstraat. Incl. ver- verminderd met 10%.
e. Laag in prijs.
geen bezwaar. H. Snijders- warming, licht en water. 90% hypotheek mogelijk.
Huisman, Woldweg 33, Rui- Eventueel met stellingen." Makelaardij Van Loon, Groningen, Hoornsediep 30, tel.
Houdt een rol in voorraad, gemakkeTel. 27141, na 6 u. tel. 37573. 52986-53635.
scherbrug.
Kant.uren: 9.00lijk voor alle mogelijke doeleinden.
GARAGES Helpman
?[
uur,
12.30
14.00
18.00 uur.
p
Weinig kostbaar.
oendersborg. Ruime droge
autoboxen. Prakt, kantel- # Tde (Gem. Vries). In het
deuren f 30 p. maand. Make- bungalowpark, mooie SEbevatlaarskantoor Kamminga, O.," MI-BUNGALOW,
Boteringestaat 75, tel. 39039*.i" tende: gr. kamer, 5 slaapkamers, garage, geheel voor$ Per
1 maart gestoft w.- B.g.g. 51460.
Dekkleden-, tenten- en markiezenfabriek
kamer met 2 slaapk. en * KADETT, VW, Fiat ca. zien van cv. Huurprijs f 350
gebr. van keuken. Geschikt f 10 per dag, 10 et. km. A.R. p. m. Excl. water. MakelaarGroningen, Lage der A 2, tel. 22417.
voor 2 vriendinnen. Br. on- „A"-garage. Tel. 28800. Witte"c dij Van Loon, Groningen,
Hoornsediep 30, tel. 52986der no. 243 bur. dezes.
de Withstraat 4, (Gron.).
53635. Kant.uren: 9.00-12.30
uur
14.00
18.00 uur.
Eelde, helft van modern,
nbbel WOONHUIS, solied
in 1959. Indeling:
gebouwd
** * unt over ontwikkelingswerk praten, u kunt er
_0
woonkamer plm. 3.50 x 5.15
ook zelf iets aan doen.
A
0
mtr., keuken plm. 2.80 x 3
mtr.. bijkeuken met aansluiDe Stichting Nederlandse Vrijwilligers zoekt jonge
ting voor wasautomaat en
mensen
en
jaar,
zijn
(na
tussen
35
die
bereid
*1 ***•*%*•
21
boiler;
toilet; keldertje, gaeen korte VoorDereia ''n 9stiJd) voor twee jaar naar
rage, 3 slaapkamers, doucheKJ
n vgn e ontwikkelingslanden te worden uitgecel, ruime vliering; flinke
voortuin, vrije achtertuin
zonden. Ze moeten theoretisch en praktisch geop het zuidwesten. Gelegen
m
r
schoold zijn in een van de hieronder genoemde
ff
dicht bij winkels en bushalberoepen. Hun taak is het overdragen van kennis
te. Ontruimd omstreeks juni
en vakbekwaamheid aan de bevolking. Dit vergt
a.s. Koopprijs f 45.000. Bemiddeling via Makelaardij
een
nucntere
en
aard.
veel
En
praktische
j*\4*m'd-TTT* UT fr/\
*Vn
Zeeven, lid N.8.M., Herepl.
geduld en doorzettingsvermogen. -Jonge
6, tel. 22345.
Nederlandse mannen en vrouwen met de
*
Roden: moderne WO■*
-g
luiste instelling leveren in die twee jaar een beNING met schuur, tuin en
scheiden, maar concrete bijdrage tot een rechtgeheel vrij uitzicht over gr.
A.€mAAAKA\yAA
plantsoen. Ind.: o.a. woonk.,
vaardiger wereld.
keu., kelder, 3 slaapk., douche en vliering. Spoedig te
aanv. Vraagpr. f 30.000. Roden te bouwen royale premiewoningen met 3 en 4 •!.kamera met schuur en tuin.
Eventueel met gar. Premie
ten gunste koper. Financiering tot 90%. Prijzen vanaf
f 38.400 en f 42.170 incl. alle
Gerieflijke
kosten. Roden:
helft van
dubb. bungalow
met cv. en grote tuin. Mogelijkheid voor garage. Indeling- ca. woonka., slaapkamer, keuken, douche en
berging. Etage: 2 slaapka. en
veel kastruimte. Spoedig te
aanvaarden.
Prijs f 45.000.
Pelze: vrijstaande bungalow
met grote garage, cv. en
fraaie tuin. Indeling woonkamer, keuken, douche, 4
slaapkamers, veel kasten en
extra voorzieningen. Zeer
goede staat van onderhoud.
Spoedig te aanvaarden. Prijs
f 59.000. Inlichtingen en tekeningen bij Boelens, Jorritsma & Co., Makelaars
onr. goed. Roden, Ceintuurbaan W. 57. Tel. kantoor en

Te koop aangeboden

PLASTICFOLIE

KOMT U EENS KIJKEN BIJ:

CASH and CARRY
Fa. Ebens

I

—

Ruilen

—

DAMSTERDIEP 16, Gr. Tel. 31653

m

I

.

Tel. 55858

Te huur aangeboden
[

I
I

Toerisme

ZAKEN

zkt.

[

I

BLAUPUNKT T.V. 59 cm van f 848. tUd. f 488
PHILIPS T.V. 59 cm van f 748. tijdelijk f 488.
GRUNDIG T.V. 59 cm van f 848. tijdelijk f 548.
GRUNDIG bandrecorder 4 sporen, incl. accessoires, TK 140 de Luxe, van f 439, tijdelijk f 298.
GRUNDIG STEREOMEISTER RADIO 2x5 W.
incl. 2 boxen en decoder van f 774. tijd. f 525.

Onderwijzersechtpaar

in Helpman, Haren of De
Wijert een ged. van een
huis. (1 of 2 kamers en keuken). Br. onder no. 235 b. d.

-

Te huur aangeboden
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Centra heeft een simpele oplossing
voor net duarteprohleem. Ze berekent At
'e
9ross ers bo dBmprijzen sis u gro- rj
I tere hoeveelheden van bepaalde arti- Mr
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Gracia nylon» kochten van
■gir \ de grootste fabriek in
\ Nederland konden wij
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© landbouwmachinemonteurs ® leraren
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® medisch analiste © onderwijzers (L.O.
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Bent u tussen 21
en 35 jaar en wilt
u nadere inlichtingen over ontwikkelings-samenwerking,
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aan de Stichting
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Vrijwilligers,

ANDERE VAKBEKWAAMHEDEN

Muzenstraat 30,
Den Haag.
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privé 05908-8341.
Helpman, Coendersweg,
#
BOVENW. met riant uitzicht. 3 sl.k. Ontruimd. Vr.prijs f 23.000. Makelaarskantoor Kamminga, O. Boteringestraat 75, tel. 39039 (5 lijnen).
£
Van Brakelplein, een
DRIEGEZINS WOONHUIS

(vooroorlogse nw.bouw) met
vrij uitz., waarvan bovenwo.

ontruimd, bev.: suite, keuken, 3 slaapk. en 2 balkons;
jaarl. huur der beide andere woningen plm. f 2300.
Koopprijs voor 't geheel
uiterst f 40.000. Te bevragen:
Makelaarskantoor J. L. la
Gro & Zoon, i.0.g., A-Kerkhof Z.z. 14 tel. 20018 en 28839.
Uithuizen. Wegens vertrek een alleenst. woning.
Bev. kamer, eetkeuken, kelder, schuur, 3 sl.kamers,
douche. Te bevragen bij K.
Aukes, Westergoweg 2, Uit-

huizen.

