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Öe keuze xlan een góed

Pius de Twaalfde heeft in de
zeventien Jaar van zijn
Pontificaat herhazldelijk aandacht geschonken ar.n dat zo uiterst
belangrijke vraagstuk in ons aards
bestaan: de kwestie van oorlog en
vrede. Hoe heeft hij aan de vooravond van de jongste wereldbrand
niet geijverd vooi het voorkomen van
de naderende ramp, en hoe heeft hij
niet, toen die ramp toch over ons
kwam, zich tot he' uiterste Ingespannen om de verdwaasden tot bezinning te brengen. Het probleem van
oorlog en vrede heeft de Paus niet
alleen tussei. de jaren 1939 en 1945,
maar in niet mindere mate in de naoorlogse periode, intensief bezig gehouden. Zijn denken werd steeds beheerst door deze ene grote zorg en de
vrucht van dit door de H. Geest geïnspireerde denken is ons in een lange
reeks redevoeringen en geschriften
geschonken.
Zo werden wij diep getroffen door
de allocutie die de H. Vader op Paaszondag 1954 uitsprak. In enkele treffende beelden had de Paus in de aanvang van zijn rede de vreugde over

Paus

bijna

de Verrijzenis des Heren getekend,

toen zijn betoog plotseling een ontvellende wending nam en zijn toon
een grote bekommernis verried: ~A 1
•ls er in de Hemel vrede en blijdschap,
zo hield hij zijn toehoorders voor, op
aarde is de realiteit heel anders. In
plaats van een onverstoorde vrede,
waarvan het geheim reeds door
Christus onthuld is," aldus de H. Vader, „vermeerdert zich hier van jaar
op jaar de bezorgde vrees, de angst
voor een derde wereldoorlog, en voor
een toekomst die is toevertrouwd aan
wapenen met een ongehoorde uitwer-

king. Wapenen, die door middel van
radio-actiove isotopen de atmosfeer,
de aarde en zelfs de oceanen lange
jaren blijvend ongeschikt voor de
mens kunnen maken, tot op verre
afstand van de onmiddellijk door
de kernontploffingen getroffen gebieden en besmette punten."
Vervolgens gaf de H. Vader ons in
zijn Paas-allocutie van 1954 een haast
visionaire schildering van de reusdie een
verwoestingen
achtige
atoomoorlog zou kunnen aanrichten.
En in zijn Kerstboodschap van dit
jaar komt hij op dit schrikbeeld, dat
hem nog altijd even levendig voor
ogen blijkt te zweven, in niet minder
terug.
schrijnende
bewoordingen
..Ziet hier dan het schouwspel dat
zich tengevolge van het gebruik der
atoomwapenen zal tonen aan onze
verbijsterde
gehele steden
blik:
verwoest," zo roept hij uit. „Een
iwart lijkkleed over een tot stof ontbonden
materie, die--- ontelbare

Vrijere loonvorming ook voor
het overheidspersoneel?
Plannen

voor nabije

Regering ziet kat
uit de boom
(Van onze parlementaire redacteur)
Het Is te verwachten, dat in de eerste
parlementaire vergadering in het nieuwe jaar reeds een actueel punt, de po-

sitie van het burgerlijk overheidspersoter sprake zal worden bebracht.
De directe aanleiding daartoe kan het
wetsontwerp zijn, dat enige maanden geleden in de Tweede Kamer Is aangenomen, om minister Beel toestemming te
geven ƒ 45 miljoen extra te bes'.eden voor
het overheidspersoneel. Dit bedrag is
nodig om de salarisverbeteringen te financieren, waartoe In het voorjaar,
na uiterst moeizame onderhandelingen
in het Georganiseerd Overleg, eindelijk
kon worden besloten. De Eerste Kamer
krijgt dit wetje nu te behandelen en
zal het zeker eveneens aannemen. Men
zou tegenover het overheidspersoneel
moeilijk anders kunnen. Op zichzelf is
het onderwerp dus niet belangrijk. Wèl
echter omdat het de aanleiding kan
worden tot een debat o\er de weigering van minister Beel om zich te verenigen met het geven van kerstgratificaties in enkele gemeenten in het zuiden, waarbij de minister neeft gedreigd
met voordragen van de besluiten ter
vernietiging aan de Kroon. Hij beriep
zich daarbij op artikel 126 van de Amb.
neel,

toekomst

ren in de rustige wateren van de
noodzaak tot stabiele lonen en prijzen, een zaak waarin het gehele
kabinet achter hem staat. Hij zal
de vrijere loonvorming echter niet
bu'ter. de orde kunnen houden, al
zal hij daarbij wel niet verder gaan
dan haar op termi;n in het vooruitzicht te stellen. In de Tweede
Kamer heeft de minister nog onlangs gezegd, dat zelfs de mogelijkheid tot verruiming van de secundaire arbeidsvoorwaarden (vakantieregelingen enz.) voor het overheidspersoneel eerst in 1956 aan do
orde kan komen. Daartegenover zal
de Kamer hem wellicht aantonen,
dat ook om praktische redenen in
gemeenten met een krappe arbeids-

:

Grote
Vier doorzocht

Villas

van

Merkwaardige inbraak

Intussen dient opgemerkt te worden dat de Paus de uitvoering van
het geheel van zij.i maatregelen
noodzakelijk acht, en dat hij in de
verwezenlijking van slechts een deel
van de door hem voorgestelde overeenkomsten geen heil ziet, omdat zijn
plan een onverbreekbare eenheid
vormt.
De H. Vader heeft zich over dit
netelige politiek-- wereldprobleem in wel zeer openhartige verklaringen uitgesproken. Hij heeft dit
zo openhartig gedaan omdat de wederzijdse argwaan dc betrekkingen
tussen de mogendheden reeds al te
vaak verstoort. De Paus heeft aldus
de internationale diplomatie de
helaas te vaak veronachtzaamde of
moedwillig verworpen oprechtheid
Weer de plaats willen doen verwerden die haar toekomt.
Maar behalve door het gebruik van
atoomwapens uit te sluiten zou de
Paus de vrede vooral bevorderd willen zien door het wegnemen van de
mogelijke oorzaken van de oorlog.
°e tegenstellingen tussen de volkeren zouden voorkomen, verwijderd of
verzacht moeten worden, en aan deze wijze om de vrede bij voorbaat
veilig te itellen zouden zich, alduj
H. Vader, in een geest van onpar-

Jn

in Genève
De vier villa's In Genève. die de tijdelijke verblijfplaatsen zijn geweest van
de staatshoofden van de Grote Vier tijdens hun conferentie in juli en later werden bewoond door de ministers van Buitenlandse Zaken, hebben bezoek van inbrekers gehad. De politie vond het interieur van de villa's geheel overhoop
gehaald. Kasten en laden waren doorzocht, het beddegoed lag door elkaar,
doch talloze artikelen van grote waarde bleken niet te zijn aangeraakt. De
Zwitserse politie meent, dat de daders
naar iets bijzonders hebben gezocht.
eti of
Men vraagt zich af wat dat is (U.P.)
ze het hebben gevonden.

tijdige rechtvaardigheid en grootmoedigheid de staatslieden moeten
wijden.
Aldus Is de Pauselijke Kersttoespraak van. 1955 een mijn van hoogst
waardevolle gedachten, vermaningen en raadgevingen. Een mijn die
de zorgvuldig delvende lezer met
talloze kostbare wijsheden geestelijk
kan verrijken. Indien op de hele aarde de Boodschap van Plus de
Tvaalfde de aandacht zou krijgen
die haar rechtens toekomt zou de
mensheid zich bezinnen op de noodzaak otters te brengen voor die vre-

de waarvan in de Kerstnacht alom
ter wereld In de kerken gezongen is.,
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Nieuwe aanwinsten voor de Krishna Menon

„Air France”

en

de „Sabena”

over Kerstrede van

de H. Vader

De Indische ambassadeur in de V.S., V.
K. Krisna Menon, heeft gisteren tijden*
ern intervleuw gezegd, dat het pleidooi
van Paus Pius XII voor een verbod van

kernwapens

zijn aanmaning voor an*
deren dient te x(jn om zich uit te spreken, daar ontwapening niet langer „een
kaatsbal" mag zijn tussen de Verenigde
Staten en de Sovjet-Unie. Krishna Menon, die in ziin hotel te New York volledig herstel afwacht van een aanval
acute
blindedarmonsteking, zei
dat de- Pauselijke rede „de beste medi-

van

ctyn is die een man kan hebben".
„Veel moer mensen zullen er thans
weer aan denken", zei Krishna Menon,
„vele regeringen zullen thans moeilijk
onze suggestie als onpraktisch of onheilzaam terzijde kunnen schuiven". „De
grote mogendheden noemden ons „boosaardig", toen wij dit voorstel voor het
eerst in de Verenigde Naties ter tafel
brachten" zei hij, ..toen noemden zij het
onpraktisch. Dit jaar namen zjj het op
in hun voorstel tot ontwapening, waarbij zij het dezelfde status gaven fis de
Britse en Franse voorstellen inzake ontwapening". „Zij zeiden dat zij het zouden bestuderen. Thans moeten zij hel
aldus Menon,
bestuderen",

Gaat beeld van Maria van
Fatima ook naar Rusland?

markt een langer talmen met de
vrijere loonvorming onverantwoord
lijkt. De moeilijkheden om er aan
personeel te komen worden er voor
gemeentelijke overheid bijna onoverkomelijk.

Na een lange pelgrimstocht door de
Zuidamerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Venezuela, Columbia en ChiZijn wij goed ingelicht, dan zal de li, is het beeld van O.L. Vrouw van
minister echter wel enig nieuws kun- Fatima in Lissabon gearriveerd.
Tot
nen mededelen. Er wordt thans ern15 januari bljft het daar om vervolmogelijkhenaar
nieuwe
gezocht
gens opnieuw een pelgrimstocht
sti?
te
den om het beleid een andere richting maken, ditmaal door de
van
te geven, waarbij echter met grote centraal Europa. Naar het landen
KNP meldt
voorzichtigheid te werk zal moeten wil men
de
tocht
uit te breitrachten
worden gegaan en eerst de resultaten den tot Rusland, Polen. Tsjechoslowadie het vrije bedrijfsleven met het nieu- küe, Joegoslavië en Roemenië. Het
2500 meer dan het aantal
we loonsysteem zal bereiken, moeten beeld van O.L. Vrouw van Fatima zal
worden afgewacht. De overheid dient uiteindelijk aan de H. Vader worden
in Korea gesneuvelden
in een periode van hoogconjunctuur, aangeboden en in het Vaticaan worden Dit zijn de twee straalverkeersvliegtui- op een vlucht boven liet Franse land.
(KNP) gen, die door de Air France zijn besteld. De Caravelle is het eerste in jrankrijk
waarin het latente gevaar van het te geïntroniseerd.
verwacht, dat het aantal verMen
hooe opvoeren van lonen en prijzen
Boven een Boeing 707 in de lucht, zoals gebouwde straalvliegtuig voor passa- keersslachtoffers in de Verenigde Staernstig dreigt, juist bij de salariëring
een tekenaar zich dat hetft voorgesteld. giersvervoer. Het zal worden gebruikt ten Uit jaar de 38.000 zal overschrijAmerikaans voorstel
van haar eigen personeel nu eenmaai
De Boeing 707 kan, aangedreven aoor op de Europese lijnen en op (te dienst den. Dit is ongeveer 2500 meer dan
het voorbeeld te geven. Dat voorbeeld
vier straalmotoren, een kruissnelheid met Noord-Afrika. Een merkwaardige het aantal Amerikaanse .nilitairen dat
geheel anders dan in de laagconis
van BSO km per uur bereiken en ia be- bijzonderheid van deze nieuwe machine, in de drie jaar van de Koreaanse oorbij
opening
Gebed
van
juist
de
bejunctuur voor
oorlog
rekend op het vervoer van 126 passa- uaurvan het prototype in 100 vluchten loc gesneuveld is en 2.000 meer dan
V.N.-vergaderingen
scheidenheid in de loonvorming. Het is
giers. Ook de Belgische „Sabena" heeft reeds 215 vlieguren heeft gemaakt, is het aantal doden ten gevolge van verBeel
in
uitgesloten, zo heeft minister
de

In Amerika

Dit jaar 38.000
doden op de weg

—

—

enige van deze toestellen besteld. De de revolutionaire plaatsing van
De permanente Amerikaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, foto onder toont de SE-210 Caravelle straalmotoren achter aan de romp.
Henry
Cabot Lodge, heeft de leden
schriftelijk voorgesteld de vergaderingen met een gebed te beginnen. Tot dusver zijn de vergaderingen begonnen met
een minuut stilte voor gebed of overdenwel bereid om nu reeds plannen te ont- king. De Amerikaanse afgevaardigde stelt
werpen voor de zo mogelijk zelfs zeer voor God voortaan met luider stemme
nabije toekomst. Daarbij zal tevens aan te roepen, door ieder op de wyze
aandacht worden geschonken aan de van de godsdienst waartoe hij behoort.

de keersongelukken in 1934.

Het nieuwe Franse

dagblad „l'-Ex-

Mendès-France, heeft vanmorgen

twee

gewijd aan

gewelddaden, die
de Uatste tüd onder bet Franse bewind in Algiers zouden zijn gepleegd.
Op die twee pagina's komen o.a. vijf
opnamen voor uit een filmstrook, waarop men ziet, hoe een Franse hulp-gendarme een Algerijnse arrestant, die
zich van hem verwijdert, van korte af
stand neerschiet. Van de zijde van de
Franse regering is vanmorgen dadelijk
verklaard, dat de betreffende filmstrook Inderdaad een moord in koelen
bloede weergeeft. De beschuldiging van
„ITxpress" evenwel, dat de Franse
autoriteiten niets hebben gedaan om de
juiste toedracht van het gebeurde te
weten te komen en de schuldigen op
te sporen, wordt officieel tegengesproken. In de mededeling van de regering
wordt gezegd, dat na de bloedige oppagina's

stand van 20 augustus .11. een Franse
een bijeenkomst van de radicaal-socialisten te Parijs beschuldigt Pierre hulp-gendarme zich In het Aures-geMendèS'France, kandidaat voor de nationale vergadering bü de verkiezingen bergte heeft laten omkopen 'oor een
op 2 januari a.s., Jacques Duclos, de secretaris-generaal van de Franse commucamera-man van de Amerikaanse filmnistische partij, ervan vóór gestemd te hebben bij een onpopulaire maatregel maatschappij Fox-Movietone om een van
tijdens een „mendesistische" politieke bijeenkomst te Parijs. Charles Henru de arrestanten, die hij moest bewaken,
(linKs) en Pierre Commin (rechts) zitten op het platform tussen hun leiders neer te schieten teneinde de camera-man
in. Geheel rechts zit Duclos te lachen.
in staat te stellen enkele „actuele opnamen" te maken. Ofschoon het onderzoek volgens de regering zeer moeilijk
was, zou men thans zo ver zijn, dat
tegen de camera-man ln kwestie een
vervolging kan worden ingesteld en dat
de hulp-gendarme binnenkort voor een
krijgsraad terecht zal staan.
„I'Express" herinnert eraan, dat de
foto's in' kwestie reeds in oktober zijn
gepubliceerd in het Amerikaanse weekblad „Life". De filmstrook is afgedraai i
De grote verkeersonveiligheid op de op de grote wegen gemakkelijker op- in biorcopen in alle tl:!en ven de werijksweg nr. 1 (Amsterdam-net Gooi) is vallen. De gemeente Naarden heeft dit reld, me --me in Noord- en Zuid-Ameverzoek ingewilligd en de verkeerslich- rika en ln de Arabische landen. Volin de raad van Naarden uitvoerig beten telegrafisch In Amerika besteld. gens het blad van Mendès-France zou
sproken. Het aantal verk?ersongevalOver twee maanden hoopt men ze te men in diplomatieke kringen te New
len op deze weg is ontstellend groot. In
York van mening zijn, dat de grote ne1955 zijn elf doden te betreuren; vorige kunnen plaatsen.
derlaag, die in Frankrijk eind septemweek alleen reeds drie bij <én ongeluk
ber over de Algerijnse kwestie in de
is
een
motie
Met algemene stemmen
Verenigde Naties leed, voor een groot
van
e«i
De
minister
Wederopbouw
aangenomen, die ter kennis wordt gedeel is toe te schrijven aan het bestaan
Volkshuisvesting
heeft
van
met ingang
bracht van de minister van Verkeer en
van deze opnamen.
Waterstaat on van gedeputeerde staten 1 januari mr. G. van der Flier, plaatsAlleen in Frankrijk zelf is de film
van Noord-Holland, waarin er op wordt vervangend directeur-generaal van tle
aangedrongen een verlichting aan te Wederopbouw en de Volkshuisvesting niet vertoond. Daar hebben autoriteibrengen op deze weg. daar waar hij benoemd tot voorzitter, tevens lid van ten van de regering er in september
door de verbouwing van Naarden en de adviescommissie voor de toelating een besloten voorstelling van bijgeingevolge de woningwet van woningwoond cn zij hebben toen bepaald, dat
Bussum loept. Tevens wordt aangede film niet in Frankrijk vertoond
drongen op een spoedige beslissing over bouwcorporaties.
de omlegging van deze weg. hetzij om
de noord (om Naarden heen) hetzij om
de zuid (om Bussum heeni.
Burgemeester Visser deelde mede, dat
bij een bespreking dezer dagen op het
departement van Verkeer en Waterstaat aan Naarden is gevraagd nieuwe
verkeerslichten aan te brengen op enige
kruispunten als proef voor geheel
Nederland. Deze lichten komen uit Amerika en worden in Nederland nog niet
gebruikt. Zij hebben schijven van dertig cm doorsnede en zijn voorzien van
lenzen, waardoor zij bij het snelverkeer

De beide pagina's in „L'Express"
zijn samengesteld door Jean Daniël.
In een bïgeleidend artikel schrijft hij
0.a.: „Men zal opmerken, dat hier melding is gemaakt van onregelmatigheden aan Franse zijde. Maar zelfs
al zou men er in slagen aan te tonen,
dat het geweld van de rebellen even
groot is als dat van het gouvernement
en van het leger dan nog blijft de
vraag uit naam van welke beginselen
wij ons dan veroorloven mensen te
oordelen, die wij navolgen. Een mededeling van het Algerijnse gouvernement verbiedt de collectieve onderdrukking. Ziehier, hoe deze instructies moeten worden opgevolgd".

Op

Als eerste op de weg A ’dam—Gooi

„L'Èxpress" maakt dan
melding van
een aantal gebeurtenissen, die de over.
tuiging zouden moeten vestigen, dat die
instructies niet worden opgevolgd. Er
wordt gesproken over het vorzamelkamp Djorf in het zuidelijk deel van
het departement Constantine. Een hoge

Bilt?

woonachtige Fransman,
met
Algiers
klem heeft ontkend, dat hU de hulp,Jk heb
gendarme heeft omgekocht.
nooit een woord met hem gewisseld en
Ik ben er büna zeker van, dat hU niet
wist, dat ik achter hem stond te filmen
toen hij de Algerijn in de rug schoot.'

Ue correspondent in Algiers van „Fran.
Soir", die eveneens getuige is geweest van het neerschieten van de Algerijn. bevestigt vandaag in een artikel
de verklaringen van de camera-man.
Ook het Parijse bureau van Fox-Movictone heeft geprotesteerd tegen het
feit. dat de Franse regering de beschuldiging van „L'Express" tegen de camera-man niet heeft tegengesproken. Do
maatschappij behoudt zich het recht voor
vergoeding van de haar toegebrachte
schade te eisen. Het stuk filmjournaal,
v/aar het om gaat. werd door de cameraman gemaakt in opdracht van FoxMovictone en van British Gaumont, alCe

dus het bureau.

Indonesië betreurt verklaring van
minister Luns in de Tweede Kamer
„Zulk een verklaring belemmert het bereiken
van een akkoord”
Een woordvoerder van het Indonesi-

sche ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft aan de pers verklaard, de
minister Luns in de
verklaring van
Tweede Kamer, dat de soevereiniteitskwestie niet ter sprake tou komen op

de besprekingen te Genive, te betreuren.
„Zulk een verklaring belemmert het
bereiken van een akkoord", aldus de
woordvoerder. In een lange schriftelijke
woordvoerder
uiteenzetting wijst de
nogmaals op het Indonesisch standpunt,

Wind houdt

=

=
=
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Intuvsen meldt United Press, dat de
betrokken camera-man, een in de stad

NEDERLANDS—INDONESISCH OVERLEG

dat Indonesië zich soeverein acht over
W'est-Irian en constateert,. dat in artikel 2 van het handvest van de soevereiniteitsoverdracht wordt erkend, dat
West-Irian een geschilpunt betreft tussen Indonesië en Nederland.
Hij voegt hieraan toe, dat achtcrccnvolgende onderhandelingen in 1950, 1951,
1932 en 1954 niet hebben geleid tot opVerwachting tot zaterdagavond.
lossing van de kwestie-West-Irian. Na
(opgemaakt te 11.15 uur)
gerecapituleerd te hebben, hoe het kabinet-Harahap het initiatief nam tot het
aan
zoeken van een oplossing in het geschilIrian, betoogt de woordvoerder in zijn
Aanvankelijk opklaringen, later
verklaring, dat op grond van het dertoenemende bewolking. Plaataede punt van de agenda voor de huidige
■Uk enkele buien. Vannacht In
Nederlands-Indonesische conferentie het
het binnenland temperaturen om g
niet mogelijk is om een bespreking
het vriespunt, morgen overdag I
van d* «oevereiniteltskwestie uit te
ongeveer dezelfde temperaturen I
sluiten. Deze formulering van het derde
als vandaag. Matige tot krachtige I
agendapunt bepaalt slechts, dat beide
en later langs de kust mogelijk ■ De Russisene regering
blijven
heeft Indië een tweemotorig passagiersvliegtuig geschorthun eigen standpunt
harde wind tussen noord en west. H
ken, een Russische llyushin-li (op de achtergrond). De foto gee]t het moment nncmen, doch sluit behandeling van de
Zon: 8.50-16.39. Maan: 20.16-10.ti.
weer van de overdracht tussen de Russische ambassadeur, mr. M. A, Menshlkoo kwestie van de soevereiniteit niet uit,
en de eerste minister van Indië, Shri Jawaharlal Nehru (link.*). Het toestel kan aldus de woordvoerder.
30 passagiers vervoeren, met een kruissnelheid tan ruim 300 km per uur.
Om nu reeds vooruit te verklaren dat

Wat zegt De

ambtenaar was er door Algerijnse relaties op gewezen,
dat in dat kamp.
waar „verdachte personen" woiden vastgehouden
ontoelaatbare toestanden
heersten. De ambtenaar adviseerde zijn
Algemene
relaties de zaak voor de
Raad te brengen. Zowel de Europese
als de Algerijnse leden van die raad
stemden toen voor een voorstel om een
commissie van onderzoek naar Djorf te
zenden. Maar het gouvernement heeft
aan die commissie tot dusver geen toestemming verleend het kamp te betreden.
Het blad van Mendès-France, dat zUn
aantijgingen zolang heeft opgespaard,
dat de tegenwoordige Franse regering
geen kans zal zien om nog vóór de vermet een aankiezingen op 2 januari
vaardbare verklaring te komen, maakt
voorts melding van massa-fusillades en
van gevallen, waarin Algerijnen
zonder deugdelijk bewijs tot „verdachten"
zijn verklaard en vervolgens in kampen
werden ondergebracht of zelfs terecht-

mocht worden. Vertegenwoordigers van
in New
York hebben ervoor gezorgd, dat de
opnamen Algiers toch hebben bereikt
en er zou thans geen Algerijn zijn, die
niet op de'hoogte is van deze gruwelijke gebeurtenis. Het feit, dat de Franse regering hierover zo lang het stilzwijgen heeft bewaard, heeft volgens
„L'Èxpress" de verontwaardiging van
de Algerijnen nog groter gemaakt. „Het
is hoog tijd," zo senrijft het blad, „dat
ook de Fransen tenslotte na de hele wereld, met hun eigen ogen deze afbeeldingen zien, dat zij er een
ogenblik
hun aandacht bij bepalen en dat zij er
hun eigen conclusies uit trekken."
gesteld.

prets", dat de spreekbuis Is van Pierre het Algerijnse nationalisme

Verkeerslichten uit de V.S.

(ATP)

Blad van Mendès-France valt het
Franse bewind in Algiers aan
„L’Express” onthult gruwelijke
moord op arrestant

—

Over

fjf.

Pelgrimstocht door
IJzeren Gordijn

—

Verontrusting
over collectes door
schoolkinderen

i

.

verdere reorganisatie van het Georganiseerd Overleg, een zaak waaromtrent
de klachten in en buiten het parlement
de laatste jaren niet van de lucht zijn
geweest. Het lijkt niet uitgesloten, dat
de Kamer daarover begin januari iets
te horen krijgt; de kans bestaat, dat
de minister de resultaten bekend gaat
maken van het rapport dat hij door
drie loondeskundigen heeft laten samenstellen om na te gaan in hoeverre
er verschil is in het loonpeil in het vrije
bedrijfsleven en bij de overheid: een
zaak die voor het loonbeleid ten aanzien van het overheidspersoneel van
primaire betekenis is.

de Eerste Kamer bij het vorige loontenarenwet.
debat verklaard, dat de overheid zou
Deze kwestie kan interessant worden, gaan
concurreren tegen de onder haar
omdat de minister ditmaal moeilijk de eigen
inzicht tot stand gekomen lonen.
vrijere loonvorming uitdrukkelijk buizou de spiraal van lonen en prijzen
Dit
ten de orde zal kunnen houden, zoals juist
in de hand werken.
hU het vorig jaar deed, toen de EindVan de andere kant is de minister

hovense wethouder en senator Van
Lieshout in dezelfde Kamer sprak over
bezoldigingen voor belangrijke groepen
van het overheidspersoneel, die hij niet
langer verantwoord en zelfs moreel
verwerpelijk achtte. Al geruime tijd is
er door de organisaties van het overheidspersoneel op aangedrongen, dat de
vrijere loonvorming ook in deze sector
zal worden toegepast. Op het A.R.K.A.congres, dat in september te Nijmegen
is gehouden, werd door de voorzitter
gewezen op de functies, situaties op de
arbeidsmarkt en andere omstandighedeu, die in de ene gemeente heel anders
dan in de andere. Behalve het onslachtoffers bedekt. Slachtoffers met zijn
geduld ten aanzien van de ontwikkeling
verbrande, uiteengeslagen, en verFn de richting van een vrijere loonvorstrooide ledematen, terwijl anderen ming kon men er ook een geharnast
weer stuiptrekken in de doodsstrijd. betoog beluisteren van voorzitter Boot
Intussen verhindert de verschrikke- tegen het toepassen van artikel 126 van
middel om een
lijke uitwerking van de radio-activi- de Ambtenarenwet, als
blijven voeren:
te
centraal
loonbeleid
liefteit aan de overlevenden iedere
hetzelfde artikel, dat minister Beel
derijke hulpverlening."
thans aanwendt om de gratificaties teMen ziet hoe de Heilige Vader geen gen te gaan.
hoe strieduidelijke taal schuwt
Vermoedelijk zal de minister ook
mend zij ons ook moge treffen
om
ditmaal zijn schip stevig verankede mensheid te doordringen van het
nauwelijks te bevatten gevaar dat
haar bedreigt. Elders in het betreffende hoofdstuk geeft de Paus overigens ook blijk van een grote wetenschappelijke kennis var. zaken aangaande het natuurkundig aspect van
het verschijnsel van de atoomexplosie. En daaruit blijkt dan weer eens
hoe de Paus zich terdege van de hele
problematiek van dt atoomoorlog op
de hoogte gesteld heeft.
Het Nederlands Vrouwencomité, waarbij organisaties zijn aangesloten van
de politieke kant van het alle richtingen, en de N.J.G., het overvraagstuk van de 'oombewa- koepelend orgaan van het Nederlandse
pening spreekt de H. Vader jeugdwerk, hebben een adres gericht
zij
zich al in even heldere bewoordingen aan de gemeentebesturen, waarbij
ernstige bezorgduit. en hier geeft hij de leidende uiting geven aan hun toenemend
aantal
het steeds
staatslieden van de wereld een wel heid over waarbij
schoolkinderen worcollectes
zeer concrete richtlijn. De Paus acht den ingeschakeld. Hierdoor wordt een
drie maatregelen noodzakelijk: af- verantwoordelijkheid op de schouders
zien van de proefnemingen met de van deze kinderen gelegd, die zij niet
atoomwapenen, afzien van het ge- kunnen dragen.
bruik dezer wapenen, en algemene
Het liefst zouden deze organisaties
controle op de bewapening. Al deze zien, dat de verkoop van zegels, loten,
verboden
drie punten werkt hij vervolgens uit. e.d. door kinderen geheel
uitzondering wilSprekend over het eerste punt van werd. Zij zouden een
voor de verkoop van kinderzijn drievoudig plan heeft de Paus len maken
omdat
deze actie met volledige
zegcis.
wellicht aan een voorstel gedacht dat medewerking en onder controle van het
onlangs door Indië l:i de Algemene onderwijzend personeel plaats vindt.
Vergadering van de Verenigde Na- Voor andere collectes zou het collecties is gelanceerd. Het tweede punt teren door kinderen beneden de zestien
slaat zowel op de Amerikaanse als jaar verboden moeten worden.
Russische suggesties met betrekking
tot hot verbod van t'e atoombom,
terwijl punt drie uiteraard vooral
correspondeert met president Eisenhowers inspectie-project. Van dit project maakt de H. Vader overigens in
niet mis te verstane bewoordingen
net instemming melding.
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fiartijen

do soevereiniteitskwestie niet ter sprake zat komen bij de besprekingen in
Gcnève, noemt de woordvoerder prematuur en niet overeenkomstig de gezamer.ltjke Nederlands-Indonesische verklaring van 7 december. Een dergelijke
prejudiciërende houding vormt voglens
de woordvoerder een grote belemmering
voor een goed verloop der besprekingen, die op gemeenschappelijk verlangen van beide pastijen worden gehouden,
aldus de verklaring van de woordvoerder van het Indonesische ministerie van
(P.1.A.)
Buitenlandse Zaken.

Voorstanders van rassenscheiding in VS. vormen

politieke beweging
Degenen in de zuidelijke staten van
Amerika, die voor rassenscheiding (Jn.
hebben vandaag de laatste hand gelegd aan de plannen om tlch te verenigen tot een grote politieke beweging. Senator James Eastland alt Mississippi en procureur-generaal Eugene
Cook uit Georgta behoren o.m. tot de
oprichters. De pera had geen toegang
op de openingsvergadering van de beweging, die in het leven is geroepen
door de „bond voor constitutionele rege.

Uit twaalf zuidelijke staten
waren 43 personen op de vergadering

ring".

aanwezig.

(Rtr.)

.

Volfena da Petroleum Information
Board ta Londen heeft de wereldolieprodnktio ta 1955 een nieuw record
bereikt van 785 miljoen metrieke ton
met Inbegrip van natuurlijke faaoline.
Dit Ia 76 miljoen ton meer dan de produktie ran 709 miljoen ton van 1954.
De Verenigde Staten bleven de (root•te producent met 357 miljoen ton toten 338 miljoen in 1954, do tweede plaata
nam Veneiuela weer ta met een prodnktie van 111 miljoen ton.
De derde plaats wordt volgens officiële Russische ramingen ingenomen
door de Sovjet-Unie met een produktie
van 70 miljoen ton dit Jaar tegen 54
miljoen in 1954. De stijging van ruim
20 procent wordt toegeschreven aan de
snelle ontwikkeling in het Wolga-Oeralgebied. De landen van het midden-Oosten produceerden tezamen ongeveer
162 miljoen ton, waarbij Koeweit met
55 miljoen de eerste plaaU innam, gevolgd door Saoedi-Arabië met bijna 47
miljoen, Irak bijna 34 miljoen en Perzië 16 miljoen ton. De produktie van
Canada bedroeg 17 miljoen ton, van
Brits-Borneo bijna 5,5 miljoen en van
Trinidad 3.5 miljoen. In West-Europa
zijn de belangrijkste produktielanden
Oostenrijk met 3,5 en Duitsland met 3
miljoen ton.

Filiaal van Amerikaanse

rubberfabriek naar
Vlaardingen

De „International Rubber Product* Ltd.",
gevestigd te Chicago, zal «e Vlaardingen
een filiaal oprichten. Er zal een fabriek
worden gebouwd met een oppervlakte van
ca. 700
2 met bijbehorende kantoren,
magazijnen, enz. Met de bouw van de fabriek zal in het voorjaar worden begon-

m

nen.

De produkten zijn kleinere gcperite rubberartikelen. pleisters voor het repareren
Verwacht
van
autobuitenbanden
enz.
wordt, dat de fabriek met ca. 30 man personeel (mannen en vrouwen) in het naJaar van 1955 begint met haar produktle.

Handel in vorderingen
op E.B.U.-landen
toegestaan
Dt Nederlandse Bank heeft aan ineen algemene vergunning
verleend om betalingen te verrichten
aan niet-ingezetenen, niet woonachtig oƒ
gevestigd in de dollarlanden, ter zake
van schulden, die rechtttreeks ontstaan
zijn in het lopende betalingsverkeer.
Hieronder worden verstaan schulden,
voortspruitende uit het dienstenverkeer. De vergunning is niet ran toepassing op schulden ter zake van aankoop van goederen, transito-transacties,
termijnaffaires, reis- en verblijfkosten,
kapitaalrevenuen en contractuele aflossingen en ran het verzekeringsverkeer,
behoudens enkele uitzonderingen.
Tot dusver mochten betalingen in het
dienstenverkeer worden verricht tot
een bedrag van f5OOO.
Het aantal gevallen, waarin transfer
is geoorloofd, is uitgebreid en betaling
naar alle niet-convertibele landen toegestaan.
In een andere algemene vergunning
staat de Ned. Bank de contante handel
in bepaalde buitenlandse vorderingen
toe. De vorderingen 'moeten luiden in
ponden sterling, Belg. francs, Franse
francs, Zwitserse „C" franken, Duitse
marken, Italiaanse lires, Deense kronen,
Noorse kronen of Zweedse kronen. Deze handel was tot dusverre alleen aan
deviezenbanken geoorloofd.
De vergunning staat de contante aankoop van de vorderingen toe, ongeacht
of er, zoals vroeger was vereist, een betalingsverplichting tegenover het buitenland bestaat.
De
deviezenbanken
mogen als voorheen in alle geldsoorten
handelen, de andere ingezetenen dus alleen in de genoemde EBU-geldsoorten
voorzover deze via een akkoordrekening
zijn of kunnen worden geïnd en in guldens mogen worden afgerekend.
Verhandeling van tegoedgn, geadministreerd op „herbeleggingsrekeningen" is
niet toegestaan.
gezetenen

Rijksmiddelen in

november

Aanzienlijk lagere opbrengst
aan omzetbelasting
Groot bedrag op kohier

gebracht
Blijkens mededeling van het Ministerie van Financiën brachten de RUksmid.
delen in november op f 538,3 miljoen
tegen f 528,9 miljoen in oktober j.l. en
t 593,1 miljoen in november 1954. Het
totaal van de eerste elf maanden kwam
daardoor op f 5.803,7 miljoen
tegen
t 5.612,1 miljoen In de overeenkomstige
periode vin verleden jaar.
In november beliepen de ontvangsten
uit hoofde van de gezamenlijke kohierbelastingen f 220,9 min. tegen f 175,8 min.
in oktober en f 263,8 min. in november
1954. De toeneming • t.o.v. de vorige
maand is vooral het gevolg van het geleidelijk ruimer binnenvloeien van betainlingen van voorlopige aanslagen
komstenbelasting 1955. Daar in de verslagmaand f 592,1 min. werd opgelegd,
vergeleken met gemiddeld f 200 min. in
de vorige maanden, steeg het nog in te
vorderen bedrag met f 371,2 min. tot het
hoogste niveau van dit jaar. n.l. f 1.572.2
min. Het nog in te vorderen bedrag zal
in de komende maanden een geleidelijke vermindering ondergaan in samenhang met de betaling van voorlopige
aanslagen vennootschaps- en inkomstenbelasting. Uit hoofde van de vennootschapsbelasting werd in november eveneens een uitzonderlijk hoog bedrag opgelegd, n.l. f 376,4 min.
De nlet-kohlerbelastlngen brachten In
de verslagperiode in totaal t 317,4 min.
op tegenover in de
overeenkomstige
maand van het voorgaande kwartaal
f 339,8 min., f 353,1 min. in oktober en
f 329,3 min. In november 1954.
De daling hangt o.m. samen met het
teruglopen van de opbrengst van de
omzetbelasting
van f 110,4 min. in
augustus tot f 80,5 min. in november.
Restitutie van belasting over voorraden
als gevolg van de recente wetswijziging
heeft de opbrengst in de
afgelopen
maand ongunstig beïnvloed.
Ook de
ontvangsten uit hoofde van de loonbelasting lagen op een lager niveau. De
opbrengsten in augustus en november
Beliepen resp. f 74.8 en f 69,1 min. De
per 1 september j.l. van kracht geworden tariefsverlaging is hierbij van invloed geweest. De vereveningsheffing
bracht met f 27,8 min. een nagenoeg
gelijk bedrag op als in de vergelijkbare
maand van het voorgaande kwartaal.
Uit hoofde van de dividendbelasting
vonden ook in de afgelopen maand
zij het tot een gering bedrag
per saldo terugbetalingen plaats. De opbrengst
van dit middel in de eerste 11 maanden
van registratie en successie vertoonden
min. tegenover in de overeenkomstige
periode van het voorgaande jaar f 80,8
—

—

min.

Aan invoerrechten werd in november een relatief hoog bedrag geïnd
en wel f 58.6 min.. Ter verklaring zij
medegedeeld, dat de ontvangsten uit
hoofde van het bijzonder invoerrecht
op benzine in de afgelopen maand hoger dan normaal zijn geweest.
Ook de opbrengsten van de rechten
van rigstratie en successie vertoonden
een stijging ten opzichte van de ontvangsten in de voorgaande maanden.
Bedoelde middelen brachten resp. f 7,8
en f 11,8 min. op tegenover in de eerste
10 maanden van dit jaar gemiddeld
resp. f 5,7 en f 9.2 min. Daarentegen
beliepen de ontvangsten uit hoofde van
het zegelrecht slechts f 3,9 min. tegenover in oktober j.l. f 4,6 min. De daling is voornamelijk een gevolg van
het feit, dat in de verslagperiode tengevolge van de geringe omzetten ter beurze de baten aan beursbelasting ongunstig zijn beïnvloed.

I.
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OSCAR
Verwisseling cum. pref.
aandelen v.d. Bergh
en Jurgens geslaagd

Tekort op handelsbalans steeg
tot

f1823
84

Dekkingsperc.

(86)

Interne reserveringen beïnvloeden

tussen winst en omzet

In de algemene jaarvergadering van
aandeelhouders
Kon. Ned. Mij. voor
Havenwerken werd naar aanleiding van
een vraag over de ongunstige verhouding tussen winst en omzet van bestuurszijde verklaard, dat deze verhouding
beïnvloed wordt door interne reserveringen, Als deze niet meer nodig zUn.
zal de verhouding beter worden.
Het bedrag, dat op de bankrekening
is binnengekomen voor het werk Zonguldak in Turkije bedraagt f 3,2 miljoen. De bankschuld is daardoor ver.
minderd. De boekwinst op bovengenoemd werk, dat zeer bevredigend is
verlopen, is voor het grootste deel verwerkt in de balans per 31 december
1954.
Desgevraagd verklaarde de directeur,
de heer J. G. Drabbe, dat er zich met
betrekking tot werken in Turkije geen
betalingsmoeilijkheden voordoen. Overigens zijn de vorderingen verzekerd.
Het proces over de liquidatie van een
jaaropgeleverd werk, waarvan het
verslag melding maakt, heeft betrekking op Egypte. Aan de afdeling „studiebureaus" is een contract gegund voor
het opstellen van een ontwerp voor een
waarde van f 12 miljoen. Het contract,

In de vergadering van de Raad van
Bestuur van Unilever Limited te Londen rijn de heren: ir. G. D. A. Klijnstra en R. H. Siddons. beiden te Londen. tot leden van die raad benoemd.
Aan een binnenkort te houden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Unilever N.V. te Rotvoer een. zij het ook geringe, daling te terdam zal worden voorgesteld beide
zien van 10 miljoen gulden.
heren eveneens tot leden van de Raad
Het deficit op de handelsbalans vervan Bestuur van Unilever N.V. te bemeerderde in november 1955 met 168 noemen.
miljoen gulden.
De invoer is van november 1954 op november 1955 gestegen met 19 %, de uitvoer met 9 %. Voor het maandgemidAmsterdamse wisselmarkt
delde van januari tot en met november
29 dec. Contant. Londen 10 62'i —lOM'4,
bedroegen deze percentages bij in- en
New York 3.82+1—3.03 tV Montreal 3.B3'i—
uitvoer resp. 14 en 11.
3.83'è, Parijs 1.0795—1.0815, Brussel 7.60'i
Het deficit op de handelsbalans sinds —7.61'i. Frankfort 90.66—90.76, Zürich 88 71
het begin van het jaar bedraagt 1.823 —86.89, Zürich Ivr. fr.) 89.33—89 43. Stockholm 73.15—73 25, Kopenhagen 54 94—55.04,
miljoen gulden. Dit is 447 miljoen gulArf.
den meer dan het deficit in de dien- Oslo 53.07—53.17, Milaan 60.61—60.71,
dollar 3.76»i—3.7714, Jap. verr. dollar
overeenkomstige periode van het vo- verr.
3.76
3.77!», Turkse verr. dollar 3.79—3.80.
rige jaar.
TERMIJNNOTERINGEN

(1376) miljoen

Jaarvergadering Kon Ned Mij. v. Havenwerken

verhouding

in de eerste elf maanden van 1954. Het
tekort op onze handelsbalans is derdat deze afdeling 4 jaar werk zou behalve in de elf maanden van 1955 gezorgen is echter nog niet getekend.
stegen tot ƒ 1.823 miljoen tegen ƒ 1.376
Het belangrijkste werk dat in uitvoe- miljoen ln dezelfde periode 1954.
te
ring is, is dat in Mersiu (Turkije). Het
dekkingspercentage
deze
elfin
Het
waarde
vertegenwoordigt een
van t 60
Voor een groot deel van
a 70 miljoen en heeft een duur van 4J4 rraandelijkse periode varr 1955 bedroeg
dus 84 tegen 86 in dezelfde periode van
tot 5 jaar.
1954.
1956 goed van werk
De directie houdt zich op het ogenIn november 1955 nam de invoer ten
blik bezig met het probleem van het
opzichte van de vorige maand toe met
lage kapitaal. Een verhoging zou echvoorzien
98 miljoen gulden, daarbij gaf de uitter geen invloed hebben op de omzet.
Nog werd de mededeling gedaan van
De directie van de Kon. Ned. Grofhet feit, dat de heer K. van den Bos
smederij te Leiden herinnert in een tuszijn functie van directeur heeft neergesentijdse mededeling over de gang van
legd.
zaken, er aan dat zij reeds in haar verweer RUBBERTERMIJN MARKT AMSTERDAM slag over 1954 schreef, dat men veelal
30 dec. Stemming: kaim. Omzet: 90 ton. met weinig aantrekkelijke prijzen geWeekomzet: 210 ton. Maandomzet: 32t>0 ton. noegen
moest nemen. Aangezien de beJaaromzet: 56.555 ton. Jan. 3.68 (3.68). febr.
(3.66).
mrt.
3.66
opdrachten voor een deel een
3.64),
jan.
3.66
3.64
-mrt.
trokken
aanzien,
Naar het zich laat
zullen de
resultaten over 1955 het bestuur van (3.66), apr. 3.48 (3.48), mei 3.46 (3.46), juni lange looptijd hadden," en dus eerst in
3.44), apr.-juni 3.44
3.44), Juli 3.30
3.44
Heemaf aanleiding geven aan de alge13.27), sept. 3.24 (3.24), dit jaar tot afrekening kwamen, onder(w.30), aug.
mene vergadering van aandeelhouders juli-sept. 325 3.27
(3.25).
gevolgen daarvoor te stellen op de gewone aandelen
LIJNOLIETERMIJNMARKT R'DAM
30 vond men de nadelige
eenzelfde dividend, namelijk 12%. als dec. Voorlopige omzet: 30 ton. Noteringen: van nog in 1955.
jan. 110.05 (108.60), mrt. 110.30 (109.20), mei
over 1954 uit te keren.
In de loop van dit jaar viel er op
105.50 (109.00), juli 108.90 (108.10).
het stuk van de prijzen verbetering te
KAASMARKT ALKMAAR 30 dec. Com-

Ned Grofsmederij kampt

lage prijzen

met

MARKTEN en VEILINGEN

Heemaf verwacht
12% dividend

(

(

(

-

Verhoging vrachtprijzen
Europa—Ver. Staten

constateren, maar daartegenover staan
weer kostenverhogende factoren, t.w. de
verhoging van lonen en salarissen, welDe Meyer Line, die diensten onderke eind 1954 tot stand kwam en de aanjuli, aug., sept., okt., nov., dec.
(67).
houdt van Antwerpen, Rotterdam, BreCACAOTEKMIJNMARKT A'DAM
30 houdende stijging van de prijzen van
inen en Hamburg naar New York, Bahmaterialen en hulpstoffen.
dec. Stemming: kalm. Omzet: 25 ton.
timore, Norfolk en Philadelphia, maakt Weekomzet 100 ton, maandomzet 940 ton,
De werkplaatsen zijn reeds voor een
Noteringen:
jan.
bekend dat
in verband met de steeds Jaaromzet 34080 ton.
deel van 1956 van werk voorzien.
groot
mrt.
2.58—2.59
stijgende exploitatiekosten genoodzaakt 253'i—2.55 (2.55—2.56'/,).
De produktie-capaciteit wordt echter
is de vrachtprijzen van Europa naar de (2.59—2.60',j), mei 2.60'j—2.62'a (2.61—2.63).
(2.64—2.66), sept. 2.66—268 nadelig beïnvloed door het gebrek aan
Juli 2.63—2.65'.i(Opgave
Ver. Staten met ingang van 1 maart 1956 (2.67—2.681/
j).
firma Hcslenfcld).
werklieden Als middel ter verhoging
verhogen.
te
De president-directeur van General
GRAANBEURS LEEUWARDEN 30 dec.
van de produktie blijft dus slechts over
Rode tarwe f 24.50—26.—, zomergerst f 23.50 een voortgaande rationalisering van het
Motors Corporation heeft verklaard, dat
—25.50, haver 1 22—24, groene erwten f34 bedrijf, aldus de directie.
de autoproduktie in de Ver. Staten in
—37.
1956 12% beneden do recordproduktie
KAASMARKT LEEUWARDEN, 30 dec.
van 1955 zal blijven. Hij voorspelde, dat
Gouda volvet i 2.16—2.18, Edammer 40 pl.
in 1956 7.060.000 auto's zullen worden ge1.89—1.81.
In een buitengewone vergadering van 1 1.86—1.88, broodkaas 40 plus
KOFFIETERMIJNMARKT A'DAM 29 debouwd tegen bijna 3 miljoen in 1955.
aandeelhouders Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot MIJ. is de heer P. Dijkstra, dicember. Stemming: nauwelijks prijshouDaarentegen heeft de directeur van recteur,
wegens het bereiken van de pendend. Omzet: 105 ton. Noteringen: Mrt.
op
er
ververklaard,
dat hij
Chrysler
sioengerechtigde leeftijd afgetreden. In de 224—226"/, (227 —2271i. 227 ged.), mei 215—
trouwt, dat de toeneming in de vraag vacature is benoemd de heer M. C. Kieft, 217(i
Juli 207',i—209, 208 ged.
(208—209, 208',j ged.), sept. 204—204',», (205
adjunct-directeur.
naar auto's zal aanhouden.
missienotering fabriekskaas 1 1.91.
COPRATKRMIJNMARKT A'DAM 30 december. Maandomzet: nihil. Noteringen:
jan., febr., mrt., apr., mei. juni, 67 (67',«),

General Motors verwacht daling in
autoproduktie

-

-

-

Directiewijziging

£

financiële correspondent in Bonn)
het thans ten einde lopende jaar zijn in West-Duitsland 550.000 nieuwe
woningen gebouwd. De Bondsregering streeft er naar de financiële voorwaarden te scheppen, om het ook in 1956 mogelijk te maken een ongeveer
even groot aantal te produceren, want het gebrek aan woonruimte is nog altijd
zeer groot en kan slechts opgeheven worden door een bouwactiviteit, die nog
verscheidene jaren met de huidige intensiteit voortgezet wordt. Daarom heeft
de Bondsregering in haar begroting voor 1956 weer een bedrag van D. M. 500
miljoen bestemd voor subsidie van de zogenaamde „sociale woningbouw", dus
voor de bouw van woningen met een lage huur.
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WOOLTO*

per kg
23/12 27/12
108
108
108
108
108
108

jan.

febr.

mrt.