£
Roden, helft van dubb.
WONINGEN met 4 slaapkamers, grote woonk., moderne keuken, voor- en achtertuin, berging, 2 vaste
trappen, enz. Koopsom v.a.
f 42.170. Rijksbijdrageregeling van toepassing. Ruime

hypotheekmogelijkheden.
zenden wij n
Tekeningen
gaarne op aanvraag toe.
Makelaardij VAN HOOtiKN
te LEEK. Bosweg 14 teler.
05945-2533, b.g.g. 2560. Zat.
van 10—12 uur geopend.
$ Een ruime behuizing voor
vele doeleinden geschikt. Op
-

mooie stand te Helium. Plm.
1-4-1969 ontruimd te aanvaarden. Te bevr.: Hoofdweg 80, Helium (Gr.).

Zie verder voor

kleine advertenties
pagina hiernaast

Nieuwsblad van het Noorden van donderdag 20 februari 1969
Vervolg van
pagina hiernaast

I Te koop aangeboden I
OPEL 1700, 1966. Autobedrijf A tot Z., tel. 20012.
b.g.g. 05980-4828.

Gevraagd personeel

Gevraagd personeel

Speciaaldrukkeri) Lynco * Hulshoudster (40-60 jaar)
N.V. H. Colleniusstraat 20, te Ommen voor mijn vader
Gron. vraagt flinke JONGE- en oom, resp. 61 en 64 jaar.
*
Mooie OPEL REKOKD. LUI voor magazijn- en In- Modern huis. Zit-slaapkat Eelde, helft van modern, Mod. 1960. Nwe. ruil-motor. pakwerkzaamheden.
mer. Tel. 08350-3886.
dubbel WOONHUIS, solied Nwe uitlaat. Pr(js f
Tra- ■Fc Voor direct gevr. 2 all- £- Zakenman, 44 jaar onge925.
BLAAUW
U
gebouwd in 1959. Indeling: bant 600 Comby. In pr. st., round
bankwerker-lassers. huwd vraagt huishoudster.
woonkamer plm. 3.50 x 5.15 nwe.
banden. Prfyi f 1250. Aanm. pers. bij Apparaten Enige ervaring of belangECHT
DE
mtr., keuken plm. 2.80 x 3 Inr. en financ. mof. Tra- fabr. Bereila, Stationsweg 11 stelling m.b.t. winkelvermtr., bijkeuken met aanslui- bant-dealer: Henk Borkhuis, te Bedum.
koop strekt tot aanbeveling. ZOMER GENIETEN
ting voor wasautomaat en Zuiderdiep 42, Gron. Telef. -jfr Pompbediende voor de Pos. Chr. Beg.
Br. onder no.
boiler; toilet; keldertje; ga- 24056.
nachtdienst. Br. onder no. 234 bur. dezes.
rage; 3 slaapkamers, douche.£ Flinke
zelfst. hulp in de
CORTINA 1500 bj. 247 bur. dezes.
cel, ruime vliering; flinke 64.
&
Pompbediende voor en- huishouding; alleen 's mor4-drs.
Te
bevragen:
voortuin, vrije achtertuin op Schuitendiep
8. Tel. 33551. kele zondagen p. maand. Br. gens. Kemper, Verl. Herehet zuidwesten. Gelegen
onder no. 248 bur. dezes.
weg 184, tel. 36160.
dicht bij winkels en bushal- * MERCEDES 190 D. bj. '63. & Vaste medewerker-trac- £ Woman or young lady to
Zeer
mooi. Citroen D.S. 19 torchauffeur per 1-5-1969 op care for
te. Ontruimd omstreeks juni
2 children. Write:
bj. 1965 gemengd bedrijf.
a.s. Koopprijs f 45.000. Be- (pallasuit voering)
wo- Mrs. Elliott, 8207 Keeler.
Mod.
via Makelaardij in unieke staat. Peugeot 404 ning met gas, licht en water
middeling
1963. Zeer mooi. J. aanwezig. H. D. ten Have, Alexandria, Virginia, 22309
Zeeven, lid N.8.M., Herepl. bj.
Een HULP in de huis*
Haarsma, Blekerstraat 28, Uiterburen 83,
6, tel. 22345.
voor scholen, winkels,
houding bij dame alleen.
Zuidbroek.
$
Roden, helft van dubb. Gron. Tel. 25722.
woningen en bedrijven,
Telefoon 05985-289.
Werkster aanwezig. Br. onmoderne WONINGEN met
LANCIA FLAVIA 1962; & Wegens uitbreiding van der no. 233 bur. dezes.
café'i *n restaurants
3 slaapk., leuke woonkamer, pel Kapitan, nieuwste mo- ons tweede bedrijf in Help- <$ In doktersgezin met sch.- • zonneschermen
gr. keuken 3.80 x 2.32, bal- del '64; DKW F. 102 1965; man, hebben wij plaats voor gaande
kinderen een zelfst.
kon, berging, enz. Koopsom Ford Zephyr 6 '64; VW 1500 een assistente v. d. boek- hulp in de huish. voor dag • terraszonneaohermen
v.a. f 38,400 inkl. over- '65; BMW 700 L.S. '62; Nee- houder. Na een inwerkpe- en nacht wegens vertrek te- • luxaflex jaloezieën
drachtskosten, grond en ma- kar Europa '63; Fiat 500 D. riode moet zij in staat zijn, genwoordige hulp naar de 0 deurluifels
kelaarscourtage.
Kijksprc- '61; Opel 1700 '61; VW 1200 zelfstandig
een belangrijk gezinsverz. Weekends vrij. • raamhorren
mieregeling van toepassing. '62; Neckar Europa Spezial deel van de administratie te Meerdere hulp aanw.
Mevr. • deurhorren
Ruime hypotheek mogelijk- '64; Puch motor 250 SGS. voeren. Voor deze functie is
Cornelius, Hoofdstr. 39 Zuidheden. Tekeningen zenden Garage Actief. Afd. gebruik- het diploma boekhouden of hom. Tel. 05940-2081.
Alles prachtig uitgevoerd
wij u gaarne op aanvraag te wagens. Coendersweg 77. vergevorderde studie, Mulo- £ Het Nieuwsblad van het onverwoestbaar,
zelfs in
toe. Makelaardij VAN HOO- Tel. 52212
opleiding en praktische er- Noorden vraagt voor spoeweer en wind
een
GEN te LEEK, Bosweg 14- * OPEL* 1700, 1965. Auto- varing gewenst. Een flinke dige indiensttreding een
behaaglijk bezit voor
fl.
tel. 05945-2533, b.g.g. 2560. bedrijf A tot Z, tel. 20012, kracht kunnen wij een aan- WERKSTER voor het meehet leven!
Zat. van 10—12 uur geopend. b.g.g. 05980-4828.
trekkelijk salaris bieden en helpen schoonhouden van
# Hoogkerk:
EENGEZIN* * Keus uit 300 AUTO'S bij afwisselend werk in een onze kantoren. Werktijd van
Bel nu naar
HOEKWONING m. aan drie de C.A.V.V.-dealers. Zie de prettige sfeer. Met vakantie- 5.30 tot 7.30 uur 's ochtends.
zijden tuin. Ind.: woonka., vrijdagadvertentie.
afspraken wordt rekening Goede beloning. Aanmelden
keu., kelderkast, toilet en * RENAULT 10 Major 1967; gehouden. Reiskosten wor- op ons kantoor Gedempte
ïchuur. Etage: 3 sl.ka. en Deze wagen is in staat van den vergoed. Uw met de Zuiderdiep 24 van
B—l 2
douche. Aanv.: 1 mei ajs. nieuw! Ford Taunus 17M hand geschreven brief kunt van 3—5 uur.
Tel. 05980-3876