28/12
108
108
128

29/12
108
108
108

Omzet
Australische soorten
Belg. frs per kg
23/12 27/12 28/12 29/12
Jan.
141'Ab 141>ib 141>/,b 141»« b
febr.
141',4n 141»in 141'/in 141»4 n
—

mrt.

Omzet

#

«

—

—

pene*

8
9
9

—

—

—

In

—

—

—

3
3

—

—

—

3

-

—

60
70
85
90
Zw. kr. O. kr. N. kr.
_J_47
A
-11—9 —12
A
—16 —13 —20
A
—20 —17 -27
A
—24 —22 —29
—34
—32 —30
—35 —40 —40 —IA
_45 —50
—60 —IA
l>,i
—50 —60 —70
—

a

—

U —22
'b —26

—

—

—

30/11
108
108
109

—

—

30/13

141'.«b

141»«

l*:«ib 141", b 141", n
141 b 141>'«b
3
10
9
21
IS

WOLMARKT ROUBAIX

in Franse fr* per kg
23/12 27/12 28/12
1025
1030
1030
Jan.
1030
1030
1030
febr.
mrt.
1030
1030
1030
13
13
4
Omzet

29/12
1030
1030
1030
8

30/12
1035
1035
1030
—

Olies en A.K.U. in N. York
29 dec.
AKU 44!'.

Kon. Olie 84',i—»« (84'i—W.

—

<44'/a

).

New York wederom nauwelijks

prijshoudend

(Van onze

In de eerste jaren na de stichting
van de Bondsrepubliek.ging het initiatief van de woningbouw voornamelük
uit van de staat en de gemeente. Nog
in 1953 kwam bijna de helft van het
totale bouw-volumen voor rekening
van de overheid. Intussen is het accent
meer op de particuliere woningbouw
komen te liggen. Dit jaar bedroeg het
aandeel van particuliere opdrachtgevers
reeds 75 procent. In dit feit weerspie-

—

A
A
A
A
fi

—

2'.l
3'i
4'i

—

Fr. fr. B. fr. D.M. Zw. fr.
10 P»«
1
—11

f

C

1

—

K.N.S.M.

Aandeel van particuliere sector
thans 75 procent

Buitenlandse handel
niet structureel
veranderd

Raad van Bestuur
Unilever

In eerste elf maanden van 1955

De Raad van Bestuur van Unllever deelt
mede, dat van het aanbod tot verwisseling van 6 pet. cum. pref. winstdelende
aandelen A en B Van den Bergh's en
Jurgens' Fabrieken tegen 6 pet. cum. prei.
aandelen Unilever vrflwel volledig ls gebruik gemaakt. Slechts een bedrag van
nominaal f 3.200.— 6 pet. cum. pref. winstdelende aandelen A en een bedrag van
nominaal f 1.400.— 6 pet. cum. pref. winstVolgens de door het C.B.S. samendelende aandelen B staan nog bü het gestelde voorlopige gegevens bedroes
publiek uit.
de waarde van de Invoer ln november
1955 ƒ 1.145 miljoen (v. m. ƒ 1.047 miljoen en nov. 1954 ƒ 967 miljoen), terwijl
voor een waarde van ƒ 977 miljoen (v.
m. ƒ 987 miljoen en nov. 1954 ƒ 894 miljoen) werd uitgevoerd. Het dekkingspercentage bedroeg 85 (v. m. 94 en nov.
1954 93 Z).
De totale invoer in de eerste elf maanden 1955 is hiermee gekomen op ƒ 11.142
miljoen tegen ƒ 9.736 miljoen in dezelfde periode van 1954, de uitvoer bedroeg
ƒ 9.317 miljoen tegen ƒ 8.360 miljoen

Dit jaar ruim half miljoen nieuwe
woningen in West-Duitsland

BBC. light progr.. 1500 en W 7
12.43 koorzang. 13.15 dansmuz.. 15.00 ork.huisvr., 10.00 kleuters, 10.13 gram., 10.30 conc.. 18.43 fanfare-ork., 19.30 dansmuz.
ben je zestig?, 11.00 zieken, 12.00 Angelus, 22.00 koorzang, 23.13 dansmuz.
12.03 amus.muz., 12.33 gram., 12.53 zonnewijzer, 13.00 nieuws, 13.20 dansmuz., 13.40
NORDWESTDEUTSCHER RUNDFUNK.
accordeonork., 14.00 boek,
14.10 gram., 309 m: 12.00 omr.ork., koor en sol.. 13.15
14.40 vocaal ens., 15.00 kron, letteren en vrolijke muz., 14.00 volksliederen-orato15.40
harmonie-ork.,
kunsten.
18.00 rium. 14.30 kamermuz., 18.00 amus.muz..
schoonheid v. Gregoriaans, 18.30 jeugd, 18.45 La Belle Hélène, operette. 0.04 klas17.00 Musette-ork-, 17.20 jeugd. 18.00 sieke muz, 0.23 dansmuz.
gram., 18.40 lnstr. octet.
19.00 nieuws,
19.10 verz.progr. militairen, 20.00 LichtFRANKRIJK, nat. programma. 347 m:
baken, 20.20 grootboek 1955, 21.10 Oude14.17 symf.ork., 18.55 kamermuz., 18.15
jaarsavond-progr., 22.30 per saldo, 23.00 pianorecital, 19.» vocaal conc.. 20.00
nieuws., 23.15 Esperanto, 23.25 gram, amus.muz., 22.13 gevsr. muz.
23.45 Te Deum en gebed, 24.00 Nieuwjaarstoespr., 0.05 gram., 0.15 gevar. muz
BRUSSEL. 324 m: 18.00 accordeonmuz..
NCRV: 0.30 toespr., 0.4 J gram.
18.45 Eng. les, 17.20 liturgische gezangen
17.45 zang en piano.
HIILVERSUM 11, 298 m.
VARA: 7 00
484 m: 12.13 gevar. muz.. 18.00 Bel Cannieuws, 7.10 gym., 7.28 gram.. 8.00 nws., to, 17.15 jazzmuz, 20.00 gevar. muz. 23.39
8.15 gram., 8.55 vrouw, 9 00 gym. vrouw, dansmuz.
9.10 gram. VPRO: 10.00 caus., 10.03 piot.
pr. VARA: 10.20 continubedrijven, 11.33
ENGELAND. BBC, European Service
altviool en piano, 12.00 orgel, 12.33 gram., Uitz. voor Nederland: 17.45-18.15 Nieuws
13.00 nieuws, 13.20 swingmuz, 13 45 sport, Overzicht van het Jaar. (Op 224 en 49 m'
14.00 Jeugd, 14.35 muz. c»ui.. 14.50 gram.,
15.20 Gronings progr., 15.45 Radio Pht'h.
DUITSE
TELEVISIEPROGRAMMA'S'
Ork.. 18.35 caus.. 16.50 gram., 17.13 rep., 16.30 V. d. kind. 17.00 ln de T.V.-dieren18.00 nieuws. 18.20 amus.muz., 18.45 regetuin. 17.15 Progr.overz.
20.00 On zoek
ringsuitz.,
19.00 artistieke staalkaart. naar de verloren tUd. 20 45 Ballet. 21.00
VPRO: 19.30 prot. pr., 20.50 caus., 20.55 Omr.ork. 21.30 DrehbUhne zum Jahres
nieuws. VARA: 21.00 cabaret, 22.00 gevar schluss. 21.40 Op bezoek bU Msrgot Hielprogr., 23.15 nieuws, 23.30 op de drempel. scher. 22.20 Gevar. progr.
24.00 N.V.V. VPRO: 0.30 gevar. muz.
BELO. TELEVISIEPROGR. Franse uitz
WIJ
KIJKEN NAAR TELEVISIE 19.00 Nieuwe film. 19.30 Jsaroverz. 1955
20.15
Act.
Cees
VARA:
20.30
de Lange 20.13 Journ. 20.40 Gevar. progr,
ontvangt! 21.13 Filmscènes.
21.23 Een
Oudejaarsavond ln St.-Germaln des Prés
BELG. TELEVISIEPROGR
Vlaamse
22.13 Zij zijn niet thuis.... NTS: 22.35- uitz.: 17.00-18.00 V. d. jeugd. 19 30 Nw«
23.20 Mensen komen,,.,
mensen gsan 19.53 1955 ln beeld. 20.13 Tekenfilms 20 4"
filmprogr.
1955 in beeld. 21.10 Feuilleton. 21.33 1935
ln beeld. 2203 Voetltchtparade 1953. 22.3'>.
BBC,
ENGELAND.
home service. 330 0.30 Oudejaarsavondprogr.
Morgengebed. 8.00 nieuws. 8.13 gram., 9.00

:

—206, 205 ged.), dec. 201'^—202, 201 >2 ged.
(2021a—203Va. 201',i ged.).
MAISTERMIJNMARKT R'DAM 29 dec.
De verdeelNEW YORK. 29 dec.
Noteringen: Jan. 24.50 (24.50), mrt. 21.67',i de stemming van
afgelopen dagen
de
(24.70),
juli
24.67',i
(24.65), mei
24.67' i werd wederom voortgezet onder tame(24.65).
lijk actieve handel.
KOFFIETERMIJNMARKT R'DAM
29
Tegen het middaguur waren fracdec. Stemming: kalm. Noteringen: mrt.
22514 —226',i (227—228),
mei
2151i—217 tionele koersveranderingen naar beide
(217—218',i), juli 206',i—207 (207'/,—208',i ), zijden te zien. Staal, automobielwaarsept. 203—204 (204',i—205), dec. 199—
den •en mijnbouw en spoorwegfondsen
(200—201',2).
lagen iets vaster in de markt. Delaware
VARKENSMARKT BARNEVELD 29 deen Hudson stegen $ 2 op het voorstel
cember. Aanvoer 100 «tuks. Prijzen: bigtot stocksplit.
stuk.
gen 1 45—56 per
In het middaguur lagen chemische
PLUIM VEEMARKT BARNEVELD 29 de- fondsen vaster in de markt met wincember. Aanvoer circa 48.000 stuks. Prijsten van 1 tot 2 dollar.
zen: slachtkippen t 2.15—2.25, witte kipBij het slot daalden
i koersen en
pen
1 2.25—2.30, slachtkuikens £ 2.25—2.50,
zware kuikens £ 2.55—2.75, per kilogram.
Eiermarkt Barneveld 29 dec. Aanvoer:
(1.990.000) Share»
Omzet 2.190.000
f 1.500.000 stuks. Notering: f 14 25 tot {16.75,
28/12 29/12
28/12
29/12
algemene prijs f 15.25, kiloprijs 1 2.54, baAir Red
sis 60 gram.
40% 39% J.enLaugn 49% 50
COÖP. EIERVEILIXG BARNEVELD
-29 All Chem 11514 1141', Kan» Clt» 771* 76%
Al Co
83% 84% Kennec
115% 115
dec. Week.nanvocr circa 1.0000.000 st., waarKrögei
van 317.000 geveild. Prijzen: eieren van 48 Am Can
46% 47
45
45%
Am
CS
52%
—14.96,
tot 59 gram f 13.20
59 tot 61 gram
66% 66% Lockheed 53
Am
gram
69
t
C.van
S7U
67
Lonestai
72
15.35—17.54.
71%
1 15.09—15.26, 61 tot
Am Enki
»4V, 4414 Mc M BI
42%
42
EIERVEILIXG S. B. E. BARNEVELD
Am r p«» 1414 141; Mar Oep
42%
42%
29 dec. Aanvore 504.000 stuks. Prijzen: Am Hl L
iS<4 3% Montg W 93% 93%
van 55 tot 59 gram t 14.50—14.D4, Am
eieren
Loc
39%
>.2U 22% Nat Blac
39
van 59 tot 61 gram t 15—15.19, eieren van
C 4
Nat. Can
13% 13%
61 tot 66 gram £ 15.14—16.65. alles p. 100 st. ÏS
Nat c,,h
363J
3B
VEEMARKT LEEUWARDEN, 30 dcc.
Am Rad
23% 23% Nat F G t 20'4 20
Stieren f 2.55—2.78 per kg slachtgcw., vette Am S Re
49*4
48S
Nat Dalr» 39% 39%
koeien, le kwal. f 2.52—2.86, 2e kw. f 2.30— Am steel
42
41 T 4 Nal Dt»t
21% 21*4
melk- en kali2.51. 3e kwal. f 1.95—2.25,
Am
|B0'4
r.1
18014 Nat Gvp» 5m 50%
koeien f 500—975, pinken f 350—550, grasTob
Am
71'4 80% Nat Steel
kalveren f 175—350. nucht. kalv. f 45—56,
70% 70%
Cnpp
70
N Y Cent»
45% 45%
vette en weideschapen f 85—115, lammeren An
{ 80—110,
81«4 81'4
oude varkens f 1.55—1.70. vette Ar.Fuel O .»»« 31% •<! 4%*
A
G
60%
1.70—1.80, zouters £ 1.71—1.76, big18", 18% Norf Weai 60
biggen
fi6 H
gen £ 25 —58, lopers £ 59—100, paarden £ 500 Arm Stee. 53', 54-4 N Am Aru „
—P25. Totale aanvoer 3325.
N Am R
49 4 49 ib
Atl Re
«V
oS
35», Mnr-th Paf 75% 74iie
KAASMARKT LEIDEN, 30 dec. Aangevoerd: 11 partijen Goudse kaas. Notering: Atom Ed 5-60 5 631 Pa0 Gil
49% 49%
Baldw
L
14H 14«» p, e Dgh» 39V4 39
Goudse le soort £ 2.28—2.31. Goudse 2e
soort £ 2 22—2.27.
Balt Ohie 46*4 46% p tr am P
36% 36H
93
93
Aangev.: id 4%%
pmn R H 25S 25%
VEEMARKT LEIDEN 30 dec.
21%
5PS 57% Pepsl Col» 22
2295 stuks. Notering: stieren, slacht £ 230 Bendl*
58
—2.70, melkkoeien £ 780 —1050, vette koeien, Beth Stee 16?% 163»', ph Dn<1
Boeln»
81S
82
78'i 7»'4 Phll Pet»
schoon £ 2 35—3.—, vare koeien £ 550—780,
Hrar 1 rai
7
7
vaarzen £ 600—850. pinken £ 355—520, graspnwe i H
56
56%
kalveren £ 200—360, nuchtere kalveren sl. Hneg» M
21% 21%
9E%
1 no
£
33«4 33%
40—58, nuchtere kalveren lev. £ 135—145, Brit A Oli 26'4 37i', pjih S G
Hurlt
M
RjreOI?
vette
18%
16%
vette schapen
lammeren
100—125.
37%
Burrough. 30% 30%
£ 235—310,
drachtige
zeugen
491; 46»;
f 90—130,
rt>d c
schrammen £ 55—95. biggen £ 30—42. geiten Can Brew 30b 30Uh n eD steei
<8
47%
£ 25-35.
Cana flim 3399 36.12 Revn Tot 52'4 53
KATOENNOTERING R'DAM 30 dec.
Can Pae
33N 33% H trh f Oll
78% 78%
US A. strirt middling I—l/32 inch staple J'-.Ctl R
84S 84%
6614 65% R Dlltch
J
£
35% 3S%
3.42' V (3.42 ;>. Mexicaanse strirt middling Cerr P
61% 63% Saer» R
kg.
3
£
84'«)
42'j
inch
per
I—l/132
2.83 4 I 2
Ch Voughi 43"4
67'i 67%
W
s4 %
(Jfm Fnol7 13117 111
-

Wij luisteren naar
HILVERSUM

Emigranten Krijgen krachtens een
nieuwe regeling, na vestiging in het
buitenland, de revenuen van hun vermogen naar keuze op een Rekening
~K" of een Rekening „T" afgerekend.
Voor emigranten naar een EBU-land of
naar een land, dat behoort tot het monetaire gebied van een EBU-land, betekent de nit-uwe regeling, dat rij desgewenst hun gehele vermogen getransfereerd kunnen krijgen.
Emigranten naar dollarlanden kunnen
eveneens hun vermogen getransfereerd
kragen, daar zij ten laste van hun tegoed op „Rekening K" effectendollars
mogen aankopen.
De bestaande faciliteiten voor emigranten blijven gehandhaafd, met dien
verstande, dat zij bij hun vertrek aan
deviezen kunnen meekrijgen: voor gezinshoofden en alleenstaande personen
f 4000, voor gezinsleden elk f 2000 en
voor huisvesting en/of zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf
f 25.000.

n

V.S. weer grootste
producent

Betalingen uit dienstenverkeer
aan niet-dollarlanden vrij

1

op nieuw record

Deviezen verkeer verruimd

geit zich de groeiende capaciteit van
particuliere kapitaalmarkt, die in
de
1955 ongeveer D.M. 4.5 miljard voor
dn woningbouw opbracht en in 1956

minstens dezelfde som -il kunnen fourneren.
In het komende bouwseizoen zal men
zich meer dan tot nu toe gaan toeleggen op de bouw van ééngezins-woningen en kleine landhuisjes, nadat in het
verleden meer het accent lag op de
hoge
etage-bouw, waardoor de acute
nood het snelst verholpen kon worden.
Ook de aanvankelijk geringe kwaliteit
van de nieuwe woningen is meer en
meer verbeterd en zal evenals de grootte verder opgevoerd worden.
Men is in Bonn overigens niet van
mening, dat de toekomstige grote militaire bouwprojecten de verwezenlijking
van de woningbouwplannen zullen verhinderen. Het reeds thans merkbare
gebrek aan arbeidskrachten, dat grote
wil
moeilllkheden zou kunnen opleveren,
men door grootscheepse werving van
Italiaanse bouwvakarbeiders tegemoet
treden.
Het bedrag aan goud en deviezen
bij de Westduitse circulatiebank is dit
jaar gestegen met meer dan 155 miljard D.-Mark tot ruim D.M. 12 miljard.
Een vergelijking met de toename in de
overeenkomstige periode van 1954 toont,
dat in de laatste maanden een vertraging van het groeitempo is opgetreden,
waarvan men de oorzaak in een aanzienlijke vergroting van de invoer moet
zoeken.
Men houdt er In Bonn rekening inede,
dat, zelf» al zou de sterke vraag naar
buitenlandse eindprodukten In de toekomst iets afnemen, de betalingsbalans
toch niet meer die grote overschotten
te zien zal geven, dip karakteristiek
waren voor liet verleden. Anderzijds
hebben de pessimisten, die sedert enige
tijd van een totale structuurwijziging
In de buitenlandse handel «preken, zeker
ongelijk. Dat zou slechts dan het geval zijn, als de bondsregering zou besluiten, de grote deviezen overschotten
te gebruiken
voor de aankoop van
wapens In het buitenland. Het Is echter
niet te-verwachten, dat dergelijke Importen reeda het volgend jaar een dusdanige omvang tullen aannemen, dat
daardoor de deviezenvoorraad merkbaar verminderd sou worden.
Voor de daarop volgende Jaren zal
men echter met deze mogelijkheid en
daarom ook 'met een structurele verandering van de Westduitse buitenlandse handel rekening moeten houden.
■ Aan het einde van dit . Jnar zullen
de belastingfacillteiten, die tot nu toe
voor de export golden om de concur-

rentiecapaciteit op de 'wereldmarkt te.
verhogen, ophouden te gelden.
Dit besluit van de Bondsregering betekent voor de betreffende bedrijven in
totaal een hogere belasting van D.M.
240 miljoen. Zolang zij nog over een
goed gevulde orderportefeuille beschikken, wat vooral b(j de industrie van
investeringsgoederen het geval is, zullen zij daardoor nauwelijks in moeilijkheden komen. Men vreest echter, dat
zjj op de duur niet meer in staat zullen zijn te concurreren met bedrijven
van landen, zoals Engeland, die
aan
hun buitenlandse afnemers een lange
betalingstermijn kunnen toestaan. Hierdoor wordt duidelijk, dat het gebrek aan
eigen kapitaal de positie van de Westduitse exportbedrijven zwakker maakt
dan zü uiterlük lükt. Zü hebben
de
wederopbouw en de expansie voor een
groot deel met kredieten moeten financieren en hebben niet genoeg bewegingsom hun afnemers langdurige
vrijheid
kredieten te verlenen. Het is in dit
verband interessant te weten, dat de
totale kredietschuld van de Westduitse
bedrijven by de banken ongeveer D.M.
19 miljard bedraagt.

Depot Internationale
Belegging
De fondsenwaarde van het depot „Invermeerderd
ternationale Belegging"
Uitkeringsrekening
met
de
saldi
1954
periode
10 aug.
in do
is
15
van
aug.
t/m
1955 gestegen
f-15.625.000 tot f 18.374.000, een vooruitgang van ongeveer 18 pet.
Doordat in het afgelopen jaar participr.tiebewijzen werden geroyeerd, bleef
deze vooruitgang belangrijk ten achter
bij die van de beurskoers (32%) en van
de fondscnwaarde per participatiebewijs
<29%). Het aantal participatiebewijzen
naaide van 9800 tot 8950. Het royement
is te wijten aan de aanhoudende weibeleggers om
gering bij Nederlandse
Amerikaanse fondsen te verkopen.
De aanwezige kleine belangen bij
Belgische en Deense fondsen werden afgesloten, terwijl nieuwe belangen bij
Duitsland in de vorm van hoog rendement opleverende obligaties
werden
gevormd. Het reeds kleine belang bij
Indonesië werd verder in omvang verminderd. Het procentuele aandeel van
de Ver. Staten en Canada is enigermate
gedaald, dat van Nederland is gestegen.
Het aandeel de Ver. Staten bedroeg per
15 aug. j.l. 57.671. terwijl het aandeel
van Nederland 30,49% groot was.
De fondsenwaarde per participatiebewijs, vermeerderd met het evenredige
gedeelte saldi kapitaalrekening en uitkeringsrekening
was op 15 aug.
J.l.
f 2052.97 (v. J. f 1594,37).
De fondswaarde per part. bewijs „Belegging Nederland" komt per 15 aug.
j.l uit op f 9151,47 (f 705,59», die voor
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commiuiru

F.

„

lult

Stem
mrt

Mal»
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Beurs Zürich

ttr Bovei
Chad*

Franc

28/12 29/12
28/12 29/12
2035 2030 b K. Dutcr» 728 b 728
1405 1403
1540 1540 Soc B S
101 "n BS 1495 b 1490
100*»

Beurs Düsseldorf
28/12
AEG
218>4
Harp Berg 133%
KaltChem
Mannerm
186
—

29/12

28/12
218% Khein W 218
132 Siemena
263
275 Ver Glani 223",
SUhl
5"«
!84%Ver

29/12
218
261
223
s',b

54

54
87

56%

idem A

57%
16
41%
19*4
47%
35«4
34%
88
99
29
34%

Chrv«ler
Clt Serv
Column G
Com Ed
Con*t'nnr
Con» Ed
Con» Min
Con» Par
Cont Can
Cont Oll
Curt Wr

Decc»

Ooug Al»
Oup N

87%

16%

41

—

47%

35%
36
87%
98%
29

Slne | o,,

soce Vlc

Hanp

SthNGa»
ld 4% "73
South Paf
South Co

—

15% H%
88% 89

Beurs

—

—

Beurs Brussel

a

Beurs Londen
Br Am I
Cuna Kt

Court
Oe Beer»
II Ctiam

21/12
29/12
29/12
Induetrial»
73
74
109% ODllevei
M Eagle
5A
23S 23% sporen
Hhok
C
56%
45"« 46', Bond»
Tinto J
42',
3*é lltllltiw
42H
126% 128% H Duten «2>j 81% Commudlt
Sh»ll
Tr
48'»
48S
145' i 143% Commodlt locc
Moody
Stemming: kalm

28/12
109'4
58
56».

*

«nuth R»'
SUnd B>

st 011Ca ,
st 0)J
st oll n y
ster) Dr
Studeb P

Televlïlon
re*a» Crn
Tevaii rn«l
ridewate»
rram C
Un Par
On Aire»
Un Carb
On Corp
unEICnn
Un mil»
Un Ga»
U S Llne»
li.S Rubt
U S Stee'
iVell t.f
>Vem P Ei
*es»U A
Vhou»eE<
«llionCo
«Voolwortl
Vn* Sheet

gs

571;

prljsh. gemakk.

tuil
«ept

123% 123%
55*4 55%

20
20
110% 108
39% 39%
90%
50% 50%
l52
151%
58% 59%
10% 10%
12.5612.511
118% 119
13% 13%
33% 33%
42
42
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De moderne kunst en Pijke Koch
Een „nieuwe” academische richting?
Een nieuwe stijl ts in wording- Maar
daarbij is niet opzij te zetten de wet,
dat men niet in één handomdraai genie
of goed schilder wordt. Ik geloot dat
de meeste critici het eigenlijke, het
wezenlijke van de moderne schilderkunst
niet begrijpen. Bij hen, die verEijk
G.
d.
v.
heer L.
te Helmond
hebben, ziet men aan
belangstelling
der
schrijft ons het volgende:
degenen voor wie alles
de
ene
kant
Naar aanleiding van de critiek
heet, en aan de
van de heer Engelman in „De Tijd" van goed is, wat „modern"
op wie oude
groep
andere
kant
de
17 december J.I. zou ik gaarne enige op- waarden drukken als een zware belasmerkingen maken.
ting en die de nieuwe academische stijl
Dat hij Pijke Koch omhoog trekt is a priori verwerpt, hem de gelegenheid
een normale zaak. het is een daad van zelfs niet gunt om te werken. Een
rechtvaardigheid, al is het óók waar.
„reële" vorm, dat geef ik toe, is noodals hij schrijft dat er in diens werk in- zakelijk, maar de nieuw ontdekte movloeden te vinden zijn, o.a. van Mangelijkheden dienen erbij inbegrepen te
tegna („Sint-Sebastiaan" uit Hofmuseum zijn. Beseft men dit, dan zal men oude
te Wenen). ledere schilder, dus ook kunst niet vergelijken met een jonge
Koch, probeert zijn „invloeden" te verstroming, zonder van andere criteria
werken en in zijn eigen werk gestalte uit te gaan. Ik herhaal, dat ook Charte geven. Maar in één ding vergist u tres andere waarden heeft dan Michelzich erg. Zijn alle andere modernen, Angelo. In het jaar 1955 leven wij en
die nu up-to-date zijn, nu niets meer we erkennen andere waarden dan onze
waard?
voorgangers. Niet voorstellingsloos. dat
U haalt het voorbeeld „Appel" aan. is te mager, maar een kunst zonder inUw vergissing bestaat niet hierin, dat vloeden van het moderne leven is óók
u Koch met Appel vergelijkt, doch zij te steriel (dit slaat niet op Koch).
bestaat wel daarin: Koch heeft, als Hebben de jongeren behoefte aan een
academische vorming, men geve hun
basis, een klassieke opvoeding, academisch misschien, cn laat al het schone er een die niets verwaarloost van het
en inspiratie-volle uit de traditie niet goede dat ook in ónze tijd is te vinden.
graag los. Hij voegt zelfs nieuwe ele- En dit behoeft niet te betekenen, dat
menten daaraan toe. De modernen heboude waarden cn wijsheden hebben
ben géén academische invloeden, maar afgedaan.
beïnvloed, geschoold zijn ze wel degelijk. echter door Klee. Picasso, Matisse,
Het bovenstaande stuk is van redacVuillard, Campigli, Kokoschka, om de tiewege
een weinig bekort, alleen in
sterksten maar direct te noemen. De
zoverre
de schrijver in herhalingen
modernen moeten eerst in een totaal
dus zonder de
dreigde te vervallen
nieuwe academische stijl werken, aldraad van zijn betoog te schaden.
vorens zij aan het schilderen in „hoogste" betekenis toe zijn. Die nieuwe acaDe heer r. d. Eijk schijnt tot de ,/edemische richting wijkt dan totaal af -matigd" moderne richting te behoren,
van die van Pijke Koch. Haar mogemaar dat niet alleen, zijn opmerkingen
lijkheden zijn 0.a.:
wekken de indruk, dat hij de kool en
1. Een zeer sterk zwart-wit-wisseling, de geit wil sparen. Is hij niet in strijd
als Picasso bereikte in zijn „Trois Musimet de logica, als hij het prijzen van
ciens", als De Chirico in ziin werk de schilder Koch ~een daad van recht(meer op Italiaanse traditie gebaseerd). vaardigheid" noemt, zsljs toegeeft, dat
2. Het verschuiven van de kleur t.o.v. diens werk niet zonder invloeden van
de vorm (terwille van een hoger doel), het moderne leven is, en tegelijkertijd
zoals Fermeke dit een enkele keer toehen in staat van beschuldiging stelt die
paste.
zekere waarden der traditie niet willen
3. Een lijnvoering die nog „leeft" en losmaken? Zeker ij het illogisch, als
riet i* doodeekookt.
daar tenslotte weer op volgt, dat „oude
4. Een nieuwe anatomie (vergelijk waarden en wijsheden"
niet hebben aleens de beelden van de kathedraal van gedaan.
Chartres met Michel-Angelo. dan kan
Chartres „anatomisch" gezien wel inHet is ons niet duidelijk, waar de
heer v. d. Eijk „staat". Zijn „nieuwo
pakken).
Die nieuwe anatomie werd al uitge- academische richting" moet een vreemdwerkt door o.a. Steinberg. Was Leger soortige cocktail zijn, minder simpel
niet reeds bezig in zijn „Bouwers" die
nieuwe academische stijl een positieve
waarde te geven? Te veel nieuw materiaal werd blootgelegd om dit zonder
meer in een hoek te trappen.
Maar wat is de consequentie van die
nieuwe academische styi?
1. Men moet er mee bezig zijn geweest om er in te willen werken.
2. Veel hoge waarden, vaak een renaissancistisch ideaal, moet men prijshersteld van oen vrij langdurige
geven.
ziekte, wordt Mathias Kemp op
3. De inhoud proberen in overeenOudejaarsdag vijf en zestig jaar.
stemming te brengen met de nieuwe Een
ietwat stille, in zich zelf gevondsten.
keerde
man lijkt hij geworden, rnaai
Wel
wilonbegrepen
eens
een
keer
4.
misschien
is hij dat altijd .vel enigsdie
die
het
teveel
groep,
len blijven bij
Van Duinkerken haalde
geweest.
zins
aan oude historische waarden niet wil
verjaardag immers een
verliezen (daartoe behoort helaas vaak bij de zestigste
herinnering op uit 1924, Dan -en bijde gestudeerde criticus).
schrijZijn er modernen die in de titanen- eenkomst van jonge katholieke
in Tilburg, waar Mathias Kemp
opgave (door het genie van Picasso b.v. vers
maaltijd het
niet bereikt) al geslaagd zijn, of ten- aan het einde van degoed
herinner
dankwoord sprak. „Nog
minste gedeeltelijk?
ik mij de verbazing, waarmede zij tijKijk eens goed rond. in niet te beperkte kring, en u zult zien, dat het dens die speech vaststelden, dat Mathieu
dichter
antwoord is: zeer zeker. Namen zal ik Kemp, die zij als een ernstige tragiek,
kenden met een neiging naar
nu niet noemen.
Scherm niet te veel met doodlopende en die tijdens de vergadering in zich
steegjes als Appel. Noem zoiets in dit zelf verzonken, geestelijk afwezig had
gischenen, een bijzonder geestige man
stadium nog geen kunst!
was. Nu hij sprak en er een genoeglijke monkel over zijn blond gelaat
Advertentie
speelde, verbaasden wjj ons over de
goedmoedigheid van de heroïsche visio.
nair."
Kemp was in 1924 34 jaar. Vier jaar
tevoren had hij het bravourstukje uit-

Desintegratie der
cultuur?

De

'

•

•

•

dan de „Bouwers" van Léger, een werk
dat althans de verdienste van zijn eenleesbaarheid
voudige,
monumentale
heeft. Wat het „academisme" van Koch
betreft, een paar feiten kunnen volstaan. Hij heeft te Utrecht een paar
jaren medicijnen gestudeerd, is toen
gaan schilderen, maar heeft van niemand les gehad. Hij is autodidact, een
voorbeeld van de hoogte die men bereiken kan met aandrift, ernst, wil, intelligentie, psychologie
en inspiratie.
Behalve schilderijen heeft hij ook
prachtige tekeningen gemaakt, die echter weinig bekend zijn. De mooiste Nederlandse postzegels van de laatste 25
jaar zijn door hem ontworpen. Wie zijn
decor-ontwerpen voor „Halewijn" van
Willem Pijper kent. heeft nóg spijt dat
zü destijds door de regisseur terzijde
zijn gelegd. Het verblijf in Italië heeft
hem motieven cn manieren van uitvoering bijgebracht die zijn vroeger»
werk niet bezat. Er is echter een opmerkelijke neiging bij sommigen van
zijn beoordelaars, om koppig vol te
houden, dat hij tot en met zijn „Schiettent" (in het Museum Boymans) een
goed schilder was. en daarna alleen
maar een goed technicus. Dit oordeel
wordt o.i. weersproken door het werk
dat nu te Amsterdam hangt. Men moet
afwachten hoe de toekomst zal oordelen, die geen rekening houdt met de
vooringenomenheden van de dag van
vandaag.

Belet het waarderen van het werk
van Koch nu het waarderen van andere moderne schilder», zoals Vuillard, Matisse, Picasso, Klee, Kokoschka. Campigli? Geenszins. Ik i.eb
juist betoogd, dat men de zaken ran
geval tot geval dient te bekijken, en
zelfs van schilderij tot schilderij.
Wie de kritieken op beeldende kunst
in „De Tijd" gekegeld heeft gelezen,
kan weten, dat ik mij nooit beijverd
heb, om a priori een soort ran
kunst te veroordelen, die zich niet
houdt aan de zichtbare realiteit. Dit
doet goede beeldende kunst trouwens
nooit en te nimmer. Waar ik mij tegen gekeerd heb, dat is tegen de
stroom .van zwak epigonisme, waardoor we na de tweede wereldoorlog
zijn overvallen, tegen leuzen, slagzin-

nen en halve waarheden, tegen usurpatie van macht door de administrateurs der kunst, tegen de elementen
van reclame, show en geestelijk nihilisme, die het kunstleven en tentoonstcllingswezen

zijn

binnen gedrongen.

Tegen de pubers, die zeggen, dat zij

MATHIAS KEMP 65 JAAR
„De goedmoedigheid van de heroïsche visionair”

gehaald, om met een motorbootje tegen
de stroomversnellingen onder de Maasbruggen
op te varen. Toch lijkt het

van die jaren, dat Van Duinkerken uit zijn herinnering optekent,
no altijd te kloppen, al is zijn „hlond
gelaat" een beetje vergrijsd. In pezelschap lijkt hij gemakkelijk weggedroomd uit de gewone realiteit, bezig
met wie weet welke gedachten. Toch
kan hij, hoewel hij gewoonlijk bijzonder kalm zijn gedachten formuleert,
zeer fel uit de hoek komen, als er iets
ter sprake komt waar hij sterk belang
in stelt, of als er iets gebeurt, dat hem
ergert. Er blijkt ook altijd weer, dat
hij van bijzonder veel goed op de
hoogte is, dat hij over vele zaken heeft
nagedacht. Hij is niet alleen dichter en
literator, maar alle problemen,
die
Zuid-Limburg kent, heeft hij met grote interesse gevolgd, wat er bij de mijnen omging, wat er gedacht en gedaan
werd in de kwestie van de waterwegen,
hoe het staat met de vriendschappe-

portret
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Kleuteronderwijs
Onderwijzeressen blij
met nieuwe wet
Het spreekt vanzelf, dat de totstandkoming van de kleuter-onderwijswet
ook in de algemene vergadering van de
Aartsdiocesane Bond van Onderwijzeressen bij het Kleuteronderwijs, die donderdag in Utrecht is gehouden, met
vreugde begroet werd.
De voorzitster, mej. E. J. J. v. d. Kamp,
bracht daarvoor onder applaus van de
vele zuster- en lekenondcrwijzeressen
hulde aan minister Cals alsmede aan de
pioniersters van de landelijke federatie
in het bijzonder mej. Rogier. „De overwinning van de strijd voor de gelijkstelling", zo zei de voorzitster, „is voor
een groot deel aan haar te danken. Toch
zitten er aan deze wet enkele minder
prettige kanten en hier en daar zijn
reeds enige ontslagen gevallen. De vraag
is of dit wel nodig was". Mej. v. d. Kamp
raadde de slachtoffers aan zich spoedig
met het hoofdbestuur in verbinding te
stellen.
Mej. H. S. Rogier, voorzitster van het
Landelijk Verbond, die enkele punten
toelichtte
uit de kleuter-onderwijswet
en verschillende vragen beantwoordde,
betwijfelde of in deze gevallen ont*lag gerechtvaardigd was en wees er
op, dat elke school in januari, wanneer
de wet in werking treedt, aangesloten
moet zijn bij een commissie van beroep,
die daarover beslist. Zij was evenmin
blind voor de moeilijkheden, die kunnen ontstaan in plaatsen waar reeds een
is.
aanwezig
goede
subsidieregeling
Maar dit is in een overgangstijd niet te
vermijden.

In het algemeen moet men ontzaglijk blij zijn met de wet en zij betekent
voor alle steden en dorpen waar het
kleuteronderwijs nog niet was gesubsidieerd een grote vooruitgang. Een
foepele overgangsmaatregel is getroffen ten aanzien van de kinderen, die
1 oktober reeds waren aangenomen en
1 januari 3>4 jaar zijn. Zij worden dan
geacht 4 jaar te zijn en behoeven dus
niet naar huis gestuurd te worden.
Het schoolgeld zal voor het eerste
kind waarschijnlijk f 12.— en voor elk
volgend kind f 6.— per jaar bedragen,
doch het is geoorloofd meer te vragen.

lijke verhoudingen met de buurgewesten. Sinds jaar en dag schrijft hij daarover, ook in de functie van Limburgs

Internationaal overleg
van katholieke leraren
Eerste conferentie besloten
Donderdagavond is op kasteel Bouvigne bij Breda een internationale conferentie besloten van katholieke VHMOleraren uit Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk en Oostenrijk. Zij
heeft geleid tot overeenstemming van
een aantal praktische maatregelen ter
bevordering van een regelmatig internationaal contact. Bovendien hebben de
aanwezigen besprekingen gevoerd over
de wijze waarop men tot een blijvende
internationale samenwerking kan komen
van de katholieke leraren bij het VHMO
en welke internationale organisaties
hiervoor in aanmerking zouden komen.
Hierover zal men zich eerst in de nationale organisaties beraden aan de hand
van documentatiemateriaal, dat verzameld en uitgewisseld zal worden. Op
korte termijn zal een nieuwe conferentie worden gehouden om tot een definitief standpunt te geraken.
De katholieke lerarenvereniging St.Bonaventura heeft zich belast met het
voorbereidende werk voor deze conferentie, terwijl de vertegenwoordigers
uit België de mogelijkheid zullen onderzoeken
de bijeenkomst in België te
houden. Ten aanzien van de pedagogisch-didactisch problemen
werd besloten het katholiek pedagogisch bureau te Den Haag te belasten met een
nader onderzoek op dit terrein, in de
verschillende landen en aan de daarvan
de volgende conferentie enkele paedagogische onderwerpen voor te leggen,
die bij uitstek de belangstelling van de
katholieke leraren verdienen.
De algemene leiding van de conferentie berustte bij de heren H. J. König.
voorzitter van Sint Bonaventura, M.
Allesie, L. van de Laar, en dr. J. Nuchel-

Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen Zuster Heleni van de Zusters van
Liefde te Tilburg en mej. R. van Lint.
Na de algemene vergadering begonnen de ontwikkelingsdagen, die tot en
met vrijdag voortduren.
mans.

in die publicistische arbeid, anders dan
in zijn literair werk, eerder zijn kalme,
die hem
gematigde
goedmoedigheid,
rustig en met begrip doet oordelen, cn
slechts zelden zijn felheid.
Ook in de persoonlijke omgang is hij
zo rustig, komt hij eigenlijk pas goed
op dreef als hij praten kan over wat
hem na aan het hart ligt. Een wandeling door het oude Tricht is een van
de aantrekkelijkste ondernemingen, die
men met hem kan doen, zijn zangerige
de vele oude
spreektrant roept bij
bouwwerken, die in de stad staan,
flarden van het verleden op, waaruit
het vroegere leven plotseling begint
op te bloeien. Men kan zich dan wel
eens afvragen, of de stilte, die men al
sinds zijn jeugd bij hem waarnam, en
de eenzaamheid, die men zijn figuur in
de Nederlandse literatuur toeschrijft,
maar betrekkelijk zijn, in
mogelijk
hoofdzaak de afwezigheid van druk
menselijk gezelschap aanduidend, omdat
hij het zelf zo verkozen heeft:

gotsse".

JAN ENGELMAN

wèlgedaan.