Kooppr. f 30.000. Omg. plant- 1963. Verkeert in uitstekende U adresseren aan Directie
voor om
FROOMBOSCH
soen: Eengez. perceel. Ind.: staat! Renault 4 Luxe 1962- Fiat Garage Huizinga, A- e AFWASJUFFR.
andere avond van 5 tot
kamers en suite, keuken, 1963-1964-1966. Alle prima Kerkhof 18 te Groningen.
post Kolham
1 uur Cafetaria „Succes".
open plaats met toilet, 2 sl.- onderhouden auto's! Citroen Telefonische inlichtingen
Carolieweg 1414a.
ka. Direct ontruimd te aan- Ami '63. Garantie ruilen onder 05900-81044.
vaarden. Koopprijs t 16.000. financiering. Garage N.V. ■fc. De Spar vr. voor spoeInl. Boelens, Jorritsma & Citax, Off. Renault-agent. dige indiensttreding een asCo., makelaars onr. goed., Noorderstationstr. 18, Gro- sistente voor de hoofdboekGroningen. Westersingel 27. ningen. Tel. 30.000.
houding. Leeftijd 17-20 jaar.
Telefoon 31641.
& Zoekt u een betrouwbare Prettig,
afwisselend werk.
■& Nette heer 50 jaar, Rijks■Fc Eigenaar worden van gebruikte wagen? Ga dan Eventuele reiskosten zullen positie
zoekt kenn. met joneen royaal huis (twee onder naar ons Euro-verkoopge- worden vergoed. Sollicitaties
ge
vrouw
voor gezellige en
een dak) met garage in de bouw Oliemuldersweg 6 bij mondeling of schriftelijk bij
stad, veel sanitair en cor- het Damsterdiep. Ook 's av. de Spar, Struisvogelstraat 1, intieme omgang. Br. onder
no. 253 bur. dezes.
recte bouw voor f 222,50 p. geopend van 7—9 uur. U zult Groningen.
maand. Informeer dan eens er zeker slagen. N.V. Gro- 4fc Pienter meisje lft. plm. *
Voor betrouwbare bebij makelaar v. Hoogen, nam, Groningen.
18-19 jaar. Goed handschrift
kunt u zich wenKam. Onnesstraat 77-79, tel * Originele dubbeldeks vereist. Mulo-diploma strekt middeling
tot
den
de
14 samenwerken36306.
autobussen. Geschikt voor tot aanbeveling. Soll. mond.
*
Boerderij met 20 h.a. vele doeleinden. Inl. 05100- of schr. worden gaarne inge- de afdelingen van het
NEDERLANDS BEMIDDEgroenland. Gunstig gelegen. 35581.
wacht bij Adm. EVA-Televi- LINGS CENTRUM Een groTe bevragen bij H. Zomer * Diverse
types goede zier TV 2000. Oosterhamrik- te organisatie en daardoor
Dzn. Kerkenveld 189, telef. BROMFIETSEN w.o. auto- kade Ba, Groningen. Telef. vele contactmogelijkheden.
05286-218.
matisch en prima Sol ex rij- 30052.
Voor vrijblijvende inlichtin■Fr Mooie avondbar In Leeu- wielen. Spotprijzen met ga- * Chemisch reinigingsbedr. gen kunt u zich wenden tot
warden, pracht woning. Ide- rantie va. f 75. 't Solexhuis vraagt voor administratie de afdeling Groningen: Pa
aal voor echtpaar. Brieven de Jong, Bloemstraat 24-26 werkzaamh. bij ontvangst en terswoldseweg 61, tel. 05900onder nr. 229 b.d.
Gron. Tel. 26268.
afgifte van goederen een 24476. Ontvangdagen: zater£
Melksaken en melkwij- * Div. types goede BROM- vrouwelijk PERSOON om- dag en dinsdag 2—B uur.
ken te koop aangeboden.
FIETSEN w.o. automatisch trent 20-40 jaar. Br. onder Donderdag van 6—B uur en
volgens
Omgeving Amsterdam. Voor en prima Solex rijwielen. no. 265 bur. dezes.
afspraak.
Desgeinlichtingen: 02976-1648 of Spotprijzen. Met garantie. $> Voor spoedige indienst- wenst
op verzoek
vrij020-421593.
Va. f 75. 't Solexhuis de treding enige gehuwde da- blijvend huisbezoek.
* Groningen, W. A. ScholJong, Bloemstraat 24-26, Gr. me» voor onze type-afdeling
tenstraat. BEDRIJFSRUIM- Tel. 26268.
voor de middaguren van
TE met kantoortje (plm. 140 £. Merk super benzine en
I—s. Soll. te richten aan
nw.
2) en ontruimde boven- banden met korting levert
Offset drukkerij, KI.
V.R.B.
woning. Vraagprijs f 100.000. u garage Singelweg, Singel- der
4, Groningen, telef.
A
Makelaardij Van Loon, Gro- weg 82, Groningen.
31000.
* TV-defekt? Bel 20863.
ningen, Hoornsediep 80, tel. £. Pas gereviseerd kasreRECEPTIONISTE boven Ook 's avonds. Parkweg 22.
52986-53635. Kant.uren: 9.00- gister merk Nationaal, met
jaar. Vakkennis strekt tot Gron.
12.30 uur
14.00 18.00 uur. geldlade en bonnenafgifte aanbeveling. Aanmelden
da- £. Postzegelverzameling,
•#• 4 pen. sta-earavan (moet met datum. Afleesbare
dag- gel. Hotel W.E.E.V.A. Zui- Ned., Duitsland. W. en 0.,
iets opgeknapt worden), in- inkomsten en slot. 5 pers. derdiep 8.
oud-Duitsland, bijna compl.
clusief voll. inventaris en aanslag f275. Nog in bedrijf * Leerl. kapster. Kapsalon zegels v.d. geh. wereld. Cat.gesl. voortent. Zeer billijke te zien. Lunchroom „Bec- Faber. Duikerstraat 11, Gro- w. plm. f35.000. Vraagprijs
prijs. Br. onder nr. 228 b.d. kers", Engelstilstraat, Win- ningen. Tel. 30317.
f7500. Br. o. nr. 227 b.d.
Jfr Zo spoedig mogelijk flin- & Antiquiteiten, oude schil4c CARAVANS, grote keu- schoten.
ze, nieuw en gebruikt, toer- #■ Nieuw in Nederland! het ke winkeljuffrouw of leer- derijen, J. van der Enden
en sta-caravans. Div. mer- Clen opbergsysteem brengt ling. Direct hoog loon plus In- en verkoop. Zuiderkuiken. Met degelijke garantie. orde en overzicht in uw ad- reiskostenvergoeding.
Woi- pen 17a, Groningen. Telef
Hillebrands, Santeeweg 12a administratie. Ladenkastjes da's groente- en fruitbedrij- 29274. b.g.g. 31172.
Ja heus
't is waar!
en 93, Nietap bij Leek. Ge- vanaf f 62 incl. B.T.W. NV. ven. Soll. Kam. Onnesstraat * UW REKLAME op: ballNIEUWSTE
opend dagelyks 9—5, zon- Wikan Groningen. Telefoon 106. Tel. 54747 of Helper- points, geldbeursjes, kalen53917,
Hereweg
Verl.
119.
dags 2—5.
westsingel 2. Tel. 52851.
ders, asbakjes, autopapie■Fr Philips tv, z.g.a.n. groot * Een winkelmeisje, leef- renetuis, notitieboekjes etc.
*
Caravan Sprite 400 bj. beeld