Taalleraren naar

Amsterdam

Internationaal congres
in 1956

De Vereniging van Leraren in Lemet haar meer dan
vende Talen
2200 leden onbetwist de grootste organisatie van leraren in Nederland
heeft te Amsterdam in de zalen van
Bellevue haar gebruikelijke algemene
vergadering gehouden. Meer dan 300
leraren en een groot aantal genodigden
w.o. vele hoogleraren uit alle delen van
het land woonden de vergadering bij,
die ditmaal een bijzondere betekenis
had. nu de Vereniging de vererende
taak op zich heeft g nomen het 3-jaarlijkse Congres van de Internationale
Federatie van taalleraren in het komende jaar te Amsterdam te organiseren.
In zijn openingsrede kon de voorzitter, de heer P. H. Breitenstein. met
voldoening meedelen, dat de regering
het grote belang van het Congres erkent en de organisatie er van door
een ruime subsidie heeft gegarandeerd. Voor het eerst in de geschiedenis der federatie zullen naar verwacht wordt 300 a 400 vertegenwoordigers van taalleraren uit ongeveer 20
landen op 4, 5 en 6 april 1956 in de
hoofdstad van ons land bijeenkomen
om de gemeenschappelijke problemen
van het vreemde-talenonderwüs te
bespreken.
Sprekende namens do minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
kwam dr. J. de Boer, inspecteur van
het v.h.m.0., bevestigen, dat de regering grote belangstelling heeft voor de
pogingen die ondernomen worden het
talenonderwijs in ons land te verbeteren en dat zij de activiteiten die de
Vereniging, vooral ook in haar Didactiek-Commissie ontplooit, ten zeerste
waardeert en gaarne steunt. Hij meende te mogen zeggen, dat ons talenonderwijs zeker niet onderdoet voor
dat in het buitenland, doch hij achtte
een nadere bestudering van het z.gn.
auditieve element bij dit onderwijs zeer
—

—

gewenst.
De voorzitter wees

op het gevaar
dat het culturele en litteraire element
in ons middelbaar onderwijs, met name
bij de H.8.5.-A in deze tijd van indusen
trialisatie
voortdurend bedreigt.
nam stelling tegen de argumenten waarmee gepleit wordt voor een zesjarige
H.B.S.
Prof. dr. S. Dresden, op het laatste
ogenblik bereid gebleken de oorspronkelijk aangekondigde spreker, prof. dr.
W. Gs. Hellinga, die door een ongeval
verhind?rd was, te vervangen, deed
dit op boeiende, vaak geestige wijze in
een principieel betoog over litteratuur
en leven.
Na de gemeenschappelijke lunch verdeelden de deelnemers zich over de
secties, het onderwerp van bespreking
was daar het thema dat voor het internationaal congres 1956 is vastgesteld:
Welk peil kan het middelbaar onderbeactief zowel als passief
wijs
reiken bU het onderwijs in levende
talen?
—

—

Jury-opdrachten aan

Waar allen schreeuwen
componisten
uit eigen hart
en harten van anderen
De minister van Onderwijs, Kunsten
en alle schreeuwende dingen
en Wetenschappen heeft een commissie
laten schreeuwen tot U,
van advies ingesteld voor het toekennen
zal ik fluisteren
van prijzen cn het verlenen van opGij zijt van eeuwigheid,
drachten aan Nederlandse componisten
in 1956. In deze commissie zijn benoemd
buiten mode van haat of liefde
tot lid en voorzitter H. Henkemans te
van kwaden en goeden;
Gij weet, wat er spreekt in de stilten Bergen (N.H.) tot leden dr. R. Mengelberg te Amsterdam en H. Spruit te
van hoop, verlangen en droom
Utrecht tot secretaris B. P. Wagemans
en wat het verzwegene
te Voorburg.
zeggen kan....

weer Bach

Rosalyn Tureek speelt
Toen de pianiste Rosalyn Tureck nog
geen maand geleden voor de eerste
maal in Amsterdam een concert gaf,
was zU hier nog een \olslagen onbekende. Niettemin was de Kleine Zaal

van het concertgebouw bij dit debuut
goed bezet en bovendien kreeg de pianiste e»-n ontvangst van een dermate
enthousiaste allure dat zij er zelf
enigszins verbijsterd door moet zijn geweest. Te verwachten was dus dat het
publiek haar gisteravond bg haar terugkomst niet in de steek zou laten»
maar wie had kunnen veronderstellen
dat er geen stoel meer onbezet zou
blijven in deze artistieke komkommertijd tussen Kerstmis en Nieuwjaar en
dat nog geheel buiten (liopin om?

De reden van deze g*ote toeloop en
van de mateloos te noemen bewondering
ditmaal heeft
waarmee het publiek
gereageerd, Is dat Rosalyn Tureck uitsluitend Bach speelt en dit doet op een
manier die de sterke irdruk geeft van
authentiek te zijn. Het ii immers onder
<ie hand wel zeker dt.t de voorkeur
van de moderne muziekliefhebber zich
meer en meer verwed »rt van de romantici om zich toe tr spitsen op de
muziek van enige tijdgenoten, maar
vooral op die van J. S. Bach. En dit
publiek wordt gelukkig gemaakt met
de confrontatie met een vertolker die
die alle styi- en interpretatieproblemen,
die bij Bachs muziek aan de orde zijn,
lUkt te hebben overwonnen.
Waaraan dankt deze pianiste het dat
haar toehoorders in de echtheid var»
liatr opvattingen geloven? Voor alles
is dat dunkt mU de apostolische en
bijna als geobsedeerd aan te duiden
w(jze waarop zij Bachs pianomuziek benadert. Dit is eigenlük geen benaderen
meer, maar een diep binnendringen en
een onbegrensde toewijding. Hieruit is
voortgekomen een historisch gefundeerde uitvoeringswijze en. wat tenslotte
nog belangrijker is, een geprononceerd
en zeer persoonlijk standpunt.

En dan is Rosalyn Tureck een der
schaarse pianisten voor wie het instrument cn de beheersing daarvan uitsluitend als middel fungeren. Het is
duidelijk dat zy met zulke kwaliteiten toegerust ook in staat is haar
geloof op haar toehoorders over te
brengen.
Maar wel is dan een ding noodzakelijk, Men dient er zich namelijk ln te

schikken dat de persoonlijkheid
van
deze kunstenares in al haar sterkte
tevens op een merkwaardige manier
begrensd blijkt te zUn. Haar «pel Is
onveranderlijk ernstig, hetgeen in dit
nieuwe programma, dat voor een groot
gedeelte toch aan speelse en muzikan-

Destijds werkte ik op een
kantoor. Wat ik er precies
deed, weet ik niet precies
meer. Maar het had iets met
het invullen van kaarten te
maken. In ieder geval ondervond ik bij mijn werk*
dadigheid grote steun van
de heer Tunter, een oudgediende.
Hij onderwees
mij in de grondbeginselen van het
kantoorvak. maar hij vergat daarbij
niet mij in te wijden in zijn verleden.
Ik vond het laatste veel belangwekkender dan het eerste. En ik was dus
een slecht leerling, maar ik werd wel
een echte vriend van de heer Tunter.
Tenslotte wist ik precies hoe slecht de
baas, hoe onbekwaam de jongste bediende en hoe onkreukbaar de heer
Tunter was. Ik werd zijn vurige supporter. Wat de heer Tunter deed was

7? fóqintgoed.a/sl2
/net GOLD STAR écyint

belangrijk zijn, omdat ze jong. ritaal
en wat-al-meer zijn, en die van oordeel blijven, dat al u-at vóór hen u
geweest, kan worden weggevaagd.
Daarbij is somtijds óók ter sprake
gekomen het veel moeilijker vraagstuk,
of de beeldende kunst van dit ogenblik,
als totaliteit, niet de afspiegeling is van
een desintegratie der cultuur, die zorgen baart. Voor vandaag lijkt me dat
echter te zwaar, het is vandaag al een
beetje Oudejaar. In zijn volle omvang
stond het probleem vóór me. toen ik in
de herfst van dit jaar de Picasso-tentoonstelling te Parijs bezocht, waar ik
zeer onder de indruk kwam. zowel van
de beeldende kracht van de schilder
als van zijn waagziek spel met de „an-

1

Pas

redacteur, die hij al sinds lang oij „De
Tijd" vcTvult. Misschien ontdekt men

Onopgemerkt

t«'ske stukken was gewijd, een niet altijd even gemotiveerde indruk maakte.
Dit ontbreken van iedere vorm van opgewektheid gaat samen met een gemis
aan onbevangenheid, dat naar mijn
mening niet ver afstaat van een werkelijk tekort aan eenvoud. Haar interpretatie van Bach heeft van moment tot
moment een zekere nadrukkelijkheid,
een bepaalde neiging tot buitensporigheden, waardoor weliswaar enerzijds
de aandacht geboeid wordt, maar waardoor men tevens vroeger of later vermoeid geraakt en gaat verlangen naar
een vermindering van het excessieve
ten behoeve van het ongekunstelde.
Het is alleen de vraag of Rosalyn
Tureck nog zichzelf zou zijn wanneer
zij zou trachten ook aan deze laatste
voorwaarden nog te voldoen.
Hst.

STAR
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Handenarbeid in of
buiten de school?

Mozartconcert in
Rotterdam
Als een vroege voorbode voor het
komende Mozartjaar (1956 is het tweehonderdste geboortejaar van Mozart)
heeft de V.Ü. gisteravond in de aula
georganiseerd,
een
Mozartconcert
waarbij werken werden uitgevoerd
die de jonge Wolfgang tijdens zijn verb'Uf in Den Haag, dat viel in de jaren
1"65 en 1766, heeft gecomponeerd. Het
concert sluit aan op een tentoonstelling ~W. A. Mozart en zün tijd", die
te bezien is in het
oi het ogenblik
V.U.-gebouw en welke ingericht werd
door de heer D. Balfoort, die tevens
ook met de organisatie van het concert belast was. Het programma vermeldde dan de Variaties over een Hollands liei van Chr. E. Graaf, Variaties
over het Wilhelm van Nassau, twee
Sonates voor viool en piano, de Aria
Conservati fedele voor sopraan en
strijkorkest, een Symfonie in Bes en de
Galimathias Musicum voor Kamerorkest. Het' laatste werk is interessant
om de folkloristische inslag, overigens
is het gehele programma natuurlijk
meer een curiosum dan dat het veel
muziek schonk, althans gerekend naar
de objectieve nermen. In het licht van
de negen- en tienjarige leeftijd van het
wonderkind uit Salzburg krijgt dit alles
ntituurlijk een geheel andere betekenis.
Doch er zijn toch uit die tijd werken
bewaard gebleven die van meer waarde zijn dan deze in Holland gecomponeerde stukken. Al met al was dit concert
etn zeer geslaagde avond, zeker niet
het minst om de wetenswaardigheden,
die D. Balfoort in zün toelichting te
berde heeft gebracht en om de verzorgde en soms spirituele uitvoeringen van
het Museum Kamerorkest en de solisten Ankie van Wickevoort Crommelin,
d<* pianis'; Elis. Honsbeek en de violist Joachim Röntgen.
G.

Minister antwoordt in
schoolkaartenkwestie
(Van onze Haagse redactie)
Hel Tweede-Kamerlid Fokkema (a.-r.)
heeft in schriftelijke vragen aan de minister van 0., K. cn W. bezwaar gemaakt tcEen het feit. dat door een uitgeversbedrijf schoolkaarten van Indonesië werden verspreid, waarop Ned.
N.euw-Guinea in dezelfde kleur is afgebeeld als Indonesië.
In zijn antwoord wijst minister Cals
er op, dat deze kaarten werden gedrukt naar een vooroorlogs ontwerp,
doch dat de verdere uitgifte inmiddels
is gestaakt. Wat de nog in omloop zijnde kaarten betreft, deelt de minister
mede, dat deze -op de Rijksscholen zullen worden geweerd. Ten aanzien van
de bijzondere scholen heeft de regering
in dezen geen bevoegdheid, doch de inspecteurs van het onderwijs zuilen zo
nodig het schoolbestuur op de fout wijzen

„Israël” in Haags Onderwijsmuseum
Knappe

foto's

van

Arielli

Om tot een verantwoorde opzet van
de afdeling te komen hebben de samenstellers langdurige onderzoekingen verricht. Zo is er bijvoorbeeld veel studie
nodig geweest voor het maken van een
voor zr ver dat dan mogelijk Is
getrouwe nabootsing van de tempel
van Salomon; vermelding verdient, dat
in het tempeltje, dat er nu staat, echt
cederhout verwerkt is. Men krijgt verder het brandofferaltaar in het klein te
zien, een pottenbakkerijtje en tal van
gebruiksvoorwerpen, die met grote zorg
zijn nagemaakt. Ook is er een grote
maquette, waarop men de tocht van de
Joden door de woestijn kan volgen.
De nieuwe afdeling zal mettertijd nog
verder uitgroeien, doch hetgeen thans
reeds bijeen ii> gebracht zal ongetwijfeld voor het onderwijs al zeer waardevol zijn. Aan de openstelling van deze nieuwe afdeling op 4 januari a.s. Is
tevens
een expositie van foto'» over
Israël verbonden. Men is er In geslaagd
voor korte tijd de beschikking te krijgen over een reeks foto's van uitzonderlijke kwaliteit. Ze zijn van de fotograaf Arielli, die zeer sterk is In zijn
composities. Hij heeft ook bijzonder
knappe foto's van Parijs op zijn naaam
staan. Arielli bevindt zich op het ogenMik in ons land om voor Zwitserse bladen een reportage te maken over het
fotocollectie,
ArielU's
Deltagebied.
waarin met name aandacht wordt geschonken aan het Yemenitische element in Israël, blijft tot 14 januari in
Den Haag en wordt daarna geëxposeerd lr\ de Moderne Boekhandel tt Amsterdam.
—

Haagse redacteur)
Het Museum voor het Onderwijs te
Den Haag opent over enkele dagen een
speciale afdeling, gewijd aan Israël als
bakermat zowel voor Jodendom als
Christendom. Het museum bezit zeer
een
instructieve verzamelingen, die
beeld geven van het leven en werken
en ook van de godsdiensten der verhet
schillende volkeren; men voelde
de
echter als een lacune, dat juist
christelijke godsdienst in het aanwezige
materiaal nauwelijks vertegenwoordigd
(Van onze

was.

In deze leemte wordt thans voorzien door een collectie voorwerpen en
voorstellingen, die als het ware een
illustratie zijn van het Oude en Nieuwe Testament. De opzet verschilt in
zoverre van die, welke in het groot
bij de H. Landstichting verwezenlijkt
is, dat het museum zelf zich op een
neutraal standpunt itelt. Men heeft
voor het inrichten van de bedoelde
afdeling samengewerkt met een adviescommissie, waarin zowel katholieke, protestantse als joodse representanten zitting hebben. Het geëxposeerde vormt het grondmatertaai aan
de hand waarvan onderwijskrachten
van de verschillende richtingen hun
eigen onderricht aan de jeugd kunnen geven.

75ct.

—

Vijftien afdelingen zijn thans aangesloten bij de Katholieke vereniging voor
Nijmegen haar
handenarbeid, die te
oorlog
de
derde jaarvergadering na
heeft gehouden onder voorzitterschap
van het Tweede Kamerlid J. Peters uit
Roosteren. De voorzitter wees op de
gezonde groei, die de vereniging thans
beleeft en die blijkt uit het feit, dat het
afgelopen jaar zes nieuwe afdelingen
zich hebben aangemeld. De heer Peters
drong er bij zijn toehoorders op aan om
hun werk zo veel mogelijk te verschuiven naar buitenschoolse activiteiten.
werden
Tijdens de bestuursverkiezing
de voorzitster, zuster Gertrude Marie, en
broeder Renatus herkozen.
Mevr. L. Terlingen-Luecker, voorzitster afd. Nijmegen, besprak het artistieke peil, dat de afdelingen der vereniging voor ogen moet staan. De heer Th
van Steen, directeur van Ons Erf in
Berg en Dal. waarschuwde, dat het werk
der vereniging niet moet verzanden in
de school en in de jeugdbeweging. De
ouders, zo zeide hij, zijn enerzijds verheugd over de toenemende schoolacti-

viteit, doch anderzijds ook verontrust.
Zij zijn wel geïnteresseerd bij de pedagogische situatie in de school, als deze
de creatieve handvaardigheid in het ge-

zin stimuleert. De artistieke prestatie
noemde de heer Van Steen een ideaal,
maar toch achtte hij de pedagogische
bedoelingen van het werk meer waard.
Do jaarvergadering werd behalve
door vele leerkrachten uit het L.O. ook
bijgewoond door de hoofdinspecteur
van het L.O. de heer J. B. Stoopman.

Op zekere dag had hij mij een, geheim toe te vertrouwen. Over veertien
dagen zou hij zijn jubileum vieren.
Zijn dertigjarig jubileum.
„Maar denk er om", zei hij tot mij.
„Vertel het niet verder, want - ik wil
niet dat er iets van komt. Jij mag
het weten, maar ik wil er geen ruchtbaarheid aan geven. Het moet onopgemerkt voorbijgaan".
Ik bewonderde de heer Tunter ook
deswege zeer. Alleen al omdat ik in
zijn geval een enorm feest zou hebben
uitgelokt Met mijzelf als glanzend
middelpunt Maar de heer Tunter, begreep ik, was boven alle ijdelheden
verheven. Die deed eenvoudig zijn
plicht.
En ik vertelde dus aan niemand iets:
ik bewaarde de kostelijke witenschap
omtrent zijn jubileum in het diepst
van mijn hart. Mijnheer Tunter was
eenvoudig een onaantastbaar ideaal
van hoge integriteit
Op de dag zelve bood ik de heer
Tunter speels een doos;e sigaren aan.
Dat mocht ik wel doen. Hij drukte mij
ontroerd de hand en zei:
„Jy bent een goede jongen".
Vervolgens ging hij zitten met de
stille triomf van iemand, die wel wist
dat hij tégen zijn zin in gehuldigd ging
worden. Maar er gebeurde niets.
De dag verstreek en de heer Tunter
zakte steeds meer weg in verlatenheid. Om half zes trok hij diep ontgoocheld en met een zucht zijn morsmouwen uit Ik geloof dat er een traan
in zijn ogen blonk.
Ik staarde hem vertwijfeld na. toen
hij de deur uit wankelde. Want ineens
begon ik te begrijpen, dat hij het allemaal heel anders had bedoeld.
Maar ilc had echt gedacht, dat het
voor een man als mijnheer Tunter
prettig moest zijn onopgemerkt te blijven.

Jan Smeterlin geeft

Chopinrecital

In de overvolle Koninginnekerk, waarin
zelfs op het podium nog zitplaatsen
aangesleept moesten worden, heeft Jan
Smeterlin gisteravond een Chopin-recital gegeven dat wederom van het hoogste niveau geweest is en dat zvjn grote
belangstelling dubbel en dwars waard
was. Men mag Smeterlin zonder enige
restrictie wel de grootste Chopin-speler
van onze tijd noemen, want al zUn vertolkingen, of het nu een ballade, een
nocturne, een prélude of wat dan ook
klemmende
betreft, dragen alle dat
accent van de enig juiste opvatting te
vertegenwoordigen. Smeterlin slaagt er
als weinigen in het natuurlek verloop
van de muziek te bewaren, climax en
anti-climax kondigen zich steeds van
tevoren aan en de luisteraar krijgt
steeds het gevoel dat hem om het eens
plastisch uit te drukken de woorden
uit de mond genomen worden. Wonderlijk is dat bU deze levenslange specie
alisatie nergens verstarring of vermoeidheid is opgetreden, alle reprodukties bleven fris en vitaal, terwUl de
technische brille in de kleinste details
verzorgd was. Het programma vermeldde naast de 24 préludes nog de bekende
werken die men zo vaak op de Chopinrecitals aantreft, afgezien dan van het
Rondo a la ;4azur, dat bU de Chopinspelers minder populair schijnt te zün.
Groot applaus viel de concertgever
G.
telkenmale ten deel.

Tekenaar en criticus
De heer L. J. Jordaan wordt
zeventig jaar. Evenalt onze medewerker C. Boost
is
tekenaar en
hij politiek
filmcriticus. In De Groene, Het
Volk, Het Leven, en na de oorlog in Het Parool en Vrij Nederland verschenen en verschijnen wekelijks zijn politieke tedie heel Nederland
keningen,
nu langzaam aan teel kent en
die men op een afstand als
„echte Jordanen" feilloos kan
onderscheiden.
We hadden hem kunnen intnaar
we kennen
terviewen,
hem al zo lang en zo goed, dal
hij ons weinig ■ nieuws uit zijn
zou kunnen vertelloopbaan
len. Hij zal er ons bovendien
om prijzen, dat we hem met
rust hebben gelaten en hopen,
dat we het niet te bar zullen
maken.
Wie ran de film houden, van
de goede film, hebben Jordaan
natuurlijk
herhaaldelijk gelezen. Wie dat al vele jaren lang
doen, zullen zich de tijd herinneren, dat Jordaan als eerste
de filmkritiek ter hand ging
nemen
in een tijd, dat de
in
bioscoopwereld van toen
tegenstelling
tot die van de
laatste jaren
tedere aanval op de wansmaak van de filmwereld, beschouwat alt een regelrechte aanslag op duizenden tevens, subsidiair miljoenen guldens. Wat men van die zijde de eerste criticus al niet vervoeten
heeU, welke vuige bedoelingen men hem al niet heejt toegeschreven, het
valt nauwelijks ondtr woorden te brengen. Waar het echter op aan komt
is, vast te stellen, dat de eerste aanvatten van Jordaan sterk appelleerden
aan wat er sinds kort of lang aan verontwaardiging leefde in tal van
jeugaige gemoederen, die, hoe vaag dan ook, sympathie voelden voor de
mogelijkheden, die in de film verscholen schenen te liggen en die door
Jordaan reeds met een zekere stelligheid werden aangewezen. Het is al
meer dan dertig jaar geleden, dat op zijn drijven dc eerste Filmliga werd
opgericht met een maandblad als spreekbuis voor allen, die hun woordje
over de filmerij wilden meespreken, ten paar jaar heeft het blad een
tntlifant karakter gehad, daarna werd het een inlormalie-orgaan, dat zich
min o) meer bij de stand van zaken neerlegde. Jordaan echter bleef
elders trouw aan zijn taak, die hij zo nadrukkelijk en zo meespelend In
zijn rubriek Bioscopy in De Groene was begonnen: doorlopend en niet
aflatend wijzen op mogelijkheden wantoestanden, commerciële tendensen, goede wil. Hij is er om bekend geworden, dat hij, de aanstoker"
van de strijd, op het moment dal de strijd zijn felste vormen ging aannemen, juist de man was, die de gemoederen herhaaldelijk moest kalmeren. Felle ondernemingen zijn nooit van hem uitgegaan of althans minder fel uitgevallen dan zij zonder zijn aanwezigheid geworden zouden
zijn. H{j was de bedachtzaamheid zelf in die regionen en hy is het altijd
gebleren. Zoïeer zelfs, dct hy al de jaren van zyn loopbaan en tot nu
(oe de roerige vergaderingen heeft gemeden, hoezeer hij die vergaderingen goed succes toewenste en nog altijd wenst. In de loop der jaren zijn
zijn inlichten wel veranderd in opvattingen, die in ons blad v.et verdedigd worden. Met name kan men zeggen, dat Jordaan in de film een
soort perfectionering van het toneel ziet en dat wel zo sterk, dat de
meeste toneelvoorstellingen hem teleurstellingen bezorgen. Dit is simplistisch uitgedrukt, omdat het niet al» polemische opmerking bedoeld is
en we stellen het alleen maar om des te onverdachter getuige te kunnen
zijn, als we zeggen, dat wij Jordaan gaarne hulde brengen voor de jarenlange werkzaamheid, die hij heeft verricht met grot belangstelling voor
de materie, grote kennis van zaken, nobele allure en zwierige schrijftrant en zonder vreet of blaam, van de eerste-steenlegging af tot op de
dag dat hij zeventig wordt.
vandaag

—

—

L. J. Jordaan

DE TIJD

VRIJDAG 30 DECEMBER 1955

TELEVISIEBESLUIT 1956

Zendmachtigingen

Museumstuk op
ook voor Schiphol verwacht
Fokker F-7a maakt
laatste vlucht op
eigen kracht

omroepen en Kerken

Reclame afhankelijk van minister
na overleg met Staten-Generaal

Al* het weer meewerk zal vandaag,
later ln de middag de Fokker F-7a op
Schiphol aankomen. Dit oude vliegtuig
zal een'plaats krijgen in het nationale
luchtvaartmuseum dat op Schiphol zal
worden gevestigd. Een gedeelte van de
voormalige „lnvliegloods" van Fokker,
naast de uitgang van het vliegveld, en
het gebouw van het café ~'t Paviljoen",
aan de rand van' het platform, zijn
aan het museum toegewezen. Het zal
echter naar wordt verwacht nog vele
maanden duren voordat de beschikbare verzameling van het luchtvaartmuseum daar kan worden geëxposeerd,
de loods moet nog worden hersteld en
het café moet eerst een nieuw onderkomen hebben.
Behalve de F-7a komen in het museum de „Spin", Fokkers eerste vliegtuig, een Fokker C-5 Jachtvliegtuig, een
„Mitchell"-bommenwerper, een „Spitfire"
en een zweefvliegtuig. Voorts heeft men
tal van historische typen onderdelen,
historische documenten, motoren, herinneringsborden, penningen, emblemen
enz.
f
Gehoopt wordt dat het museum in
1957, als de koninklijke Nederlandse vereniging voor luchtvaart een halve eeuw
bestaat, zijn plaats in de rij van Nederlandse historische Instituten zal hebben Ingenomen.

L.J. Jordaan

zeventig jaar
De bekende politieke tekenaar en filmkriticui L. J. Jordaan werd vandaag
zeventic jaar. en aangezien de jubilaris
een geruchtmakende huldiging uit d«
weg heelt willen gaan, is gistermorgen
te zijnen huize een klein gezelschap bijeengekomen, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende groepen bewonderaars en vrienden, namens
wie de heer Jordaan werd toegesproken en met geschenken gehuldigd.
Burgemeester d'Ailly deelde de jubilaris mede, dat H. M. de Koningin hem
benoemd had tot ridder in de orde van
Oranje Nassau voor de grote verdiensten die hij heeft gehad als politiek tekenaar en als filmkriticus. De heer Bosman sprak de jubilaris toe namens het
film- en bioscoopbedrijf, de heer Bchrend bood namens de collega's-tekenaars een boek met tekeningen aan, die
op de figuur van Jordaan betrekking
hebben. Mejuffrouw Van Duchteren
huldigde de feesteling namens de Rotterdamse Volksuniversiteit. De heer
Schulier bracht de groeten en de hulde
over van het ministerie van 0., K. en W.
en de heer Van Domburg sprak zijn
collega toe namens de confraters in de
filmkritiek.
In zijn dankwoord zei de heer Jordaan, dat al die hulde hem toch nog
verrast had en dat hij bij alle afkeer
van feestgedruis getroffen was door de
hartelijke vriendschap, die hem ten
deel was gevallen.

baar Is. tenzij de minister daartoe toestemming heeft verleend) en op de uitzending van films (uitsluitend films, die
voor alle leeftijden geschikt zUn met
dn mogelijkheid van deze regel af te
met toestemming van de miniswijken
BU K.B. Is het „Televlsiebeslult 1996" ter).
vastgesteld. Het regelt met ingang van
Het voorschrift op de uitzending van
1 januari 1956 het Nederlandse televl- films moet gezien worden ais een voorslebestel, dat sedert het einde van de lopigs bepaling: deze kwestie is nog ln
studie. Toestemming tot het inlassen
experimentele periode bepaald werd van reclame-programma's
zal de midoor een overgangsregeling.
nister slechts geven, indien na overleg
de Staten-Generaal besloten wordt
Terwijl tijdens de experimentele met de
invoering van commerciële teletot
van
periode en onder de werking
het
overgangsbestel alleen de Nederland- visie.
De nieuwe regeling treedt in werking
se Televisiestichting een zendmachti1 januari 1956, met uitzondering van
ging had, zal nu ook een zendmach- op
de
bepalingen
omtrent de zendtijdverdevijf
worden
aan
de
tiging gegeven
ling, de nieuwe bestuursvorm van de
omroepverenigingen. Ook de kerken, N.T.S.
en het programma van de N.T.S.
die daarom verzoeken, kunnen een
zendmachtiging krijgen voor de uit- aangezien de uitvoering daarvan nog
voorbereiding en overleg eist. Het tijdzending van kerkdiensten.
stip van het in werking treden van deze
Het besluit bevat o.m. bepalingen bepalingen zal door de minister van onomtrent samenstelling, doel en werkwijderwijs, kunsten en wetenschappen
ze van de Nederlandse Televisiestich- worden vastgesteld.
ting. Het bestuur ervan «al uit ten hoogste dertien leden bestaan, waarvan maximaal tien worden benoemd door de
Burgemeester Geuljans
omroeporganisaties, door de minister
van onderwijs, kunsten en wetenschappen ten hoogste drie, opdat ook op culbiedt geschenk aan
tureel gebied vooraanstaande personen
Op de werf van Wllton-FUenoord te
uit andere dan omroepkringen zullen
Rotterdam is gisterochtend de voor Amekunnen meespreken over het gebruik
rikaanse rekening gebouwde kustmtjvan de televisie. De dagelijkse leiding
nenveger „Roermond" officieel overblijft als nu toevertrouwd aan een dagedragen en in dienst gesteld van dt
gelijks bestuur, waarin elke omroeporkoninklijke marine.
een
zal
ganisatie
vertegenwoordiger
hebben, naast een door de minister aan
Een der directeuren van de dok- en
te wijzen lid.
werfmaatschappij
„Wilton-Fijenoord"
N.V., lr. J. E. Woltjer, bood de „RoerDe zendtijd wordt door de minister
mond" aan aan de vlagofficier materiverdeeld onder de omroeporganisaties,
eel, schout-bij-nacht H. H. L. Pröpper,
na aftrek van tenminste een vierde deel
die het «chip als uitvoerder van het
en ten hoogste de helft, welke tUd ter
Amerikaanse bouwprogramma opleverde
beschikking van de NTS zal worden
Ten overstaan van notaris Zweer* te belangstelling voor en
de kennl* om- aan de Verenigde Staten,
gesteld voor de uitzending van haar
programma. Het grootste deel van de 's-Gravenhage zUn namens de staat der trent de Nederlandse gebeurtenissen op
Kapiteln-ter-zee Hugh S. Webster, de
het
gebied van de wetenschappen, de Amerikaanse
Nederlanden woensdag opgericht de „Nezendtijd zal, naar het zich laat aanverbindingsofficier voor de
zien, ook onder de werking van het derlandse stichting voor culturele samen- kunsten en het onderwijs worden be- scheepsbouw, accepteerde op zijn beurt
vorderd,
hulp
verleend
de
bij
organisanieuwe besluit door de omroepvereni- werking met
de „Roermond" en droeg haar weer
Suriname en de Neder- tie in het buitenland van Nederlandse over
gingen onder eigen vlag voor de caaan de plaatsvervangend chef-staf,
op
manifestaties
landse Antillen", en de stichting: „Nedit terrein: en de overmera gebracht worden.
heid geadviseerd omtrent subsidies aan commandeur L. Brouwer, die tenslotte
de commandant van de kustmijnenveHet programma van de N.T.S. zal derlands instituut voor internationale andere instellingen.
ger J. L. P. Pronker, opdroeg het schip
bestaan uit de buitenlandse programculturele betrekkingen". Belde stichtinHet bestuur wordt gevormd door ze- in dienst te stellen. Vlag, geus en wimma's, waarvan het relay ln Nedergen zijn gevestigd te 's-Gravenhage.
ven tot tien leden, waarvan vier tot pel werden daarop gehesen en van toen
land door de N.T.S. wordt verzorgd.
zeven uit onderscheidene kringen van af maakte
Uit de programma's, die de N.T.S. uitvan
Doel
de eerstgenoemde stichting het culturele en maatschappelijke leven koninklijkede „Roermond deel uit van de
marine.
zendt krachtens een overeenkomst tusis het versterken van de culturele ban- Voor de eerste maal worden
deze beDe plechtigheid werd o.a. bijgewoond
sen haar en een of meer omroeporden tussen Nederland, Suriname en de stuursleden benoemd door de genoemde
door de in Roermond geboren staatsseganisaties (het nieuwsjournaal bijv.) Nederlandse Antillen. De stichting zal ministers gezamenlijk.
Als voorlopige cretaris
en verder uit programma's, die door voortdurend contact onderhouden met bestuursleden traden op
van Marine, vice-admiraal b. d
de
heren
J.
H.
H. C. W. Moorman, en de burgemeester
een programma-commissie van de de zusterinstellingen in Suriname en tn Reinink (voorzitter),
Ö. J. F. de Man, van Roermond,
mr. dr. R. Geuljans, die
N.T.S. in samenwerking met een of de Nederlandse Antillen, waar vertegen- chef der directie voorlichting
buiten- opmerkte, dat de ceremonie
meer programmastaven van de omwoordigers zullen worden aangewezen, land van het ministerie van buitenlandniet alleen
getuigt van de relatie tussen ons koroeporganisaties zijn voorbereid. De samenwerken met overheid en culturele se zaken en dr. G. J.
Lammers,
direcbesluiten van deze programmacom- instellingen binnen het koninkrijk, sti- teur van de
ninkrijk en Amerika, maar ook van d>e
rijksvoorlichtingsdienst. Het tussen de marine
missie zijn aan een bijzondere regel muleren en zo nodig zelf verrichten al bestuur
en zijn stad. Gemeeneen
benoemt
algemeen secre- tebestuur
gebonden: indien een of meer leden datgene, dat dient tot uitwisseling van taris
die belast zal zijn met de dage- gevleid, daten bevolking zijn uitermate
van de commissie op principiële gron- personen, goederen en diensten op cul- lijkse leiding van de werkzaamheden.
het schip naar hun stad is
genoemd. Er zal naar gestreefd worden
den tegen een voorgesteld onderdeel tureel gebied; de belangstelling voor en
Het ligt in de bedoeling, mede omdat ieder jaar op deze dag van de verbonaantekenen, beslist het bestuur daar- de kennis omtrent beider cultuur, bede Sticusa per 1 januari in liquidatie denheid van het schip met de stad Roerover, nadat de leden van de comvorderen.
missie schriftelijk hun standpunt hebHet bestuur der stichting bestaat uit treedt, dat beide thans in het leven mond te doen blijken. Hij bood tenslotte
ben gemotiveerd. Het bestuur kan dan negen leden, waarvan zeven uit onder- geroepen stichtingen er zorg voor dra- voor de „long-room" van het schip een
slechts met algemene stemmen be- scheiden kringen van het culturele en gen, dat de Nederlandse culturele acti- opaline aan, vervaardigd door de glazeslissen tot opneming van het omstre- maatschappelijke leven, één lid te be- viteiten respectievelijk in Suriname en nier Max Weiss: een voorstelling in glas
den onderdeel in het programma van noemen door.de minister van onderwijs, de Nederlandse Antillen en In Indonesië, van de schutspatroon van Roermond, St.dö N.T.S. ■ kunsten en wetenschappen en één lid ■onder onderbreking sullen kunnen wor- Chiistoffel,-tegen een• achtergrond, de
.
door
de minister van overzeese rijksdelen den voortgezet.
stad Roermond uitbeeldend.
Aan de kerken kan in totaal 5 pet. van
els
de
vertegenwoordigers
dezer
minisde zendtijd worden toegewezen. Zij kunnen de verzorging van hun uitzendin- ters in het bestuur. De zeven leden wormaal
benoemd
gen opdragen aan omroepverenigingen den voor de eerste
of aan daartoe in het leven geroepen door de beide ministers. Daarna zullen
de bestuursleden bij aftreding het be
organisaties (als bijv. het Ikor).
stuur zelf aanvullen.
Tenslotte zijn er bepalingen van algeTot hun benoeming treden op als
mene aard, waarvan de belangrijkste
voorlopige bestuursleden de heren mr.
betrekking hebben op de reclame in de
H. J. Reinink, directeur-generaal voor
televisie-programma's (die niet toelaatde kunsten en voor de buitenlandse
culturele betrekkingen (voorzitter) en
plaatsen. Hij was er voorstander van
mr. A. Jonkers, chef der directie Suride gehele Jaarbeurs aan de Croeselaan
name en de Nederlandse Antillen van
te concentreren. Zijn bezwaar werd nog
het ministerie van overzeese rijksdelen.
vergroot door de omstandigheid, dat de
Het bestuur benoemt een secretaris die
gemeente volgens het voorstel van B.
belast zal zijn met de dagelijkse leien W. de bouw zal financieren. De
ding der stichting.
Jaarbeurs zal dan vrij zijn de huur op
(Van onze Utrechtse redacteur)
Het „Nederlands Instituut voor inte zeggen, wanneer het bestuur dit
ternationale culturele betrekkingen'*
Met 39 tegen 4 stemmen heeft de wenst, en de gemeente met het kostheex't als doel het bevorderen van goe- gemeenteraad van Utrecht het plan
bare gebouw laten zitten. Spr. voorde culturele betrekkingen tussen Ne- goedgekeurd tot bouw van een perma- zag, dat de Jaarbeurs t.z.t. geheel uit
derland en het buitenland.
nent secretariaatsgebouw voor de Jaar- de binnenstad zal verdwijnen.
Daartoe zal ook de uitwisseling van beurs op het Vredenburg. Voor het beHij suggereerde, dat de grote Jaarpersonen, goederen en diensten op cul- stedingsklaar maken van dit project
beursgebouwen aan het Vredenburg
tureel gebied met het buitenland wor- werd ƒ 72.500,- gevoteerd.
dan geschikt gemaakt kunnen worden
den nagestreefd, buiten Nederland de
voor het onderbrengen van de geLeeuwenberg, fractievoorzitter
Ir.
De Franse autoriteiten in Algiers hebmeentelijke
administratie en dienvan de KVP, verheugde zich over dit
ben plannen ontworpen voor een snelle
sten. Zoals bekend, heeft Utrecht een
voorstel, omdat nu het einde van een
opbouw van een hulpkorps ter sterkte
nieuw stadhuis nodig.
lange lijdensweg in zicht komt en het
van 50.000 man, dat.de Algerijnse steVredenburg, sedert 1919 afschuwelijk
Wethouder mr. W. J. Derks betoogden zal moeten beschermen tegen de
ontluisterd door tijdelijke bebouwingen, de,
dat overplaatsing van de gehele
aanvallen van guerilla-strUders. De
weer een behoorlijk aanzien krijgt. Jaarbeurs
naar de Croeselaan een
nieuwe eenheden zullen een „Nationale
Woordvoerders van de andere fracties legende is. De raad van beheer
van de
darde" vormen en de geregelde legerspraken'in meer of min gelijke geest. Jaarbeurs heeft
dergelijke plannen met
afdelingen vervangen in de grotere steEen uitzondering hierop maakte (be- beslistheid ontkend. Er zou aan de
Vergadering Opperste
den. De aldus vrijkomende troepen sulhalve
de C.P.N.) de heer De Groot Croeselaan trouwens onvoldoende ruimlen dan gebruikt kunnen worden voor
(C.H.), die meende, dat het verkeerd te zijn,
althans zonder aanzienlijke
Sovjet
ten einde
veldoperatles tegen het „Leger van Alwas dit gebouw in het stadscentrum te amoveringen.
Do Opperste Sovjet heeft gisteren
Een aanzienlijk deel van de 200.000 haar zitting besloten met een resoluman Franse troepen in Algiers wordt tie, waarin het reisverslag van Boelgaop het ogenblik gebonden door patrouil- nin en Khroesjtsjev goedgekeurd werd.
lediensten in stedelijke gebieden. Als Het volgende grote evenement in de
de nieuwe Nationale Garde die taak Sovjet-l'nie is het congres van de comoverneemt, zullen de troepen zich kunmunistische partU, dat op 14 februari
nen concentreren op de voornaamste beginnen zal.
rebellen-gebieden, zoals het Aures-geIn zijn redevoering heeft Khroesjtsjev
bergte en de Kabylen.
ook een aanval gedaan op Israël. De
In de afgelopen 24 uur zijn opnieuw communistische
partijsecretaris ver24 mensen om het leven gekomen bij klaarde, dat de Sovjet-Unie sympathigewelddadigheden. In de laatste twee seert met het verlangen van de Araweken is het aantal slachtoffers meer bische staten om hun onafhankelijkheid
dan 200 geweest.
(U.P.) te verwerven en te behouden. „Van de
eerste dagen van zijn bestaan af heeft
Israël een vijandige dreigende houding
tegenover zijn buurlanden ingenomen.
Achter Israël' staan imperialisten die
zwaar
dit land te eigen bate pogen te gebruiHet Amerikaanse Congres ral komende ken als Instrument tegen de Arabiemaand verzocht worden de taak van pre- ren," zo vervolgde Khroesjtsjev.
sident Eisenhower te verlichten door hem
Voorts oefende "Spreker critiek op het
te ontslaan van de noodzaak tot het ontoetreden van Turkije en Perzië
het
dertekenen van honderden stukken per vert'rag van Bagdad. Na er aan tot
te hebweek. Ook het departement van Justitie ben
herinnerd, dat er aan de vriendzal voorstellen doen om de taak van de
president gemakkelijker te maken, maar schappelijke
betrekkingen, welke er
delegatie van belangrijke bevoegdheden of sinds Ataturk tussen Rusland en Turbenoeming van een „assistent-president", kije hebben bestaan, afbreuk is gedaan,
waaromtrent suggesties zijn gedaan, liggen verklaarde hij, dat dit niet alleen de
niet in de bedoeling.
schuld was van Turkije.
~Er waren ook var. onze kant misplaatste uitlatingen die de relaties hebban \ertroebeld, maar wij hebben later
pogingen gedaan om dit goed te maken.
Van de zijde van Turkije is niet één
Twee Nederlandse toeristen, afkom- soortgelijke poging gedaan. Het heeft
stig uit Utrecht, rijn gisternacht op de nu verkeerdelijk zijn lot verbondpn aan
Place de I'Opéra in Parijs door vier het agressieve pact van Bagdad," aljongelieden overvallen, mishandeld en dus Khroesjtsjev.
beroofd.
De vier overvallers, wier leeftijden
variëren van 26 tot 18 jaar, zijn gearresteerd.

Alleen films voor
alle leeftijden

(

•

Nieuwe stichtingen
culturele

Voortsetting

„Roermond” aan marine
overgedragen

werkzaamheden der
vroegere Sticusa

I

i

-1 i

van

,

Utrechtse raad keurt bouw-

plannen Vredenburg goed
Jaarbeurs niet naar
Croeselaan
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{

Khroesjtsjev valt Israël,
Perzië en Turkije aan

STREEKPLAN IJMOND-NOORD De aanleg van
ONAANVAARDBAAR
de Hemtunnel
Aldus HaarlemseKamer v. Koophandel „Nog niet met hooivorken
In een uitvoerig schrUven aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Haarlem en omstreken
tal van bezwaren naar voren gebracht
tegen het ontwerp-streekplan IJmondNoord. Aan het slot van de brief, die
donderdag aan het college van GS is
verzonden, adviseert de Haarlemse Kamer GS om te bevorderen, dat het ontwerp-streekplan voor de IJmond-Noord
niet zal worden goedgekeurd.
In haar beoordeling noemt de Kamer
van Koophandel het merkwaardig dal
het streekplan geen rekening houdt
met afspraken, gemaakt door overheidsinstanties met de industrie en met toezeggingen
door diverse overheidsinstanties aan de Industrie gedaan. De industrie is veelal reeds aan door de overheid in het algemeen belang gestelde
eisen of wensen tegemoet gekomen. De
overheid daarentegen heeft in verschillende gevallen door haar houding de
stellige verwachting gewekt, dat niet
verder zal worden ingegrepen in ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van
de industrie. De ontwikkelingsmogelijkheden worden nu echter verstoord, o.m.
door de stedebouwkundige en verkeersplannen. Dit moet onaanvaardbaar worden geacht, waar de stedebouwkundige
plannen toch voornamelijk zijn gebaseerd
op de te verwachten ontwikkeling en
uitbreiding van de industrie. Het is immers nu zo, dat enige bedrijven zeer

voor

samenwerking

Algiers krijgt
Nationale Garde

4

Directrice katholieke
leeszaal Groningen
—

a

Oproep van de M.R.P.

van
van
een
een
een

definitief als rechts
parlement zou claseens moeten worden
politiek van hervor-

Algiers, een politiek
grondwetshervorming ter verhindering
veelvuldige regeringswisselingen
en
tfiplomatieke actie voor stichting van
Europese atoomkrachtgemeenschap en
gemeenschappelijke Europese markt.
Reuter).
(A. F. P.
-

Parijs overvallen

Cultureel verdrag tussen
Indië en Indonesië

Noorwegen

Een Russische onderwijzer uit Moermansk is per ski's de grens van Noorwegen overgestoken, na enkele nachten buiin de kou te hebben doorgebracht.
Hij heeft om politiek asyl gevraagd. Nog
vóórdat de man was gevonden, was van
In de week van 18 tot en met 24 deRussische zijde reeds zijn vermissing gemeld en om zijn uitlevering verzocht. cember zijn in de hoofdstedelijke haaangekomen
De Noorse pers vraagt zich af, of het ven
157 schepen (293.018
brt.) en vertrokken 119 schepen (280.860
hier iemand met een sleutelpositie bebrt.).
treft. (Reuter).

Jfn

In de Lairesse-zaal aan het Binnenhof te 's-Gravenhage is donderdag het
feit herdacht, dat de vereniging voo.internationale rechtsorde „Viro" tien
jaar geleden werd opgericht. De herdenking geschiedde in een bijeenkomst,
die onder leiding stond van de voorzitter van het dagelijks bestuur van de
„Viro", mr. A. M. Joekes.
Deze herinnerde eraan, dat de „Viro"
de geestelijke erfgename is van de vereniging voor Volkenbond en Vrede. Er
is sinds die tijd iri het buitenlandse beleid van de Nederlandse regering veel
veranderd. Wij kenden toen een lange
periode van neutraliteit, van zelfstandigheid. Na de oorlog zijn de Nederlandse regering én het parlement zich
meer bewust van het feit. dat wij een
deel uitmaken van de wordende wereld. Dat geeft ook aan de „Viro", in
vergelijking met de vereniging voor
Volkenbond en Vrede van vroeger, mécr
werk. zoals ook het werk van de Verenigde Naties in vergelijking met de
Volkenbond veel omvangrijker is geworden. Maar aan het karakter van de
vereniging is niet veel veranderd. Het
is een zelfstandige vereniging. De internationale rechtsorde is een der
grondslagen van de vereniging.
Dr. C. L. Patijn heeft namens de ministers Luns en Beyen, „die thans waarschijnlijk uitrusten van het aannemen
der begroting van Buitenlandse Zaken",
de „Viro" geluk gewenst met het tienjarig bestaan.

1381

Twee Nederlanders in

Rus vraagt asyl in

zaal te Den Haag

Utrecht

worden

Indiï en Indonesië hebben gisteren een
overeenkomst aangegaan voor een uitbreiding van de culturele betrekkingen tussen
belde landen. In deze overeenkomst,
<lie
een geldigheidsduur van tien jaar heeft,
wordt de wens uitgesproken van belde landen om de samenwerking op alle gebieden
van wetenschcp, letterkunde en kunst aan
(U. P.)
te moedigen en te bevorderen. •

Herdenking in Lairesse-

De heer H. van Sleen
afscheid

Eisenhowers taak moet
minder

„Viro” tien jaar

Kerstbomenverbrandingen
in Den Haag

dat enige partij zich
of links in het nieuwe
sificeren. Men zou het
over drie punten: een
ming en pacificatie in

Schip aan de ketting
Het 7200 ton metende Amerikaanse
vrachtschip „Transunion", dat donderdagavond bij Vlissingen aan de grond
v.as gelopen, is vannacht op eigen kracht
vlot gekomen en op de rede van Vlissingen ten anker gegaan. Inmiddels
heeft een deurwaarder het schip aan de
ketting laten leggen. De „Transunion"
zou schade aan de zeeweringen hebben
aangericht, waartegen de polder Walcheren meent te moeten optreden. Het
schip kwam uit Antwerpen en was op
weg naar zee, toen het op de Westerschelde vastraakte.