f 120. 2e Drift 6a, Zui- tijd 15 a 16 j. 't Rokertje, Handelsonderneming De
'65 met oplooprem en gesl.
derdiep, tel. 37685.
Kraneweg 21.
Drie Provinciën, Noord-Ned.
voortent van 1968. Inruil £> Bij
gekker.
&
Dekker
steeds
Welk keurig meisje wil Kalendercentrale, Sophiastr.
bungalowtent mog. Meerweg
Kamerbreed nylontapijt, Ie komen helpen in onze mo- 14-16, Groningen, tel. 05900- SKYHUNTER f820.83 Haren. Tel. 46718.
(Ronde koplamp)
keus f29,75 p. str. meter 380 derne groente- fruit en zelf- 21110.
* CARAVANS, grote keuGeheel kompleet
cm. Lippenhuizen a.d. Vaart bedieningszaak. Hoog loon.
ze, nieuw en gebruikt, toer- 281 (Rijksweg
fen goedkoper).
43 afslaan A. R. Mensinga van Speijken sta-caravans. Div. mer- Beetsterzwaag).
straat 6, na 6 uur v. SpeijkKom gauw eens kijken!
ken. Met degelijke garantie. & Antieke tafel mahonie- straat 5.
Hillebrands, Santeeweg 12a hout. Gedraaide poot, ovaal, & Juffrouw voor buffet en
C ~3 SOIEXHtW
en 93. Nietap bij Leek. Ge- zeer mooi. Prijs f 350. Bij afwas. Dagdienst en weekopend dagelijks 9—5, zon- Café
Mulder, Kielwinde- end. Aanm. Hotel Frascati,
dags 2—5.
Emmasingel 1, Groningen.
weer. Tel. 05989-233.
$ H.H. Veehouders: te koop
& Meisje
voor alle voorkomende werkzaamheden.
KKMTIUT
I IVDWMUKtfUn m
aangeboden: een flinke parFondsleverancier
l(i jaar. Aanm. Hotel Frastij droge haver, tarwe, kaf,
bij J. P. van Zanten, Garcati, Emmasingel 1, Gron.
merwolde, tel. 050-87328.
-fc Net meisje voor de ka- W WIJNn
mers en huish. werkzaam- W GfOISTHIEHD V
28
Zw.bonte
Ks
koe
beste
aandelen
Strokartonm.
Kt■fc
afst. en prod. G. Scholtens, fabriek de Eendracht. Opga- heden. Intern. Jaarbetrek- f KSTaUMdij ■
Hotel
Hoofdweg 161, Kolham.
ve van prijs en aantal. Br. king.
Hoogenberg,
2, Hareneronder
Rijksstraatweg
no.
246
bur. dezes.
Kt- 8 volbloed zwartbont
molen.
Tel.
05906-331.
#
Of
te
huur
bakprima
stierkalveren met zwarte
schets. S. Dallinga, Ten Post. kerU gem. bedr. N.O. van -fr Net meisje v. alle voorGron. of
Br. met komende
werkzaamheden.
•Fc Cocker Spaniël, goudkl., opgave v. Drenthe.
prijs onder nr. 232 Wisseldiensten van 7.30 tot
2 jr, kamerz., v.g. teh. Aza14.00 uur en van 14.00 tot
leastr. 59, Winschoten. Tel. bureau dezes.
20.00
uur. Aanb. Wachtka4369.
mer DAM, Damsterdiep 2-1.
Gevraagd:
goud,
■Fc Kleurkanaries,
Kledingindustrie Weeber,
agaat, goud Isabel, zilver,
chterweg 45-1 te Groninrood, pastel, opaal- en grijs
gen vraagt voor direct een
vleugels. Tevens te koop ge# Op ons kantoor hebben JUFFROUW voor de kantivraagd alle soorten parkiewij plaats voor een jongen ne. Aanmelden aan het kanten. „Natura" Beneden Wes- of meisje van ca.
jaar bij toor of telefonisch nr. 54244.
terdiep 15, Veendam. Telef voorkeur met Mulo18en typeVolksbond tegen drank05987-4926.
diploma. Soll. aan de direk- ■&
vr. voor een van
misbruik
50 haringen in gratis tie van Tiddo Haan en Ebel
$
haar kantines
zo sp. mog.
emmer. Franco thuis voor Ebels N.V. Ulgersmaweg 137, een kantinejuffrouw.
Zaterf 10. T. Woldhuis, Sluisweg Gron. Tel. 36846.
dags en zondags vrij. Aan50, Kielwindeweer. Telefoon # CHEF DE PARTIE bo- biedingen voor 16.30
(15 a 16 jaar),
uur bij
05980-2448.
ven 18 jaar. Aanmelden da- de heer Staargaard. Telef.
gedemonteerde gel. Hotel W.E.E.V.A. Zui- 05900-58958, toestel 585.
Een
met belangstelling voor de herenkonfektie.
■&
broeikas. In prima staat. Af- derdiep 8.
Bij geschiktheid is opleiding tot verkoper mo$ Kledingindustrie
Weeber
metingen 25 x 8 m. Hoogte $ Hotel Frascati vraagt N.V. vraagt
voor
direct:
gelijk.
4.5 m. IJzeren spanten. Tel. demi-chef de rang of jonge MODINETTES.
Aanm. aan
café-restaurant kelner. Leef- het kantoor Achterweg 45 te
05904-377.
Persoonlijke
aanbieding na telefonische
af%
GROND- of SNEEUW- tijd 18-20 jr. Emmasinge) 1 Groningen, tel. 54244. Na 6
Flinke
portier-kelner
spraak:
$
24116.
uur
's
SCHUIF voor tractor. Gasavonds tel. 050-45438.
onze bar en koffiebar
installatie voor auto. Hout- voor
Gevraagd voor direct,
£
Maria, voor het week- ervaren
vlakbank. A-weg 22. Telef. Santé
NAAISTERS. Hoog
end.
Hereweg
47, Groningen loon.
37660.
Conf.bedrUf R. Elzinga,
Telefoon 05900-28191.
Gelkingestraat 6-1. Na 6 uur.
<& Een „Monodrill" precisie&
Banketbakkerij A. den
zaaimachine in pr. conditie. Otter Wielewaalplein 36 vr. Gorechtkade 28. Tel. 35837.
Een „Grimme" zakkenrooi- leerling banketbakker en & Voor het vervaardigen v.
machine. Weinig gebruikt. een tweede bediende. Na 6 mantels NAAISTERS en 1.1.Een Grimme bunkerrooima- uur Star Numanstraat 44a. naaisters. Hoog loon en goechine prima.
Een Straut- & Wij vragen een nette 1.1.- de soc. voorz. N.V. v.h.
mann mestverspreider in z. verkoper die opgeleid wenst Leefsma's Confectiebedr.,
g.st. Een Saxonia getrokken te
worden in de schoenen- Pelsterstr. 31, Groningen.
tractorzaaimachine in g. st. branche. Soll. v. Heuveln * Flinke Machinestiksters
Diverse tractorploegen J. v.h. v. d. Galie Rademarkt en leermeisjes. Reiskosten
Lourens, Oldenzijl, telefoon 10. Tel. 32314 na 6 uur 34781. worden vergoed. Aanmelden
05954-4315.
•&
Voor machinebouw, re- dagelijks Konf.bedr. HAKO,
*\
Door inruil regelmatig paratie en constructie, vak- Brandenburgerstraat 17-1
goede gebruikte
VRACHT- bekwame lassen voor auto- Tel. 05900-31602.
Mijn Keen en elektr. Ook halfwas
AUTOMOBIELEN.
Nette Leermeisjes. Hoog
hardt's Automobiel- en Ilan- komen in aanmerking. Kol- Ifc
aanvangssalaris. Bontwerkedelmü. N.V. Groningen, telef. man, Boerhaavelaan 105, tel. rij Zieman, Verl. Hereweg
30945
29070. na 6 uur.
'115, Groningen.
GEEN STATIEGELD.
*

Te koop aangeboden
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kunt u maar
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op één manier sparen:

*

LAAT
VAN

29

RENTELOOSI

ƒ

Voor u tot 61% rente
en voor u keuze uit
6 spaarvormen j@\
en voor
f,^

—,

„Bij de NMB geldt: zoveel hoofden, zoveel zinnen.
Daarom biedt de NMB u zoveel spaarvormen met
zoveel verschillende mogelijkheden. Waar ze
in overeenstemmen: de gunstige spaarvoorwaarden
die sparen bij de NMB zo extra aantrekkelijk maken", zegt

en BLAAUW

-

-

Kennismaking

de heer aJ. Rodenburg, Procuratiehouder kantoor Leiden.

mum

—

Zonder opzegtermijn:
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Opzegtermijn 1 maand:
rente 4 %

U kunt elke werkdag over uw
geld beschikken, contant aan

de kas. Een rente-vergoeding
van 3 / 2 % over het deel van
het salaris, dat op de rekening
blijft staan.

1

S

-

,

Opzegtermi)n 3 maanden:

rente 4 i %

Eerste inleg ten minste /10,-.
Tot / 2500,- per maand
direct opvraagbaar.

Eerste inleg ten minste ƒ 100,-.
Opzegtermijn voor gehele

tegoed: 3 maanden.

-.
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-

\
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3 i % saiarisrekening

Diversen

m

£g

HBOT

t~"

Waarom thuis sparen? Bij de NMB is uw geld veiliger. En u blijft er
heer en meester over. U kunt immers zelf de termijn kiezen van uw
spaarrekening. De NMB kent namelijk vele keuze-mogelijkheden.
Ook dat is een kant van onze persoonlijke service: 6 spaarvormen,
bovendien 6 1 /2% spaarbrieven en hoge rente van uw geld. Bepaal
zelf hóe hoog:

Hons

—

I

....

DE

PUCH

Opzegtermijn 6 maanden:

Eerste inleg ten minste ƒ 100,-.
Opzegtermijn voor gehele
tegoed: 6 maanden.
Bij-stortingen en opnamen
ten minste ƒ 100,-.

•

»

Jij

±

Te koop gevraagd

LGOLpffB

Gevraagd personeel

Si

OPENING BINNENKORT
John-JohnsLedershop

:

rente 6|%

Eerste inleg ten minste /100,-.
Opzegtermijn voor gehele
tegoed: 12 maanden.
Bij-stortingen en opnamen
bedragen ten minste /100,-.

Eerste inleg ten minste ƒ 100,-.
Bij-stortingen en opnamen
bedragen ten minste / 100,-.

pa
NEDERLAND<SrHF
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MIDDENSTANDSBANK
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Kantoren te Appingedam, Assen, Delfzijl. Groningen, Heresingel 4, Korreweg 40, Hoogezand, Stadskanaal, Veendam, Winschoten. Voorts vestigingen te
Bellen, Grootegast, Leek, Marum, Roden, Surhuisterveen en Uithuizermeeden.