Amsterdam”

kingen volgden.

„Hedenmiddag", aldus de burgemeester, „is besloten dat het Zaandamse
college contact opnemen met het Amsterdamse college van B. en W. waarvan de uitslag naar de minister va*
Waterstaat wordt gezonden. Als we bespeuren dat er geen schot in komt, das
kan de raad in de maand januari interpelleren. De t(Jd is nog niet gekomen",
aldus spr., onder hilariteit van de raad,
„om met hooivorken en dorsvlegel*
naar Amsterdam op te rukken....!"

Een maand cel
voor joy-rider
De Haarlemse politierechter heeft een

ernstig geval van joy-riding berecht.
Een twintigjarige ingezetene van Hoofd-

dorp moest zich verantwoorden voor
zijn handelingen in de nacht van zaterdag 3 op 4 september. Hij had nog
al wat gedronken (zes glazen bier) en
trok welgemoed naar huis. Plotseling
zag hij een personenauto onbeheerd op
een erf. Zijn eerste daad was de auto
te starten en er mee weg te rijden.
Weldra kwam er een eind aan het
plezierritje. De auto, die 1700 gld. waard
was, kon even later gevoegelijk tot de
categorie „wrakken" gerekend worden
na een aanrijding met een autobus van
Maarse en Kroon.
De eis luidde: een maand onvoorwaardelijk met twee jaar proeftijd, twee
jaar ontzegging en toezicht van het medisch consultatiebureau van alcoholisme.
De politierechter handhaafde de gereuireerde straf zonder de ontzegging.
Een tweede ernstige verkeerszaak
werd voor onbepaalde tijd aangehouden. Een Amsterdamse chauffeur wal
op 8 dceember van dit jaar doorgereden nal een aanrijdnig met een bromfietser, die op slag werd gedood. De
bestuurder van de kleine vrachtwagen
had wel iets gemerkt, was gestopt,
maar reed toen hij een man zag liggen en allerlei mensen zich op de
provinciale weg in Zaandam, waar het
ongveal gebeurde, naar de plaats begaven, verder. Daarmee overtrad hij het
tweede lid van art. 36 van de Wegenverkeerswet. hetgeen verder niets te
maken heeft met de schuld aan de
aanrijding. Deze zaak zal nog moeten
voorkomen en de politierechter meenden daarom beter te doen de uitspraak
ervan af te wachten. De. officier van
justitie eiste twee maanden gevangenisstraf, waarna de verdediger een voorwaardelijke straf vroeg, aangezien zijn
cliënt een keurig nette huisvader is,
die na debot sing in een angstpsychose
heeft gehandeld.

Autonevelspuit voor
Haagse brandweer
Uitgerust met springbalg
De Haagse brandweer (post Duinis In het bezit gekomen van
een autonevelspuit. Deze spuit is gebouwd door de firma Kronenburg te
Hedel op een Amerikaans autochassis
met een speciale niotor van 145 pk
straat)

(merk International).

Het is geen nevel-tankauto, want de
tank kan slechts 450 liter water bevatten. Deze hoeveelheid is in de gemeente 's-Gravenhage voldoende omdat
hier ruim 7000 brandkranen liggen en
het bijvullen van de watertank dus geen
probleem is. Bovendien zullen de meeste branden, welke met nevel worden
geblust, minder water vragen dan er in
de tank aanwezig is; dit heeft de praktijk bewezen. Mocht worden uitgerukt
naar een brand, welke niet met nevel
geblust kan worden, dan bezit de autospuit nog een centrifugaalpomp met een
capaciteit van 2600 liter per minuut
bij acht atmosfeer werkdruk.
Verder voert de auto-nevelspuit nog
mede een voor alle autospuiten gestandaardiseerde inventaris, bestaande uit
blusmiddelen, redmiddelen en gereedschappen. Een nieuwigheid bij de redmiddelen is de z.g. springbalg. Deze
wordt gebruikt in plaats van het vroeger gebruikte redzeil.
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Hoe de toekomstige aanblik van het Vredenburg, het enige representatieve plein van de stad Utrecht, zal zijn, laat
bovenstaande foto van een maquette duidelijk zien. Aan twee zijden wordt het plein geheel afgesloteHl door de Jaarbeursgebouwen, iraarvan de na de oorlog gebouwde Irene-hal haaks op de langgerekte bebouwing langs de Rijnkade
staat. In deze hoek is het nieuwe secretariaatsgebouw geprojecteerd, dat vijf verdiepingen zal tellen, waarvan de
drie bovenste als expeditieruimten gedacht zijn. Thans staat op deze plaats nog de houten Zweedse expositiehal.
Voor de hoofdingang van het oude gebouw Is een monumentale overdekte toegang geprojecteerd, aansluitend aan
een achtkantig gebouwtje, toaartn tOdens de beurzen buitenlandse gasten en journalisten ontvangen kunnen
worden. Waar thans nog het tUdel(j)c secretariaat staat, it cp de maquette een dubbele
bomen aangebracht. Overwogen wordt op de hoek van het plein, tegenover het in de vorm van een cirkelsegmentrügebouwde hotel
Smits, enige
winkeltjes, kiosken e.d. te bouwen.

naar

Met betrekking tot de vragen over
de nieuwe beslissing inzake de Hemvan
tunnel heeft de burgemeester
Zaandam in de raadsvergadering van
donderdagavond niets nieuws medegedeeld. Alleen betreurde hy. dat vertrouwelijke gegevens „nu op straat lagen".
10 December kreeg de vaste commisHet is wel duidelijk, zo besluit de sie de eerste resultaten binnen van de
brief, dat wanneer het streekplan als besprekingen tussen Amsterdam en de
Minister; 12 december volgde een bevoorgesteld wordt vastgesteld, het althans in de eerste decennia niet in zijn spreking van de colleges van B. en W.;
opzet zal kunnen worden gewijzigd. De 13 december sprak de wethouder van
opzet acht de Kamer speciaal om zijn openbare werken van Amsterdam met
de Kamerfracties en provinciale begedetailleerde
te
vorm onaanvaardstuurslichamen; daarna volgden vragen
baar.
in de Kamer, waarna opnieuw bespre-

Tc directrice van de R.-K. Openbare
Leeszaa te Groningen i 3 thans benoemd
mej. M. A. Coebergh uit Overveen.
waarZij zal zo spoedig mogelijk
in functie
schijnlijk per 1 februari
treden.
Zoals bekend heeft de R.-K. Openbare
Leeszaal de beschikking gekregen over
h-t pand Zv/ancstr .� 30-30
met daarachter gelegen werkplaats in de Soephuisstraat. Het gebouw zal cnder architectuur van de heer H. J. van Wissen worden verbouwd. Men hoopt per
1 maart de nieuwe leeszaal en uitleenbibliotheek in gebruik te kunnen nemen.
De Volksbibliotheek, de bibliotheek van de Paters Jezuïeten in het
Hoogstraatje. zal in de nieuwe Leeszaal
worden ondergebracht.
In het gebouw krijgt eveneens een
plaats de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in de provincie Goningen. Momenteel is in studie in hoeverre een coördinatie tot stand
kan worden gebracht met de diverse
parochiële bibliotheken in de provincie
Groningen, welke bibliotheken van lectuur worden voorzien uit een ..centraal
magazijn", zoals dat in verschillende
Op maandag 2 januari worden te
andere plaatsen in het land geschiedt. Den Haag
in verschillende wijken weer
feestelijke kerstbomenverbrandingen georganiseerd. Er worden des avonds optochten gevormd, waarin de jeugd achter fakkeldragers en muziekcorpsen aan
nam
naar de verbrandingsplaatsen zal trekken.
Als burgemeester van
Deze plaatsen zijn: Eerste Binnenha(vertrek om 7 uur van Marcelisven
Brielle
plein en om 7.15 u. van Tesselsepleint:
Donderdagmiddag heeft de heer H. Rozenstraat/Klaverstraat
(vertrek om
van Sleen officieel afscheid genomen 7.15 uur van Nutsschool Laan van Poot,
van
reals burgemeester
Brielle. In de
van Edisonstraat/Copernicusstraat en
crertiezaal van de technische .school •van Notenplein): Laakkade (vertrek om
Iwaren talrijke genodigden aanwezig, on- 7 .u. van Alb. Thijmpiein.' van Stieltjesder wie leden van de Tweede Kamer, straat en van Lorentzplein); Erasmuswaarvan de heer Van Sleen deel uit- plein (vertrek om 7 u. van Vier Heemsmaakt, Gedeputeerde Staten van Zuid- kinderenstraat en van jan Luykenlaan):
Holland en vertegenwoordigers van het Loevensteinlaan (vertrek om 7 u. van
gemeentebestuur van Rotterdnm. Vele Wapenveldestraat en van Wapserveensprekers complimenteerde de scheidenstraat); Kaapseplein (vertrek om 7.15
de burgemeester met hetgeen in zijn U. van Kockstraat en van De la Reyde
Brielle
ambtsperiode in
gemeente
tot weg>; Gaslaan (vertrek om 7.15 u. van
stand is gekomen. Hierbij noemde men einde Noordwal); Jac. van Campenvooral de modernisering op velerlei ge- plein (vertrek om 7.15 u. van clubhuis
bied, de verbetering van straten en weDe Mussen); binnenterrein Maasstraat
gen er de scholenbouw.
(vertrek om 7.15 u. van Z.O. BuitenOnder de- vele geschenken, welke de singel) en Kijkduinsestraat (vertrek om
heer Van Sleen werden aangeboden was 7 u. van Tramstraat). .
ook een aandenken van de burgerij van
Stellendam, apn welke gemeente Brielle
bouwde dit jaar
gedurende de rampdagen van 1953 gastvrijheid heeft verleend.
woningen
In het bijna afgelopen jaar kwamen in
de stad Utrecht 1381 nieuwe woningen
gereed, een iets groter aantal dan verDe M. R. P. (de partij van de katholieke
leden jaar (1300). Het laatste in tegenvolksrepublikeinen) heeft, aan de voorstelling tot de nationale woningprodukavond van de Franse parlementsverkiezingen, opgeroepen tot een bespreking van tie, die dit jaar aanzienlijk beneden hel
alle partijen (met uitzondering van comaantal van 1954 bleef. Er zijn momenmunisten en Poujadisten) terstond na de teel in Utrecht 2197 woningen in aanverkiezingen en nog voor de vorming van
eveneens meer dan aan het einde
een kabinet. Bij deze bespreking zou men bouw.
van 1954 (1611). Bovendien kwamen dit
tot een nationale overeenkomst moeten kojaar acht nieuwe scholen gereed.
men over punten van vitaal belang, vóór—

oprukken

essentiële delen van terreinen, waarover zij thans beschikken, aan hun vrije
beschikking onttrokken zien.
Het streekplan, aldus het schrUven,
voorziet niet ln de mogelijkheid van
aanpassing aan de ilch steeds veranderende omstandigheden. Het mist souplesse door i|)a gedetailleerdheid, het
een seer bepaalde ontwikkeling,
wil
e.q. beperking ln de ontwikkeling van
de Industrie voorschrllven.
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DE TIJD

J.C. van Essen
verlaat „De Tijd”

Welvaart in de wereld van het boek
Het poptilair-wetenschappelijk werk
wint aan belangstelling

in de bestselleritis geleld. De uitgever»
hebben het karakter van hun fond» aanzienlijk moeten verruimen, men kan wel
zeggen „democratiseren", omdat er geen
meer
gevonden
starre meerderheid
wordt, die bereid i» bij één genre te
zweren. Alle genre» gaan. mits zij goed

Honderd poëzieuitgaven in één jaar
hoogconjunctuur waarin ons
land zich vermeit straalt zichtbaar op het letterkundig leven
af. Ook daar heerst welvaart allerwege.
Nooit voordien is in één jaar tijds zo
veel werk van zulk een overwegend
goede kwaliteit verschenen en nooit
voordien is er zo redelijk door de
boekhandelaren verkocht. In vroeger
jaren gingen de meeste boeken matig
of slecht, maar werd de verkoop goedgemaakt door een ïtuk of wat bestsellers, die in gewildheid alle verwachtingen overtroffen. Dit jaar zijn er niet
ran die verkoop pieken geweest, maar
de hele verkooplinie is opgetrokken.
Dit is een merkwaardig feit. dat te
denken geeft. Waarom zijn er op het
ogenblik geen bepaalde boeken die
triomf vieren? Als voornaamste oorzaak
kan men wellicht beschouwen de steeds
grotere variatie in smaak, die door het
publiek aan de dag wordt gelegd. De
belangstelling der lezers verschuift van
de roman in de richting der zogenaamde „non-fiction". het populair-wetenschappelijke bock. „waaruit iets te leren valt". Deze trek-van-de-roman-weg
kon men reeds vóór 1955 signaleren,
maar pas dit jaar heeft zij tot een crisis

De scheepvaart ia een belangrijke Jactor van onze economische bloei, maar tegelijk vermindert onze welstand de lust

zijn.

I

om te varen.

STERFT DE ZEEMAN UIT?
Bemanningen worden steeds jonger
zecmansberoep dreigt uit te sterven, het zeemansberoep als
levensvervulling, sterker dan elke binding aan wal. De zeeman

Het

vergrijsd op de vaart, de klassieke „pikbroek" uit duizend verhalen, is in onze contreien nauwelijks meer te vinden. Figuren als
zeilmaker Jacob Brouwer, Hendrik Meeuw, de matroos, zoals Van
Schendel hun trouw aan zee en schip heeft verheerlykt in „Het
Fregatschip Johanna Maria", hebben ooit inderdaad bestaan, maar
zijn sinds lang legendarisch geworden, litteratuur. Zij zouden met het
zeilschip verdwijnen van de zeeën, de stoomvaart was hun wereld
niet. Het is vandaag een feit, dat de bemanning van onze schepen
gemiddeld steeds jonger wordt, de vaart nog slechts een avontuur
voor enkele jaren. Wanneer men dit verschijnsel sociologisch verklaren wil, is een eerste oorzaak de toenemende welvaart. Landen
met geringe werkloosheid en een hoog levensniveau brengen steeds
minder zeelieden voort. De Verenigde Staten kennen dit reeds sinds
de eerste wereldoorlog. Er varen maar weinig Amerikanen meer op
de Amerikaanse handelsvloot, de schepen in hoofdzaak bemand
met Scandinaviërs. Hetzelfde probleem doet zich voor in Engeland,
Frankrijk, Duitsland, en natuurlijk ook bij ons. In landen daarentegen
met lage levensstandaard, Griekenland, Italië, Spanje, is nog animo
om te blijven varen. Bij ons wreekt zich dan verder het doorbreken,
in onze tijd, en het uiteenrukken van de gemeenschappen van kustplaatsen en eilanden, van ouds het mensenreservoir van onze zeevaart.

Het probleem van
de opleiding
Wü hebben het reeds naar aanleiding van het Delta-plan betoogd: ons
volk wordt steeds minder sea-minded,
het vervreemdt van de zeelucht, aan
overal dood water oriënteren wij ons
steeds meer op het land: industrie,
land- en tuinbouw. In die vroegere gemeenschappen, op de eilanden en langs
de kust, was varen traditie van geslacht
op geslacht. Grootvader had gevaren,
de vader voer en dus was het vanzelfsprekend, dat ook de zoon varen ging.
Langs de Noordzeekust was bovendien
een belangrijk deel der vissers drie
kwart van het jaar ter beschikking:
de haringteelt duurde immers maar
zo'n twee tot drie maanden. Tegen-

woordig achtervolgt men de haring
acht tot negen maanden lang, en de
rest van de tijd neemt de visser vakantie; woont hü gunstig, dan verhuurt
hij 's zomers aan mensen uit de stad
en komt er royaal.
Maar als de zeeman steeds meer
verdwijnt, dan is het omdat er geen
zeemansvrouwen meer zün. Want dat
vas het geheim van die gesloten, op
ie zeevaart ingestelde gemeenschapjen: de vrouwen hadden er steun aan
;lkaar, ook voor hen was het alleen
•Ün en alleen staan voor allerlei zorg
ranzclfsprekend. Zü waren lotgeno:en en dat maakte het allemaal veel
.ichter. Voor de vrouwen in zo n gemeenschap was het varen en dus de
afwezigheid van hun mannen de gewoonste zaak van de wereld. Zu waren immers ook zelf zeemansdochters.
Siemand, die een ander daarom bebeklaagde. Wel was er het gemeenschapsgevoel, men hielp elkaar zoveel het kon. Langs deze weg tracht
men dan ook bij de verschillende maatschappijen het probleem te benaderen. Men beijvert zich de vrouwen van
raad en
het varend personeel met
sanaad bü te staan. Vooral ook hen
bü elkaar
men te brengen, zodat zü
de steun kunnen vinden, die voor hen
de best denkbare is. En vooral wil
men hen instrueren, hun vertellen hoe
zo goed
men er het beste van maakt, van
zeemogel'ük de roeping vervult
mansvrouw te zijn.
Een grote scheepvaartmaatschappij te
.tolterdam heeft daartoe een staf van
sociale werksters in dienst, die geregeld met de vrouwen contact houdt, hen
helpt om eventuele rnoeiÜlkheden n het
gezin op te lossen. Er worden clubjesi
op
van zeemansvrouwen gevormd, die
vaste tüden bü elkaar komen, zodat

Eervol ontslag aan It.-gen.

J.R.H. Lagas
Bij K. B. is met ingang van 1 Januari
1956 eervol ontslag uit de militaire
dienst verleend, op het daartoe door
hem gedaan verzoek, aan luitenantgeneraal J. R. H. Lagas, van de generale
staf. onder betuiging van bijzondere
dank voor de uitnemende diensten door
hem gedurende tal van jaren in veischeidene gewichtige betrekkingen aan
Kroon en land bewezen. Hij is benoemd
tot commandeur in de orde van OranjeNassau met de bepaling, dat het versiersel der orde zal worden gedragen
met de zwaarden.

Ridders Oranje-Nassau
Bij K. B. zijn benoemd tot ridder in de
Orde van Oranje-Nassau A. M. E. Gra*
bowsky, hoofd van de openbare school
voor uitgebreid lager onderwijs te
Hoorn, en S. Swaneveld. directeur van
de techniische school voor Gouda en
•m*treken.

Het best en het vlugst is dit begreuitgeverij Het Spectrum, wier
Prismareeks zo n succes boekte dat de
opzet ervan her en der navolging vond.
Startte de reeks met voornamelijk romans in het niet al te zware genre,
allengs bleek dat men gerust zonder
iets te wagen, ook èndersoortige boeken kon gaan brengen. Mauriac. voorheen „een onderneming" in Nederland,
deed en doet het als Prismaboek.
Klassieke bloemlezingen, tot voor kort
slechts in minderheidskringen gewaardeerd en praktisch onverkoopbaar,
tenzij als verplichte examenlektuur.
blijken nu ineens gewild te zijn. Zie
naar „Het goud der gouden eeuw", bijeengelezen uit de poëzie der zeventiende eeuw. letwat stoffig geworden
standaardwerken idem: Busken Huets
Land van Rembrandt. Fruins Tien jaren uit de tachtigjarige oorlog.
Tijdsbeelden genieten veel aandacht.
Dramatische hoogtepunten uit de Europese geschiedenis (steeds meer gezien
als een worsteling om eenwording over
heen) spelen de
alle tegenstellingen
verbeelding van lezers en schrijvers
parten. Niet minder dan vier wetenschappelijk gefundeerde verbeeldingswerken over Jeanne d'Arc zagen dit
jaar het licht. Ook vergane beschavingen inspireerden in hoge mate tot schrijven en uitgeven of heruitgeven. Men
wil met een andere dan de eigen wereld
geconfronteerd worden. Dit is ook aan
de hedendaagse romans af te lezen. De
burgerlijk-psychologische roman heeft
zijn beste tijd gehad. Er is daar een
gaande, niet ongelijk
heroriëntering
aan die in de moderne poëzie.
Ook waar het traditionele kunstwerk
zich handhaaft, tekent zich een innerlijke verruiming af. Voor het eerst sinds
jaren zijn er weer een paar katholieke
romans van formaat verschenen; romans waarmee niet alleen de katholieke literatuur is verrijkt „Door het
oog van de naald" van J. W. Hofstra
rn „ledereen weet het beter" van Jos
Panhuysen behoren tot het voornaamste van de nationale jaaroogst aan romans. Beide auteurs leggen een werkelijkheidsbesef aan de dag, dat weldadig
aandoet, waar iedereen respect voor kan
hebben, en waarmee de katholieke romanschrijverij hopelijk over haar dode
punt is heengeholpen. Een derde „katholieke" roman van belang is „Op
zoek naar de bron" van Har Scheepens.
De katholieke dichtkunst is nog altijd niet aan een renaissance toe. Een
bundel als „Vijf geheimen", waarmee
Gerard Wijdevcld zich rentrée maakte,
draagt weliswaar een intrinsiek katholieke signatuur, maar mist precies datgene wat er een getuigenis voor alle
moderne tijdgenoten van zou hebben
kunnen maken. Hetzelfde geldt voor de
posthuum verschenen verzamelbundel
„Klagend loflied" van de op 4 februari
overleden dichter Chris de Graaff. Ook
daar een zeer innig-religieuze stem.
sprekend uit diepste vereenzaming,
maar vreemd aan dit heden.
De belangrijkste verzenbundel van
dit jaar is naar onze smaak „De blinde
harpenaar" van Bertus Aafjes. Er verscheen veel poëzie van jongeren; de opmerkelijkste presentaties waren „Empedocles" van Hans Andrcus, „De Oostikkerse Gedichten" van Vlaming Hugo
Claus, en „Alfabel" van Lucebert. Telt
men het aantal gedichtenbundels, dat
blijkens de Schrijversalmanak in Nederland en Vlaanderen het licht zag tussen 1 oktober 1954 en 1 oktober 1955.
can komt men tot niet minder dan 85.
Voeg daarbij het 17-tal bloemlezingen
ciat in die periode verscheen en men
pen door

men anderen ontmoet, die in geliike
omstandigheden verkeren, bü wie rnen
over en weer begrip vindt en waar men
op rekenen kan in geval van nood.
's Zomers staan er vakantiehuisjes ter
beschikking, wederom voor zeemansvrouwen onderling. Voor de man op zee
is dit alles een geruststelling en bi.i
moeilijkheden een grote troost. Ook zal
de vrouw hem niet dadelijk meer al
haar problemen schreven, met als slot
de verzuchting: Ik ben ook zo eenzaam.
Er wordt immers al het mogelUke gedaan om haar te helpen een oplossing üp de malrozenschool van de Holland—Amerika Lijn wordt een nieuwe geneI
te vinden. Zo tracht men het goede van
. ratie vakbekwame zeelieden opgeleid: de „vol-matrozen" van morgen.
de gemeenschap van voorheen zoveel
mogelijk te reconstrueren
telt nog
maar enkele leerlingen. Al
onTegelijk wordt alles gedaan om bü voor de oorlog was deze opleidingvoorde jonge zeelui en bij allen, die zich voldoende om in de behoefte te
melden voor de vaart, liefde aan te zien, thans levert zü maar de helft van
kweken voor 't werk. een binding met de benodigde krachten, nog afgezien
de maatschappü, in welker dienst men van de ongunstige omstandigheid, dat
vaart. De accomodatie voor de be- een jongen pas op vijftienjarige leeftüd
en als regel
manning aan boord is aanzienlük ver- mag monsteren aan boord
matrozen-instituut
het
schepen
op
nieuwe
opleiding
op
de
vrüwel
zün
beterd,
ideaal. Ook voor de ontspanning der reeds eerder heeft voltooid. In die hahü aan wal een
mensen wordt alles gedaan. Maar chelijke tussentijdenmoet
vaak gebeurt het,
vooral wil men de vakbekwaamheid baantje zoekenhangen
blijft. Daar komt
dat hij daar
dan nog bü, dat een jongen beneden de
Door
achttien aan boord geen overwerk mag
In de nacht van 6 op 7 oktober van
volwaardig in acverrichten,
dus
nooit
het vorige jaar heeft de motorkotter
FRED THOMAS
tie kan komen. Met heel zün opleiding UK 60 „Neeltje" op de Noordzee ten
blüft het dan al die tud bü bakjes
westen van Terschelling een angstig
wassen en vloeren dweilen, en dat veranimo
voor
het
de
avontuur beleefd, waarbij schipper Jan
opvoeren, omdat het de arbeidsvreug- hoogt niet bepaald
de stimuleert. Bovendien is er de laat- gekozen vak. voor de z.g. keteljongens, van der Berg om het leven is gekomen.
ste jaren een ontstellend gebrek ont- ae ketelbinkies, bestemd voor de made kotter
ver- chinedienst. bestaat in het geheel geen Tijdens een orkaan kenterde
staan aan zeelui, die hun vak reeds
kennis
uitNa
een
kwarmoeten
hun
over
bakboord.
plotseling
dat
proces,
eigenlek
opleiding.
een
Zü
staan.
dateert van het einde der zeilvaart. De sluitend in de praktük zien op te doen. tier richtte het schip zich op. Vier van
oudere generatie, die hier de leerde vijf opvarenden, motordrijver Piet
school had ondergaan. Is geleidelijk
volmatrozen
De
eerste
der Berg en de matrozen Jacob
van
aan uitgestorven, en ook zijn de mensen vrijwel verdwenen, die nog weer
van der Berg, A. Post en K. de Boer,
van hen het vak hebben geleerd. VoorZeven jaar geleden heeft toen de die zich in het voorlogies hadden bevonal na de laatste oorlog, toen allerlei
Holland Amerika IJjn het initiatief ge- den. overleefden de geschiedenis. Toen
lieden op de' schepen kwamen, wien
nomen om zelf een Matrozenschool te zij
weer aan dek kwamen, was de brug
het om nylons ging en sigaretten voor
stichten, waar jongens boven de vyfthuis de zwarte handel, hebben tal
tien en half jaar, die nog geen anaer zv/aar beschadigd en was schipper Jan
van veteranen er de brui aan gegeven.
vak hadden gekozen of geleerd, konvan der Berg spoorloos verdwenen. Zijn
Zo bleef er een slag zeelui over, dat
den worden geschoold voor matroos. De
meer gevonden.
misschien nog kon verven of een schip
jongens, die deze school bezoeken en lichaam is nooit
mits
zijn,
zij
gaan
zeeklaar maken, maar bü wie de hanriaa-na naar zee
Tijdens het onderzoek door do Raad
den verkeerd stonden zodra er iets
zes en twintigste jaar blüven voor de Scheepvaart naar de oorzaak
tot
hun
gebeurde, bü slecht weer de
varen, vrügesteld van militaire dienst, vertelden matroos Post en de motorbüzonders
luiken insloegen, ankers werden verbehoudens dan het volgen van de curdrijver Piet van der Berg hoe zich het
bezit- ongeluk heeft afgespeeld.
speeld, of wanneer er moest worden
sus voor koopvaarders. Thans
gesleept.
ten ook de Rntterdamsche Lloyd, de
Nadat het schip zich had opgericht
Stoomvaart Maatschippü Nederland hebben zij een dag op zee rondgedrematrozen-opleiverdwijnen
een
en de K.N.S.M.
Gekleurde opvarenden
ven. Het weer werd inmiddels wat beding, terwül de V.N S. een gelegenter, zodat zij besloten niet over te stapmensen,
heid tot scholing biedt aan
pen op een tankschip, dat wel geruime
Het gebrek aan zeelui In het algedie minstens een jaar bü hen hebben tijd in de buurt bleef om eventueel
meen, en aan vakbekwame mensen in
gevaren. De leiding van de matrozendoor
de
kunnen bieden. Na een dag is
vergroot
nog
is
het bijzonder,
Lijn heeft hulp te
school der Holland-Amerika
geoorlog
de
de
de UK 60. die door matroos Post een
omstandigheid, dat na
voldoening
eehad
dagen
grr'e
de
dezer
„pracht schip" wordt genoemd, door een
kleurde bemanningen, waarmee tal van
dat de eerste twaalf voor het Ruksdiander vissersvaartuig naar IJmuiden geschepen voeren, in hoofdzaak Laskaren
geslaagde
ploma geëxamineerde en
sleept.
en Maleiers, voor het merendeel niet
deze
van
Nederlandse matrozen allen
voor de binnenvaart,
Bij de civiele
meer ter beschikking t(jn.
zün Zü krijg"n per 1 deDe inspecteur
sfkomMie
school
zei, dat op verzoek
heer
J.
Metz.
dienst werkte een groot aantal Javanen,
januari aan boord de status van volde
grote
passagiersop
behalve
die
de
matroos. een nieuwe rang, waarin
schepen. vrijwel geheel verdwenen zijn.
die datum voorziet.
ingaande
C.A.O.
Neder8.000
Verder varen tenminste
Diploma's voor volmatroos worden ook
ruim tien jaren
landse zeelieden voor Scandinavische
wegens gedane dienst, en
uitgereikt
van
tenrederUen, meestal onder de vlag
wel aan degenen, die vóór 1951
Panama, Honduras of Liberia, zy werminste drie jaar hebben gevaren. Dit
door de hoge gajes en
den
verlokt
z.g. dienstdiploma is in het bez.it van
vooral door de situatie, dat op dere
terug
370
zeevarenden. In totaal telt de Neschepen niets wordt gekort voor sociale
dus op het
handelsvloot
derlandse
geen
belasten en bijna of in het geheel
ogenblik 382 gediplomeerde volmatroDe uit het grcnscorrectiegebicd Eltcn
lasting afgetrokken. Het zün voor het
zen.
afkomstige Herman Nass is donderdagmerendeel mensen, die niet tegen lange
midag, na ruim tien jaar in Russische
reizen opzien en door geen al te sterke
te hebben doorgeonderscheiding
krijgsgevangenschap
gebonden
vaderland
banden aan het
woning teruggekeerd.
bracht,
zijn
in
zijn.
gevangenen
Grimberg Nass is een van de Duitsenaar
voor
hun vadie door de Sovjet-Unie
Om de zich herstellende en snel weer
donderdagmiddag in Den derland zijn teruggestuurd. Hij behooruitbreidende vloot behoorlijk te kunnen
Tijdens
een
transport, dat in oktober
bemannen, ls toen het vraagstuk der
gehouden bijeenkomst heeft da de tot het was
opleiding ernstig aan de orde gekomen. Haag
reeds op weg
naar Duitsland, maar
land,
baTot dusver werden toekomstige matro- Belgische ambassadeur in ons
plotseling naar Rusland werd teruggezen of direct ln de praktijk opgeleid, ron F. X. van der Straten Waillet aan zonden; 12 december werden deze gezij kwamen dan als bootsmans- of ketransport gesteld,
de heer D Grimberg, procuratiehouder vangenen weer op
fljongen, als ketelbinkie aan boord, of
zij 15 december in het kamp
waarna
Rotterdam,
te
NV.
Muller
aanzij hadden eerst een opleidingsinstituut bij W. M. H.
West-Duitsland
in
Friedland
bezocht, in Amsterdam gevestigd pp de meegedeeld, dat hij benoemd is tot rid- kwamen.
„Pollux", In Rotterdam op de ..NederNass is tot nu toe de enige inwoner
Kroonorde van België.
landen". twee voor dit doel gebouwde der in de
van Elfen, die, als vermist opgegeven,
heeft
behooronderdankt
de
De heer Grimberg
lieschepen. De „Pollux"
tóch nog is teruggekeerd. In Elten
lijke toeloop van Jongens, maar de „Nezakelijke verdiensten, worden nog ongeveer 120 personen verscheiding
zijn
aan
derlanden", een «terk verouderd schip,
mist
'dat men spoedig hoopt t» vervangen, die zich tot in België uitstrekken.
,

Urker kotter Neeltje plotseling
gekanteld, schipper omgekomen

Zaak voor Raad
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Na

Inwoner van Elten
uit Rusland

Belgische
de heet D.

In Vlaanderen
In Vltanderen publiceerde grootHerman Teirlinck zijn „Zelfportret of het Galgemaal": Louis-Paul
Boon trok nieuwe aandacht met zun
Reser„Boontje's
eenmanstijdschrift
vaat"; Claus verwierf bredere bekendheid met zijn stuk „Een bruid in de
morgen": Jan Walravens pousseerde een
aantal experimentele Vlaamse dichters
in de bloemlezing „Waar 1* de eerste
morgen?", een bloemlezing die een pendant is van het Noordnederlandse „Atovan
naal". Lia Timmermans, de dochter
Felix Timmermans, ontpopte zich ln
„De ridder en zijn gade" als geboren
vertelster.
Ondanks diverse ontmoetingen tussen voord en zuid bleef er ook dit jaar
nog veel haperen aon goed begrip van
wat er in Vlaanderen literair omgaat.
Tal van katholieke Vlaamse auteurs
voelen zich door het noorden miskend.
Het zal nodip zijn in 1956 meer aandacht te besteden aan romanciers als
Caslon Duribreux, Paul Leb eau en André Demedts en aan dichters als Anton
van Wilderode en Hubert van Herreweghen. In jaarboeken zoals de Schrijversalmanak en „Vandaag" komen zij
niet aan de orde. hoewel de redacteuren
aan Vlaamse auteurs toch een even
grote plaats inruimen als aan Nederlandse. Genoemde jaarboeken geven, beter dan tijdschriften dit doen, een lein
vendig beeld van wat er momenteel de
onze literatuur omgaat. Zij funderen
globale indruk van de literaire hoogconjunctuur.

meester

NICO VERHOEVEN
v

van de

Scheepvaart

van de scheepvaartinspectie door het laboratorium voor scheepsbouwkunde te
Delft een onderzoek is ingesteld naar
dc stabiliteit van de UK 60. De conclusie
luidt „zeer goed",
Naar de mening van de heer Metz
is het ongeluk van de UK 60 een uitgrote
zeer
zonderlijk geval, waarbij
grondzeeen.
krachten in water met
waarvan wetenschappelijk nog weinig
bekend is, een rol hebben gespeeld. De
heer Metz sprak de hoop uit, dat men
in Nederland op wetenschappelijk gebied deze verschijnselent zal gaan onderzoeken, nu het daartoe benodigde
instrumentarium in Delft aanwezig is.
*

Ir. A.P. Minderhoud
Landdrost zuidelijke
IJsselmeerpolders

Ir. A. P. Minderhoud, Zwolle, direcvan de NoordOostpolderwerken,
landdrost van het openbaar lichaam de
Noord-Oostelijke polder, is bij K.B. benoemd tot landdrost van het openbaar
lichaam de zuidelijke IJsselmeerpolders.
Tegelijkertijd is de secretaris van het
openbaar lichaam de Noord-Oostpolder,
dr. A. Blaauboer. Zwolle, benoemd tot
plaatsvervangend landdrost van de zuiheer
De
delijke IJsselmeerpolders.
van
Ellanddrost
tevens
Blaauboer is
ten.
Het gebied van de zuidelijke IJsselmeerpolders omvat voorlopig alléén oosteur

ten.

Onze scheidende redacteur is een veel
bereisd man, hij bezocht de Ver. State*- Europa en de Franse koloniën, hij
heeft zijn hart ei 'er verloren aan
Frankrijk, waar hij, met zijn gezin, zijn
leven verder hoopt door te brengen.
Wij zijn hem, ongetwijfeld mede namens vele van onze lezers, dankbaar
voor het veLe goede werk, dat hij voor
„De Tijd" heeft verricht en wensen
hem en zijn gezin een goede gezondheid
ca nog vele jaren van vreedzaam leven
in „La douce France".

t MULLER
IM. IN EXPORTMIJ. Wh WILMERINK
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Populaire muziek op de plaat
Slavische dansen van Dvorak
Slavische Dansen behoren tot de fraaiste juwelen in
dat uitgebreide repertoire van
voor iedereen bevattelijke muziek, dat
men „lichte muziek" noemt. Men kent
ze eigenlijk alleen als orkeststukken,
maar vergeet te dikwijls dat ze oorspronkelijk door de componist zijn geschreven als stukken voor piano-vierhanden. ofschoon nij ze vrijwel op hetzelfde moment, waarop hij ze schreef
georkestreerd heeft. Ontwikkelde liefhebbers van de quatre-mains kennen ze
wel. Ze zij
met hun briljante contrapuntische stemvoering bijzonder dankbaar voor het vierhandig bespeelde klavier geschreven, maar het is tegenwoordig een zeldzaamheid geworden,
dat twee pianisten, ontwikkeld genoeg
om deze niet gemakkelijke stukken te
kunnen spelen, elkander treffen. In hun
orkeslrale gedaante hoort men er wel
eens enkele van in de concertzaal,
maar iiet Is weer bijna onvermijdelijk,
dat dit daar een uitzondering blijft.
Thuis, door middel van de grammofoon. kar men er echter eindeloos
vreugde aan beleven. Daarom Is het
gelukkig, dat Decca op twee grote
LP's de beide series integraal heelt
gepubliceerd, gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van
Rafacl Kubelik, die altijd op de bres
staat om de muziek van zijn vaderland te propaeren. Dvorak schreel
de beide series als opus 46 en opus
met een tusieder acht stuks
72
sentijd van acht jaar. Naar de vorm
is de opzet van al deze stukken vrijwel gelijk, maar naar de inhoud Is er
wel verschil. De factuur van op. 72 is
gevarieerder, de stukken zijn meer
Internationaal. Ook Poolse en Servische dansen komen er in voor. Opus
46 bestaat uitsluitend uit Tsjechische
dansen, maar het karakter daarvan
is levendiger, om niet te zeggen bijna

Dvoraks

•

—
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Dr. B. de Goede
Gemeentesecretaris
van Utrecht

onze Utrechtse redacteur)
van Utrecht heeft
gemeenteraad
De
donderdagmiddag dr. B. de Goede,
provinciale
ter
hoofdadministrateur
griffie te Arnhem, benoemd tot gemeentesecretaris. Hij zal dr. J. de Lange
opvolgen, die 1 april a.«. wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de gemeentedienst zal verlaten. Dr.
De Goede, die op de voordracht van
telijk Flevoland.
B. en W. de tweede plaats innam, kreeg
33 stemmen: mr. J. G. Duchemin, geop de
ARBEID IN
meentesecretaris van Almelo, diebezette,
de eerste plaats
Zaken
voordracht
van
Sociale
De staatssecretaris
kreeg 9 stemmen.
heeft bij beschikking besloten:
Dr. De Goede werd in 1915 te ArnTen aanzien van arbeiders, werkzaam
maandag
geboren. Hij studeerde rechten te
hem
2
winkels,
voor
Januari
in
van
de
en promoveerde in 1951 te Leiverlenen
Utrecht
te
19.M3 vrijstelling
1934 trad hij in dienst van de
worIn
mag
den.
bepaling, dat geen arbeid
Hij is
den verricht op de op de arbeidslijst provinciale griffie te Arnhem.
Arnhem en bestuursof de rooster aangegeven vrije halve lid van Hervormd
li l van de Stichting Herstel Gro.e
dag.
winkel*,
Kerk
In
in zijn geboorteplaats. Vóór de
van
arbeider»
Ten aanzien
De Goede enige
die blijkens een door de gemeenteraad oorlog publiceerde dr.
de bevrijverleende ontheffing krachtens artiktl gedichten in Spectrum, na
hand
ccn gezijn
van
afwijding
1951
verscheen
in
winkelsluitingswet
der
IV
nieuwe
gemeenteDe
sluitingsregeling
dichtenbundel.
van
de
normale
king
secretaris is niet aangesloten bij ccn
op één of meer van de overige maandagen in Januari 1956 de gehele dag politieke partij.
De gemeenteraad zal 29 maart a*.
geopend mogen zijn, eveneen» voor devan
ze maandagen ontheffing te verlenen bijeenkomen om afscheid te nemen
mag
geen
Lange.
dat
arbeid
dr.
De
van het bepaalde,
worden verricht op de op de arbeidslijst
Raad
of de rooster aangegeven vrije halve
(Van

WINKELS

dag.

Met ingang van 1 Januari 1956 legt de
chef van onze financiële redactie, de
heer J. C. van Essen, zijn taak als *odanig neer, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 23 oktober 1945 ving de heer
Var. Essen zijn werkzaamheden bij „De
Tijd" aan. zodat hij ruim tien jaar aan
ons blad verbonden is geweest, eerst
bijna een jaar als algemeen redacteur
van het „Financieel-Economisch Bulletin", dat toen in verband met de papierschaarste door „De Tijd" werd uitgegeven en daarna als chef van de financiële redactie.
Zowel het Bulletin als de financiële
lAibriek heeft de scheidende chef tot
een hoog peil weten op te voeren, zoal*
o.m. blykt uit de vele waarderende opmerkingen van onze lezers en van de
bevriende relaties uit de kringen van
„financiën en economie". De heer Van
Essen putte daarbij uit zijn rijke ervaringen en vele relaties in binnen- en
buitenland. Immers van 1930 tot 1932
werkte hij mede aan „La Revue des
Valeurs Américaines". een weekblad
voor Amerikaanse waarden te Parijs,
om daarna in dienst te treden van de
„Agence Economique et Financière". Hij
toonde een zo grote bekwaamheid, o.a.
tijdens de Internationale Petroleumconferentie. de vorming van het goudblok
en door het publiceren van de door
Norman Javis aan hem afgelegde verklaring,
dat hij in 1934 belast werd
met de leiding van het bijkantoor Amsterdam van de „Agence". Van oktober
1945 af heeft hij deze functie gecombineerd met het chefschap van onze financiële redactie.
De heer Van Essen zal nog niet geheel op zijn lauweren gaan rusten"
want de „Agence Economique et Financière" zal zijn vooraanstaande medewerker nog een jaar als cor-espondent
te Amsterdam aan zich verbonden we-

Advrrten

I I

/

ziet hoe actief de Muze was! Verrassend
was het dichtwerk van enkele ouderen:
„Reizend achter het heimwee" van Willem Brandt. „Achter de bergen" van
Ed. Hoornik en „Gedichten", waarmee
de vijftigjarige Cor Stutvoet in De
Windroos debuteerde.
Het aantal méér dan middelmatige
romans in 1955 verschenen is nauwelijks
op te sommen zonder jegens deze of
gene auteur onrechtvaardig te zijn. we
noemen in alfabetische volgorde: Elisabeth Augustin met „Labyrinth", F. Bordewijk met „Bloesemtak". Max Dcndermonde met „De dagen zijn geteld". Maria Dermoüt met „De tienduizend dingen". Abel J. Herzberg met „Herodes",
Cees Nooteboom met „Philips en de anderen" (debuut», mevr. A. H. Nijhoff
met „Venus in ballingschap". Marie-Sophie Nathusius met „Ino", Bert Schierbeek met zijn nieuwe experimentele roman „De derde persoon" en Jacques
Schreurs met „Franciscus".

Sociaal-Economische

voortdurend bruisend van vrolijkheid.
Alle tezamen vormen ze een collec-

tie

meeslepende

en

aanstekelijke

dansmuzieken, die getuigen van een
oergezonde muziekzin, vol fantasie en
gevoeligheid, maar geen moment sen-

timenteel.
Kubelik en de Wiener Philharmoniker
spelen dit alles zeer naar zijn aard,
waarbij Kubelik vooral veel werk
maakt van de zingende klank. Op de
vierde plaatzijde geven Kubelik en de
Philharmoniker een vertolking van
Julia".
Tschaikowsky's ..Romeo en
Hie zijn dus twee platen met populaire
muziek in de beste zin van het woord.
(LXT 5079-80).

Brahms’ tweede
Van Philips ontving ik thans de vierde opname, die de complete serie
Brahms-symfonieën, gespeeld door Bruno Walter en het Philharmonic Sym-

DISCOPHILIE
phony-orchestra van New-York voltooit.
Het is de Tweede symfonie, die tezamen met Brahms' Haynd-variaties ls
vastgelegd op de grote LP A 01163 L.
Men heelt hier dus in totaal de vijf grote orkeststukken, die Erahms' hoofdwerken op het gebied van de orkestrale
compositie vormen bij elkaar In die onstuimige eigenlijk improviserende lezingen, die karakteristiek zijn voor Bruno
Walter. Hij openbaart zich ook hier
weer heel sterk als een duidend interpretator, altijd onder de Impulsen van
zijn sentiment uit op de realisering van
een klank, die hem altijd weer net
schijnt te ontwijken, een klank die er
nooit ln volledige werkelijkheid schijnt
te zijn. Welk een verschil als men zulk
een opname nog eens draalt tegen
weergaven van Willem Mengelberg, die
ook als een romantisch Interpretator
tegenover de x muziek stond, maar bij
wie alle klank nooit anders dan perfect
slaagt, waarschijnlijk omdat Mengelberg nooit iets anders trachtte te verwezenlijken dan wat strikt binnen het
bereik der mogelijkheden lag. Daarom
kon Mengelberg dan ook een groot orkesttechnicus worden, maar Walter ls
een voor alles boeiend en fascinerend
artlst. Nochtans beleeft hij ln de korte
vormen en de lyriek van de Haydn-variaties zijn sterkste ogenblikken. Daar
komt de meest evenwichtige herschepping tot stand.
Een symfonisch curiosum publiceerde MMS op no. 49 met de Symphonie
..Löndliche Hochzeit" van de negentiende eeuwse Oostenrijker Carl Goldmark,
zeer levendig vertolkt door het orkest
van de Weense Staatsopera onder leiding van Henry Swoboda. De symfonie
Is eigenlijk veel meer een suite, cie geïnspireerd ls op allerlei schilderachtige
onderdelen van een bruiloft ten plattelande,

soort

kleurig en folkloristisch, een
van Oostenrijkse Grleg.