""SZt KINDERWAGEN SRST

WONINGBOUWVERENIGING „VOLKSHUISVESTING"
GRONINGEN
In verband met uitbreiding van de werkzaamheden
zoeken wrj voor onze administratie

een mnl./vrl. kracht

Bovendien stellen wy, op een door U gewenst tijdttip,
gratis een nieuw gelakte box en k.stoe! beschikbaar!
Op onze toonzaal grote collectie wagens v. 75.- tot 30».-,
wandelwagen 23.75, m. spatbord en rem 49.90, w.iak 4.75
wiegen, ledikantjes, boxen, k.stoelen, autozitjes eni.
Afdeling fabrieksverkoop!
UCTTCMA
"LI I LIVIH Haddingestraat 11, Gron., tel. 292M

in het bezit van het MULO-diploma en kunnende
typen. Salaris vlg. CAO voor personeel in dienst
van woningbouwcorporaties.
Schriftelijke sollicitaties binnen

14 dagen te richten aan de directeur, Sumatralaan la te Groningen.

I

Op prettig kantoor is plaats voor

pienter meisje
Niet ouder dan 17 jaar.
Moet goed handschrift hebben.
Diploma's geen vereist».

—

•

Opzegtermijn voor gehele
tegoed: 24 maanden.

de bank waar ook ü zich thuis voelt

bediende

.

Opzegtermijn 24 maanden:

rente 6%

Naast deze 6 spaarvormen
kunt u ook kiezen voor
spaarbrieven van ƒ 1000,-, die
verkrijgbaar zijn bij de NMB
met een looptijd van 6 jaar en
een rente van 6 1/2 %.

jongste

—

Opzegtermijn 12 maanden:

rente 51%

-

Brieven onder no. 242 bur. van dit blad.

I

een bedrijfsruimte
van 200 m 2
Bekende fabrikant in de sector woninginrichting vraagt te huur in het centrum van de itad
Groningen: een bedrijfsruimte van 200 m2,
geschikt of geschikt te maken als showroom.
Brieven met aanbiedingen te zenden aan nr. 280
van het bureau van dit blad.

Nieuwsblad van het Noorden van donderdag 20 februari
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VOOR BETROUWBARE
GEBRUIKTE AUTO't

Onze jongste medewerker van de autowerkplaats
gaat in militaire dienst.
Per 1 maart a.«. vragen wij een

w w

aankomend automonteur
Leeftijd van 18 tot 21 jaar, diploma LTS strekt tot
aanbeveling.

Brieven met volledige inlichtingen

aan de Be20 te Aduard, tel.

drijfsleiding, Friesestraatweg

05903-286-451-455.

„Wat geef ik aan een tiener cadeau?"

Een platenbon is altijd raak!
N.V. Nederlandse Uitvaartverzekering Mif.
N.U.V.E.M.A., Stationsstraat 14 te Groningen
vraagt wegens
schappij

de snelle groei der maat-

EEN ASSISTENT
BOEKHOUDER
Leeftijd plm. 24 jaar.
Mulo opleiding en in het bezit van of studerende voor diploma M.B.A.
Enige jaren kantoor ervaring vereist.

Sollicitaties schriftelijk te richten aan bovenstaand
adres.

Dubbelganger?

„Morgen is hij jarig. Wat moet ik geven?"

Kijk eens goed. De Morris iiooMkll en de
Morris 1300 hebben duidelijke overeenkomsten,
maar ook duidelijke verschillen.
Verschillen: De 1300 heeft 4 portieren in plaats
van 2, een motorinhoud van 1275 cc in plaats
van 1098 cc, 5$ pk in plaats van 48 pk en een andere grill dan de 1100 Mk 11. Ook de prijzen
verschillen: f6.730- voor de Morris 1300
(incl. BTW: f 7.537,60) en f5.980- voor de

Een platenbon is altijd raak!

(HERHAALDE OPROEP)
Bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf kunnen worden geplaatst:

26-jarigen

„

„

en ouderen.

GARAGE 00STERHUIS, Westerkade 11

Groningen:

288

telefoon

k™-*""

IVIUKKId

1100 mi/ii/l3{jCj
ww

*AW W mi\ II

TELEFOON

Cadeau per post:

Een platenbon is altijd raak!

—
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Sollicitaties binnen 10 dagen aan de directeur, Akkerstraat 8 te Groningen.

/

**#

■

■

A

■

•«■

I ZACHT PRIJSJE I

wordt gebruikt voor:

IDE

op daken en akkernelen

...

~,

..

telefoon 05915-555
Tj

GARAGE J. BOXEM, Hoofdstraat 69-71
_._.__

,

__„_..

,_

__

—

.«sM.-m-

*

telefoon 05987-2444

GARAGE WEMMENHOVE, Meppelerweg 3

'telefoon

05287.m

HONDERDEN ROLLEN

■

GAAN VOOR EEN

D

TI

ZN., Vaart n.z. 91

n

&

■ ■■■■■■■I
1 WEG ER MEE! I

!SKAI™ ï

Ls bestand tegen alle zuren

uMum

05945-2024

G

vervangt lood, zink en koper

ii-

.

«.„.,»..

ïüiémiée:

"

AUTOBEDRIJF M. Th. BROUWERS, Hoofdstraat 125

Milwolde:

%

Voor het Noorden van het land hebben wy nodig

VS^sV

—i i
ï
GARAGE DONTJE, F. J. de Zeestraat 4

I

Veendam:

■

——

toeslag voor onregelmatige dienst;
geen inhouding premie A.0.W./A.W.W.;
6 % vakantietoelage per jaar;
toelage van f 10. per maand voor het bezit van
het C.C.V. chauffeursdiploma B;
vrije uniformkleding;
volledige 9-daagse werkweek,
goede verlofregeling.

/p^K

telefoon 05990-3655
~

—

708.34
727.91
751.89

I

~

Siadskanaah

TELEFOON 05950-2514

Verder:

1

~

-

GARAGE BRANDS, Herestraat 2

Bafïo:

De salarisherziening per 1 Januari 1068 is in bovengenoemde bedragen niet begrepen.

20

05920 2973

TELEFOON

f 686,82
„

ibpitwh

-

Nw.-Amsterdam: AUTOBEDRIJF MISKER
.

~

GARAGE VOGELZANG, Nieuwe Huizen 16

Assen:

beeturen van «waar materiaal. Leeftijd tussen 28 en 33
jaar.

24- arigen

II (incl. BTW: f 6.697,60)1

TELEFOON 05960-2442

Vertitt: het besit van het rijbewiji D-E. Ervaring in het

a5-)arigan

®

Kijk eens goed bij uw Morrisdealer dieu graag uitnodigt voor een
veel onthullende gratis proefrit.
Importeur: MOLENAAR N.V.,
Amersfoort, tel. (03490) 14341.

Appingedam: GARAGE BORGMAN, Snelgersmastraat 13/2

AUTOBUSBESTUURDERS
Salaris per maand: 23-Jarigen

1100 MK

Morris

Overeenkomsten: De riante ruimte binnen
voor vijfpersonen plus bagage, de veiligheid door
een spreekwoordeüjke wegligging en zijwindongevoeligheid, de perfecte Hydrolastic vering,
de degeüjkheid, de attente afwerking, de sterke
carrosserie, de exacte besturing, de makkelijke
wendbaarheid, de zuinigheid, de spuitende acceleratie en de ferme top. En: de Morris-organisatie in Nederland met meer dan 35 jaar
ervaring in zorgzame service.

DEUR UIT!

mt

vervul je
hartewens...

Nieuwe kollektie 1969

■■ia

een jonge

T

vertegenwoordiger
Enige

■

kennis van de Engelse taal is absoluut vereist.
te richten aan
k.s.o. division swish products netherlands
Schriftelijke sollicitaties

rutherfordstraat 3, haarlem.

■
■

In dakgoten en

onder 25

erkers

Meubelen bekleden met skai
is gemakkelijker en goedkoper dan u denkt!

jaar schriftelijke garantie

vrijblijvende demonstraties bij

E. Dakbedeklcingsbedrijf
INAARLO

-

KOM EENS LANGS BIJ

|

VEEN

Telefoon 05921 -1750

Werken door geheel Nederland.

|

I WINKEL van SINKELI
GRONINGEN

-

VEENDAM

-

DELFZIJL

■■■■■■■■■

zilvervloot

„Ze houdt van muziek. Dus?"

Een platenbon is altijd raak!
als je zo vroeg mogeHoe dat kan? Heel eenvoudig
lijk begint te sparen met de Zilvervloot. Wanneer je
ermee kunt beginnen? Op iedere werkdag tussen je 15e
en 21e verjaardag;oud-militairen zelfs tot en met23jaar.
Je spaart 6 tot 9 jaar een bedrag van ten minste f 30— en
ten hoogste f 300,— per jaar. Na afloop van de spaartermijn (bij huwelijk al na ten minste 3 jaar sparen) ontvang je over de totale inleg plus rente een belastingvrije premie van 10%. Wie bijv. 9 jaar f 25,- per maand
inlegt, krijgt maar liefst 'n dikke f 3.500- terug (f 2.700,inleg, zo'n f 500,- aan rente plus een premie van ruim
f 300,—). Daar kun je heel wat mee doen!
Vraag een brochure aan het Ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, afdeling Voorlichting bezitsvorming, Postbus 51, Den Haag.
XSSX
...

Het begon in 1848 in Muntendam
Op 21 december van dat jaar
werden de eerste stappen gezet op weg naar de bouw van rollend
materiaal.

Ter gemeente-sekretarie, afdeling financiën
worden geplaatst een

VROUWELIJKE
ADMINISTRATIEVE KRACHT

Nu honderd en twintig jaar later, rollen op dezelfde plaats ruim
tweehonderd caravans per jaar de fabriek uit. Er is veel gebeurd en
tot stand gekomen in deze jaren. Verdubbeling van de fabrieksruimte
en een vestiging in Harderwijk zijn hier enkele voorbeelden van.

Op 21 december van het vorige jaar namen wij onze nieuwe zaak in
Veendam in gebruik: een toepasselijke datum voor een mijlpaal als
deze. Op dat moment was alles nog niet gereed, doch nu zijn wij
klaar om U te ontvangen in onze gezellige showroom en op ons
groot showterrein met parkeerruimte.

De officiële opening zal op vrijdag 21 februari 1969 om 15.00 uur n.m.
worden verricht door de Edelachtbare Heer A. N. Nap, burgemeester
van Veendam.
Daarna bent U zoals altijd weer hartelijk welkom. Wij zijn dagelijks
geopend. Ook zondag's van 2—5 uur.

OTTEN CAMPING SERVICE
Lloydsweg 39 (bfl de rotonde)

Veendam

Directie Otten caravans/Otten camping service
Het Loeg 87, Muntendam/ Lloydsweg 39, Veendam.

kan

in de rang van typiste of klerk.
Vereist is het diploma u.1.0. of een andere gelijkwaardige opleiding; tevens wordt van deze functionaris verwacht, dat zij vlot typt.
De salarisgrenzen lopen van f 384.— tot f 727.—
per maand, exclusief 6 % vakantietoelage. De premie A.0.W./A.W.W. komt voor rekening der gemeente. Aanstelling boven het minimum is mogelijk.

Voor minderjarigen geldt een aftrekregeling.
Voor personen, die meer dan 8 km buiten Winschoten wonen, geldt een aantrekkelijke regeling
inzake reiskostenvergoeding.

Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van
dit blad in te zenden aan de burgemeester.

®

sparen...
verstandig /^^
/%\
en
i
handig \j /
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de afdeling Centrale Sterilisatie van het

°«n&

diakonessenhuis
TE GRONINGEN

<£&£&,

°MX

vraagt voor zo spoedig mogelijk

vrouwelijke kracht
voor de ponsafd. plm. 18 jaar.
Wij vragen:
wilskracht en nauwkeurigheid
(belangrijker dan diploma's)
Wij bieden:
prettige werkkring, goed loon, goede

handig meisje

te richten

*

JYir

Amer. Gummiwaren

|

voorzien van garantiezegel

*

*

|

,

.

1
295681(05900)

de els

van heden

(opger. 1902)

'

I

(§HO2g)
v/h

HYGIËNE

Ziekenverpl. art.
Toiletbenodigdh.

,„„„

FaSANITAS
4 KLEINE kromme ELLEBOOG 8

(verz. in blanco env./vraagt Inlichtingen)

Schriftelijke sollicitaties m.
opgave van de verlangde
vergoeding voor 6 maartt
aan de secr. A. Vrieling,
Hoofdstraat 4, Peize.

HOUTHANDEL

«

BOUWMATERIALEN

fSPIERPIJN

WIGBOLDUS N.V.
Uithuizermeeden

TECHNISCH HANDELSBEDRIJF

—

MARYNEN N.V.

enige fakturistes
(17—20 jaar)

Moeten snel en accuraat kunnen typen.
Overigens geen ervaring vereist.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de directie te
-

Ten Boer

-

Leg THERMOGÈNE .si*
op de pijn- fM
lijke plek. De welda- JSi,
dige warmte verjaagt
die stijfheid en
Fr
reumatische pijnen firn
's nachts terwijl u
\
Blaapt, overdag

rfë*

Voor het bedienen van een door ons aangeschafte
„FRIDEN COMPUTYPER" No. 6015 en voor het
assisteren in de administratie voor direct gevraagd-

&

als u werkt.

PIJN

typediploma.