Engelse werkjes
Decca gaf op Medium Play LW 8175
een zeer aantrekkelijke plaat »it met
twee* Engelse werken gespeeld door het
Londen Philharmonlc Orchestra onder
Slr Adrian Boult, n.l. een suite uit
Holst's ballet „The perfect fooi" en de
rhapsodie van de Jong gestorven George Butterworth ~A shropshire lad".
Holst's balletmuziek is ontleend aan de
ballet-inleiding van zUn opera van die
naam. Bijzonder melodieus en poëtisch
van stemming Is Butterworth's rhapsody. een muziek, die door haar smaakvolle fantasie in de volkstoon aan de
besU Engelse muziektradities doet denken.
Tenslotte een Philips 49 toeren opname (402 012 NE) van het Residentieorkest onder Willem van Otterloo, spelend entr'acte en balletmuziek uit Schu-

De heer A. Vermeulen heeft ontslag
Hoofden of bestuurder! van winkels
als lid van de Sociaal-Econogenomen
wanneer
herinnerd,
dat,
worden eraan
Ter vervulling van de
vermische
Raad.
arbeid
wordt
Ingevolge ontheffing
vacatures zijn door
ontstane
richt op de op de arbeidslijst of de hierdoor
lid J. Landrooster -angegeven vrije halve dag, de het N.V.V. benoemd tot
plaatsvervangend lid W.
man
en
tot
andere
op
werknemer
e*n
betrokken
van J. Landwerkdag ln dezelfde week vóór of na Hesiel (plaatsvervanger
benoemingen zijn aanvaard. bert'i „Rosamunde".
dertien uur moet worden vrijgegeven- man). Deze

L. H.
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De tegenstellingen in de

Vrees voor nieuwe
strijd op Malakka

Indonesische luchtmacht

Survadarma bevorderde in
1953 oud-KNIL-officieren

(Van onze correspondent in Indonesië)
is een tragische gang van zaken. Nauwelijks heeft Indonesië de
„landmacht-affaire" afgewikkeld, of het heeft er een „luchtmachtaffaire" voor in de plaats gekregen. Welke van de twee het ernstigst
cal blijken en de meest verstrekkende gevolgen zal hebben, valt thans nog
beter bekend
niet te zeggen. De afwikkeling van de landmacht-affaire
heeft circa drie Jaar geduurd. Wel mag verwacht
als „17 oktober-affaire"
worden, dat het bij de luchtmacht niet zo lang zal duren. De affaire bij de
landmacht omvatte heel Indonesië en de regering was zo bang de bestaande
tegenstellingen in de landmacht nog aan te wakkeren, dat zij weinig anders
deed dan een afwachtende houding aannemen. Tenslotte was het in feite de
landmacht zelf, die de interne tegenstellingen uit de weg ruimde, al gebeurde
dit dan ook pas nadat de regering door de benoeming van een nieuwe chefstaf een unanieme verontwaardiging had gewekt. Zover zijn wij bij de luchtmacht nog niet: deze is op het ogenblik duidelijk in twee kampen verdeeld.
Desalniettemin lijkt het, dat een oplossing van déze affaire toch zeker geen
drie jaar zal hoeven te duren.

Het

—

—

De installatie
van Sujono
De tegenstellingen in de Indonesische
luchtmacht dateren eigenlijk reeds vanat de soevereiniteitsoverdracht. Toen
werd deze gevormd uit militairen van
de Republikeinse luchtmacht en uit militairen van de luchtvaartafdeling van
hèt Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de Militaire Luchtvaart. Deze millAdvertent t«

OPEN HOUSE

OUDEJ AARSRECEPTIE
(Bisschopwijn en oliebollen)

Voor Zakenrelaties van:
Bergmann's Travel Service,
De Ned. Wijnkoperij,

Amsterdam/Nijmegen,

Nicolaas Krocsse, „Vijff Vlieg hen"
op 31 dec. 1955, in het Binnenhofje,
Singel 449, van 12—14 uur.

Onveilig Malakka
al ruim zeven en een half Jaar
wordt Malakka onveilig gemaakt
door communistische terroristen.
Gedurende de Japanse bezetting van
het schiereiland, die van 1942 tot 1940
geduurd heeft, hadden de rode benden
en
zich een machtige positie verworven,
ra de overgave zetten zij hun strijd
voort tegen de Britse en vervolgens tegen de Maleise overheid.
Sedert op Malakka, in 1948, de noodtoestand werd uitgeroepen, zijn door
de bandieten ongeveer 2400 burgers gedood, terwijl bijna 1300 leden van het
politiekorps vermoord werden. Intussen
sneuvelden in het communistische kamp
niet minder dan 5500 terroristen, terwijl
2400 van deze lieden gev&ngen genomen
werden. Opmerkelijk is, dat de rode
waslachtoffers vrijwel allen Chinezen toch,
terwijl
ren,
zowel onder de inwoners van de Maleise Federatie als
HET
onder die van Singapore, de Maleiers
BEELD
in de meerderheid
zijn. Het is echter
een feit, dat het
terrorisme vooral geleid wordt door
met Peking en Moskou in nauwe betrekking staande Chinese communisten, en dat de revolutionaire beweging
allerminst een typisch nationalistisch
karakter heeft. Als de communistische
terroristen hun zin kregen, zou het Ma*
comleise schiereiland in de Chinese
munistische invloedssfeer raken, en
het zou met de onafhankelijkheid van
de Maleiers, die indirect vanuit Peking
zouden worden geregeerd, voorgoed

Nu

WERELD-

gedaan gijn.
Op het Maleise schiereiland bestaat
er overigens wel een verlangen naar
grotere zelfstandigheid. Maar de ware
Maleise nationalisten hebben hun doel
trachten te bereiken in onderhandelingen met Engeland. Reeds in 1946
werd een verandering gebracht in de
status van Malakka. Singapore werd
van de rest van het gebied afgescheiden, en de stad werd een afzonderlijke
Britse kroonkolonie. Daarnaast werd
de Maleis.' Unie in het leven geroepen,
maar de aanvankelijke constitutionele
regelingen voor deze Unie bleken niet
te voldoen. Zo besloten de verschillende Maleise staten in 1948 tot de
stichting van de Federatie van Malakka. In een overeenkomst tussen de
Vorsten, de constitutionele hoofden van
de respectievelijke staten enerzijds en
Koning George de Zesde, als hoofd van
het Gemenebest, rnderzijds, werd vervolgens, bijna acht jaar geleden, de
itaatkundige positie der Maleiers officieel vastgelegd. Intussen hebben zowel de Federatie van Malakka als de
kroonkolonie Singapore een wetgevende
vergadering cn een eigen regering gekregen. Die beide regeringen hebben
gezamenlijk plannen beraamd voor de
bestrijding van het terrorisme. Zij hebben de comunisten een amnestie-regeling aangeboden, cn zij hebben zich
zelfs bereid verklaard tot onderhandelingen met de terroristische leiders.
Deze week hebben deze onderhandelingen in het dorp Baling, in NoordMalakka, plaats gevonden. Twee dagen
heeft het gesprek van de premiers van
de Maleise Federatie en Singapore met
de secretaris-generaal van de illegale
Maleise communistische partij, Tsjin
Peng, die de terroristen vertegenwoordigde, geduurd. Maar, zoals reeds vrij
algemeen verwacht werd, heeft de conferentie geen positieve resultaten opgeleverd. De communisten wensten zich
niet aan het gezag van de Federatie en
dat van Singapore te onderwerpen, en
de beide premiers weigerden in te gaan
op de eis, dat de Maleise communistische partij dezelfde rechten zou krijgen
als de erkende democratische politieke
partijen op het schiereiland.
Gisteren zijn de onderhandelaars uiteengegaan,
en verwacht kan worden,
dat de bestrijding der terroristen nu nog
krachtiger zal aangepakt worden 'dan
tevoren. Uiteraard zal de recente amnestieregeling worden ingetrokken. Intussen kan men er op rekenen, dat ook
de communistische bandieten actiever
zullen worden dan ooit.
De strijd op Malakka, die al zovele
duizenden slachtoffers gekost heeft,
wordt dus voorlopig niet beëindigd en
de noodtoestand zal blijven bestaan.
Slechts met geweld zullen de rust en de
orde op het schiereiland hersteld kunnen worden, nu de communisten iedere
vreedzame regeling door hun onverzoenlijke houding onmogelijk hebben
gemaakt.

tairen, die eerst als vijanden tegenover
elkaar hadden gestaan, moesten nu
eensklaps tezamen een nieuwe Indonesische luchtmacht gaan opbouwen. Uiteraard kon niemand echter verlangen,
dat alle tegenstellingen Ineens begraven zouden zijn.
Terloops zij hierbij aangetekend,
dat de Indonesische landmacht dit
probleem niet in die mate heeft gekend. Na de soevereiniteitsoverdracht
werd de Republikeinse landmacht de
Indonesische ]andmacht. Daarin werd
een aantal eenheden en Individule militairen van het KNIL opgenomen,
doch deze vormden een minderheid.
Bovendien kwam de leiding van de
nieuwe landmacht geheel in handen
van hoofdofficieren van de Republiek.
Zodoende bleven hier moeilijkheden in
dit opzicht uit. Toen er naderhand
toch onenigheden in de landmacht
ontstonden, hadden deze dan ook een
heel andere oorzaak.
Bij de luchtmacht zat men dus echter
met het probleem hoe uit deze twee
tegengestelde groepen een gaaf geheel
moest worden opgebouwd. Daarvoor
leek 4e man die chef-staf van de luchtmacht werd, aircommodore Suryadarma, de aangewezen man. Hij had ook
de leiding van de Republikeinse luchtmacht gehad, maar tegelijkertijd was
hij al van voor de oorlog officier van
het KNIL; hij kreeg zijn opleiding zelfs
in Breda. Een tijd lang leek het dan
ook onder zijn leiding goed te gaan.
In 1953 traden voor het eerst echter
de tegenstellingen in de Indonesische
luchtmacht naar buiten. Aanleiding
daarvan was het feit dat Suryadarma, die zei alleen naar capaciteiten te
kijken en niet naar antecedenten, verschillende ex-KNIL-officieren bevorderde. De anderen voelden zich gepasseerd.
Zij tekenden protest aan en wel zo
krachtig, dat Suryadarma de militaire
discipline aangetast achtte. Aan de leider van de protestgroep, Sujono, legde
hij huisarrest op, terwijl hij een aantal anderen op non-actief stelde. Bovendien stelde hij de zaak in handen
van de krijgsraad.
Na dit krachtige optreden leek de
rust in de luchtmacht teruggekeerd.

De Franse

De meeaten van de op non-actief Beitelde officieren gaven er de voorkeur aan hun ontslag uit de militaire
dienst te nemen, omdat zij voorvoelden dat hun kans op carrière daar
wel verspeeld zou zijn. Enkelen van
hen traden in dienst van de Garuda
Indonesian Airways, waar zij thans
als piloot op dakota en heron-toestellen en als co-pllot op convairs vliegen. Zij krijgen daar nog een verdere
opleiding.

Onder de titel ~De katholieken bij de
verkiezingen", zal Frangois Mauriac
vanavond voor de Franse radio spreVolgens
ken.
I'Express, het radicaal
socialistische blad, waarvan Mauriac
hoofdredacteur ls, zal hij zich ln het
Zwitserland.
Als gevolg van het
gebrek aan elektrische stroom, dat weer
een gevolg is van de geringe regenval
in de afgelopen herfst, zullen <> Zwitserse treinen met ingang van 5 Januari
voorlopig uit minder rijtuigen worden
samengesteld. De Zwitserse spoorwegen
hebben de waarschuwing laten horen
dat soms misschien niet voldoende
plaats voor alle passagiers beschikbaar
<UP).
zal zijn.
—
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Ovatie

H. Vader

Oudejaarsavond

Engeland en Egypte erkennen de
Soedanese onafhankelijkheid
Morgen zal een Brits-Egyptisch communiqué worden gepubliceerd, waarin
de onafhankelijkheid van de Soedan erkend wordt.
De Britse gezant in Cairo, Ralph Murray, en de Egyptische onderstaatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Abdel
Hassan, hebben overeenstemming bereikt over de maatregelen die moeten
worden genomen nu het Soedanese parlement onverwacht de onafhankelijkheid
van het land heeft geproclameerd.
Deze maatregelen zijn: 1. De onaf-

van Mauriac

Radio-rede Mauriac

DIM DOM

verzen: JAN BOMANS
tekeningen: CAREL VOGES

„Nuttig overleg” in

verkiezingen

van
bisschop
Kardinaal LJénart,
Rijssel, beeft in een verklaring uiteengezet waarom het episcopaat bij de
huidige verkiezingscampagne in Frankrijk de kwestie
van de bijzondere
school niet heeft aangewezen als van het
eerste belang voor de katholieke kiezers, aldus meldt „La Croix". De bisschoppen setten de zaak van het vrije
onderwüs zeker niet terzijde, aldus
mgr. Liénart, want het is een kwestie
van rechtvaardigheid, maar zij hebben
hun beslissing om twee redenen genomen: 1) Omdat het aantal en het
belang van de thans aan de orde zijnde
kwesties het de katholieken niet toestaan zich tot één onderwerp te beperken. 2) Het verlangen om met alle mensen van goede wil mee te werken aan
het vestigen van een schoolvrede in
rechtvaardigheid. De kardinaal legde
deze verklaring dinsdag al bi) het in
ontvangst nemen van de nieuwjaarswensen van de geestelijkheid.
Kardinaal Liénart heeft de pers een
communiqué doen toekomen naar aanleiding van een uitzending van radioLuxemburg van gisteren, waarin een
gedeelte van zijn toespraak tot de geestelijkheid van zijn diocees over het vrije
onderwijs werd aangehaald. RadioLuxemburg had daaraan de commentaar
verbonden, dat ~het standpunt van de
bisschoppen gedeeltelijk schijnt samen
te vallen met dat van Frangois Mauriac..."
Kardinaal Liénart keert zich in zijn
stelligste
communiqué ten
jongste
tegen deze interpretatie. ~In het communiqué, dat ik 13 december aan de
pers vérstrekt heb," aldus de kardinaal,
„heb ik de vrijheid van onderwijs opgenomen bij de andere ernstige kweswelke de katholieke kiezers in
ties,
aanmerking moeten nemen bij de keuze
van hun kandidaat. In mijn toespraak
heb ik nader verklaard, dat wanneer
wij dan al de vrijheid van onderwijs
niet tot enig doel van de verkiezingen
van 2 januari maken, wij evenwel niet
van plan zijn ook maar één van onze
gerechtvaardigde eisen op dat punt te
laten vallen. Fransois Mauriac heeft het
goed geoordeeld een andere weg in te
Ik laat hem zelf daarvoor da
slaan.
verantwoordelijkheid,
maar niemand
heeft het recht mij bij Francois Mauriae
in te lijven, noch de andere bisschoppen
van Frankrijk bij mij".
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onderhandelingen

In Londen»»» kringen vreest men dat
de guerlllastrUd, die al acht Jaar lang
op Malakka gevoerd wordt, misschien
opnieuw zal oplaaien, nadat de vredesonderhandelingen tussen de premiers
van Malakka en Singapore en de vertegenwoordiger* der communistische
opstandelingen op Malakka na
twee
dagen zonder succes zUn geëindigd. De
cumuniiti&che afgevaardigden zijn gisteren, twee uur na het einde van
de mislukte conferentie in Daling nabU
de grens met Thailand, onder politieRehabilitatie
escorte naar een punt in het oerwoud
De onrust laaide echter weer op toen op ongeveer 33 km van de pl&ati van
het militaire hooggerechtshof kort ge- de besprekingen gebracht. ZU namen
tandpasta, zeep
en
leden mededeelde geen termen te heb- tandenborstels,
ben kunnen vinden om rechtsingang te- nieuw ondergoed uit de bewoonde wegen Sujono c.s. te verlenen. De huidige reld met zich mee.
regering, die er nu eenmaal blijkbaar
van houdt zoveel mogelijk hangende
zaken voor het einde van haar ambtsperiode tot een oplossing gebracht te
hebben, trok hieruit een snelle conclusie: rehabilitatie voor Sujono c.s. Maar
*U ging verder: zU besloot Sujono te
De bijeenkomst van de Juridische
benoemen tot «ous-chef-staf van de
luchtmacht, zulks zonder de chef-staf werkgroep van de Nederlands-IndoneSuryadarma, daar ook maar in gekend sischs conferentie, die gisteren in Gete hebben. En men had zelfs zoveel nève is gehouden, heeft tot ~nuttig
haast, dat men de benoeming van Su- overleg" geleid over de vormen, waarjono, daar president Soekarno toch in de op te stellen protocollen zullen
juist op reis was, liet tekenen door vice- worden gegoten, aldus is van Nederlandse zijde in Den Haag medegedeeld.
presldent Hatta.
Van beide zijden werden tijdens de conHet gevolg was dat Suryadarma ferentie de wederzijdse standpunten naonmiddellijk aftrad en zijn functie der toegelicht.
Het ligt in de bedoeling, dat de Neovergaf aan Sutojo Adiputro. Toen
dan ook Sujono als sous-chef-staf ge- derlandse en Indonesische delegaties
ïnstalleerd zou worden was niet Su- op 4 januari in Genève aanwezig zulryadarma daarbij aanwezig maar Su- len zijn voor de voortzetting van de
tojo Adiputro. Wat er gebeurde ls be- conferentie. Het is nog niet bekend, of
kend: een bewapend peloton grond- vóór deze datum nog vergaderingen
troepen verhinderde de installatie en zullen worden gehouden van de werk(ANP).
bedreigde de daarbij aanwezige pre- groepen.
mier Burhanuddin Harahap en andere ministers. Enkele officieren, die
voor
partij trokken voor Sujono, kregen
een pak slaag. De installatie ging niet
op
door.
Op Oudejaarsavond, 's avonds om 8
President Soekarno, die juist in Dja- uur zal op het St. Pietersplein een
karta teruggekeerd was, weigerde als grootse demonstratie voor de H. Vader
eerste maatregel aan Suryadarma het worden gehouden. Talrijke leden van
door hem verzochte ontslag, zodat deze het trampersoneel in Rome zullen het
het commando van de luchtmacht weer plechtig Te Deum In de kerk van Jezus
op zich nam. Welke verdere maatre- hijwonen en zich vervolgens met hun
gelen zullen volgen is op het ogenblik leiders in optocht naar het St. Pietersdat wij dit schrijven nog onbekend. Het plein begeven, waar zij de zegen van de
is echter wel duidelijk dat er hier di- H. Vader zullen ontvangen. Men ververse tegenstellingen uit de weg te wacht, dat dit een grootse ovatie zal
ruimen vallen, zowel in de luchtmacht worden, omdat ongetwijfeld vele Roals op hoger niveau. Wy hopen hierop meinen zich bij de optocht zullen aan(KNP).
nog nader terug te komen.
sluiten.

Kard. Liénart verduidelijkt
standpunt in schoolkwestie
Houding

Na mislukking van

v

afgewezen

bijzonder tot de katholieken en de jonge-

ren richten. Tegen deze aankondiging
heeft de M.R.P. geprotesteerd. De titel
zo
waarover Mauriac zal spreken
zegt de M.R.P.
is bedrieglijk in het
kader van de verkiezingszendtijd, welke
is toegewezen aan de ~Republikeinse
en
sociaal
partij voor economisch
herstel." De M.R.P. verwerpt de handelwijze van Mauriac, omdat zij naar
haar mening de politiek en de gods(AFP-KNP)
dienst dooreen haalt.
—

—

1955 voorspoedigste jaar in
Amerika's geschiedenis
Ook de vooruitzichten voor 1956 zijn zeer gunstig
Ruim 7 miljoen
auto’s verkocht
De Amerikaanse minister van Handel,
Sinclair Weeks, deelt In zlin jaaroverzicht mede, dat het jaar 1955 het voor-

spoedigste Jaar in de geschiedenis der
Verenigde Staten Is geweest. HU voegde
hieraan toe. dat de kansen zeer gunstig
z(jn, dat 1956 eveneens een recordjaar
voor het economische leven van het
land zal blUken te zijn.
Mogelijk zal er in enkele sectoren
een adempauze intreden, maar er
heerst alom vertrouwen en de bestedingen blijven op hoog peil.

hankelijkheid van Soedan zal worden
erkend. 2. De functie van gouverneurgeneraal zal worden afgeschaft. 3. De
internationale commissie, die toezicht
zou hebben moeten houden op de zelfbeschikking, zal worden afgeschaft en
4. De Brits-Egyptische condominimnovereenkomst van 1899 zal worden oeeindigd. evenals de Brits-Egyptische
In 1955 steeg het bruto nationale proovereenkomst van 1953, waarbij Soedan
het recht kreeg te kiezen tussen on- dukt tot het recordbedrag van $ 387 milafhankelijkheid of een Unie met Egypte. jard, hetgeen ten opzichte van 1954 een
toeneming betekent van $27 miljard.
Rekening houdende met prijsveranderingen, was het 6 procent groter dan
in 1954 en 4 procent groter dan in 1953,
toen het vorige record werd gevestigd.
Het persoonlijke inkomen der Amerikanen beliep $ 303 miljard, of $ 15 milDe Amerikaanse minister voor de jard meer dan 1954. Het inkomen der
Luchtmacht, Donald Quarles, heeft op boeren werd echter kleiner doordat de
een persconferentie te Tokio verklaard, prijzen, die zij ontvingen, lager waren.
dat de V.S. meer en betere vliegtuigen
In het afgelopen jaar zijn ruim 7 milnaar het Verre Oosten zullen sturen. joen auto's in de Verenigde Staten ver~WU zullen de defensiepositie van de kocht. Er werden bijna 8 miljoen auto's
vrije wereld in dit gebied blijven opbou- en 1,3 miljoen vrachtauto's geproduwen", aldus Quarles, die een reis maakt ceerd.
door het Verre Oosten. HU nam aan,
De waarde' van alle bouwbedriivigdat communis'.:sch>-China meer luchtheid, openbaar zowel als particulier,
en
verklaarde, dat de beliep $42 miljard of $4.5 miljard meer
bases aanlegt
luchtmacht van de Sovjet-Unie numedan het vorige record van 1954.
riek sterker is dan de Westelijke.
Nu het jaar ten einde loopt, zo wordt
De Amerikaanse minister van Marine,
Charles Thomas, heeft in Manilla ver- in het overzicht opgemerkt, is de situatie in het bedrijfsleven er een van alklaard, dat Amerika in hot Verre Oosten tegenmaatregeen neemt in verband gemene welvaart. Het aantal werkende
met de uitbreiding van de Sovjetvloot. arbeiders bedroeg 65 miljoen en de industriële produktie steeg tot 44 procent
boven het gemiddelde van 1947/49.
Het overzicht besluit met de opmerVerenigde Staten.
Het Amerikaanse
ministerie van justitie zal er bij het king, dat er voldoende mogelijkheden
Congres op aandringen een bepaling aanwezig zijn voor verdere verhoging
volgens welke alle niet-officiële bezoe- van de levensstandaard en voor uitkers aan de Verenigde Staten hun vin- breiding van de markten voor het begerafdruk moeten laten nemen, te ver- drijfsleven. Deze mogelijkheden vinden
(UP). haar oorsprong in het groeiend inkoanderen.

V.S. versterken militaire
kracht in Verre Oosten

—

men van de verbruikers, vergroting
van de produktiecapaciteit van het bedrijfsleven door grote investeringen en
verbetering van de efficiency.

Franse luchtvaartstaking verloopt

Boycot van buitenlandse

Stakers willen onderbandelen met de regering

wet Israël

°

uDE

genever

Ludmilla, mijn moeder
72)

Die zomer wordt er verwoed gewerkt. Ze wonen
in de schouwburg en leven op sandwiches en bier.
Ludmilla, die even weg is geweest om te rusten,
komt terug De kinderen zUn hier en daar bU vrienden ondergebracht. De oudere garde van de troupe
beleeft weer de vurigheid van de dagen ln Genève.
ledereen naait, knipt, hamert, schildert. Tj nu en dan
zUn de technische problemen halsbrekend. Pitoëff
meet, rekent en lost de moeilijkheden Mn voor é«*n
op. 's Morgens ls men met de decors bezig, 's middags en 's avonds met de repetities. Om ln leven te
blijven maken ze links en recht; kleine schulden.
Eindelijk ls de voorstelling klaar. De première is
aangekondigd, als op een morgen de telefoon Georges om zes uur zUn bed uithaalt: Lucien heeft een
auto-ongeluk gehad. IHJ was de kinderen buiten halen. Lucien Is ongedeerd, mnar de auto ligt ln brokken. Dat is het toppunt. De I'itoeffs zlin vernietigd.
Maar de volgende dag komt er een tweede telefoontje: de verzekerlngsmantschnppU betaalt vijftienduizend francs.
Een gezegend ongeluk.
Champagne. Ludmilla wil direct champagne laten
komen voor het hele gezelschap en voor de toneelknechts. Georges houdt haar tegen: „We kunnen
hun echt beter het geld geven".
De première gaat 29 september. De zaal schudt
onder het applaus. In hun kleedkamer ontvangen
de Pltofffs de toeschouwers. Ludmilla is bedolven
onder de bloemen. De ene bekende na de andere
komt binnen. Pitoëff herkent ze wel. Dat zUn de
mensen die hun geldelijke steun geweigerd hebben.
Nu komen ze zelf de niet meer verwachte steun
aanbieden. PitoCff bedankt hen.
w\J heb
~MUn gezelschap heeft mU geholpen
ben geen hulp meer nodig. Met een groot gebaar
wüst hU op de toneelknechts, de spelers, de administrateur: „Zü hebben ml] vertrouwd, en u ziet, het
ls goed gegaan"

Het leven van Ludmilla en
Georges Pitoëff, verteld door
hun dochter Aniouta

firma’s die zaken doen

Op een massabijeenkomst van stakend grondpersoneel van Parüse vliegvelden hebben de stakers zich eenstemmig uitgesproken voor onderhandelingen „op serieuze basis" met de roering ter beëindiging van de staking.
Voorts is gisteren een referendum
onder de stakers begonnen over de
vraag, of op 3 januari, na de verkiezingen dus,
de staking opgeschort
moet worden.
Volgens het Franse min'óterie - van
Verkeer begint de staking enigszins te
verlopen. Op de luchthavens Lyon-Bron
en Beauvais zijn de employé's gisteren
weer aan het werk gegaan en op de
Parïjse vliegvelden zu'n ook weer wat
employé's teruggekeerd.
Duitsland.
1 januari vertrekken
veertig leden van de pas opgerichte
de
naar
strijdkrachten
Westduitse
Verenigde Staten om er op Amerikaanse
leger- en luchtmachtbases een opleiding
te krijgen. De veertig officieren en manschappen, in rang variërend van soldaat
gekleed
tot luitenant-kolonel, zullen
zijn in de nieuwe Westduitse uniformen
Zij
en zullen volledig zijn uitgerust.
reizen met een toestel van de Duitse
(UP).
Lufthansa.
—

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de landen van de
Arabische Liga er van beschuldigd buitenlandse firma's, die zaken doen met
Israël, te boycotten. Een woordvoerder
van het departement zeide, dat zekere
landen bovendien 'n wettelijke bepaling
hebben, waarbij het verboden is personen van het Joodse geloof visa te ver(Rtr)
strekken.

Pennsylvanië stelt
Eisenhower kandidaat
De Republikeinse Partü in Pennsylvanië heeft besloten Eisenhower kandidaat te stellen bij do voorverkiezingen,
die 24 april worden gehouden ®n ten
doel hebben de definitieve partükandidaat voor het presidentschap vast te
de
stellen. Pennsylvanië is een van
staten, die door bevolkingsaantal w liet
aantal afgevaardigden nnar de portjjconventie veel gewicht in <5o schaal
(AFP)

leggen.

Mgr. Dominieo Enrici,
Indonesië.
die in september werd benoemd tot
pauselijk internuntius in Indonesië, zal
volgende week uit Rome naar Djakarta
vertrekken, waar hij 24 januari zal ar(KNP)
riveren.
—

Aankomst uit V.S. binnen vier maanden

Zes batterijen geleide

projectielen naar Europa
Wapen

WENNEKER

V.S. beschuldigen
Arabische landen

met een

bereik

van

80 km.

schikbaar gesteld zullen worden voor
In de loop van de eerste vier maanAmerikaanse bases in Europa, wanden van het volgend jaar zullen zes
neer aan de defensiebehoeften van
batterijen geleide projectielen van het
het Amerikaanse vasteland voldaan
type „WAC Corporal", die een reikwijdte hebben van 80 km e n een snelzal zijn.
heid groter dan dis van het geluid,
De uitvoering van het program voor
naar West-Duitsland gezonden worden, bescherming
Amerikaanse steden
aldus wordt uit gezaghebbende bron in en militaire van
instellingen met „Nike"Washington vernomen.
batterijen is versneld en maandelijks
Een woordvoerder van het Ameri- komen verscheidene installaties gereed.
kaanse leger heeft voorts verklaard, Tot nu toe zijn zeventien Amerikaanse
dat luchtafweerbat..'rijen met geleide steden voorzien van luchtafweer met
projectielen van het type „Nike" be- ~Nlke"-batterijen. De steden vormen
een keten vanaf Norfolk in Virginië, in
noordelijke richting langs de AtlantiHet seizoen 1933-1934 had de Pitoëffs naar de sche kust, dan langs de noordgrens
Vieux-Colombier gebracht, waar zU jammer genoeg naar Seattle, en langs de Stille-Oreaanmaar een jaar bleven, maar dat ene Jaar was toch kust naar het zuiden tot Los Angeles.
lang genoeg om een merkwaardige periode in hun
Het zenden van enige ~Nike"-battercarrière te worden. Zi) speelden ..Libelei" en ~Die ijen naar belangrijke punten buiten de
letzte Masken" van Schnltzler,
~La polka des V. S. wordt voorbereid. Zo zullen „Nichaises" van Mackenzle, „Spoken" en „Poppenhuis" ke"-batterijen worden geïnstalleerd n
van Ibsen. Zij gaven er opmerkelijke voorstellingen Alaska, dat door straalvliegtuigen vanvan „Het wilde eendje" van Ibsen, met Lugné Poë, af Sovjet-bases in Siberië 'n slechts enopnieuw het talent van Ludmilla kele minuten
een stuk, d
bereikt kan worden, en
bevestigde en iedereen inspireerde tot het woord op Okinawa, dat tussen Formosa en Javan de pan voor de Chinese kust ligt. Als deze
..wonderlijk". Maar de wederomzetting
Vieux-Colombier tot schouwburg
het gebouw was plannen uitgevoerd zijn. zal begonnen
een paar jaar bioscoop geweest
en tot de schouw- worden met de bescherming van Ameburg van Pitoëff, moest wel heel wat herinneringen rikaanse bases in Kuropa met „Nike'
batterijen.
wakker maken.
In W'est-buitsland zijn reeds verscheiJacqucs Copeau was mot Suzanne Bing komen
kijken naar de ~Polka des chaises", een paar dagen dene bataljons die ziin uitgerust met genadat hU een voorstelling van Dullln had bijgewoond. leide proiect elen van het tvpe „Hone?t
Pitoëff Is de tweede, die ln vuur en vlam John", die een reikwijdte hebben van
stant van lief» voor het toneel, rj horen zelfs 32 km, en een bataljon met „WAC
beide ln hetzelfde vakje thuis. Het is moeilijk uit Corporals". Bovendien zijn in
twee eskaders gelegerd die
te maken, wie van beiden, Georges of Ludmllla, Duitsland
uitgerust met circa 75 bemanningl""
het vurigst is en wie het snelst opgebrand zal zijn
wezen. Ze zijn nu dus onder dak ln de Vieux- vliegtuigen van het type „B-61" MatJColombier. Ik ben naar hen wezen kijken. Suzanne dor, een wapen dat ontwikkeld iJ uit
de vroegere Duitse V-wapens.
Bing was bij me. Ik heb de hele avond wel gevoeld. dat ze me ongemerkt gadesloeg, waarschijn(AF.P.-Rtr
ïyk omdat ze bang was dat ik het onder het gewicht van de herinneringen zou begeven. Ik
hield haar even verstolen in het oog, om dezelfde reden. Maar wij hebben ons alle twee goed gehouden. Dank zij de twee Pltoëffs, die ons gevoel
drie uur lang zo Intens hebben bezig gehouden dat
het
In Rlo de Janelro ls he' eerste gewtf wel ln het heden zijn gebleven. En tochomheeft
ook fcU heel in Brazilië gebouwde Fokker-les*
verleden die avond wel zijn best gedaan
het feest aanwezig te zijn. Al van de vestiaire af vliegtuig, de S-ll „Instructor". door
kwam lk er overal de resten van tegen: een stukje Foki<er-Hio aan de Braziliaanse minisgordijn, een vlek op de muur, een stukje van het ter van luchtvaart, brlgadeiro A 'V*
En Ik zat nog maar nauwe- S*?*. overgedragen. In Rio de Janeiro
parket dat los lag
lijks of Ik zag de rug van Vlldrac. op dezelfde plaats woHt een honderdtal Fokk' •'"•11. a' 5
van waaraf hl) met mjj naar de repetities van n°de vMftii? S-12 lesvliegtuleen in licen„Vrachtboot de Volharding" had zitten kijken, der- tie gebouwd. Tevens "al de S-l* ..maf"*
trainer",
tien of veertien jaar geleden.
het straallesvliegtulr var
Fokker, voor de Braziliaanse lucr.fr
(Wordt vtrvotgd/ macht door Fokker-Rlo worden 6*
—

—

*

Het stuk haalde de honderdste voorstelling en
altUd verminderde de toeloop niet, toen Pitoëff
plotseling de laatste voorstellingen aankondigde. Ludmiila begaf het. ~Och ja", zei hU, „er is alUld
wel lets". Catastrofale kritieken, mensen die zeurden
over de Interpretatie van een rol, auteurs die vol
waren van zichzelf, trotse acteurs en zelfs beroepsdecorschilders. Zoals de inspeciënt, die hem bij
„Lillom" hardnekkig tegensprak. „De Goden In de
hemel", vertelde Pitoëff, „gebruiken van alle eeuwig,
heid af zegewagens zoals de Komeinen die hadden
en de engelen hebben vleugels zoals
je die in
Faust te zien krUgt. Toen ik de hemel voor „Liliom"
opzette gaf ik mijn inspeciënt een tekening voot de
vleugels, en, verschrikkelijk genoeg! Ook een voor
de auto die di hemelbewoner» moest vervoeren.
De brave man verklaarde met een overtuiging, die
op heel zUn ervaring gegrondvest was, dat mUn
tekeningen niet* waard waren, dat de vleugels en
de wagens helemaal niet zo waren ln de hemel, en
dat hij heel goed wist hoe ze wel moest wezen.
Ik kon hem maar niet overtuigen. Toen heb tk hem
de vraag gesteld: „Ben Je in de hemel geweest
en heb je daar engelen en wagens gezienT"
Nee? Nu, ik ben er geweest en ik verzeker je
dat ze zUn zoals ik Je zeg. MUn inspiciënt heeft
mUn tekeningen laten uitvoeren, waarschiinUlk met
de gedachte dat lk gek was en dat hij me niet
mocht tegenspreken. Hoe dom om voor „Liliom"
een hemel te maken, terwtjl er een klaar atond.
Een confectie-hemel, voor ledereen hetzelfde."
nog

>

Eerste Fokker S-11 aan
Brazilië overgedragen

*

bouwd.
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PRIESTERFEESTEN IN HET KOMENDE JAAR
te steln; pater P. Rlever*. te Nleuw-Gulpanea; pater C. Brouwer», te Purwokertc;
ter J. Sara. te Manado: pater L. Leenders,

Mgr. J. Smit, mgr. A. Soegijapranata, mgr. M. Brans,
mgr. Th. van Roosmalen, mgr. T. van Val en berg,
mgr. J. Vrakking, mgr. Ign. Dubbelman en mgr.
Ch. van den Ouwelant de hoge jubilarissen
Het jaar 1956 is rijk aan priesterjubilea. Tot de gedenkwaardige
behoren het gouden priesterfeest op 15 augustus van Z.H. Exc. mgr.

dr. Jan Olaf Smit, titulair-bisschop van Paralus en kanunnik van
St.-Pieter te Rome; het vijf-en-twintigjarig priesterfeest, eveneens
op 15 augustus, van Z.H. Exc. mgr. A. Socgijapranata, apostolisch
vicaris van Semarang. Voorts het zestigjarig professiefeest op 3 oktober van Z.H. Exc. mgr. M. Brans, titulair-bisschop van Corna, te
Tilburg, en op 29 september van Z.H. Exc. mgr. Th. van Roosmalen,
oud-apostolisch vicaris van Suriname, te Paramaribo; het vijftigjarig
kloosterfeest op 3 oktober van Z.H. Exc. mgr. T. van Valenberg,
apostolisch vicaris van Pontianak, en het vijftigjarig professiefeest
op 4 oktober van Z.H. Exc. mgr. J. Vrakking, rustend-bisschop van
Surigao, Philippijnen; het veertigjarig professiefeest op 8 oktober
van Z.H. Exc. mgr. Ign. Dubbelman, O.Praem., bisschop van Jabalpur,
Indië; tenslotte het zilveren professiefeest op 21 september van Z.H.
Exc. mgr. Ch. van den Ouwelant, bisschop van Surigao, Philippijnen.
Z.H. Exc. mgr. dr. lector P. C. van Lierde. titulair-bisschop van
Porphyrion en sacrista van Z.H. de Paus, is op 30 mei vijf-en-twintig
jaar priester.

Mgr. dr. lector P.C. van
Lierde 25 jaar priester

zestigjarig professlefeest, dom Ga-

briël van de Moosdyk, abt van de St.Benedictusabdij te Achel, op 15 augustus
zijn gouden professlefeest en de hoogeerw. pater dr. lector A- van de Weljden,
provinciaal van de Augustijnen te Cuiemborg, op 21 september zijn zilveren
professiefeest.
Z. H. Ejtc. mgr. dr. lector P. C. van
Lierde, titulair bisschop van Porphyrion
en sacrista van Z. H. de Paus, is 30
mei vijfentwintig jaar priester.

Ordesgeestelijken

Geschoeide Carmelieten
Afrikaanse Missiën
40

23 december: pater LouU
„De Tafel-

jaar priester:

van Eerd te Oosterbeek, huize
berg".

.

as jaar priester: 30 mei: pater P. Derickx.
Agona Swedru, Goudkust; pater A. Keysers. Oosterbeek, huize „De Tafelberg";

19 december: pater C. Bodewes. Londen:
Aalbeek, Missie Seminarie:
Ltati, Goudkust; pater C.
Breukel. Keta, Goudkust; pater J. v. d.
Bioek, Bibiani, Goudkust; Z.H. Exc. Mgr.
Kumasi,
A. v. d. Bronk, bisschop van Leveroy,
Goudkust; pater J. Couenberg,
Limburg: pater J. v. d. Kooy, Oosterbeek,
Huize ..De Tafelberg": pater P. Sanders,
Cape Coast, Goudkust; pater H. Sevriens,
Wenchi. Goudkust; pater Th. Veldboer,
Hohoe, Goudkust.

Lilbosch

priester: 21 maart: dom. HieroBeiering, abt van LUbosch.
25 Jaar geprofeit: IS augustus: pater
Adolphus Dijknoff, prior v. d. Abdij.

•5

nvmus

Jaar

40 jaar priester: 17 juni: pater Pius aan
de btegge. Boxmeer; pater Franciscus
Wilens. Xanten (Duitsland); pater Linus
Henckens, pastoor te Hoogeveen.
25 Jaar priester: 12 juni: hoogeerw. pater
Brocardus Meijer, provinciaal te Nijmegen;
pater Basilius Dommershuijsen, prior te
pater
Essen
Emidius Boumans, rector te Oss; pater Stephanus MulMalang
(Indonesië).
te
der,
50 Jaar kloosterfeest: 30 september: pater
Ferdinand Duijndam, pastoor Zencferen;
pater Pacificus van de Ven, Zenderen.
40 Jaar kloosterfeest: 14 november: pater
Casimirus van der Poel, Aalsmeer; 25 mei:
br. Martinus Smit, Zenderen.
10 september:!
25 Jaar kloosterfeest:
pater Florentius Haagen, kapelaan, Nijme-;
gen (H. Augustinus); pater Silverius van'
Geffen, Zenderen; pater Leo van den
Nieuwboer, kapelaan. Eist
(Gld.); pater
Eliseus Haarhuis, prior. Merkelbeek; 29'
juni:
Pancratius
Leus,
Rome; br.
br.
Werenfridus Cornel, Aalsmeer.

25 jaar priester: 28 februari: pater A.
Kaas, Caucaia, Brazilië.
25 jaar geprofest: 29 september: pater B.
Kiunrter. Fortaleza, Brazilië: pater J. Linssen Lorenco Marqués. Afrika; pater Chr.
van der Looy, Lorenco Marqués, Afrika;
pner R. Bévort, Porto Alegre, Brazilië;
pater G. Swaans, Home; 8 december: pater
Th. Roothaan. Brakkenstein; 19 maart:
tr. H. Theophilus, Baarlo. •

Assumptionisten

40

Jaar

priester: 8 oktober:

25 Jarif professlefeest 1 september: S.
Remmerswaal. legeraalm. Ossendrecht; 10
september: S. Beaumont, rector. Geleen;
P. Diederen, leraar. Geleen; A. Solberg,
leraar, Geleen.

Achel

Kanunniken

St.-Auguslinus

Sporken.

25 Jaar geprofest: 3 december: N. Smulders (Bressoux); M. v. Zandbeek (Bres«ouxi; H. Minkeis (Kongo): M. Hoefnagels
(Kongo); J. Clemens (Gerpinnes).

Paters Augustijnen
25 jaar priester: 30 mei: pater tfrs. Lector Egbertus Retera. leraar Merrimack
College North Andover U.S.A.; Z.H. Exc.
"igr. ar. lector Petrus Canisius van Lierde,

tuulair-bisschop

Porphyrion. sacruta
Paus, vicaris-generaal van
\an ZH. de pater
Teurlings.
Vaticaanstad;
Justinus
*are!aan H. Barbara, Culemborg.
50 Jaar geprofest: 24 september: pater
Ferdinandus Hoogeveen, klooster Mariën-

hage,

van

Eindhoven;

pater

Bernardus

deman, St. Thomascollege te Venlo.
<0

Woer-

leprofrst: 22 September: pater
Aegidius Distel. Tnniteitscollege te Haarlem; 23 September: pater Andreas Makaay,
Nstoor H. Pita te Amsterdam-N.; pater
Lector Philippus Esser, prior Mariënhage

Jaar

Eindhoven; broeder Frederlcus van
missie Bolivia:
4
november:
fc">eder Hyacinthus Loots, gymnasium
Augustinianum te Eindhoven.
«O J»rig klnoiterfeest: 17 maart: broeder
•-:mon Nijboer. klooster Witmarsum; 15
Juli: broeder Paschalis van den Niëuwenr.uizen, klooster Clilemborg.
25 |aa r geprofest: 21 september: pater
Apollinari, Grijpink, Mariënhage te Eindpater Bavo Link, Mariënhage te

Grinsven,

«■indhoven

en
conrector Koningshof te
veldhoven; pater Caecilianu* Steinhauer,
«aimoezenier Kon. Luchtmacht te Enschepater Ludgerus van der Borg. kapelaan
«•
Thorr.as van Villanova te Nijmegen:
pater
dr. lector Leander van
raar Merrimack College North Lieshout.
Antfover
A: hoogeerw. pater dr. Lector Athavsn *'r w elJden. provinciaal van
•e
Augustijnen-provincie te

de.

ri v*

<

g; pater

KÏ!2L ,renB,rnmissie
r dus

Fm!.!"

«

»

dr. lector Didacu» van
Bolivia; 27 oktober:
Ruberg.

Mariënhage te

,ndhov»n: broeder Benjamin van
«leuwenhuyzen, klooster Culemborg.

den

Benedictijnen (Oosterhout)
pro, e

"'','

Mt:

10 m *'

Roos; dom J. Pansier.
12
«eens, dom L. Btrgeron.«Pril:
.

:

dom. J.

dom Edm.

H.

60 jaar priester: 10 augustus: Ph. J.
J. Inden, em.-pastoor van Loil te

Schayk (N.8.).
50 jaar priester: 15 augustus: H.
W.
P. Eijsink, em.-pastoor van Vilsteren,
te Goor; R. J. B. Flipse, pastoor te Nijkerk;
Galama, em.-pastoor van
T.
Deurningen, te Arnhem; J. Th. J. M.

Müter, em.-pastoor van LiederholthuU.
te Zutphen; Mgr. A. E. Rientjes, em.pastoor van Maarssen, te Utrecht; Z.
H. Exc. Mgr. dr. Jan Olaf Smit, tit.
bisschop van Paralus en kanunnik van
St. Pieter, te Rome.
40 jaar priester: 13 augustus: J. H.
Beutener, pastoor te Vleuten; J. Brandsma, pastoor te Haaksbergen (H.H. Bonifatius en Gez.); A. Groen, pastoor
te Wljhe-Boerhaar; J. B. J. Hugen,
rector te Amersfoort (Moederhuis St.
Jozef); G. W. Janssen, pastoor te
Utrecht Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingi; A. J. Leber, pastoor te Ankeveen; H. J. Scholten Reimer, pastoor
te Borne (H. Teresia); J. F. M. Verheuvel, em.-pastoor van Wijtgaard, te
Groenlo; E. A. W. Weiman, pastoor te
Utrecht (H. Jozef).

pater Hyac. v. d. Heuvel, conrector zieZ. H. Exc. mgr. Th. van Roosmalen, cie;
Tilburg; pater
Ant, Vermin, te
oud-apostolisch vicaris
Suriname, kenhuis
Brazilië;
B. v. Slobbe, te Mrnado;
viert op 23 september zijn diamanten pater Fr. pater
Louwers. te Tilburg; pater P.
professicjeest.
Vlasveld, Philippijnen; pater Ant. Munsters.

te Rectfe

klooiterfeeit: 22

O.M.Cap., assistent
25 jaar priester: 8 februari: Pater Galenus Bekkers
O.M.Cap., paste Eindhoven (H. Koenraad); pater Hippolytus Spliethof
Fatima). 15 maart: Pater J. E. Blom
toor te Nijmegen (O L. Vrouw van
te
OFM, pastoor te Megen; pater W. J. van Buul 0.F.M., kapelaan
Wychen (H. Ant. Abt). 30 mei: F. C. van den Berk, pastoor te AarleMajella);
Rixtel' M. A. M. van Dijk, pastoor te Eindhoven (H. Gerardus
J G M van Griensven, pastoor te Gerwen; A. R. M. van Haaren, rector
Moederhuis J.M.J. „Mariënburg", 's-Hertogenbosch; L. A. van Helvoirt.
pastoor te Tilburg (Besterd); H. A. G. Hens, pastoor te Esch; Dr.J. P.
(St. Trudo); R. A. C. van Kessel,
A. Janssens, pastoor te Eindhoven
Geertruidenberg
St.
en pastoor te Moerdijk;
dekenaat
deken van het
P. J. I. Klijn, pastoor te Eindhoven (H. Paulus); P. G. F. J. Mutsaers,
rector Liefdegesticht te De Eerde; L. W. J. M. Pessers, pastoor te Goirle
(H. Maria Boodschap); Dr. G. W. A. Smulders, deken en pastoor te
12 juli: Pater
Beck-Übbergen; J. M. A. Vogels, pastoor te Nederasseit.
Boemans O.Carm., rector van de rectorale hulpkerk H. Jozef te

40 Jaar priester: 23 Juli: pater Alexlus
van de Sande te Nw. Glnneken: pater Fer-

dir.and Davids in Nieuw Zeeland; pater
Fancratius Winters te Nw. Ginneken.
25 Jaar nriester: 22 juli: pater Chrysostomus te Bok te Nw. Ginneken; pater Mattheus Godefrooij in Brazilië; pater Venantius Hulselmans in Brazilië; pater Leo van
Tilburg te Nuland; pater dr. Odulf de Cocq
te Nuland; pater Lucas Brinkhof te Valkenhui g; pater Martinus van Berck in
Brazilië.
60 Jaar geprofest: 26 maart: pater Theobald van Schaijk in Hawaii.
50 Jaar geprofest: 22 april: pater Tharslcius Vrnderbosch te Klimmen; pater Hieronym is Kooien in Brazilië; pater Bartholomeus Bax te Sint Oedenrode; pater dr.
Norbeitus Poelman in Brazilië.
40 Jaar geprofest: 2 februari: pater Egbertus Steenbeek in Noord-Amerika; pater Radboud Gruntjes te Valkenburg; 11
oktober: pater Isfried Meijer te Singapore;
pater Marcellinus van Soest te HeijplaatRotterdam.
25 Jaar geprofest: 24 september: pater
Jesualdus Dudink in Brazilië; pater Vincentiua van don Berg te Deelen; pater
Deodatus Koopmans in Brazilië: pater Evar<«tus Poelman in Brazilië: nater Hilarius
Tromp
té Valkenburg; pattr Edmundus Corijn jn Indonesië; pater Eusebius van den
Aardweg in Brazilië; pater Canisius Raedts
in Brazilië.

A. M.
M.S.C.. conrector
Oss 2 augustus: Pater Hyacinthus van den Heuvel
van het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg. 15 augustus: Pater M. H. J.
Canisius); pater J. Fr.
Kimman S.J., assistent te Nijmegen <H. Petrus Jozef).
A M. Klijberg S.J., kapelaan te Nijmegen (H.
25 jaar Vicaris-Generaal: 9 juni: Mgr. F. N. J. Hendrikx, Kerkstraat
71, te 's-Hertogenbosch.
25 jaar Kanunnik van het Kathedraal Kapittel: 24 juni: Mgr. F. N. J.
Hendrikx, vicaris-generaal te 's-Hertogcnbosch.
25 jaar Deken: 21 december: J. C. Fr. Janssen, deken van het dekenaat Druten en pastoor te Drutcn.
25 jaar Pastoor: 6 februari: G. Fr. L. van Erp, deken van het dekenaat Boxmeer en pastoor te Wanroy; J. van Moorscl, pastoor te Netersel.
29 juni: J. W. A. van Oorschot, pastoor te Tilburg (Allerheiligst Sacrament). 7 augustus: P. J. C. Manders,
van het dekenaat Valkenswaard en pastoor te Valkenswaard (H. Nicolaas); J. v. d. Sande, pastoor te Oostelbeers. 28 augustus: R. J. Dekkers, pastoor te Boven Leeuwen. 3 september: H. G. Becx, pastoor te Nieuwkuijk. 5 november: P.
H. Swinkels, pastoor te Maashees.
....

Bisdom Den Bosch
65 jaar priester: 23 mei: C. de Kort.

emeritus-pastoor te Rijkevoort.

Bisdom Breda

thedraal kapittel en oud-directeur van
het bisschoppelijk college te Roermond;
P. J. de Hcssele, em. deken van Kerkrade te Kerkrade-Holz; J. Jacobs, em.pastoor van Maastricht-Wittevrouwenvcld te Schinveld: M. J. J. Kengen,
em.-pastoor van Heel te Echt; Dr. J.
G. J. I. Krijn, rm.-pastoor van Nederweert te Hout-Blerick; Dr. F. L. H..
Roebrock, cm-pastoor van Amby te
Beek; L. P. van Laer, pastoor te Ottersum; L. J. Vliexs, em.-pastoor van
Spaubeek te Beek.
40 jaar priester: 8 april: E. P. M.
Asselberghs, pastoor te Oostrum; P. H.
Driessen, rector te Maastricht; G. W.
Gerris, pastoor te Beesel; H. J. M.
Gillissen, pastoor te Simpelveld; J. H.
Halmans, pastoor te Berg en Terblijt;
J. J. C. Hunnen, pastoor te St. Geertruid; K. C. Hutschemakers, pastoor te
Epen; A. H. J. J. Janssen, pastoor te
Scharn; S. B. E. M. J. Janssens, em.pastoor
van
Maastricht, Onze Lieve
Vrouw, te Meorssen: J. F. H. Poels, em.pastoor van Venlo, H. Familie, te Venlo;
11. Th. H. Ramaekeri, pastoor-deken
te Kerkrade; Drs. H. M. H. Reünen,
leraar te Rolduc; H. van de Riet. pastoor te SteyJ; J. J. Schulpen, pastoor
te Wylre.

,

Bisdom Roermond
25 Jaar priester: 21 maart: P. G. van Enckevort, pastoor te Broekhuizen; P. P. M. J. Geraets, pastoor te Herten; M. J. Gilissen, pastoor te
Mheer; P. M. do Groot, pastoor te Kerkrade, O. L. Vrouw-Tenhemelopneming; C. M. J. H. E. Hennekens, pastoor te Oud-Vroenhoven; P. A. H.
Loonen, pastoor-deken te Venray; J. Th. Reintjes, pastoor te Siebengewald; H. K. E. von Swartzrnberg, pastoor te Maasbracht-Beek; A. C.
Theunissen, pastoor te Maastricht, St. Pieter op de Berg; H. H. Thijssen,
rector te Waalsen-Geulle.
de Kleijn, Weert; broeder S. van den
Akker, Belo Horizonte (Brazilië); broeder S. Staphorst, Cascadura (Brazilië).
30-Jari* kloosterfeest: 7 september: pater C. van Kijk, Handel; pater T, Smits.
Maastricht: pater B. Teunissen, Lichtenvoorde; pater A. Bernaerts, Maastricht; pater B. Bertcn. Teofilo Antonl (Brazilië).
25-Jarl* klooiterfeeit: 7 september: pator A. Bors, Brummen; pater W. Hendriks,
Amsterdam; pater B. de Boer, Weert; pater
A. Loof, Rotterdam: pater E. Bannier,
Delft; pater R. Meijer, Rotterdam; pater A.
Galama, Venray: pater T. Seesink. Steenkool (N.-Guinea); pater S. Galama, Venray;
pater F. Spruit. Megen; pater Q. Smeele,
Maastricht; pater G. Voorvelt. Bolsward;
pater S. Pronk, Amsterdam: pater A. Duindam, Amsterdam; pater B. Maarschalkerweerd, Wezep; pater A. Hagenaars, Gojda; pater R. Sutorius. Rotterdam: pater
R. Reijncn. Amsterdam; pater B. van
Leeuwen. Weert: pater A. IJsselmulden,
Sittard: pater C. de Ruyttr, Drachten;
pater O. Relchert, Taquari (Brazilië); pater C. Söntjes, Caral (Brazilië); pater L.
Sthoorl, Cordisburgo (Brazilië); pater F.
Mattens, S. Jaft del-Rel (Brazilië); pater
T. Kamsma, Visconde do Rio Branco (Bra-

Kruisheren
60 jaar geprofest: 14 september: M. van
Vorst, Uden.
60 Jaar printer 30 mei: J. van Hoof,
MaaseK (B).
5o jaar geprofest: 14 september: B. van
MulZoe-

M jaar ln de congregatie: 7 september:
T. Tiedink, Eacobar, Argentinië: 17 september: T. Erkelcm. Muatapha. Algiers: 22
september: H. Auerbach (Qutzaltenango,

„

25 jaar priester: 30 mei: J. A. J. M. de Bruyn, kapelaan te Dorst; A.
J. B. M. Douenburg. kapelaan te Bergen op Zoom (H. Joseph); A. P.
Hermans, leraar seminarie IJpelaar. N. Ginneken; R. P. E. van der Heijden, kapelaan te Roosendaal (H. Hart); J. A. A. M. van Mechelen, pastoor te Breskens; mr. J. C. P. Oomen, officiaal van het bisdom en pastoor van het Begijnhof te Breda; J. W. M. Rombouts, rector van „Withof" te Etten; J. C. W. Wijnen, kapelaan te Rücn.

50 Jiar priester: 26 augustu*: pater V.
van dei Putten, pater P. van der Scheer.
40 Jaar priester: 8 april: pater J. Keulen; 4 juni: pater J. D. Mulder: 24 augustus: prter C. Hillcnaar, pater T. Madlener,
pater H. Muller, pater J. Mulders, pater

Gils, Hastincs U.S.A.
SO Jaar printer: 22 december: W.
der, Odiliapeel; G. Klaverweiden,

„

Bisdom Breda

Jezuïeten

Bisdom Roermond

Bisdom Haarlem

50 jaar priester:

Bisdom Den Bosch

Paters H.H. Harten

terwoude.
25 Jaar geprofest: 28 augustus: Ed. Hollink, St. Agatha; Fr. Jutte, Hees; Alb.
Sluis. St. Agatha: H. Cuppen, Belém (Brazilië); Cl. Kauling. Zoeterwoude; J. Coenen, Uden; Ad. Emmen, Rotterdam;
J.
van Duynhovrn, Bandung; L. Vollaerts.
Uden; Alb. Zwart. Achel (B); M. Fleskens, Rotterdam; H. Wentholt, Bandung;
Boonekamp, pastoor te Venhuizen; C.
broeder Laurentius de Klerk,
40 jaar priester: 17 juni: J. P. Aarts, 21 januari:
10 augustus: broeder Llnus van
M. Mol, pastoor te Diemen; H. J. C. pastoor te Chaam; F. A. A. M. van Dlest; Kongo.
Dik,
v. d. Burg, pastoor te Vogelenzang; Th. Beekhoven, pastoor te Dongen (H. Jo25 Jaar priester: 19 juli: A. PannebakSchoenmaker, pastoor te Roelofarendsseph); R. J, E. M. de Bie, pastoor te ker, Uden; J. Scharlf. Bandung;
P. Royveen; J. M. Halkes, pastoor ie LanPhiiippine; A. P. A. Daverveldt, pfar- ackers, Hannut (R.); H. van Boxtel, Kongeraar; S. A. J. Vloothuis. em.-pastoor rer in Steffeshausen (post-Burg-Beugo; IS september: A. van Gils, Amersvan Nieuwkoop, te Alphen a. d. Rijn; land, België); H. Fassaert, pastoor te foort; 28 augustus: Fr. Jutte, Hees; Alb.
B. G. Hosman, deken/pastoor te BeNispen: W. J. Jacobs, pastoor te Den Sluis, St. Agatha; H. Cuppen, Belém
verwijk; A. A. v. d. Berg pastoor te Hout; A. Th. A. M. Schoutens, pastoor (Brazilië); Cl. Kauling, Zoeterwoude; J.
Uden; Ad. Emmen, Rotterdam; J.
Akersloot; J. G. A. Sarsbei, pastoor te te Terhole <Z. VI.); P. J. J. van Steen, Coenen,
van Duynhoven,
Bandung; L. Vollaerts,
Oude Wetering; Mgr. J. H. Niekel. de- pastoor te Ulicoten.
Uden; Alb. Zwart. Achel (B); M. Flesken'pastoor te Rotterdam; R. J. J.
kens, Rotterdam; H. Wentholt, Bandung.
Reijnen,
deken/pastoor tl Schiedam;
2S Jaar broeder: 21 Januari: Laurentlui
Sistermans,
pastoor
Stompte
J. Th.
de Klerk te Diest; 10 auguitu*; Antonlui
te
wijk; P. van Diepen, pastoor
Zandvan DUk, Kongo.
voort; H. Ulleman, rector St. Liduina,
50 jaar priester: 31 maart: Mgr dr».
te Purmerend.
J. W. Goessons, kanunnik van het kaLazaristen

50 jaar priester: 9 juni: C. J. A.
Sprengers, emeritus-pastoor te Drunen;
J. C. Verhoeven, pastoor te Riethoven.
22 december: W. H. Mulder O.SCr.
rector rectorale hulpkerk te St. Odiliapeel.
40 jaar priester: 17 juni: J. Bekkers, pastoor te Raamsdonksverr: J. A.
van Berkel, pastoor te Sambeek; F. A.
Mu.«elaers, pastoor te Hooge-Mierde; A.
J. Pessers, pastoor te Schijndel ißoschweg); A. J. Schot*, emeritus-pastoor te
60 jaar priester: 15 augustus: L. H. J. Tilburg; M. H. J. Smits, pastoor te TilRotterdam
Beysens,
em.-pastoor
te burg, Groeseind; G. J. Suetens, pastoor
's-Gravenhage (H. Willibrord)..
te
Efndhoven-Woensel (H. Petrus). 17
55 jaar priester: 15 augustus: A. J. juli: P. J. M. J. Breugelmans O. Praem.,
M. van Meeuwen, Soestdijk, em.-pas- pastoor te Bokhoven.
toor te Boskoop; Th. M. Beukers, em.pastoor te Lelden <H. Petrus) te Wasse-

naar.

25 Jaar priester: 30 mei: C. Bakker, pastoor St. Nicolaas te Rotterdam;
F. P. J. Boelrijk, pastoor
F A Bernefeld, rector St. Elisabeth te Leiden;
jeugdwerk
H. Joan. Vianney te Delft; H. M. J. Brans, hoofdaalmoezenier
Doeswijk, pastoor
te Den Haag; J. Dekker, pastoor te Zuidermeer; C. M. Rotterdam- J.
F.
te Muiden; J. M. Dunselman, rector Ant. gesticht te
Noordwijkerhout; F. H. Heemsvan de Gent, rector St. Bavogesticht te
Jansen.
kerk. rector St. Mariagesticht te Groenestem te Den Haag; H. F. N.
HosJ.
Dastoor te Bleiswijk; Z. v. d. Klein, pastoor te De Cocksdorp;
sen, pastoor te Vlissingen; A. P. Loerakker, bouwpastoor Rotterdam, PenNeefjes, pastoor
Dr.
drecht* C P. Meerebocr, pastoor te Alblasscrdam; van G.Lourdes te AmVrouw
J.
O.
L.
Nijs,
pastoor
te Hansweert: L.
C. J. Roest, kapelaan
sterdam- J. G. Redeker. kapelaan te Westwoud;
van Rijn. pastoor H.H. Petrus
H. Hart' van Jezus, te Amsterdam; A. S.
De Lijnden; J. M. N.
en Paulus te Haarlem; J. B. Schotten, pastoor te Suyker,
pastoor te De
Smulders, rector St. Jansgasthuis te Hoorn; J. J.
Rijn- H. G. J. Verbeek, pastoor te Schermer; P. M. J. van Vliet, pastoor
19 september;
te Brielle- J. L. J. Witteman, pastoor te Oud-Vossemeer.
A A A. 'M. Coelcn, pastoor te Schermerhorn; L. M. Sluijs. pastoor H
Geest te Vlaardingen; F. M. H. J. Eppings. pastoor te Tholen; A. J. M.
Kat, pastoor Koog a. d. Zaan.

(M.S.C)

25 Jaar priester: 30 mei: pater H. J. Westerkamp, te Ambon; 26 juli: pater W. Jaspers, overste Brummen; 2 augustus: pater
J. öe Jong, overste Arnhem: pater C. van
de Made, provinciaal Braziliaanse provin-

15 augustus: J. C.
50 Jaar priester: 0 juni: A. F. M.
Vijverberg, rector. Naaldwijk. St. Mar- Boumans.
pastoor H. Hartpar. te Bretinus-gesticht; M. J. v. d. Burg, pasda en deken van dekenaat Breda; J.
(Slangenburg-Doetinchem) toor te 't Veld.
L. M. Loonen, pastoor te Wouwsche
oh,li 1 december; «rater
40 Jaar priester: IJ augustus: C. J. Plantage; P. J. H. Prekers, pastoor te
Hesp, pastoor te Katwijk; Th. N. M. M. Prinsenbeek.

~"

50-jarig

In de eredienst vergrijsd
Aartsbisdom Utrecht

Bisdom Haarlem

H. Sterneben:.
25 jaar priester: 1 februari: pater H. Ceu25 Jaar priester:
15 augustus: Z. H.
lemans, missiehuis St. Raphael, Montcnau, Exc. ngr.
SOegijapranata, apostolischA.
België; pater G. Geuskens, rector. Huize
van Semarang; pater H. EijkeMisericordia, Helvoirt; pater C. van Baar. vicaris
mans. pater M. Kimman, pater J. KliJAlexUhaven, O. P. Madang, Austral. Nieuw- berg.
Lieshout, pater
J.
pater J. van
Guinea; pater C. Does, Toda-Belu, Flores,
Moors, pater A. Scholte, pater J. WalenIndonesia; pater G. Groot, missionaris in kamp,
pater L. Wevers.
Japan, op verlof; pater J. van der Heyden,
regulier overste van de missie, Banning70 Jiar Jezuïet: 26 september: pater F.
ville, Belg. Kongo; pater Adr. van den Beijscns.
Hogen, iston, 'iiinor, Indonesia; pater H.
60 Jtar Jezuïet: 26 september: pater C.
Somhorst, provicaris, Haliluhk, Timor, Inde Hoog, pater M. van Steen, pater L.
donesië; pater J. Tol, Detukeli (post EnSchlatimann.
dch), Flores, Indonesië.
50 Jaar Jezuïet: 26 september: pater J.
50 Jaar kloosterfeest: 1 juli: broeder GalRubbens, broeder M. van Leeuwen; 14 delus van der Lith, Toda-Belu, Flores, Indocember: pater A. Cavadino.
nesië.
40 Jaar Jezuïet: 7 september: pater J.
Keulen: 26 september: pater M. Bogaartz,
pater P. van Gestel; pater J. Holtus. pater
Missionarissen
Hart
P. Kiene, pater A. Spëkle, pater J. van
50 Jaar priester: 5 augustus: pater C. v. Lieshout, pater C. Ligthart, pater N. Perquin, pater W. Rietra.
Berkel, Philippijnen.

H. Keulers.

25 Jaar priester: 31 mei: Pater AdelCisterciensers (Trappisten),
bert van Engelen.
25 Jaar professie: 29 september: Pater
40 Jaar priester: 18 maart: pater LamJeroen Bulte, pater Paulus Huynink, pabertus Vandermeulen.
ter Eusebius Knoppert, pater Hubertus
60 Jaar geprofest: 5 januari: pater Eervan der Linden, pater Nicasius van der
Linden, pater Alo.vsius Roy, pater Atha- narcfus ter Beek.
50 Jaar geprofest: 21 januari: pater Laurasius Snijder, pater Dominicus Verwey.
rentius Henning; pater Hyacinthus Wil28 oktober: broeder Andreas van Nederlem»; 15 fugustus: pater Victorinus van
kassel.
Beek; pater Maurus Feiner.
50 jaar solemnele professie: 23 januari:
Reguliere
van
pater Aelredus van Dam; 15 augustus: dom
Gabrièl v. d. MoosdlJk abt; pater Plus

lT

(Brazilië I.
«eptember: pater H. Heuvel* te Weiterbeek N.-Br.
40-jarig klooiterfeeit; 6 januari: broeder
Jarobus Oonk te Liesbosch-Prlncenha ge
ft september: pater C. Diemeer te St. Gabriël (Kongo); pater A. Wijnhoven te Reciie (Brazilië); pater P. v. d. KooiJ te
Davos (Zwitserland); pater F. Elshof te
Hecife (Brazilië): pater F. Brussel te Helmond; pater J. Rossaert te Helmond; 25 december: broeder Gregorlus Commandeur
te Wamba (Kongo).
25-J*rlg klooiterfeeit: 6 Januari: pater J.
19
Roovers te Montevideo (Uruguay):
maart: broeder Paulinus Smits te Maboma
(Kongo); broeder Hubertus Jamar te Heer
(L.); 8 september: pater S. Bastlaanse te
St. Gatriël (Kongo); pater H. Geraerts te
La Ramada (Argentinië): pater B. Wolterink te Camaragibe (Brazilië); pater H.
Venselaar te Bergen op Zoom: pater G.
Gasseling te Liesbosch-Princenhage; pater
A. v. d. Vorst te Delaware (Canada); pater
Th. Borst te Lubuk Llnggau (Sumatra);
pater G. Koevoets te Palembang (Sumatra): broeder Stephanus de Greeff te Helsinki (Finland): broeder Martialis Schoenmaker te Sittard; broeder Florentlus Coolen te Heer (L.).

Franken

Paters Goddelijk Woord

Ongeschoeide Carmelieten
(München).

25 jaar priester: 15 juli: R. Beckers, pastoor te Renswoude en Veenen-tö
pastoor
daal' L. H. Bekkers, pastoor te Herveld; B. H. Benneker,
pastoor te WierHenèelo (H. Hart van Jezus); F. X. M. van Blaricum.
A. Bos, rector te Lage
den; J. G. Bolscher, pastoor te Beuningen; E. Th.
Doesburg,
Vuursche- P. Th. J. van de Burgt. pastoor te De Hoef; M. J.W. Egberts,
Th.
assistens ecciesiasticus van de K.A. in het Aartsbisdom;
bg
pastoor te Munsterseveld; J. H. J. van Gendt, pastoor te Nw. Dyk
Jansen. pastoor
Didam; A. C. de Greef. pastoor te Stokkum; G. M. A. Kok,
pastoor te
te Steenwilk* A. B. de Jong. pastoor te Renkum; H.
Kwanten,
J.
Ch
M.
(O.B.);
te
Eist
Koning,
pastoor
Doornenburg; F.
Oudenrijn;
pastoor te Weerselo; Th. W. van Luenen, pastoor-deken te
Poodt, pastoor te Her
J A. Middelkoop, pastoor te Klazienaveen; R.
(H. Paulus); J. B.
wen en Aerdt; J. A. Schinkel, pastoor te Arnhem
majoor-garVeldhuis,
H.
G.
F.
bij
Didam;
te
Loil
pastoor
J. Spelbrink.
nixoensaalmoezenier te Utrecht; L. W. Vlaskamp, pastoor te Heeg.

50 Jaar priester: 9 Juni: pater H. Trlne»
te Asten.
23 Jaar priester: IS Juli: pater A. van
Rixtel te 's-Gravenhage; pater Th. Deden
te Nijmegen: pater J. Brinkman te Rotterdam; pater R. Kwanten te Rotterdam: pavan
van
de
bisschop
De vicaris-generaal
ter H. Sloekers te 's-Gravenhage; pater V.
Hendrikx,
is
Den Bosch, mgr. F. N. J.
Fleur te Heer Lb.: pater P. v. d. Cromop 9 juni 25 jaar vicaris.
trenacker te Recife (Brazilië); pater H.

Amsterdam; pater E. Vermeulen, secre25 Jaar printer: IS Juli: pater Alphonius taris Provincialaat Albertlnum, Nijmegen;
M. Ket.
pater A. Meijer, Albertlnum. Numegen;
50 Jaar kloosterling: 6 mei: pater Zrno ppter G. Busch, kapelaan St. Dominlcusvan de Gevel: 25 mei: pater R. P. Antokerk, Tiel; 31 oktober: pater C. Hamelecr».
Hyckholt (L.).
mus Bein.
25 jaar geprofest; 12 juli: broeder I. van
25 Jarig professlefeest: 25 Januari: fr.
18
DomimcanenKloosier,
zwolle;
Eonaventura van de Ven; 2« december: Aaist,
september: pater J. Berlage, missionaris,
br. Martlnua van der Zanden.
Curavao; pater P. Grove, iiiiisionaris, Curavao; paier A. Frunt, missionaris, CuiaCao; paier A. Mendel, kapelaan St. Dorni25 Jaar geprofest: 4 oktober: pa'.er Leomeusnerk, Alkmaar; pater JJ. van Zeyl,
nardus Baaten te Zundcrt.
kapelaan St. JosephskerK, Allernaar; pater
ar. A. van Groenewoud, prol. Aioertinum,
Nijmegen; pater iect. D. van der Zand,
Cisterciensers Nieuwkuyk
prior. Dominicanenklooster. Huisscn; pater
iect. drs. K. Bariels, magister v. d. fraters,
25 Jaar geprofest: 4 oktober: pater TarNijmegen; pater Leo van Duk,
cisius van SchtJndel; pater Chrysosthomus Albertlnum.
directeur bt. Plusjuvenaat, Curacao; pater
van de Mosselaar.
iect. ars. C. VisKer, missionaris, Puerto
Kico; 15 nov.: broeder D. Heijmans, DoZwolle;
broeaer
minicanenklooster,
R.
Dominicanen
Zwueste. Dominicanenklooster, Zwolle.
50 Jaar priester: 15 augustus: pater C.
Brouwer. Dominicanenklooster te Zwolle:
H. Familie
pj-tcr C. Hentzcn, oud-missionaris. Dominicanenklooster te Huissen; pater M. Hui40-Jarig professlefeest: 5 mei: broeder
gens, oud-missionaris, New-York: pater B.
Corn. PaiiLiatiuS ii J. ü. van tioom, scnolastieaat,
Schaah,
oud-provinciaal, pastorie
OuOenbosch; 4 oKtober: broeder Venantius
Muschstraat, Rotterdam.
(P. A. v. Dongen), noviciaat M.S.F. Nieuw40 Jaar priester: 15 augustus: pater Th. Kerk, Goirle.
Eiesta, pastoor St. Dominlcuskerk, Alk25 jaar priester: 4 Juni: pater P. Schoene,
maar: pater P. Binkhorst, pastoor St. Jo- Amsterdam;
pater Tn. Jansen, zusterkloossrphskerk. Alkmaar: pater H. Zoetmulder,
ter, borneren.
oud-missionaris, R.-K. Pastorie, Langen25-jarig professiefeest: 8 september: hoogbcom; pater K. Bruineman, leraar St. Doj. ivieger van Putten, vic. gen.
minicuscollege, Neerbosch: pater V. Jan- eer w.
sc-ns. kapelaan St. Dominicuskerk, Tiel.
M.b.lr'. urave; pater J. W. Wieggers, mis25 Jaar priester: 21 maart: pater A. van siehuis te Kaatsheuvel; pater o. van bergen Henegouwen, missie van Chili; pater L.
den Brekel, leraar M.M.S., pastorie Proveniersingel, Rotterdam: 15 juli: pater G. uu&stiHdiiiis, missie van ourneu, paier A.
acnepeis, nussieprocure M.ö.i*. lioine; paBrenninkmeljer, procurator Ned. provinoe Jong, missie van Chili; pater J.
cie. Dominicanen Albertinum. Nijmegen: ter b.
van Java; pater H. v. d.
Komen,
missie
pater lect. R. Thuijs, prof. St. ThomasSaim, missie van Borneo; pater P. atienen,
klooster. Zwolle; pater H. Meijer, kapeLeeuwarden: missie van Java; pater Th. Fritschy, maj.
Dominicuskerk,
laan
St.
aalmoezenier, vlieg oasis Gilze-Kijen; pater
pater A. Burgemeester, missionaris, Curacao; pater M. Holterman. vicarius prov. G. Lhlert, missiehuis te Kaatsheuvel; pater
Puerto Rico: pater G. Keijser, kapelaan St. C. de Mooij, maj. aalmoezenier, Dordrecht;
Antoniuskerk, Neerbosch; pater N. Jansen, pater J. van Beek, missie van Java; 19
maart: broeder Tarcisius (W. H. B. Simt),
missionaris. Z.-Afrika; pater drs. A. SeeOudenbosch; broeder Longilen. leraar St. Dominicuscollege, Neer- scnolasticaat.
nus (P. Sicbers), missie van Borneo.
bosch.
60 Jaar geprofest: 23 september: pater
A. Fennell, pastorie St. Dominicuskerk.
Paters van de H. Geest
Spulstraat, Amsterdam: pater H. Hermans,
oud-journalist,
pastorie
Proveniersingel,
40 Jaar priester: 2a oktober: pater L.
Rotterdam.
Umans.
50 Jaar geprofeste 23 september: pater
25 Jaar priester: 4 oktober: L. Peeters;
R. van der Linden, pastoor St. Albertus19 juli: A. Stam.
kerk, Rotterdam; pater 1. Verhoeve, misI
40 jaar geprofest: 23 april: broeder M.
M.
pater lect.
sionaris. Puerto
Rico:
Berntsen, redacteur El Piloto, Puerto Rico; Cömilius Koning.
pater A. de Mol. oud-past, pastorie St.
25 Jaar geprofest: 19 maart: broeder ReAntoniuskerk. Neerbosch: 23 september: vocatus v. a. Eist, broeder Ananias Dems;
broeo'er A. Emmen, Dominicanenklooster, broe&er Nazarius Jacobs; broeder TharciHuissen.
sius Werker; 17 november: broeder Fru40 Jaar geprofest: 23 september: pater A. mentius Arends, broeder Liborius HoekKoenen. Bala (Engeland!; pater A. Oorstra,
Broodbakker,
broeder
Mansuetus
sprong kapelaan St. Dominicuskerk, Tiel; broeder Seraphinus Dentener. broeder Sepater dr. lect. E. van der Meer, professor.
renus van Leeuwen, broeder Theodorus
Kwakman.

I I

Paters Allerh. Sacrament

Aartsbisdom Utrecht

Priesters H. Hart

Tegelen

j

pater G. Bollen,
pater W. Bond,

Diepenveen
geprofest: 26 december: broeder
Clement Kuiper*.
25 Jaar geprofest: 19 maart: pater Hllarius Feijen.

Jaar

Zundert

Tot de bijzondere jubilea behoren verder: het vijftigjarig priesterfeest op IS
augustus van mgr. A. E. Rientjes, em.
pastoor van Maarssen en kanunnik van
het metropolitaan kapittel, en op 31
maart van mgr. J. W. Goessens, kanunnik van het kathedraal kapittel te Roermond; het veertigjarig priesterfeest op
15 augustus van mgr. J. H. Niekel, deken
en pastoor te Rotterdam; het vijf-entwintigjarig priesterfeest op 21 maart
van Dom Hieronymus Belering, abt van
de CisterciënserabdU te Lilbosch, op 30
mei van mr. J. C. P. Oomen, officiaal
van het bisdom Breda en op 12 juni van
de hoogeerw. pater B. Meijer, provinciaal van de Carmelieten te Nijmegen.
Op 9 juni Is mgr. F. N. J. Hendrikx, vicaris-generaal van de bisschop van Den
Bosch, vyf-en-twintlg jaar vicaris. Pater
Hyaclnth Hermans 0.P., oud-journalist
te Rotterdam, herdenkt op 23 aeptember
zij n

40 Jur religieuze kleding: 1 oktober:
broeder Bartholonr.eus KaptUn.
2J Jaar (eprofe«t: 31 mei: broeder Paulua
Feyen; 19 oktober: pater Edmundua Mikken: pater Anselmus van Velzen.
2S Jaar solemnele professie: 21 november: broeder Joannei.Btpt. v. Llerop.
23 Jaar religieuze kleding: 29 juli: pater Michael Stumpel.
50

Zilveren feesten in de
bisdommen

Braziliaanse provincie.
50 Jaar geprofest: 30 april: eerw. broeder
Ant.
W. van Kollenburg, te Brummen
Kilb, Philippijnen; 4 oktober: Z. M. Exe.
Mgr. J. Vrakking. Philippijnen: pater Mart.
Fransscn, Philippijnen: pater Maur. Molenaar, te Overhoven-Slttard; pater P. Drabbe. te Nleuw-Gulnea.
25 Jaar geprofest: B september: eerw.
broeder Ant. v. Raay. te Tilburg: 21 september: Z. H. Exc. Mgr. Ch. v. d. OuweFr. Büning, t«
lant. Phillppijiieii; pater Philippijnen:
paSteln: pater Ant. Jansen.
ter Ger. Tangelder. Philippijnen: pater P.
Akerboom, te Manado: pater Abr. v. d.
Linde, te Stein; pater Alex. Smulders Phllippijnen; pater Jos. Wiertz, Philippijnen;
pater Alb. Janssen, te Driehuls: pater Ant.
Vrlrns, te Tilburg; pater Jac. Nouwens. te
Stein; pater Ant. Belderok, te Leldschendam; pater Nlc. Onstenk. te Nijmegen:
pater
Adr. Bomhoff, te Arnhem; pater
Mart. Geers, Braziliaanse provincie: pater
Jac. v. Maren, Braziliaanse provincie: pater Hein. Hettlnga, Braziliaanse pravinci»

zilië).

van Valenberg,
vicaris van Pontianak, gedenkt op 3 oktober zijn gouden klooster-

Z.

11. Exc. mgr. T.

Minderbroeders

apostolisch

feest.

Mill Hill
50 Jaar priester: 22 september: father G.
Callenberg, mlsi. In Nellore, Zuld-Indië;
father V. van llaeren, oud-mits. van Belg.
Kongo, thani In SoestdUk.
25 Jaar priester: 19 Juli: father J. Hoon,

min. In Nellore; father M. v. d. Bosch,
mist. In Klsumu; father C. Braam, miss.
In Belg. Kongo; father F. Groellker, missiehuis Hoorn; father C. Hoogland, miss.
In Nellore; father P. Jacobse, studiehuis
Tüburg; father S. Krijgsman, miss. In Belg.
Kongo; father W. Lamers, miss. In Belg.
Kongo; father M. Nabben, miss. In Br. Kameroen; father L. Onderwater, miss. In
Br. Kameroen; father P. de BulJter, missiehuis Haelen; f»ther S. Staats, miss. In
Br. Kameroen; father P. v. d. Valk, miss.
In Nellore; father T. v. d. Ven, miss. In
Tororo; father P. Verstecghe, miss. in

Guatemala),
40 Jaar priester: 6 Januari: W. Maauen,
Surabaja; 16 Juli: F. Olivers, Mehagne, Kampala.
Frankrijk; J. Huysmana, Hérouville. Calvados, Fr.; G. ter Veer, Monster; E. van
Kleet, Salcaja, Guatemala; H. de Leeuw,
missiehuis, Helden-Pannlngrn.
4o Jaar la de congregatie: 4 september: 60 Jaar priester: 21 maart: pater A. BulJ. Zoetmulder, visitator, Nijmegen; B. de tets.
50 Jaar priester: 23 maart: pater M. AlLepper, Lottum; J. Coonen, H. Hartklooster, Steyl; T. Heuvelmans. Surabaja; C. bada Jelgersma, Leeuwarden; pater Salv.
Verwoerd, missiehui», Helden-Pannlngen; Booms, Winterswijk; pater O. Hafmans,
dr C. Louws, St. Mary's Semlnary, PerryHeerlen: pater B. Strootman, Katwijk; pater G. Vrljmoed. Den Haag; pater F. Silevllle, U.S.A.
nen, Belo Horlzonte (Brazilië),
2$ Jaar prieiter: 19 Juli:
H. WiUems. Nijmegen; F. Peterse, Surabaja; B. de Munx,
25 Jaar priester: 15 maart: pater V. Pe*
Kumpen; L. Steenstra, Che-Lln, Taiwan.
tlt. Katwijk; pater E. Blom, Megcn; pater
25 Jaar tn de congregatie: 17 september: G. Mensch, Gouda; pater V. hcholberg,

Minderbroeders Franciscanen

A. Graafmans. Laurent-de-Cérls, Charente, Heerlen; pater F. Jutte, Weert; pater Th.
Fr.; J. van Gooi, Breda; drs. G. Smets, H. Gantevoort, Franeker; pater D. van Wely.
Weert; pater J. Frankenmolen, Drachten;
Hart-parochie. Te gelen; J. Poel», Toeantlns Para, Brat.; G. Boonekamp, Surabaja; pater S. Bertels, Maastricht; pater Th. v.
Buul, Wychen; pater
J. Kemp, Sorong
G, Jacobs, Ceara. Bras.
(N. Guineai; pater A. Glanotten, Venray;
pater P. Nieuwenhuls, Rotterdam; pater R.
Paters Maristen
Hoogma, Colonla S. Isabel (Brazilië).
60-Jarlg kloosterfeest: I oktober; pater C.
23 Jaar priester: 24 februari: pater P. van Postma. TJltJurug (Java); pater H. Mulder,
Mechelen, missionaris op de Zutd-Saloaon- Oudewater; pater 8. van den Bosch, Woereilanden.
den; pater A. Pompen, NUmegen; pater C.

Capucijnen

50 jaar priester: 9 Juni: pater Josaphat,
Handel; pater Electus. Tilburg; pater Samuel. Handel; 22 december: pater Romanus, Tilburg; pater
Rumoldus. Tilburg;
pater

Velp.
25

FUvlanus, Handel; pater Severlnui,

Jaar priester: 8 februari: pater Gulielmus, 's Hertogenbosch; pater Methodl-

us. Voorburg; pater Hlppolytus. NUmegen;
Theodorus. NUmegen; pater Paschalis. Breda; pater Amideut. UmuidcnOost; paier Bonno, Velp; pater Odllo, DJa-

pater

pater Galenus. Eindhoven;
kartapater
Fridollnus, Bodok op Borneo; 26 Juli; pater Bdlarmlnus, Udenhout; 18 december:
pater Zacharias, Nijmegen.
«0 Jaar geprofest: 3 oktober: Z. H. Exc.
Mgr. Mathlas Brana, titulalr-blsschop vin
Coma, verblijvend ln het CapucUnenklooster ln Tilburg; pater Elzearlus, Helmond:
pater Benvenutus, Velp; pater Polycarpui,
Eindhoven; pater Aemllianus. Udcnhout.
50 Jaar kloosterfeest: 3 oktober: Z. H.
Exc. Mgr Tarclslui van Valenberg, apostolisch vicaris van Pontlanak. Pontianak
(Borneo); pater Bernulphus, Handel; pater Or. Vltus. Rome (Ethloplsch College):
pater Prudcntlui, Handel: pater
Chrlstlanus, BengkaJarig (Borneo): pater
Paschaslus, Eindhoven; pater Plecheimus.
Oosterhout: pater Aemlllus. Medan (Sumatra); pater Sllverlui, Tilburg; pater Cu-

nlbertuj,

Udenhout.

25 Jaar geprofest; g september:
pater
Crlsplnisnus, Pemstangslantar (Sumatra);
pater
Casimlrus, IJmulden-Oost;
pater
Emerlcus, Oosterhout; pater Nilus, Pallpi
(Sumatra); pater Lucldius. Amsterdam; pater Alphonsus. Sluiskil: pater Ildephonsus.
Pematangsiantar (Sumatra); pater Pontlanua, Rotterdam; pater MartiaFta, Velp;
pater Servatlus, Udenhout; pater Ananlas,

Enschede.

Minderbroeders Conventuelen
SI Jaar priester: 19 auguitui: pater Lu*
clanua Hamers.
So Jaar geprofest: 30 september: pater
Augustinui Ammerlaan, pater Mattheua

Luppea.

(Zie ook pag. 9)

PASSAGE: Wien bleibt Wien, a.

1., 1.45, 4.15,
6.45, 9.15.
Za. 1.45. 4.15, 7.30.
CAPITOL: De witte non, 18 J., 2, 8.
Za. 2, 7.30. zo. 4, 6.30, 9.15
REMBRANDT: De witte non. 18 J., 2, 8.
Za. 2, 730, zo. 4, 6.45, 9.15.
REX: De koninklijke reis a. 1., 9.30. 11.30,
1.30, 3.30, 5.30. 7.30, 9.30.
Zo. vanaf 1.30.
SEINPOST: Mister Roberts, a. 1., 2.15. 8.15.
Zo. 2.15, 5. 8.15.
STUDIO: Shockproof, 18 j., 2, 4. 7. 9.15.
DE UITKIJK: The Pickwlck papers, a. 1., 2.
7. 9.15.
Za. 2, 7.30.
Wo. en do. 2 u.
WEST-END: 20.000 Mijlen onder zee. 14 J.,
2.15, 8.15.
Za. 2.15. 6.45, 9, zo. 2. 4.30, 6.45, 9.
In alle theaters op Oudejaar alleen 7.30.

.
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De smalfilmprojectie JAREN'vooruit
met de revolutionnair geconstrueerde

PHILIPS
•k

|

.

|

16 mm geluidsfilmprojector

i

Beeld CD gelUlv
als in een theater
.

Nog nimmer was er een 16 mm
projector op de markt, zo degelijk,
doordacht en robuust geconstrueerd,
met zulk een grote lichtopbrengst,
met zulk een grote beeld mogelijkheid en met zoveel aanwijsbare voor-

2.Pfc LfBDhs Tg

Ta

en Nieuwjar. a35

A.an

te

Oplossing
van No. 385 van H. F. M. v. Tulder
te Amsterdam.
49—44, 36x47. 28—2211: een buitengewoon verrassende zet. Zwart moet
nu met de dam meerslag maken van
47 naar 27 waarna wit er 5 wegslaat
en gemakkelijk wint. Een kleir
maar uitermate geestig stukje!

Oplossingit
__
....
T2<-\r»nnorrl
van No. 2143 van Joh. v. d. Boogaara
te Rotterdam.
Wit speelt naar: 37—32, 20. 32—28.
37. 3. 20, 31. 8, zl3, 39, zlB. 33, z22A,
28, 40, 28 en wint. A. z4O, 34, z22. 28,
29. 44 en wint.
Aanvangspositie minder mooi. Van
de ontleding is het naspel het meest
TkT_

ai

to

T»k

Partij-analyse

A

te veel op goed geluk af gespeeld is. Wat meer studie van de
theorie zal beide spelers ten goede
nog

(slot)

31. 49—44 wit waagt nog een kansje.
22—28; door 23—28. 32x23. 22—28.
13—19 enz. had zwart de winststelling kunnen bereiken. 32. 32—27.
26—31; 28—32 ging natuurlijk niet
wegens 48—43, 47—41, 42—37 enz
maar nu loopt zwart toch in een
leuk valletje: 33. 48—43, 31X22; 34.
47_41, 36x47; 35. 42—37, 47x38; 36.
37—32, 28x37; 37. 39X6 heel goed
gezien! De winstkans voor zwart
18—23;
wordt nu wel erg gering.
er is niet veel beter. 38. 6—l dreigt
37—42; hier werd
met 40—35 enz.
tot remise besloten hetgeen inderdaad juist is aangezien wit de remise
direct kan forceren door 43—38,
42X33. 44—39. 33X35, I—6, 29x40
6X5, 45—40, 44—50 A, 5—32, 35x44.
32—49 remise. A. 44—49, 5—28,
35X44, 28x50 remise. Een slot waarmede beide spelers vrede kunnen
hebben. Een aardig partijtje waarin
—

komen.

KVD-oploswedstrijd 1955/56
Evenals vorige jaren heeft

de
voor Damproblematiek weer
een Grote Nationale oploswedstrijd
uitgeschreven waaraan iedereen kan
deelnemen. De nieuwe opgave is
een dezer dagen verschenen en zie:
er zeer aantrekkelijk uit. Er komen
vrij lastige doch ook gemakkelijke
vraagstukken in voor; een „elk wat
wils" dus. De prijzen bestaan weer
uit bedragen van ƒ 5 tot ƒ 20 behalve
diverse damwerken.
Na toezending van 27 ccnt aan de
heer P. v. d. Kwartel ontvangt men
de opgave met wedstrijdbepalingen
thuis. Het adres luidt: Rijndijkstraat

Kring

—

—

38, Leiden.
ingezonden

a.s.

De

oplossingen kunnen

worden tot 29 februari

nummer, dat morgen zal
In verband met het bijzondere karakter van het
verschijn* t, publiceren wij vandaag reeds onze schaak- en damrubriek.