4 KAMERFLAT

WARMTE-'

Zuidbroek.

Hoogezand, Hoofdstraat 157,
Mr F. HAMMINGA

Rusthuis Campagnola

(curator).

EEN JONGSTE BEDIENDE

Liefst met Mulo-opleiding en kunnende typen.
Leeft. 16 a 17 jaar.
Schriftelijke soll. worden per omgaande Ingewacht.

<j~ SollicitantenGEMEENTE
VERMOEID
BLOEDARMOEDE

Bussum

vrije produklen

opzichter

Neem zo'n lekkere
botermalse

UTD
MENGVOEDER^,

Simon de Wit

|$|g|Lafwasmiddel 1 (

PAARDEBIEF

Fabrieken te Hoogkerk Akkrum
Maarssen.
-

-

Delft

belast met de leiding van de plantsoenendienst en het
onderhoud van
wegen e.d.

i

N.V. MENGVOEDER U.T-DELFIA

U.T.S., P.B.N.A. of gelijkwaardige opleiding gewenst.

Waterbouwkundige ervaring strekt tot aanbeveling.
van superkwaliteit
Salaris, afhankelijk van bekwaamheid en ervaring, nader
Slechts 79 ets.
overeen te komen.
per 100 gr.
Desgewenst woning beschikbaar.

-

Voor ons fabriekskantoor te Hoogkerk hebben wij
op korte termijn nodig een aktieve

ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKER

IflI
ULll
\|"

Sollicitaties met vermelding van leeftijd, opleiding, ervae.d. binnen 14 dagen na het verschijnen van dit
Folkingestraat 231blad te richten aan de burgemeester.

Boterdiep 24

ring

in het bezit van diploma M.B.A. of studerend hiervoor.

I

Aan de juiste man bieden wij de mogelijkheid zich
praktisch te bekwamen in de moderne fabrieksad-

ministratie.
Leeftijd tot 23

jaar.

Met de hand geschreven sollicitaties kunt U richten
aan N.V. Mengvoeder U.T.-Delfia. U.T. Delfiaweg
8, Hoogkerk.

TYPISTE I

Bank vraagt

die in staat is na lnwerkperiode zelfstandig eenvoudige brieven in de Nederlandse taal samen te stellen en vlot
uit te typen.

Indien men daarin

STUKADOORSBEDRIJF

\\\\l\

lilII

■

UI

l
a
Z__

(0Ê&400-gramspak

11
H
MM:

gevraagd

(fiPOEDERKOFFIE *»-wli |||

-

Sneek

Brieven te richten

tel. 05150-4815 of 05100-24344
's avonds na 6 uur 05130-4875.
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aan

nr. 241 bureau van dit blad.
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drie-kleurige naaldruit
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de speciaalzaak voor
sportieve modeï
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Modieuze Flannel rok met
twee dubbele plooien.
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Wil DO

tf% grote
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t\m 26 februari a.s.

heeft,

Zaterdags vrij.
Prettige werkkring.

in Leeuwarden
Aannemersmij. FRISO

ervaring

tot aanbeveling.

Kantooruren van B.JO—I2.SS en van
13.30—17.05.

voor belangrijk werk

139111

SÓSRAMSPOTÓ>C|ft II

strekt dit

I
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Il V SNIJBONEN
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STOLWIJK

worden opgeroepen voor de funktie van

.

vrije prijzen

IIillill
111

met gas verwarming).

____

Brieven aan mevrouw Kesimaat.

fj|

DOOR

De enige uitdelingslij st ini
Ind.: hal, woonka., 3 slaapk., keuken, douchehet faillissement van dee
cel met lavet en wachmachine en centrifuge.
■naamloze vennootschap H.
Bergruimte en souterrain, voor- en achterbalZijlstra en Zonen N.V., voorkon.
heen
Beneden Dwarsdiepj
23 te Veendam, ligt met in- . Te bevragen Haydnlaan 145, Groningen.
.
gang van 20 februari 1969j ■
VERZINKKRIJ NOORD NEDERLAND N.V.
gedurende tien dagen kosteGroningen, Ulgersmaweg 6
loos ter inzage ter griffie,
van
de arrondissementsvraagt voor haar kantoor
rechtbank te Groningen en
van het kantongerecht te

zelfstandige hulp
-

Te koop in Helpman:

'

(waarv. 3

Wegens huwelijk gevraagd in klein rusthuis

Mecklenburglaan 2

Jf

ft/ERMOGÈNE

met kennis van koken.

Vismarkt 54—56

i/\

-

EEN TYPISTE FAKTURISTE

opl. z.m. Mulo-

van het gewest Groningen van de K.N.5.8., vooi
dames en heren junioren A (17 en 18 jaar) en
dames en heren junioren B (15 en 16 jaar)
Aanvang 11.00 uur. Startkaarten verplicht.
Aanmelding voor vrijdagavond 6.00 uur, onder opgave van
geboortedatum en jaar bij:
J. R. VAN DER HOEK, telefoonnr. 05902-310
K. H. KUPERUS, telefoonnr. 05902-696.
Entree f 1.50. Leden vrije toegang.
HET BESTUUR

WATTEN

Leens

Sollicitaties te richten aan de directie Hoofdstraat
111, Uithuizermeeden. Tel. 05954-2307.

vraagt voor spoedige indiensttreding:

Groningen

provinciale kampioenschappen
lange baan

zondag.

ÜBBENS-

I

dienende, de

voor donderdagavond en de

Brieven onder no. 281 bureau van dit blad.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de
Econoom.

?

(aangesloten bij de K.N.5.8.)
houdt op zaterdag, 22 februari a.s., Ijs en weder

een trainer

In recreatiegebied in Drenthe.

Leeftijd 16—18 jaar.

boven-

GEBOORTEREGELING
Uitsluitend bij vakmensen.. b§|j
i
koopt U

CAFé- REST. KANTINE

-

aan

Ten Boer (Gr.)

klasse

K.N.V.8.)
Gevraagd per 1 juni a.i.

zig-

toekomstmogelijkheden.

Schriftelijke sollicitaties
staand adres.
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Gelegen bij Camping aan de grote weg.
Nieuw bedrijf. Ruime financiële steun aanwe-

is plaats voor een

IJSVERENIGING 'KAAKHEEM'

Voetbalvereniging „Peize"

Jt HUUR:
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Bodenparkeerterrein te Groningen
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Het Coöp. Vervoerscentrum D.E.S. g.a.
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nu nog voordeliger!
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Deze KG oploskoffie is bijzonder lekker en toch zo
voordelig. Overtuig uzelf
door nu de proef te nemen.
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Met deze KG theezakjes zet u heerlijke volle
en geurige thee. Dank zij de speciale aanbieding nu extra voordelig.
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spaar de punten voor leuke geschenken
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