BRIEVEN

van lezers

Priesters voor Peru
Tien jongens, zo tussen 12 en 18 jaar, trokken vier dagen over rotsen en langs berghellingen om een Heilige Mis bij te wonen.
De jongste hinkte een beetje maar gaf geen
krimp. Hoe zij het 's nachts en met het eten
leverden is mij nog een raadsel, maar zij
waren er en de jongsten deden hun eerste
Heilige Communie.
Zulke dingen gebeuren hier in Peru. waar
ongeveer vier miljoen Indianen wonen, verspreid over het Andesgebergtc in een gebied
dat veertig maal zo groot is als Nederland.
Al deze mensen zijn gedoopt. Als ik nu
zeg dat wij hier met zeven missionarissen
aan het pionieren zijn en, bij gebrek aan
wegen, bijna alles te paard moeten doen,
dan begrijpt u de enorme moeilijkheden.
Dan begrijpt u dat wij allereerst priesters
nodig hebben, en liefst priester» uit het land
zelf. Wij zijn dan ook een seminarie gaan
bouwen. De Indianen zijn echter arm als de
straat en zonder geld van buitenaf redden
wij het nooit.
In de dagen van Kerstmis denkt u aan het
Kind van Bethlehem. Geef Hem uw «ave nu
meteen. Geef Hem priesters voor Peru. En
weet daarbij dat straks een dankbare landgenoot hoog in de Andes zijn Heilige Missen
zal opdragen voor uw eeuwig heil en om
zegen over uw gezin en uw zaken.
U kunt uw gave zenden aan Th. S. J
Hooi), Jullanastraat 8. Haarlem, privé-gironummer 364344.
Hartelijk dank.
HENK HOOIJ. Redemptoriit.

IN HAARLEM
FILMS:

MINERVA-THEATER: There's no business
like showbusiness, a. 1.
Ma., dl. en do.: Napoleon, 18 J.
Ma. tot cn met do. 2.30: De koninklijke
reis.
LUXOR: De prairie verdwijnt, a. 1., 2, 7, 9.1»
Za. en zo. 2, 4.15, 7, 9.15.
Za. 7 u.
REMBRANDT: Fledermaus '55. 2. 4.15, 7, 9.15.
Za.: 7 u.
CINEMA PALACE: De rijzige rivalen. 14 J.,
1.45. 4.15, 6.45. 9.15.
Za.: 6.45 u.
LIDO: Brokkenpiloten, a. 1., 2, 4.15, 7, 9.15
Za.: 7 u.
FRANS HALS: Pas de» doods. 14 Jaar.
Do.: Het eeuwige verlangen, 18 J., 2.30, 7,
9.15.
Zo. 2. 4.15, 7, 9.15. za.: 7 u.
ROXY: Typhoon, a. 1. Dl. tot en met do.:
Bestemminf Mars.
Vr. 2.30. 7. 9.15.
Za. 7 u„ zo. 2, 4.15. 7. 9.15
Ma. tot cn met do.: 2.30. 7. 9.15

Statutemdag op Nederlandse
Antillen gegierd
Donderdag is op de Nederlandse Antillen de „statuutdag" gevierd. Het was
een nationale feestdag en een vrije
dag. Overal werd druk gevlagd. Premier Jonckheer heeft een proclamatie
uitgeven, die ook via de radio werd
omgeroepen.
Des morgens hebben de gouverneur
en de premier, in aanwezigheid van
de ministers en het bestuurscollege van
Cura;ao en vele belanfstellenden, bloemen gelegd bij het autonomiemonument, dat Koningin Juliana tijdens
haar bezoek heeft onthuld.

,

Wit begint cn wint; oplossingel
Wit speelt en wint; oplossingen
kunnen ingezonden worden tot 15 jan. van de nummers 389 en 390 kunne:
a s. aan B. H. M. Stevens, Eikenlaan tegelijk ingezonden worden tot 1
jan. a.s. aan bovengenoemd adres.
36, Heemstede.
.

.
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sterdam.
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Probleem voor geoefende oplos- verrassende deel, de beginzetten lopen vanzelf.
sers.
No. 2150 van J. H. Scheyen te
Probleem voor beginners.
Kerkrade.
No. 390 van J. Fakkeldij te Am-

'

...»

,

en schijven

t

,

Hamburg.

LEMSTERKERK 28 van Bushlre n. P. Said.
LIEVE VROUWEKERK p. 29 Ras Madraka
n. Belra
LINDEKERK p 29 Kreta n. Port Said.
LOENERKERK 29 van Aden n. Suez.
LOOSDRECHT 29 te Khor el Ahmadi.
LUNA 28 van Kalyvia n. Izmir.
LUTTERKERK 29 van Suez n. Aden.
LEOPOLDSKERK 28 te Amsterdam.
LEUVEKERK 29 te Marsellle.
MELISKERK 29 te Port Said.
MACOMA p. 28 Socotra n. Fahaheel.
MARISA 29 dwars Azoren n. Gibraltar.
MAASLAND p. 29 Abrolhos n. Rio de Jan.
MALEA p. 28 Saigon n. Kobe.
MOORDRECHT p. 29 Algiers n. P. Said.
MYONIA 28 van Saigon n Pladjoe.
MIDAS 28 van Limassol n. Eleusis.
MUIDERKERK 29 van Suez n. Aden.
MURENA 29 te Shlmitsu.
AAGTEKERK 28 op 450 mijl o. Diego G.ireia n. Aden.
AAHDIJK w 200 mijl o. van Bermuda
Havana.
AALSUM 28 te Colombo.
AEBEKERK p. 29 Ceylon n. Aden.
AGAMEMNON p.
29 Martinique n. La
Cualra.
op 350 mijl
ALBLASSERDIJK 29
nw
Azoren n. Antwerpen.
ALBIREO p. 29 St. Pauls Rock.
Al.isAii 2y v. L. Palm. n. rtio Jan.
ALHENA 29-12 te Rosarlo.
ALPHACCA 29-12 te Santos.
ALPHERAT 29-12 te Baltimore.
ALTAIR 30-12 te Montevideo vcrw.
AMOR p. 28-12 Kp. Malea n. Rotterdam.
ANDIJK 29-12 te Corpus.
AREN'DSDIJK 29-12 te Boston.
ARTEMIa p. 28-12 Tortuga n. Caracol.
AMSTELKROON p. 29-12 Casqucts n. Rdam
AMSTELBRUG p. 29-12 Perim n. Aden.
A jvia 1 tLt'AriK 20-12 op 400 m. wnw Flnist.
n. Norfolk.
AMERSKERK 29-12 te Bilbao.
AMSTELDIEP p. 29-12 Makalla n. Muscat.
ARIADNE 29-12 te Samos.
BAARN 29-12 te Delfzijl.
BAN KA 29-12 te Makassar.
BENNEKOM 29-12 te Cristobal.
BLIJDENDIJK 29-12 te .Baltimore.
BUSSUiM p. 29-12 Kreta'n. Port Said.
BOREAS 29-12 te Amsterdam.
CALTEX NEDERLAND 29-12 te Frederlcia.
CALTEX LEIDEN p. 29-12 Malta n. Rdam.
CALTEX THE HAGUE p. 29-12 Kp. Bon
n. Rotterdam.
CALTEX UTRECHT 29-12 te Sidon.
CASTOR p. 29-12 Wißht n. Antwerpen.
CINULIA 29-12 op 200 mijl no Guadeloupe
n. Curacao.
CISTULA 29-12 te Lorenzo Marqués.
CLEODORA 29-12 te Tg. Priok.
CERONIA 29-12 in Str. Urm. n. Lor. Marq.
CRADLE OF LIBERTY 29-12 v. Suez n.
Fahaneel.
CRANIA 28-12 te Punta Cardon.
DRACO 29-12 te Bilbao.
DELFSIIAVEN 29-12 te B. Aires.
DORESTAD 28-12 V. Curajao n. Groton.
DIEMERDIJK 28-12 op 200 mijl nw Aruba
n. Southampton.
DUIVENDIJK 28-12 te Antwerpen.
ENGGANO '29-12 te Soerabaya.
EEMDIJK 28-12 v. Lissabon n. Havana.
MAASDAM 29-12 te Kingston CJ).
ORANJE p. 29-12 Ouess. n. Port Said.
TEGELBERG 29-12 te Rio Janeiro.
WATERMAN 31-12 te Aden verw.

i
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Wit:KLhg2T23bl
Pc 6pion
Zwart:KLhcT74bP6B7d
Pf7pionea6e.
ZaligUiZteandlg
Correspondentiebetrfnd ze
rubriek tzenPdrqui.
Vlarnixkade Amsterda-C.104
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beantwoordPe2m4:.t
Tc2;KgtT2elr:we.ij
matvo3Plgt2.c.
2.minzaetd.rs
gavenLadls;eutz
zettenD7fal:,ngen
matzet is.
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Br.(HLe.)r
Oplossing pIrobleemDRecvbtoarn61!.
dreigtLg4:,evolmgd3adto. r
Kf3:KLfs32: :.
Nalotin'tgedn
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!.,
12.15,
230 445 7 9 15.
2.30,
8.45,
ASTA: Huis van bamboe, 18 J.,
9.15.
Za. 2.30. 7.30, zo. 1.30, 4. 6.45, 9.15.
CORSO: Night and day. 18 j., 2.15, 8.1».
Za. 2.15, 7.30, zo. 2, 4.30, 6.45. 9.15.
KRITERION: Geen geld en toch veel zorgen. volw., 2.30, 7.15. 9.15.
Zo. 1.30, 3.30. 7.15, 9.15.
METROPOLE-TUSCHINSKI: Lady and the
tramp, a. 1., 2, 4.15, 8.15.
Za. 2. 4.15, 7.30, zo. 2, 4.15, 6.45. 8.15.
MUSICA: Rear window. 18 j., dag. 8.
Za. en zo. 7.15. 9.30.
CITY: Jaloezie, 14 J.. 2.30, 7, 9.15.
Za. en zo. 2. 4.15, 6.45, 9.15.
ODEON: Jaloezie. 14 j., 2.30, 7, 9.15.
Zo. 2. 4.30, 7. 9.15.
OLYMPIA: Ik ben er kapot van, a. 1.. 2, 8.

.......

e
pionnen 7c3.
Oplossing decmbr,
probleemCvnao.. n
Westrum:De4lH1et.
aannemenvwdaamoner-ft
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FILMS:
APOLLO: New York op stelten, a.

=

Wit:LKhfB4T7cPdeB3
Zwart:LKfB6TdPeB

pionnen 52.d

,

Kon. Schouwburg, 7.30 u.: 't Is nooit te
laat (Haagse Comedie).
Diligentia,
2.30 u.: De Beer en de Pasja
(Nieuw Jeugdtoneel).

_

Cardon.
FARMSUM 29 op 600 mijl w Azoren n.
Havre.
FRIESLAND 28 van Kopenh. n. Gdynia.
LEVO 29 In Golf van Biscaj e n. Oporto.
GABONKUST 29 te Accra.
GORDIAS 29 te Lattakia.
GANYMEDES 29 te Port au Prlnce.
*MJ(ON 29 te Pto. I.imon.
HELENA 28 op 600 mijl no Barbados n.
Rotterdam.
HESTIA 29 te Rotterdam.
ILIAS 29 te Ceuta.
ISIS p. 29 Lands End n. Llverpool.
JAPARA (K. P. N.) p. 29 Tourane n. Tg.
Prlok.
JAVA 29 te Belawan.
KABYLIA p. 29 Kaap Bon n. Hamburg.
KARA 29 te Curafao.
KALYDON p. 29 Dover n. Curacao.
KALIANGET 29 te Makassar.
KATELYSIA 28 van Ceelong n. Mlrl.
KELLIA 29 op 500 mijl zw Azoren n. Hels.
KORENIA p. 29 Barbados n. Pto la Cruz.
KERMIA p. 29 Port Soudan n. Fahaheel.
KRYPTOS 29 dwars Cocos cil. n. Geelong.
KARIMATA p. 29 Perim n. Suez.
LAURENSKERK 28 van Kopenhagen n.

i

IN DEN HAAG

........
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1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30.
Zo. vanaf 1.30.
DU MIDI: Le« nults de Montmartre, 18 j*
2.30, 7.1», 9.30.
Zo. 1.30. 3.45, 7.15, 9.30.
CITY: Het glazen muiltje, a. 1., 2.15, 8 45,
9.30.
Zo. 1, 3.45, 6.45, 9.30.
CORSO: Svcngali, 18 J.. 1.30. 3.45, 7, 9 30.
CINETOL: Vrouwen om Puccini. 14 J.. 2.15,8.
Za. 2.1», 7.15, zo. 2.15, 7, 9 30.
DESMET: Dcsirée. 14 J.. 2, 7.15, 9 30 beh. do.
Zo. 1.30, 3.45. 7.15. 9.30.
EDISON: Modern times, a. 1., 2. 7.15, 9.30
beh. do.
Vr. geen matinee.
Zo. 1.30. 3.45, 7.15, 9 30.
FLORA: Geen tijd om te blozen. 18 jaar,
1.30, 4. 7. 9.30.
HALLEN: De droomfontein van Rome, a. 1.,
2. 7.15. 9.30. 7.15. 9.30.
Zo. 1.30, 3.45,
HOLLANDIA (Haarlemmerd): Marcella, een
circuskind, 14 j.. 7.15, 9.30.
Tarzans
(Nwe. Herengr.):
HOLLANDIA
avontuur, 18 J.. 7.15. 9.30.
Za. cn ma. 7.15.
Di. 7.45.
KRITERION: Macoumba, a. 1.. 1.30. 3.45,
7.15, 9.30.
DE LIEFDE: Ik ben er kapot van. a. 1.,
2.30. 8.
LUXOR: Duivels te paard. 14 }.. 11.30, 1.30,
3.45, 7.15. 9.30.
Za. en zo. 11.30, 1.15, 3.15, S.l». 7.15, 9.30.
NATIONAL: Mensen zoals jij en ik, 14 J„
2. 7.15. 9.30.
Zo. 7.15, 9.30.
NÖGGERATH: Johnny knapt het op. 18 J„
1.30. 3.45, 7, 9.30.
NOVA: De banneling van Ballantrae, 14 J.
ODEON: Hebzucht. 14 J.. 7.30, 9.30.
OLYMPIA: Pechvogels, a. 1.. 7.15, 9.15.
Za. 7.30, zo. 1.15. 3.15. 7.15. 9.15.
PASSAGE: Het duivetscomplot, 1.30. 3 45.
7.15. 9.30.
PLAZA: Blackboard Jungle, 18 j., 11.15, 1.30,
3.45, 7.15. 9.30.
Zo. 11.30. 1.45 4, 7.15. 9.30.
REX: Tussen hemel en aarde, a. 1., 2, 7.15,
9 30.
Zo. 1.30. 3.30, 7.15, 9.30.
RIALTO: Geen tijd om te blozen. 18 Jaar,
215, 7.15, 9.30.
Zo. 1.30. 3.45. 7.15. 9.30.
ROXY: De duvelstoejager, a. 1„ 1.30, 8.45,
7. 9.30.
ROYAL: A. en C. in stofzuigers, a. 1., 1.30,
3.45, 7. 9.30.
Za. 7.20.
VAN SWINDEN: Ik ben er kapot van, a. I,
7.15, 9.15.
Za. en ma.: 2. 7.15, 9 15.
Zo. 1. 3. 7. 9.15.
TUSCHINSKI: I.ady and the tramp, a. 1..
1.30. 3.43, 7, 9.30.
Za. 7.30
UITKIJK: The constant husband, 18 j„ 1.15,
3.30. 7.15. 9.30.
Verborgen moederschap, «tr.
VICTORIA:
volw.. 7.15, 9.30.
WEST END: Getrouwd met de band, a.
2. 7.15. 9.30.
Zo. 1.30, 3.45, 7.15, 9.30.

......

TANKHAVEN
verw.
TANKHAVEN
verw.
TANKHAVEN
TAMO p 29 Reclfe n. Rio Janelro.
TALISSE 29 van Amst. n. Bona.
TABIA p 29 Lord Howe ell. n. Mlrl.
TRAJANUS 28 op 630 mijl nw St. Vincent
n. Paramaribo.
ESSO AMSTERDAM p. 29 Algiers n. Sldon.
ETREMA 28 van Cludad Trujillo n. Punta

4e

CALYPSO: The deep blue lea, 18 J, 1.30,
3.45, 7.15, 9.30.
CAPITOL: De klokkenluider van de Notre
2, 7.1», 9.30.
Dame. 14
Zo. 1.30. 3.45, 7.1», 9.30.
CEINTUUR: CUke de Rat, 14 J.. 2, 7.1», 9.30.
Zo. 1.30, 3.45. 7.15. 9.30.
CINEAC: Blackboard Jungle. 18 J„ 9.30, 11.30.

;

I 29 te Sg. Cerong.
II 30 te Sg. Cerong
111 31 te Sg. Cerong

anwezig

Zeven broeri zoeken teven meisje»,

1.. 2. 7.15, 9.30.
Zo. 1.15, 3.30. 7.15, 9.30.
a.

Élt

Te« LgB

1.

prijsoblem

BIÓ:

wielen, a.

het mat.De dreigt L.Schade8

7 S.

7.1». 9.30.

e

dubelschak:

Huwelijksreis op

..

interklasS Surpise,

ASTORIA:

a. 1., 2, 7J,
.

Ddl Tg

Vadertje Lanfbeen,

9.30.
Zo. 1.30, 3 45.

.

warn op

APOLLO:

a. 1., IJO.

deel gevallen aan de heer J. v. d.
Marck te Amstelveen.
Oplossing probleem 'No. 92 van S.
Costykan: 1. D(S dreigt Df6 mat. De
varianten zijn: t2t 2. Pd 3; Ke7 2. DfB;
Pd 4 2. Dcs mat.
Oplossing probleem no. 93 van J.
Pospisil; l. Lbs! met de volgende matzetten: dS 2. Dd7; 4 2. De4:; Pf6 2.
Pg7; Pe7 2. Ld7; PO 2. Df7:; Pfs 2.
Df7; Pg4 2. Df7 met mat
Oplossing probleem No. 94 van t'.
van Wardener: 1. PfB! Lf3: 2. Ke2l;
DdB 2. Pe6».
Probleem No. 96 van F. Gamage.
Wit geeft in 2 zetten mat.

Probleem No. 95 van T. Kovaes.
Wit geeft in 2 zetten mat

SCHEI.PWIJK 29 op 400 mijl O. Esperancc
n. Singapore.
TEL'CER 29 te Makassar.
TITUS 29 te Algiers.
TJIPONDOK 29 te T«. Prlok.
TARIA 29 van Port Said n. Fao.
THEMISTO 28 op 230 mijl zo Bermuda
n. New Orleans.
VAN NOORT 30 te Brlsbane verw.
VAN WAERWIJCK 29 te Belra.
WOENSDRECHT 29 te Chlttagong.
ZIJPENBERG 28 van Plamblno n. Sona.
STRAAT MAKASSAR 29 te Ellsabeth.
STANVAK DJIRA K2B van Bangkok n.
Sg. Cerong.
SLIEDRECHT 1 te Fahaheel verw.
STAD ARNHEM 28 van Antwerp. n. R'dam.

De

Za. 7.30.

verdwijnt,

Van stukken....

TasVerchilnd aP c3;T volgtOp
2.4:TfSel op

ALHAMBRA: De prairie
3.45, 7. 9.30.

,

Tfsto

riLMS:

,

J. Schiper:

Theater, 8.1S: Oolevaanwali.
Nieuwe de Ia Martheater, S u.: Huil, tuin
en keuken.

SCHEEPVAARTBERICHTEN

Daf. 2.30. 1 en 9.15.
CASINO: Gejaafd door de wind. 14 Jaar. SCALA: Cejaafd door d« wind. 14 Jaar.
LIDO: Doctor at sea. a. 1.
Daf. 2 en 7.30.
LUXOR: Tussen hemel en aarde. a. L
Za. 2.30 u.
TRIANON: Zij allen waren «chuldif. 14 J. DE VEREENIGING: Ciske de Rat. 14 J.
Ivoordieven,
14 Jaar.
Vr.; ra, zo.. ma. en dl. JlO.
REX: Tarzan en d#
Wo. 8 u.; do. 220 en ».
(Oudejaarsavond één avondvoorstelling. ALCETAS p. 29 Brunsbuttel n. Kopenhagen.
IN DELFT
DEO FAVENTE 29 te Amsterdam.
FILMS:
GRAVELAND 29 van Vlttoria n. Ilheo».
en
9
14
7
DEM
Ciske
de
Jaar.
daf.
u..
BOSCH
Rat,
IN
CITY:
STAD HAARLEM 29 te Immlngham.
Boemelstudenten, a. 1., daf. 2.30 en zo.
STRABO p. 29 Dover n. Amsterdam.
FILMS:
2.30, 4.30.
NERO p. 29 Kattegat n. Aalborg.
Junfle, 18 jaar, LUXOR-THEATER: De privé-oorlo» van TJIWANGI 28 te Hongkong.
DELFIA: Th* blackboard
majoor Benion, a. 1., daf. 2.30, 8.1».
daf. 2.30, 7, 9.1» u.
WESTERTOREN p. 29 Trlnldad n Curac.
Zo. 2.1». 4.30 7, 9.1».
Zat. 2.30. 7. 10. 2.30. ». 8.1»
ALIOTH 30 te Hamburg.
230,
mijn
a.
papa,
DOELEN KINO: O,
1.. daf. ROYAL: 3 Ring Circui. a. 1., daf.
AMPENAN 29 v. Surahaja n. Sungetger.
2.30, 7, 9 u.
ANTONIA 30 te Holland ia.
#15.
Zo. 2.30. 4.30, 7, 9 U.
Zat.' 2 30. ». 7. 10. 2.30. 5. 7.
BLITAR 30 te Antwerpen.
Do. 7 en 9 u.: De zevende sluier. 14 J. CONCERTGEBOUW: Teruf uit de hel. 14 BORNEO 29 te New York.
FLORA: Engelen zonder vleugels, 14 jaar.
jaar, daf. 8.15.
BOSCH FONTEIN 29 te Aden.
daf. 7. 9.15.
Zo. 2.30, 5. «13.
CALTEX PERNIS p. 30 Kp. Bon n. R'dam.
Za. 2.30, 7. zo. 2.30, 4 30, 7, 9.15.
Do.: Anna. 18 Jaar. 2.30. 8.1».
CHARIS 29 te New York.
Oosten,
14 Jaar.
Do.: Intriges In het
CLAVELLA 29 v. Abadan n. Rai Tanura
ROXY: De mooist* vrouw ter wereld, 14 J.
COTTICA p. 29 Fayal Azoren n. Plym.
TILBURG
IN
9.
daf. 2.30, 7.
DORDRECHT p. 30 Wlght n. Londen.
9.
30,
4.30,
7,
Zo. 2
FILMS:
GROOTE BEER p. 30 Lissabon n. R'dam.
Do. De witt* droom, a. 1.
GROOTEKERK 30 te East London.
ROYAL: De koninklijke rel», 3, 8.45, #.
HECTOR 29 v. Istanhl. n. Napels.
Zo. 2.45. 8.45. #.
w
Vadertje
HILVERSUM
a.
8.45.9.
Lanfbeen,
1.,
3,
IN
HEEMSKERK 29 v. Shanghai n. Takubar.
CHICAGO:
FILMS:
HERSILIA 29 te Curacao.
Zo. 2.30. 4.30. 6 45, #.
#.
KOTA GEDE 30 te New York.
CASINO: „De hel van Dien- Bien Pho«", METROPOLE: La Strada, #.18 J.. 3. 8.45.
KOTA INTEN p. 30 Dungeness n. R'dam.
Za. 4. 6.30. zo. 4, 8.30.
2.30, 7 en 9.1» u.
14
Llverpool.
CHURCHILL: „De vrouw van Rome". 18 1- METROPOLE (beneden): De twee wezen, 14 LAERTES p. 30 Pantellarla n.
LIBERTY BELL p. 29 Aden n. PhUad.
jaar, 3, 6 45, 9.
2 30. 7 en 9.1» u.
MALVINA 30 te Ballk Papan.
Za. 4, 8.30, 10. 2, 4.15. 6.45, 9.
CITY: „Mademoiselle de Paris", 18 J„ 2.30,
MIRZA p. 29 Belawan n. Aden.
7 en 9.1» u.
MODJOKERTO
30 te Cherlbon.
REX: „Avontuur ln Honfkonf" (Soldier ol
EINDHOVEN
IN
NOORDAM p. 30 Wlght n. Rotterdam.
Fortune") 14 J.. 2.30, 7 en 9.1» u.
OVULA 30 te Balik Papan.
De Hilversumse bioscopen zijn op Oude
FILMS:
PRINS WILLEM IV p. 29 Dover n. Malaga.
en
Jaarsavond fesloten.
Door
dik
dun.
REMBRANDT THEATER:
FinDERKERK 29 te Zanr.lbar.
Zo. 2. 4.15, 7, 9.15.
RIJNDAM 30 te Southampton.
en
9.15.
4.15,
IN UTRECHT
7
tot
en
met
do.
2,
Vr.
STRAAT BANKA 30 te Bombay.
FILMS:
Moulin Rouge, «tr. volw., do. 9.15.
TOMINI 30 te Colombo
tot
en VAN CLOON 30 te Singapore.
Donald Duck de held. a. 1., vr.
CAMERA: Carosello Napoletano, a. 1.
met do. 10 u. en zo. 12 u.
29 v. Pulusambu n. Fah
CITY: Doctor at sea. a. 1.
en WALTON30 JONES
met
Hans
Rotterdam! Kindertoneel
OLYMPIA: Theodora de Bizantijnse keizerin,
te Bremen.
IJSSEL
wo.middag
uur.
2
Grietje,
BONAIRE 31 te Barbados verw.
14 Jaar.
THEATER: Romance ln Parijs. ORANJEFONTEIN 29 dwars St. Hclena n.
PALACE: vr. tot en met ma.: De fantasti- CHICAGO
jaar.
14
Kaapstad.
sche rit, 14 jaar.
Vr. t.e.m. do. 2, 4.15, 7 en 9.1».
WUXKM RUYS 29 oo 750 mijl o. ten z.
Di. tot en met do.: De fehele koninklijke
Mata Hari, 18 j.. zo. 12 uur.
reis, a. 1.
Kaap Guardafui n. Port Sald.
14 J.
AALSDIJK 30 te New York verw.
REMBRANDT: The lady and the tramp, aJ. CINEMA PARISIEN: El Alamein,
en
9.15.
Vr. tot en met do. 2, 4.15, 7
SCALA: Moeder wat een klap, a. 1.
A LU DRA 29 te Cal leut.
2, a. 1„ vr. tot en met do. 10 u. AMSTELDIJK 29 op 700 mijl ono Kaap
2 x 2
VREEBURG: ledere mlddaf: Puntje en Ancn zo. 12 u.
ton, a. 1.
Race n. Antwerpen.
uit de hel. 14 J. BENINKUST
29 van Amst. n. Antwerpen.
ledere avond: Koninklijke hoogheid, a. 1. PLAZA THEATER: Teruf
en
8.
cfo.
2
tot
en
met
Vr.
CAMEROUNKUST 29 van Amst. n. Hamb.
en 9.15.
7
en
zo.
4.15,
2.
Zat.
LN GRONINGEN CITY THEATER: C. en A. (Abbott en CALTEX LEIDEN p. 29 Bizerta n. R'dam.
CELEBES 31 te Belawan verw.
FILMS:
Costello), 14 J., 2.30, 8.
EENDRACHT p 29 Kaap Matapan n.
leeft.
Ocatilla,
4.1»,
BEURS: Schrikbewind in
7 en 9.15.
Za. cn zo. 2,
Esbjerg.
14 jaar, dag. 2.30, 6.30, 9 u.
ESSO DEN HAAG p. 29 Llttle Quoln ell.
Jungle Jim cn het oerwoudmonster, 14 J.,
n. Antwerpen.
IN MAASTRICHT
zat. 2.30 u., zo. 4.15 u., wo. 2.30 u.
HESTIA 29 ter rede Vtlsslngen geankerd
Openinf
CINEMA: Lady and the tramp, a. 1., dag.
uur:
Bonnefantenmuseum,
(verb.)
11
2.30, 6.30. 9.
Perstentoonstelling.
KOROVINA 29 te Stockholm.
GRAND: The true and the brave, 14 jaar,
KREBSIA 29 op 430 mijl zw Azoren n.
dag. 2.30. 6.30, 9.
FILMS:
Curacau.
brandena.s.
om
9.15
u.:
Het
Di.-avond
LUX: ..Alle hens aan dek", 14 jaar, dag. LAAGKERK 28 van Antwerpen n. R'dam.
de vraagstuk, 18 J.
en
6.15
8.30.
4.
LEKKKRKERK 28 van Havre n. Aarhuus.
LUXOR: My sister Eileen, a. 1., dag. 2.30.
Zo. ook 1.45 U.
29 van Genus n. Antwerpen.
6.30, 9.
dag.
130.
MABI: „Les Diaboliques volw.,
NOTOS 28 van Carlovassl n. n. Varlovassl
LUXOR SHORT dag. van 10.30 tot 2.20 u..
3.45, 6 cn 8.30.
n. Cavalla.
zo. van 12 tot 2.20 u.
18 J., dag. 3. 5.30, puiys
PALACE: „O, Rosalinda
wn.LEM V. O»"\NJE 29 te Hamb.
IN ZWOLLE
cn 8.15 uur.
PYGMALION 28 van Wageningen (WI) n.
dag.
Godiva
18
J„
1.45,
„Lady
ROYAL:
Zaal Donker: Duivcntentoonstellinf.
Pto Ordaz.
4. 6.15 en 8.15.
PHILETAS 29 te Antwerpen.
FILMS:
Zat en zo. ook 22.30 uur.
BONDO 29 op 150 mijl w. Mnlcol n. BelDE KROON, 2.30 uur: De laatste der Sioux,
lawan.
IN HEERLEN SARANGAN
14 Jaar.
n 2fl Casonets n. R'dam
DE KROON, 4 en 5.30 uur: De koninklijke
SCHERPENDRECHT 28 330 mijl nw. Finist.
FILMS:
reis, a. 1.
n. Curacao.
Slavia, HOLLANDIA: „Zwarte ridder", 14 J.. dag.
SCHIEDIJK 28 op 630 mijl O. Beruda n.
DE KROON. 7 en 9.15 u.: Circus
vanaf
uur
doorl.
2
alle leeft.
Havre.
18 ]~
ROYAL: „Vrouwen cn soldaten
BUITENSOCMTEIT: Gesloten.
SCHOUTEN p. 29 Formosa n. Kobe.
dag. vanaf 2 uur doorl.
29 te Singapore.
Film voorst, dag. vanaf 2 uur SIBIGO
STAD BREDA 28 op 475 mijl no. Zoren
IN ARNHEM SCALA:
doorl.
Hampton
Roads.
n.
FILMS:
„Vrolijke
VageSCHOUWBURG-BIO:
SHERATAN p. 29 Mosselbaal n. Santos.
REMBRANDT: Vadertje Langbeen, a. 1..
bond", a. 1. Dag. vanaf 2 uur doorl
STAD SCHIEDAM p. 29 Kaap de Gata n.
dag. 2.30, 6.45 en 9 u.
Savona
Zo. bovendien 4.30.
ROERMOND
IN
STATUE OF LIBERTY 29 dwars Azoren
Za tot do.: George van de Rebellenclub,
Philadelphia.
n.
FILMS:
alle leeft., 10.30 v.m.
SASKIA: Het einde van een grote liefde, HARMONIE: di, en do. 8 u.: „School voor NESTOR 29 te Ciudad Trujillo.
18 jaar.
N'IGERSTROOM 30 te Dakar verw.
jonggehuwden", 18 j.
OBERON 29 op 350 mijl 7.w Azor. n. R'dam.
LUXOR tot en met wo.: Het moederhart
Wo. géén voorstelling.
spreekt, 14 j.
ROYAL: vr. tot cn met ma.: „Modren tl- OLDEKERK 29 ln Golt van Biscaye n.
Lissabon.
Do. De rode schoentjes, 18 jaar.
mes", a. 1.
ORESTES 29 350 mijl nw Azor. n. St. Kitts.
PALACE: Kouwe drukte, alle leeft.
Di. tot cn met do. „De gravin gaat baru.
en
9
8
u.
OSIRIS 28 van Houston n. Nw. Orleans.
revoets", 18 J., dag.
In deze theaters dagel. 2.30, 6.45
Zond. ook 4.30.
Za 4.30, 7 en 9.30, zo. 2.30, 4.30, 7 en OUWERKERK p. 29 Prt Soudan n. Suez.
PAPENDRECHT p. 29 Azoren n. Aruba.
Op Oudejaar 2 voorst.,: 2.30 en 6.45.
9.30.
PEPERKUST 29 te Port Harcourt.
CORSO vr. tot ma.: Saadia, 14 jaar.
IN VENLO POSEIDO.N 29 te Aruba.
Di. tot do.: School der dapperen, 18 J.
PLATO 28 van Amst. n. R'dam.
Dagel. 2.30, 7 cn 9 u.
FILMS:
te Burriana.
Op Oudejaar 2.30 en 7 u.
Langbeen", a. 1., dag. PRINS FRED. WILLEM 29
„Vadertje
CITY:
wo.
en
2.30:
za.
PRINS WM GEORGE FREDERIK 29 te
Wo. en zo. 7 en 9 u. en
7 en 9.
Rotterdam.
Luchtpiraat nr. 1, alle leeft.
Zat. 5. 7 en 9.15. zo. 3. 5, 7 en 9.13.
PRINS WM VAN ORANJE 28 van Ant.
Nijl",
jaar,
14
„Slaven van de
n. Hambur.
IN NIJMEGEN FILMAC:
dag. 7 en 9 uur.
PRINS ALEXANDER 28 van Leixoes n.
FILMS:
„Verborgen
en
met
ma.:
tot
ROYAL: vr.
Reggio
moederschap", str. volw.
ASTA: Tanganyika, 14 jaar.
PRINS WILLEM II 29 van Leixoes n. Moss.
Strothoff
„Consul
en
met
do.:
Zo. 2, 4, 7 en 9.
tot
Di.
PRINS WILLEM IV 28 v. Antw. n. Malaga.
Dag. 2.30, 7 en 9.
14 jaar, dag. 7 en 9.15.
SLOTERDIJK ?9 te Belawan.
Do. Song to remember.
Zo. 3. 5, 7 en 9.15 uur.
29 te Montevideo.
SCALA: „Vrolijke Vagebond", a. 1. Dag. STRAAT BA LI
CAROLUS: Sima, 18 jaar.
SUMATRA 29 van Pt Said n. New York.
7 cn 9 u.
Zo. 2, 4.15, 7 en 9.15.
SINABNAG 29 van Sydney n. Hollandia.
Dag. 2.30, 7 en 9.15.
Zo. 3, 5, 7 en 9 uur.

deis

paard

Leldsepleia

Van Dam en Dame

1.

»

Basilute

•

FILMI:

linkerhand, ■a.
LUXOR: God
Zo. 2. 4.1». 7 en #11.

e6:üD Df2; Pg3

IN AMSTERDAM
u.: Circus Strasiburfer.
Centraal Theater, 8 u.: Zeemansvrouwen.
u.: Toontje heeft een
Klein* Komedi*.
getekend.
>

IN LEIDEN

shiervo prijs

op 31 dec.

Uitgaan
Carré,
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HUIS. TUINenKEUKEN
Nog slechts 1/m

PHILIPS NEDERLAND n.v.

EINDHOVEN
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SCHAKEN IN EEN GLAZEN HUISJE

Nederlands elftal vierde
op „wereld-ranglijst”

(Van'onze speciale verslaggever)

Teen

»U vernamen dat de twee-

dr. Max Euwe
Donner om het
•chaakkamptoenachap van Nederland
op „Het Binnenhol" In Den Haar nu
worden verspeeld dachten »U sonder
meer aan het gebouw waar de Tweede
Kamer in vergadering bUeen pleegt
te komen. Pas toen wU op weg waren
naar het strijdtoneel deden w|J de ontdekking. dat het Haagde dagblad „Het
Binnenhof was bedoeld. En bij nader
Inzien speet het ons In het geheel niet,
dat wU ons danig hadden vergist. Met
alleen omdat ons de krantensfeer van
hnls uit beter ligt dan die. welke de
politiek omhult, maar vooral wik omdat onze Haagse collega'a zich voortreffelijke gastheren toonden. Z|J bleken
precies te weten wat „de Pers" toekwam. En dit valt dan niet helemAAl
te verwonderen. Wij wsren er hun erhter
vooral dankbaar om, dat zU de zank
tri hadden geschikt, dat wU een rustig
en royaal uitzicht hadden op de twee
matadoren. Men had namelijk de kampioenen neergezet in een soort glazen
huisje; een vertrekje met vier glazen
wanden. En w|j konden hen dus onbekommerd bespieden In hun doen en
laten. Zi) óns trouwens ook. Maar het
moet gezegd, dat w(J van de ons gegebruik
boden gelegenheid royaler
maakten dan zij van de hunne. Wat
dan wel zeer voor de hand ligt.

kamp

tanen

,

■

,

en Jan Hein

op of hij een harnas heeft aangetrokken: een corduroy pantalon en een
Jasje met een paar stevige „stukken"
in de ellebogen. Hij zit achter het bord
als een vat vol nauwbedwongen onrust,
die kennelijk leder ogenblik kan uitbarsten in een felle agressie of terug
kan vallen in een gelaten berusting.
Noch het een. noch het ander gebeurt
overigens die avond.

Donner drinkt tijdens het schaken
Cola. En hij rookt onnoemelijk veel
sigaretten. Hij maakt het zich daarbij nogal moeilijk, want ergens op
het tafeltje heeft hij enkele losse
lucifers liggen en elders een doosje.
Maar
Hij tast dus aanhoudend mis.
dat, geloven wy, bezorgt hem juist
de nodige „afleiding". Hij verandert
in ieder geval niets in de situatie.
Hij kijkt slechts licht-verstoord op
als er géén lucifers meer blijken te
zijn. De wedstrijd-leider, de heer Zitterstein die ook in het glazen huisje
aan een apart tafeltje zit, legt er
enkele neer en Donner kan weer vergeefs naar het doosje grijpen. Dan
treedt een juffrouw het heilige der
met
enige
heilige binnen en zet
schroom een schaaltje met rozijnen
en nootjes neer. Euwe kijkt op en
zegt glimlachend iets tegen Donner,
die heel even ietwat nerveus terug
lacht. Men wil weten wat Euwe op
dat
moment gezegd heeft, maar
men kan hem uiteraard niet verstaan.
De mogelijkheid lijkt ons echter niet
uitgesloten dat hij Donner er opmerkzaam op heeft gemaakt, dat
er... studentenhaver werd binnengebracht.

Het Frans* sportblsd „rtquipe" heeft
een soort wereldranglijst van de voetballanden opgemaakt ter gelegenheid
van de jaarwisseling. Op die lüst staat
Nederland op de.... vierde plaats achter Hongarije, Rusland en Frankrijk.
Jaques de Ryswick, de samensteller van
het jaarklassement schrijft er echter bij.
dat zijn lijst niet helemaal nauwkeurig
de krachtsverhoudingen weergeeft omdat de interlandwedstrijden niet worden
georganiseerd in de vorm van een com-

petitie.
Wat de vierde plaats van Nederland
op de lijst betreft, zegt de samensteller, dat ons land, „dank zij de invoering van het betaalde voetbal, en het
feit, dat de profs uit het buitenland terugkeerden, zich op energieke wijze
en met succes
kon gaan wijden aan
het herstel van zijn internationale
—

—

standing".

Het bovenste gedeelte van de ranglijst

ziet er als volgt uit:

10 2 0 22 53-16 1.83
8 2 0 14 24- 5 1.75
4 2 1 10 11- 7 1.42
321 8 12- 6 1.33
S 3 1 9 15- 7 1.28
De cijfers geven resp. aan: gesp., gew.,
verl., pnt., doelp. en het percentage.

1. Hongarije
2. Rusland
3. Frankrijk

12
8
7
4. Nederland
6
5. Joegoslavië
7

Dr. Max Euwe

9

Verbinding Bergen—Bergen aan

—

Raad beslist op
20 januari
In de op 20 januari a.s. t« houden
raadsvergadering van Bergen (N.H.)
krijgt de raad de keuze tussen vier
plannen voor een verbindingsweg van
Bergen naar Bergen aan Zee. In een
uitvoerige nota aan de raad bespreken
B. en W. deze plannen, waarbij blijkt,
dat de meerderheid, van het college
en
(burgemeester dr. W. Hu.vgen»
wethouder P. Bomt, KVF) de voorkeur
geeft aan een zeven meter brede weg
over de trambaan tol de fransman, waar
de weg uitloopt op de provinciale Zeeweg, die dan door Provinciale Waterstaat eveneens op zeven nieter breedte
gebracht zal worden. Bil de Fransman
zou een tunneltje onder de weg komen
(kosten ƒ 25.000,-), om de wielrijders,

kom\

\

Donner heeft de grootste moeite
Euwe héél ver
met de lucifers
—

Hij drukt verstrooid enkele handen,
plaatst ergens een schertsend woord,
waar hij beslist geer. antwoord op
verwacht, noch verlangt en beent dan
weer naar zijn basis terug, waar hij
plaats neemt in zijn karakteristieke
schaakhouding: handen tussen de wiebelende knieën, diep voorover gebogen
over het bord, een sigaret tussen de
lippen en a£ en toe net een nijdig
hoofdgebaar een lastige haarlok wegschuddend. Hij wil de as van zijn sigaret in het schaaltje rozijnen werpen,
bemerkt op het laatste nippertje ziin
vergissing en dwaalt af naar het asbakje. We hebben hem die avond dat gebaar zeker een keer of tien zien maken.
Ook dat leidt hem af, zonder dat het
hem „denktijd" kost.
Ineens is de partij uit. Remise. De

Jan Hein Donner

schaakmeesters reiken elkander vluch-

tig de hand. Dan werpt Donner zich
Student van professie, zoals u weet, op de stukken, goochelt er even mee en
maar naar zijn uiterlijk te oordelen maakt een beslist voila-gebaar. Maar
homémien. Hij is bepaald niet in zijn Euwe schudt bedenkelijk het hoofd en
beste pak naar het toernooiveld geko- doét een tegenzet. De partij begint opmen. Het lijkt er integendeel eerder nieuw. maar nu wordt er bij gepraat...

tegendeel heeft menig grootmeester
welhaast aan den lijve ondervonden.
Euwes optreden tijdens de tweekamp getuigt van meer rust danal dat
zó
van zijn tegenstander. Hij heeft
dikwijls in zijn levon met het bijltje gehakt. Het kost hem ook kennelijk minder moeite om zich te concentreren
en om geconcentreerd te blijven. Niettemin valt ook bij hem tijdens het
schaken een zekere onrust te constateren. Een onrust overigens die bij hem
een grote drijfkracht schijnt te zijn. Zij
komt op verschillende manieren tot uiting. Het is bijvoorbeeld karakteristiek
voor hem dat hij bij tijd en wijle iets
aan zijn dasje verschikt, hoewel er in
het geheel niets te verschikken valt
Ook zit hij vaak met de handen in het
overigens keurig geknipte haar. En als
de partij op haar hoogtepunt is gekomen verschijnt er een lichte blos op
zijn wangen.
Als Euwe dTep nadenkt is hij héél
ver weg. Soms heft hij het hoofd op
en kijkt even naar buiten, alhoewel
hij aan zet is. Het is helemaal de
vraag of hij iets ziet. Wij geloven
van niet. Op een gegeven moment
kijkt hij van het glazen huisje uit
naar bulten. Zijn koele blik treft
even zijn jongste dochter, die hem bemoedigend toelacht. Maar hij geeft
niet het geringste.teken van herkenheeft hij haar
•-ring. .-Waarschijnlijk
niet opgemerkt. Ineens heft Euwe
met een beslist gebaar de arm op.
Daar gaat een zet komen, denkt iedereen. Hij doet echter slechts een
greep in het schaaltje met rozijnen.
Euwe „wandelt" aanzienlijk minder
dan Donner Maar af en toe komt ook
hij uit zijn hokje. lemand schuift hem
een zakschaakbordje toe, maar hij
wuift het achteloos weg en begint een
gesprek. Hij maakt overigens niet, zoals Donner, de indruk dat hij onder
het praten door in gedachten vérder
schaakt.
Euwe neemt het zoals het valt: winst,
verlies of remise. Ook wanneer hij een
partij verloren heeft analyseert hij haar
na afloop met dezelfde hoge objectiviteit, als wanneer hij haar heeft gewonnen. Al valt het nauwelijks aan te nemen, dat hij niet het liefste wint

1

Euwe in topvorm: 2½—½

nadenkt

Donner: „Ik heb een vreselijke
bok geschoten”
Het Is wel duidelijk geworden dat Ik
teer zware dobber zal hebben de
titel te behonden. Een Euwe in middelmatige conditie Is al een zeer zware
tegenpartij, maar men kan naar aanleiding van de eerste drie partijen wel
vaststellen dat hU thans in topvorm is.
Een werkelijke fout heeft hij tot nu toe
niet gemaakt. Werd Ik In de eerste
twee partijen voor grove blunders gespaard. gisteravond schoot lk een vreselijke bok, die mij onmiddellijk de party kostte. De stelling was toen echter
al erg moeilijk.
Na de negenendertigste zet van Euwe
heb lk de strijd gestaakt. Euwe leidt
nu met 254-K*
Het verloop van de derde partij was
«ls volgt:
Wit: dr. M Euwe; zwart: J. H. Donner.
3.
1. c2-c4 PgB-f6. 2. d2-d4 e7-e6.
Pbl-c3 d7-d5. 4. c4xds e6xds. 5. Lcl-g5
c7-c6. 6 e2-e3 LfB-e7. 7. Ddl-c2 PbB- 8. Lfl-d3 Pf6-h5. 9. Lgsxe7 DdBxe7
10. Pgl-e2 g7-g6. 11. 0-0-0 f7-f5.
Het bleek dat Euwe deze stelling reeds
eerder op het bord had gehad, namelijk

een

.

na wit de alleenheerschappij op de c-

lijn verkrijgt.
b7-b6. 28. Tb3-c3 De7-d6. 29.
27
Tel-cl TcB-c7. 30 Df2-c2 Le6-d7. 31. b
b4. b6-b5. 32. a2-a3 TeB-e3. 33. Pd5 Te3xc3. 34. Dc2xc3 Ld7-eB. 35. Kbl
-b 2 Kg7-fB. 36. Tcl-el Tc7-e7, 37. Tele3 Dd6-f6.

-

e

Een blunder in een precaire stelling.
Na iedere andere neutrale zet had wit
weliswaar mooi spel gehad, doch er viel
m.i. nog veel te bereiken met een taaie

verdediging.
38. Dc3-c5 KfB-gB. 39. Pes-g4. Zwart
geeft het op.

„

met Bogoljubov,
geleden. Hij speelde toen
Met
hde3 kreeg een moeilijke stelling.echter
volgende ingenieuze paardzet
versterkte hij het witte spel aanzienlijk.
12. Pe2-f4 Phsxf4. 13. e3xf4 De7-d6
Waarschijnlijk was hier rochade 0-0
beter Zwart wint op deze wijze enige

en

14. Thl-elf Ke3-f7. 15. g2-g3 Pd7-f6.

„

....

aangezien de wit-speler met

g 4 een

ster-

ke aanval op de koningsvleugel dreigde
te ondernemen.
24 Ld3xbs Db4xbs. 25. Tcl-c3 Dbs-b4.
26 Tc3-b3 Db4-e7. 27. Pes-d3
Lokt de nu volgende pionzet uit, waar,

.

.

voor de
de Russische ambassadeur in Groot-Brittannie, heeft het
jaarJ. Dies del Corral de eerste zet gedaan in
meester, die
lijkte
internationale schaaktoernooi van Hastings. De Spaanse
teger. de 23-jarige
naast d« heer Malik staat, kwam in zijn eerste partij uit
nemen ditmaal
oud-Kampioen van Leningrad, V. Korchnot. Aan het toernooi
een 130 schakers uit vele landen deel.

Jacob

Malik.

Spaanse schaakkampioen

Schaakmeester in de
cel te Hastings

De 20-jarige Fredrik Olafsson. schaakkampioen van IJsland, die ingeschreven is voor het toernooi te Hastings,
op
heeft de nacht van Tweede Kerstdag op
en
dinsdag in een cel doorgebracht.
Krachtens het regeringsdecreet waarNiet omdat hij de Engelse wetten had
bij beslag wordt gelegd op alle eigen- overtreden,
maar omdat hij een dag
dommen van particulieren, maatschap- eerder dan de afspraak was te Hastings
pijen en handelsondernemingen welke arriveerde, waar alle hotelkamers beop onwettige wijze onder het regiemzet bleken te '*jn door toeristen. Hij
Perón lijn verworven, is een nieuwe ging toen naar een politiebureau en
lijst met 97 namen gepubliceerd. De bekreeg een kop thee van de hoffelijke
trokkenen krijgen 30 dagen tijd om in postcommandant, die zorgde, dat voor
om
hoger beroep te gaan en 120 dagen
de onverwachte gast een bed in een van
de herkomst van hun eigendommen te
de cellen werd opgemaakt.
rechtvaardigen.
voor
de
Op de lU>t komen ook
namen
De uitslagen luiden:
van de coureurs Juan Manuel Fangio Taimanov (Rusland)-Olafwon (IJsland)
en Froilan Gonzales.
(JoegoFangio was een groot vriend van ex- 0-1, Golombek <Gr., Br.)-Ivkov
slavië) M-y,. Fuller (Gr. Br.VPersiti
president Perón aan wiens bemiddeling
(Israël)
K-H. Del Corral (Spanje).
hij het te danken had dat hij racewaKorchni' (Rusl.) afgebroken, Penrose
gens kon kopen tijdens zijn eerste Euro(Gr. Br.)-Darga (West-Duitsland)
afpese toernee, begin van zijn grote carrière alt coureur en als zakenman. Ge- gebroken.
zijn verdiensten voor zijn land houdt
Taimanov (Rusl.)-Golombek (Gr. Br.)
men «r rekening mee dat de autoritei- K-y;. Darga (West-Duitsland)-Olafsten mildheid jegens hem zullen betrachson (IJsland) M-H, Del Corral (Span-

Beslag
eigendommen
van Fangio
Gonzales

ten.

Verzoek aan Britse
Koningin
Op Cyprus is vier dagen geleden de
Britse korporaal Cordon HUI verdwenen
uit een kampement bij Nicosia. Men
acht het mogelijk, dat HUI is ontroerd
door dfi ondergrondse beweging op het
eiland, de EOKA. Maar dan zou. hij
zijn, die door
'de eerste Britse.
de ondergrondse organisatie gevangen
is genomen. Nu heeft de moeder van
Hill zich tot koningin Elizabeth gewend met het verzoek haar zoon te
willen uitwisselen tegen een 22 jaar
oude Cypriotische verzetsstrijder, die
de vorige maand wegens moord op een
politieagent ter dood is veroordeeld.
Mevrouw Hill hoopt, dat, wanneer
Engeland de moordenaar, Michael Karoalis, vrijlaat de EOKA haar zoon Gordon zal terugsturen.
Vrienden van Hill in het Ayios Amvrosios-kamp, bij Nicosia, verklaarden,
dat Hill geheel overstuur was, toen terroristen kort geleden een kameraad
neerschoten en dat hij verklaard had:
„Ik ga eT op uit en zal de EOKA op
mijn manier bevechten".
Zijn gemoedstoestand, meenden zijn
kameraden, was v. n die aard, dat hij
op dat ogenblik een gemakkelijke prooi
zou zijn voor de kidnappers.
Toen Hill verdween, had hij een ge(U.P.)
laden stengun bij zich.

Jachtvereniging de zaak behandeld tegen twee Haagse grondwerkers, aan wie
ten laste was gelegd, dat zij verleden
jaar in december op onvoorzichtige wijze een versperring hadden aangebracht
over een ruiterpad. Een paardrijdster
was tegen de versperring gereden en
had een been gebroken.
De leden van de rechtbank, onder presidium van mr. De Jong, verzamelden zich met verdachten en getuigen,
paardrijdster en paard op de plaats
van het ongeval, waar de versperring
weer was aangebracht. De verdachten
en enkele getuigen werden gehoord.
De officier van justitie hield een kort
rekwisitoor en eiste tegen beide verdachten ƒ4O boete subs. twintig dagen
hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van veertien dagen.
Uitspraak 13 januari.

matchpartij

16 Pc3-e2
Het witte paard is op weg naar es.
16
LcB-e6. 17. Pe2-gl TaB-c8; 18.
rgl.f3 Kf7-g7. 19. Kcl-bl ThB-eB. 20.
Tdl-cl Pf6-e4. 21. Pf3-e5 Dd6-b4. 22.
f2-f3 Pe4-d6. 23. Dc2-f2 Pd6-b5.
Sa deze zet blijft zwart definitief met
de slechte loper zitten. Het was echter
noodzakelijk de witte loper a? te ruilen,

Cyprus?

De rechtbank te 's-Gravenhage heeft
op het terrein van de Zuid-Hollandse

veertien jaar

„

tegen verzetsman op

open lucht

J.H. DONNER

temP>-

Uitwisseling Brits militair

Rechtszitting in, de

door

In een

De Engelse hardloper Cordon Pirie Is in Londen uitgeroepen tot „Sportman
van het jaar" en ontving de bü deze titel behorende trofee uit handen van de
minister van Arbeid en Nationale Diensten tijdens een plechtigheid in het Londente Savoyehotel. Op de foto v. I. n. r.: Pirie, Pat Smythe, die tot „atlete
van het jaar" werd uitgeroepen, en minister MacLeod, nadat de trofeeën waren
uitgereikt.

,

weg als hij diep

je)-Penrose (Gr. Br.)

H-H-

Handelmaatschappij
Abe Lenstra N.V.

Dat Abe Lenstra niet uitsluitend van
Heerenveen naar Enschede is verhuisd
om in de Twentse hoofdstad te Kunnen voetballen, was duidelijk. Trouwens men wist ook wel dat Lenstra in
feite meer aan de verre toekomst dan
aan nog meer roem op het groene veld
heeft gedacht, toen hij het Friese Haagje
vaarwel heeft gezegd. Welnu, de Nederen were l ' mer '
landse Staatscourant brengt de bevestiging van deze vermoedens. Er is in Enschede opgericht de „Handelmaatschappij Abe Lenstra N.V.", welke ten doel
heeft „handel in sportartikelen, een en
ander in de ruimste zin des woords".
Uit de statuten blijkt dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap achttienduizend gulden bedraagt.
De aandeelhouders zijn de oprichters
Abe Lenstra en A. J. Hesselink te Winterswijk, elk met
negenduizend gulden. Abe Lenstra ls benoemd tot directeur, de heer Hesselink is commissaris.
Het Nederlandse jeugdelftal. dat op Abe Lenstra heeft inmiddels van het
nieuwjaarsdag te Hilversum tegen't Gooi ministerie van Justitie bericht ontvangen dat er geen bezwaren zijn tegen de
uitkomt, is als volgt samengesteld:
Doel: Cox (Rapid FC); achter: Nach- or.twerp-akte van oprichting van de vennootschap.
tegaal en Kraaij (beiden DOS); midden: Paauwe (HVC), Van der Meer
(ADOI, en De ~rvn (Noad); voor:
Vreeken (Haarlem), Bosselaar (Feijenoord), Van der Steen (ADO), Moulijn
(Feijenoord) en Corpeleyn (Excelsior).
Piet van Kempen heeft dezer dagen
Reserves: Schouten (KFC), De Haas
en Bekkering (beiden UVS), Renders een half uur lsng getraind op de baan
van het Antwerpse sportpaleis in ge(PSV) en Burgerhof (BW).
zelschap van Schulte, Peters en nog
enkele andere renners. Naar verluidt
De Nederlandse zwemploeg zal zater- hoopt hij te kunnen deelnemen aan een
dag 4 augustus 1956 in Engeland uitkowedstrijd achter derny's op woensdag
men tegen de Engelse zwemploeg.
4 Januari a.s.
,

,

Nederlands jeugdelftal

PIET VAN KEMPEN
HOUDT VOL

Gun U de Tijd

Meerderheid van B. en W. vóór
weg over de trambaan

Naar het uiterlijk vormt dr. Max
Euwe een scherp contrast met zijn jonge
collega. Hit I» de onberispelijkheid *elve. HÜ ziet er wel enigszins uit als de
leraar
die hü inderdaad is. Maar h||
Wij hebben hen, Euwe en Donner,
er
een in 'het genre, dat bU de
lijkt
wij gedus enkele uren begluurd als
leerlingen zeer populair is. Trouwens,
bruiken de vergelijking met gepaste
zijn populariteit is ook in de Internatioeerbied
vissen in een aquarium. Beschaakwereld zeer groot. Zijn spornale
wy
nieuwd als
waren naar de gedrais er bUna spreekwoordelijk.
tiviteit
gingen van schaakkampioenen in de
Soms
Donner zijn huisje uit en
hitte van de strijd. Welnu, zeg nóóit kijkt met ietwat verwezen blik naar de
Meen echter niet dat hij aan het
meer, dat er „niets is te zien" aan personen die er voor de deur „liggen".
schaakbord een „doetje" is. Het
achakende meesters en dat het saai is
om naar hen te kijken. Wij hebben ons
dit avond voortreffelijk geamuseerd.
—

Zee

Verduistering van
f20.000
Arnhemmer in arrest

D-! Arnhemse recherche heeft een 35Arnhemmer aangehouden, die
wordt verdacht van verduistering; van
een bedrag van twintig mille. Verdachte, die voor de officier van justitie is
geleid, trad op at* zaakwaarnemer voor
een in Arnhem wonende familie. liet
grootste deel van vermeld bedrag was
hem ter beschikking gesteld om daarmede een IQfrente'af te sluiten.' B(J rijn
aanhouding heeft de-man bekend, echter slechts enkele premies voor de lijfrente te hebben betaald. De rest heeft
hij voor andere doeleinden gebruikt.
Vorder heeft hij aan een Zwitserse dame, wier verzoek om naturalisatie hij
zou behandelen, een honorarium van
ƒ 23) gevraagd. Een caféhouder, voor
wie hij materiaal uit Duitsland zou laten komen, liet hij ƒ 100 vooruit betalen, terwijl hij van een dame die een
pensionbedrijf wilde beginnen en daarvoor
vervulformaliteiten moest
len ƒ 275 vooruitbetaling vroeg. Verdachte heeft zich dit geld toegeëigend i
zonder de op zich genomen verplichtingen na te komen.
]arlxe

Sociale verzekeringswetten

Verhoging leeftijdsgrens

komende van Herren u> Zee naar het
firtnpad lang» de Eeuwige Laan te lelden, daar men het drie meter brede
aan te leggen rijwielpad langt de nieuwe weg wil reserveren voor het van
richting Bergen komend verkeer.
De kosten van dit hele plan worden
op ƒ 638.750,• geraamd, exclusief de
kosten van het, op het statlonsemplacement aan te leggen dorpsplein
en de aan te leggen toegangsweg
over de trambaan van Oostdorp tot
de Breelaan, die ƒ 175.000,- zullen bedragen.
De meerderheid geeft aan deze kernweg de voorkeur boven de rondweg
ten zuiden van Bergen, die op het Prodie
vinciaal Wegenplan staat, doch
Bergen niet behoeft aan te leggen. B.
en w. achten deze aanleg ook niet
nodig in verband met de overige plannen voor het wegenstelsel rond Bergen,
die verband houden met de plannen
voor rijksweg nr IX, welke t>U Heiloo
een aftakking zou krijgen naar Bergen,
richting Noord-Holandsch Kanaal.
De kernweg is drie km korter dan
de rondweg, die het bustarief Bergenzou
Bergen aan Zee met vUftig pet.
verhogen. Daar de kernweg geheel geïsoleerd komt te liggen, is er, aldus
het
B. en W., geen sprake van. datnoch
dorp in tweeën „gesneden" wordt,
het natuurreservaat, dat ten noorden
van de trambaan ligt. De kernweg is
naar hun mening het enige middel om
Bergen zijn aantrekkelijkheid en rust
zoveel mogelijk te doen behouden.
Wethouder L. den Das (PvdA), die
uitde minderheid van het college
een
kernwee
de
maakt, noemt
voor het natuurreservaat. HU geelt de
voorkeur aan een weg over de tramvan
baan tot de Komlaan. verbreding
tot zes
de Komlaan en de Eeuwige Laan
meter, met aanleg van een rijwielpad
over de trambaan tot de Fransman.
Op de Eeuwige Laan zouden de scheef
hangende bomen moeten worden verwijderd; deze zou dan, volgens hem,
èr»
veraan alle eisen van verkeer
keersveiligheid voldoen. Ook uit """n*
ciële overwegingen komt de heer uen
Das tot dit plan, dat het goedkoopste
is De kosten worden geraamd op
ƒ 523.975,-.

hankelijk is van het kindertal, tellen
Invalide kinderen tot en met 26 Jaar
mee.
Eveneens is de leeftijdsgrens, beneden
welke invalide kinderen als indirect
verzekerden onder de verplichte ziekenfondsverzekering vallen, verhoogd van

21 tot 27 jaar.

In het westen van het land

Wegvervoer verhoogt

tarieven
De plaatselijke belangenorganisaties
van transportondernemingen in Amsterdam, Den Haag en Leiden hebben besloten diverse tarieven Ingaande 1 Januari te verhogen. De vervoerders in
Rotterdam en Gouda zullen, naar wordt
verwacht, dit voorbeeld spoedig volgen.
De tarieven voor het ongeregelde vervoer zullen gemiddeld ongeveer tien
procent omhoog gaan, waardoor zU geheel of bijna geheel de toelaatbare tarieven rullen bereiken. In Amsterdam
ging deze verhoging reed» op 1 novem-

ber j.l. In.

De tarieven voor de lijn- en bodediensten zullen worden doorgetrokken tot de
toelaatbare, in zoverre dit nog niet voor
kleine zendingen op korte afstanden ls

OPLOSSING 29 DECEMBER

KRUIPEN

STENTOR
KARTETS
HERENEN
KLINIEK
RONDEEL
INCASSO
VEENDAM
SPATTEN
Het beroep luidt: INTENDANT.

Examens
's-GRAVENHAGE, 29 dec. Wiskunde
M.O. KI: J. C. Boekkooi, Aruba; D.
Schuitmaker, Velp (Gld.).
TILBURG, 29 dec. Prop. econ.: S. de
Beer, Tilburg; C. Geerkens, Schijndjl;
A. van Gemert, Den Bosch; P. Joosten,
Hoensbroek; P. Moerman, Den Bosch;
S. van Puyenbroek, Tilburg: A. v. d.
Ven, Tilburg; J. Verhaaren, Tilburg.
Wiskun's-GRAVENHAGE. 28 dec.
de M.O. K 5: P. J. H. Bosmans, Nijmegen.
—

GEZOND en FIT

Voor opbouw van Jeugd
Rode-Kruiswerk

Actifral 10

beEen Nederlandse vrouw zal in om
vertrekken
naar
Teheran
1956
gin
daar de vereniging van de Rode Leeuw
het Perzische Rode Kruis
en Zon
de
hulp te bieden bij de opbouw en
uitbreiding van het Jeugd Rode-KruisRode
werk in Iran. Het Perzische
door
Kruis, dat gepresideerd wordt
een zuster van de
Chaam,
prinses
Shah, heeft de Liga van Rode Kruisverenigingen te Genève om bemiddeling verzocht bij het zoeken naar een
figuur die een dergelijke taak op zich
zou kunnen nemen, met als resultaat,
dat het Nederlandsche Roode Kruis
mej. G. J. Veeger te Nijmegen heelt
—

—

VITAMINEN

jWS

afgevaardigd.

De taak, die mej. Veeger sinds i 054
in Nederland vervulde, was tweeledig:
zij fungeerde als leidster van het Jeugd
Noord-Brabant,
ln
Rode-Kruiswerk
waarbij zij in nauw contact stond met
scholen, opvoedingsinrichtingen, jeugdverenigingen enz. Tevens was zij zeer
actief bij het bezoeken van thulsliggende
patiënten
in het zuiden des
lands. Deze laatsten stond zij als Welfarewerkster ter zijde.

Priesterjubilea
(Vervolg van pag. 7)

uT.het

oranje flesje..".

60 dragees 11.95
100 dragees 1 2.90

/

PH I

LIPS^^ROXANE

40 ]»r priester: 25
Schütz te Nijmegen.

april:

pster

Ant.

25 jut geprofest: 17 april: broeder «_'ornellus van 't Westelnde, missionaris ln
broeder
Zuld-Afrika:
Bonifatlus
Grimminck, missionaris ln Zuld-Afrlka.

Montfortanen

1 januari

slag ingevolge de wet tot aanvulling
van renten krachtens de Invaliditeitswet of het recht op verhoging van een
ongevallenrente op grond van de wet
tot aanvulling der ongevallenrenten af-

49 t/m 53 eenjarig dier
52 t/m 59 ondervinding
57 t/m 65 vernuftig
64 t/m 69 gebruik
68 t/m 77 aan censuur onderworpen
75 t/m 80 hardlopen

Advertentie

invalide hinderen

houdt. Ken daartoe «trekkend wetsontwerp in 10 november J.i. aan de Tweede
Kamer
aangeboden, de wet is 23 december J.I. afgekondigd.
Deze verhoging van de leeftijdsgrens
houdt in voor de kinderbijslagwetten
voor loontrekkenden, rentetrekkers en
kleine zelfstandigen, dat Invalide kinderen tot en met 26 jaar meetellen voor
het recht op kinderbijslag, aldus deelt
men ons van de zijde van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid mede.
Voor zover het recht op gezinstoe-

40 t/m 46 werelddeel
45 t/m 50 soort stof

Mej. G. Veeger naar
Teheran

50 Jaar priester: 26 augustus: pater J.
M. Hupperts.
25 Jaar priester: 12 april: pater H. Bonnier. pater J. Jansen, pater H. MathlJsen. pater J. Mesters, pater A. Übaghs.
pater E. Wevers.
van
50 Jaar geprofest: 6 Januari: pater P.
Ten aanzien van invalide kinderen I* Eken; 25 Juli: pater P. ten Dtlck, pater
Weerts: 15 augustus: broeder Valenmet ingang van 1 januari a.ii. de leef- G.
tinui.
verzekeringswettijdsgrens in de sociale
25 Jaar geprofest: 19 maart: broeder Berten verhoogd van 21 tot 27 jaar, mits nardus;
8 september: pater J. Woudende rechthebbende ouder of >erzorger berg, pater J. v.d. Velden, pater A. Klinkers, patfr F. Vossen, pater J. Meerkens.
(loontrekker, rentetrekker of zelfstanpater H. Zeegers, pater E. Vroemen. pater J. Cloots. pater L. Bollen, pater C.
dige) het kind uitsluitend of in belangv. Leuven, pater Th. tt'eljnen. pater P.
onderrijke mate voor zijn rekening
v. Hest; 1 november: pater F. Hoogland.

Met ingang

1 t/m 8 stad
7 t/m 14 afbeelding
12 t/m 20 technicus met titel
19 t/m 24 dringend
21 t/m 28 plantengeslacht
26 t/m 34 behaaglijk
33 t/m 41 stad ln Nederland

Passionisten
SO Jaar geprofest: 4 november: Pater
Lambertus Aerta uit Sevenum.
40 jaar geprofest: 10 oktober: Pater
Willlbrordus van Alphen uit Made; pater
Henrlcui Janssen uit Venlo; pater Paulus Jonkera uit Vlanen.

25 Jaar (eprofeit: 3 september: Pater
Honorlua Fleuren uit Otteraum; pater Antonlui van Regenmortel uit Koewacht:
pater Theophllua Seeslng uit Vorden: pater Tranclscus van Vliet uit Benschop-

Redemptoristen

s oktober: pater E.
ln Brazilië.
25 Jaar priester: 30 mei: pater C. Verheijen, Amsterdam; 21 september: pater
Norbertijnen
J. Peters te Roosendaal, pater A. Carller,
rector te Roosendaal; pater 11. Donlcle te
maart:
Bonlfaclus
50 Jaar priester: 10
Wittem; pater dr H. Boelaars te Wittem.
Swarte
O.
Praem. oud-prior abdij 't
60 Jaar geprofest: 29 september: ZJi. Exc.
september:
Ptrk:
Adrlaansen
2
WHh.
O. Praem. (abdij A verbode), proost te Mgr. Th. van Roosmalen, oud-apostolisch
vicaris van Suriname te Paramaribo.
Petropolis, Brazilië,
50 Jaar geprofest: 29 september: pater
40 Jaar priester: 17 Juni: Hieronymus
Jos Drehmans, missionaris ln Brazilië; paBreugelmans O Praem. (abdij Berne), paster A. v. Dongen, missionaris ln Brazilië;
toor te Bokhoven.
pater A. Welling te Rotterdam.
25 Jaar priester: 15 augustus: Ivo Mees25 Jaar geprofest: s september: pater
ters O.Praem. (abdij Berne) vlc. gen. te
Jabalpur, Indië: Petrus Can. Sprenger O. C. Helling, missionaris ln Suriname; pater
H. Hulsbergen te Wittem; pater Th. v.
Praem. (abdij Postel) pastoor te Genendijk; 8 september: Hugo de Beukelaar Niekerk. missionaris ln Suriname; pater G.
Mathot
te Nijmegen; pater B. V. Schalck te
kapelaan te
Averbode)
O.Praem. (abdij
Schoten:
21 december: Chrlstianus van Nijmegen; pater J. Lansman te Nijmegen;
Pelt O.Praem. te Averbode, bestuurder pater H. v. d. Berg, rector te Rotterdam;
pater Dr. J. Kahmann te Wittem.
van Eucharistische Kruistocht.
Taroktober;
50 Jaar geprofest: 8
drs.
clsius v.d. Kamp O. Praem. abdij van
Missionarissan van Scheut
Berne.
40 J««r priester: 29 september: pater T.
40 Jaar geprofest: 8 oktober: Z. 11. Exc.
Mgr. Ignatius Dubbelman O.Praem. (abdij van Crlmpen, missiehui» bisschop Hamer,
Berne)
bisschop van Jabalpur, Indie; 8 NUmcfen.
oktober: Slardus van der Burg O.Praem.
25 Jaar priester: II augustus: pater W.
(abdU Grimbergen) pastoor te tmde.
Wimmei, mlailehula Sparrend»»!, Vught.
25 Jaar geprofest: 3 mei: broeder Antonlnus Nynatten O Praem. (abdij Tongerlo)
Paters
ln Belg. Congo; 31 mei: Adalbertua v.
Reuscl O.Praem. (abdij Lelie) rector te
5o Jaar priester: 29 Juni: pater J. Meeuw»
Namen; 8 oktober: drs. Alph. v.d. Hurk,
O Praem. supprior abdij Berne; Andreaa te «en (S. Th. D).
Molder O.Praem. abdij Berne; Pasch. v.
priester: 29 Juni: pater Th. Moor.
40
Kaathoven O.Praem. abdij Berne; Ircneus man; Jaar
pater J. Puttera.
Hoek O.Praem. (abdU Berne) kapelaan te
Berlicum; Lucas v. Helvcrt O. Praem.
25 Jaar prleiter: 29 Juni: pater P. v. d.
(abdij Berne)
mlsaion India; Domlnlcus Ven; pater A. van der Meer; pater J.
Weesie O.Praem. (abdij Berne) misslon Sleutjea; pater A. van Oostrom; pater Tl.
India; 8 oktober: Ignatius van Kan 0.- Klerk; pater S. Schumacher; pater P. van
Praem. (abdij t Park) pastoor Korbeek- Spaar donck; pater Tr. Vogel»; pater A.
Lo; Ambr. Sinnlge O.Praem. (abdij Postel) Jacobs.
ln U.S.A.; Franc. Tlelen, O.Praem. (ab' 60 Jaar klooiterfeeit:
1 novemleri broedij Postel) Belg. Congo; Hubertus RichelIe O.Praem. (abdij Postel) Int. kol. te der Pancrace (Roothaan); broeder Fru(O
ver dijk).
Zwolle: Otto van der Burght O.Praem. mrnee
(abdij Averbode) ln Brazilië; 3 novem50
Jaar
klooiterfeeit: IS aprlli broeder
ber: Amandus Wierdsma OPraem. (abdij Alberlo (Berken).
Postel) kapelaan te Antwerpen.
«0 Jaar/klooiterfeeit) 23 april: broeder
Avlt
(Kuenen);
1 november: broeder
Oblaten van Maria
50

Jaar

priester:

Smeur, missionaris

Wilte

.

Paters

25-Jarl| klooiterfeeit: I aeptember: pater
Wllly Tromp, leraar. Valkenburg; pater H.
Vloedbeld. aalmoezenier, Paramaribo; pater
Jan Uitterhoeve, ml*»!eprocurator, Cuy'v,
pater L. Boer», Sevenum; pater C. Veldhuis, kapelaan, Rotterdam.

Jacques-Maria

2S

(keuen).

Jaar klooiterfeeit:

S

april: Broeder

Evrard (Ttjuen); 25 oktobers broeder Hum»
bert (Albers); broeder Olaf (Vogelvanger):
broeder Frobert (Harmellng): broeder Amé
(Cooymana);

broeder

Fausta

(Stoverink).

geschied.
De verhogingen, die binnen het kader
Paters Augustijnen Belgische Provincie
van de door de minister van EconomiPaters Oblaten H. Franciscus
blijven,
sche Zaken" gestelde normen
25 Jaar priester: 30 mei: Pater Greworden gemotiveerd door de voortduS 0 Jaar prleiter: 2 februari: pater Cornella
rende stijging van bedrijfsonkosten ln van 't Westeinde, missionaris in Zuid- gorius H. van Tol OJS.S.A., geb. te Am-*
sterdam, Kontleh bij Antwerpen.
het vervoersbedrijf.
Atrika.
*

1

D« hnr au mevrouw
Th. *• Betr-Hußurii
■•ven met (rota vreugd»
kennis van da (eboorta van
hun dochter

EMILIE

1#54

Tilburg. 29 december
Ringbaan Ooit >33.

Da heer en mevrouw
DS BIE-TERWINUT

met grot* vreugde en
dankbaarheid kenni» van da
geboorta van hun dochter

(even

'

HKCBTIIJD
Keizersgracht (31
30 december 1955

Amsterdam.

f

Gevraagd

Enige en algam—t
kennisgeving
heeft God behaagd «ot

Kat

en zusje

MIE IJE
overleed ln het r.-k.
Meisjesinternaat te Druten.
De H. Engelenmls wordt opgedragen op zaterdag 31 dec.
beIn de kapel; zij wordt
groten op het r.-k. Kerkhof
aldaar.
J. A. J. de Zwart
M. C. H. de Zwartde Loor
en kinderen.
Nieuwer Amatei.

IV\

KWARTETSPEL
Voor Uw kinderrn een

•

Jan. 1956 hopen onze
geliefde ouderi
L H. C. BIMIS
J. PH. 1. BIMIB-BCHRAMA
de dag ta herdenken, dat zij
25 jaar geleden, elkaar het
H. Sacrament van het Huwelijk toediendea.
Hun dankbare kinderen
Receptie: zondag 15 jan. a l
van 14 30 uur-15.30 uur in het
Bavohuis. Sumatrastrant 2,

mei standplaats Venlo.
Kandidaten dienen in het bezit te
van het diploma w.i. of c.i.
T.HS. te Delft, of daarmede gelijk
te stellen diploma.
zijn

Me,M,M

aitCNUirorz'H aist

llflfsljl

JedereVerksde beschuit

Amiterdam-Oost.

Familieberichten

Salaris nader overeen te komen.
Uitvoerige, eigenhandig geschreven sollicitaties
met vermelding van opleiding, ervaring, referenties enz. te richten aan het hoofdkantoor,
Prins Bisschopsingel 5 te Maastricht.

verrukkelijk
besthuit-gerecht!

•

j|S||||||f

Ervaring op waterleidinggebied
strekt tot aanbeveling.

Recept voor een

1

ffflwl
jfitfSpif

is een cractitie op zichzelf:
smakelijk,heerlijk bros,»oed
uim en licht verteerbaar

uit andere bladen
Geboren: Magda E. Timmerman. Amsterdam; Louise
Chr. de Jong: Jaap M. van
den Serg, Utrecht: Pauline
A. 1». Goeman», Amsterdam;
F.vert J. Louj*en«, Nijmegen;
Willem H. Kali*. Southamp-

VenhaAe,

'

ton.

Overleden: H. G. J. Völcker van Soelen, m. 61 jr.,

T

1

In r.-k. leraarsgezin kan
opgenomen worden

LEERLING
H.B.S.

beschuit

Zoelen; E. W. Galet, vr.. Ellecom; M. A. Kruisman, vr.
78 jr.. Arnhem: F. L. Ferguson, vr., Hoog-Seeren: E. M.
Kamerlingh Onnes. vr. M jr..
Warmond; A. H. Nugteren,
m. 83 jr.. Slikkerveer.

Een flinke HULP in
de huishouding of

witte broché,
cup, elastieken

band In
versterkte

11111111111111111111111111111111111111111111111111
D'

i

W

1

C

t

gggSyjj

W

ERIC DE
NOORMAN

Voor deelname

_

==H£T
Avan
'f&■
f
|
(urnne yqmommee, J

"

—=~~

de Tüd-pers,
N.Z. Voorburgwal

—"

;

g

0

j

*

Spannend stripverhaal voor de jeugd
van 12 tot 15 Jaar

Er zijn 30 deeltjes
verschenen

TELEFOON K
Uitstekende wünkelder

LANGESTRAAT.6B
Gerenommeerde keuken
Intieme sfeer.

-

-

—

1

'

-

DORDRECHT

__________

j

.

n.

_

•

|

|j

i ■

Directie DIKKER

-

&

3«u

K

UoTT,

—

Taveerne „Ter Merwe

„

N.V.

Hotel ..SCHXMMELPENNXNCK"

AMSTERDAM

»»»

>

(jf

Restaurant

A Bieman

CARLTON

)

-

TeL 34000. Frans Restaurant. Ingang Singel

UU

l/xnni i»

|« |\
VI CT I r»AI
p( J| P*l
1-iJU X V/LiLil

Llf
¥

*

■"

*

*

Wil venvachten U gcarne in ons
onlangs smaakvol gerenoveerd
Restaurant. Verzorgde keuken.
»len voor feestdiners .recepties, enz
ROKIN 14

KAAI

—

—

Telefoon 30700-31447
.

..De Bordelaise"

ARNHEM

VELPERWEG
TELEFOON K 8300—24325.
Restaurant van erkende reputatie.
B. F. Veisen, oud-ei«. Hotel Seidel VoUenhove.
-

mm

—

CAFÊ-RESTAURANÏ

gel?

„BELLEVCJE"

"

Mlên' («Sr-a>ndiuöned)
h*Asser"os.'Div.
en
20-850 pers.
<

Prachtig
a.
voor recepties,

hS®'«d\We«de
natuurschoon

BEETSTERZWAAG
van Friesland. Zeldzaam

•

W

4441

•

8 ,qnen
KR °° N

"

..De Zalm"
"

•

Grand Hotel „Frigge"

Grand

Hotel

kruisweg s*—m.
lELEF 10281 en MSM
Huis van erkende reputatie, gelegen onmiddellijk b/h
station. Alle modern comfort. Kamers net f-rivè bad
Lift. Zeer verzorgde keuken. Dagelijks muziek en zang.
Directeur lou bandy!
-

*

'|

HARDE (VeL)

Hotel-Rest. „Vale Ouwe"

TELEFOON K 5255—234
In moderne stijl gebouwd. Hotel gel. tn bosrijke omgev.
Naseizoen gereduceerde pensionpro.

Res|attran|

el'

T
Hot
moderne
Meest

Raadhuisplein 7
Tel. 3862 4969

-

/fC aSleUu«n"

Dr. Poelsstraat 12

-

'

Direct,. O.

Zijsluiting corset

Elast. Stepins

-

sterke

van

effen

stof,

,n

A6B

met rugveter,
4 Jarretelles

Hotel-Café-Rest. Santbergen"
achter het Station
6431
3123
Telef. K 2950

HIIVERSÜM

-

Hotel-Café-Rest. „Noord Brabant"

Telefoon K «10»—8833
Grote Markt
Eerste Huis ter plaaUe, gelegen in het centrum der stad.
-

DELDEN Hotel-Reatanrant „CARELSHAVEN"
rei. K 5407-305.

Printonhof R«f
TELEr. 23416*.

Uitsluitend OUDE LANGENDIJR U
hrt

der stad.

«-tel c.f.-Re.u
Tele '®?° K

~o.

B,#o^'

„

Le.uwentirug-

H. TH. ROELOFSEN

•

Dnafanranf
DimTHVAITW'
Hotel-Café-Restaurant
„RADEMAKEK
TELEFOON K 8340—3021.
Eerste Bols ter plaaUe!
•

■

NIEUWE

.

.

———

.

Hotel-Rest. „De

dTee"!? »ng?'guns ti«K
DIRECTIE.

A

Hotel-Rest. „De Wijnberg"

Eerste en oudste nuts lei uiaatse,
K 5150—2421
gedurende de laatste laren belangrijk gemoderniseerd
J. E. BRAAM Ir. Dir
"

HOOG SOEREN (bij Apeldoorn)
hotel „oranje oord"
Komt bu ons w kenden

-

telefoon

k

w'U

"

llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

sis9—ai.

park"ns

me^uLffkf"^*

SOESTERBERG

H

T^

'

v

"

cudJ

«

"

_

....

Het modernste

...

in het

trefpunt

nOTEL-CATt-HEST. ..OUD LEUSDEN''

ïelefoon S 3490—4098.
Bekende keuken en wijnkelder. Spe-j. prijzen voor naj aar +
Dir. H. A. M. Beukers.
winterseizoen./

i

___.

'

Hotel

VELUWE"

.

te midden

jgjg

/

TWEEDE DRUK

Bossen.

der Beekhuizer

In een boetend relaas schetst
dr. Melchlor de geschiedenis
van het wonen ln Nederland. Niet met een droge
Jaartallenreeks of In een
wetenschappelijke verhandeling, doch met een doorlopend verhaal vol humor
op eenvoudige wUze voor de

VOLIEHHOVt

Het oude stadje aan de rand van het
nieuwc land bozit nog stccds hct bekende

leek verteld. TalrUke prachde
tige tekeningen van

HOTEL „SEIDEL"
5274 262
Nw. Dir. J. W. Hein

uitgave

j

omgeving.

schryver maken mede deze
tot een boekwerk,
dat ln geen enkele boeken-

-

kast mag ontbreken.

Hotel-Café-Restaurant
Tel. 2220 K 4160
DE fWEE KOLOMMEN"
1. beste adres ter plaatse en van de Langstraat
Het
,

Fr||i gebonden ƒ 5.1(0

-

.

.....

.

In de boekhandel

._

verkrUgbaar.

—

ZANDVOORT
«i'RICHE"
REST.
!
Ouvert tOUte 1 année.

TELEFOON K #38$—>300»
Modern comfort. Bosrtlke
J. G. G. M. SCOTT. elg.

i

N.V. DRUKKERIJ
DE SFAARNESTAD
HAARLEM

TAVERNE

A

J llllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Stepins

vlot Jeugdvorm-model In

sterke

«Cl 5 z4 98,

witte broché,

**

I

ac hte rsluiting

Rayon-charmeuse
onderjurken

*

r

soepele
e ' e 9ant

elastiek,
afkledend,

4I 78

*

2.78,

met

mooie

4.58,

IjTt.

é%59

IvM

J
?

•

yv

1 58,
bijpassend broekje
-

[

Vi\

/.

kant

.

M7Q

onder

4

lfyR

\W'

■'ƒ /

m'
l\ bustevorm
an, I an,a,' e ebreid
vanaf
°

l

Bijpassende

WiMy brotMes

•

/

a29
I

3

58
<3
078

L

Directoires
slipmodel, sterke'witte fan-

11'ij
I), li' 'li , jl);
'

\\l

039
O

Y

*
("

Q«J

tas,e katoen

]hW&

rware keperflanel, moderne

12.48, 9.98.

1.38,

■

Hallwollen hemdjes

M/
/>'/

7

garnering

(a's afbeelding)
katoenen tricot, ribbel-motief.
hemdje met bustevorm en kantje
«449

•

kantgarnering

3.68.

Hemdjes en Broekjes

_

Pyama's

2000 jaar wonen

Hotel Rest. „BEEKHUIZEN"
'

Huli ter plaatse.

Eerste

,

TRICOTAGES

11.93, 9.93,

WAALWIJK

LEUSDEN (bU Amersfoort)

1I 5

Bustehouder

fijne nylon-charmeuse met
nylon kant
«795

centrum van Nederland.

Tel K

Tel. K

rsel.rn.-pru.

Nylon onderjurken

JAARBEURS RESTAURANT

*'

14-

0"«CT1B.

/

broché

met

gelegen.

'

-J 9B

Onderjurken

e

UTRECHT

Café-Rest. „ZOMERZORG"

'"ehéel "^fodemi'seerd 1
erenomme "d R u

elegant,

rugveter,

goed insluitend model,

Wasxijden

voSrblj Doitiichnnf

Gelcgen

—A

°

4.78,

R E "'
D
D E
EE uw
9
k msiv—3 53 Eerste Huis ter nlaatse. gunstig
aan de gr verkeersweg

TERBORG (Gld.)

.____^————

oTe '

met

„t ZWAANTJE"

Hotel-Rest.

—

|Hi|t\ I

J

I

maten,

sterke charmeuse m. applique

telefoon k 3403—423
Aan de Hoofdverkeersweg Utrecht-Amersfoort
GERENOMMEERD RESTAURANT.

|

.

.

■■

,

onderjurken

°

LEEUWARDEN

LEIDEN

§

onvolledige

Ronde hals

h<t ' n " emt H te'

3 ""'

Doelen"

Hotel-Rest. ,J)E NIEUWE DOELENTelefoon K 5100 3065. Huls van de eerste Rang.

Bustehouder

Mm

SOEST (Zuid) Hotel-Café-Rest. v. d. BRINK
TELEFOON K 2955—2706.

ftrjin

en net-elastiek

.

met satijn voorpand

schouderbandloos, zalm
satijn met fraaie kant,

—

B

LUNTEREN

DOETINCHEM

■

Hul, van

-

4' <3
Voor famlttedlners. partijen, enz. hét adres. 150 bedden.
alle comi. Prilskl. D. Logies-ontbi.it 11- p, p.
,

vanaf ƒ3000,— p. jaar
vrij gekomen in le klas
pension voor dames en
heren in 't zuiden van
't land. Br. no. 73826

r
t t
rf keuken
In Gelderland.
Gerenommeerde

-

Oud-HoU. gelagkamer. Het Hui« van sfeer. Rest. kl. D.

„

.

HOORN

DEN BOSCH

DEVENTER

*

*

rt

tul!e

ENORME KEUZE
14.98,10.98. C5O
8.98, 7.98. D

prachtkwaliteit

KAMERS

Dr. A. Melchlor

Tel. K 3402 2477
bed
en
een voortreffeHjk maal.
'n goed

geTegeï'ta

Wegens sterfgeval
zijn enige

RENKUM Hotel-Café-Rest. CAMPMAN
18,51
Ge est M
8373 221

w

J

\

Zijsluiting-eerset

:

tfi.ef
"legen

/

(ffcm. Bloemendaal)

IVWJ
u n-™
D
Tel. K
«otel-Cafe-Rest. „Roozendaal
2000-13074
restaurant van de eerste rang

TEL

VerkrUgbaar
(vanaf leel 10)
;| lu de boekhandel

.

„

SNEEK

De prijs
bedraagi

7 5 ce'h t

«eer

A. MAURER.

BILTHOVEN Hotel-Rest. „Heldepaxk''

DELFT

rustige

Hotel-Café-Restaurant „SIONSHOF"
lacaai Buiten-Hotel voor week-enas
en winterverblijf. Aparte zaten voor dinets. recepties,
congressen enz. Postadres Numegen, Sionsweg. Telef.
J. THEUNISSEN, e:g.
K 8800- 23364.

Café-Restaurant

Lion d'Or

v.

congressen

.diners

prs

anncx Café-Restaurant Frigge's Express
DINER-CONCERT IN 3 RESTAURANTS
Exquise gerechten in stijlvolle omgeving

HAARLEM

Prettige

door Limburg.

GRONINGEN

BMümi'unaM

Cafe-Restauran!
Leidseplein 19-21

-

Champignons'-

GEVESTIGD SINDS 1551. Gedurende de laatste laren
>elangrijk gerestaureerd.
H. T. ». Heuveln, E:g
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Carré

EPEN (Geuldal)
P unt voor tochten

Orkest LAJOS VERES.

HMt!TTIinaM
AMSTERDAM
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POOlir

»

MIIMTREIU
HUIHIiuIiH

OVERVEEN
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EINDHOVEN

THIJS

MAASTRICHT
-

Café-Restaurant, Srheffersplein (centrum ttad).
Telefoon K 185»—<841.
Goed verz. keuken en wijnkelder. H. J. Kennedle. Dir.

OUD-HOLLANDSCri EETHUISJE
bU de Leidschestraat, Adam

Prinsengracht 438,

I

Vrijthof 50
Telefoon
Oud-Hollands interieur.

~~

Restaurant y|flG PrillSGllKfiluCr
_
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AMSTERDAM
M

HOTEL-REST
MMMERDOR"
HOTEIrKÖT. „NIMMEKDÜK
juuanawee €7
Telefoon

;

DOORN
ALKMAAR Hof el-Café-Resl. irVidOfy"
2200-4321.

Geniet 111 <J« komende weken van de prach-
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klinkjes opzij

/

/—

Royaal model me» maag-

gevraagd.

■

Per rol vsn 14 stuks: 29cent

§

HUISHOUDSTER

Intern. In g»*in
met 4 kinderen met huisslijk
Eigen kamer. Werkmet volledig toezicht op de verkeer.
ster aanwezig. Brieven r.o.
studie.
73833 of Den Haag Telef.
Brieven onder nummer 73801 11.40.35.

f

I■

MAANDAG 2 JAN.

VANAF

INGENIEUR

Leest de mededeling op
deVetksde beichuit-rol!

Op IS

SEIZOEN-OPRUIMING

De N.V. WATERLEIDING MU. voer
Midden- en Noord-Limburg roept
op sollicitanten voor een leiding
gevende functie als

*0^

_

».

ST.-JOANNESSCHOOL ULO, Ruatenburgerstraat 162, Amsterdam.

T)rie voordelen van Verkade

Ze

Boekenrodelaan

t

tijdelijke UERKRAGHT

Zich ta nemen oo» lief doch-

tertje
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•

10

VRIJDAG 30 DECEMBER 1988
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Dlr ctoires

VI

«

slipmodel, prachtige witte
cloqué. Spotkoopje af 49

■

KOUSEN
Rayon beutsn
fijne geminderde
soorten

1.58, 1.38,

«|l9

I

Enk.lon kous.n
prima

derne
kleuren

mo-

soort,

478

I

Nylon kouton

Kristal kousen

geminderdesoorten,

1e keus,
geminderd

30 demer

3.29, 2.98,
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UA
HAARLEM,
ROTTERDAM,
ARNHEM, APELDOORN,
EINDHOVEN, UTRECHT,

LEIDEN,

TILBURG. LEEUWARDEN.
DORDRECHT, ENSCHEDE
NIJMEGEN.

<J7B

3.29, JL

AMSTERDAM. Uid.«tr. 43.
Niruw«ndijk 179. Fmiinaod

n
n«ffffcliatraiKl»lJrC
AMERSFOORT.
fpËilir
DEN HAAG, GRONINGEN.
DEN BOSCH. HILVERSUM.

geheel

111 iliinflmnT fT

Bol.tr. 6163.K«l"r«lr. 162164.
V.O Wouttraat 120. Bilderdijk"•
Swind^naira.i S9-61. Kioker.tr. 308-310.
«•
z u,r ' "• ,,n
HAARLEM: Cr. Booutr. 71
Hilversum ■ K«i«tr. 68 to.
''
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