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BEURT VOOR ST. PIETER-DEUR

teruggeroepen.

In dit
nummer:

pa. geheel

doorzocht.

Lttcr in de avond heeft men nlt veiligheidsoverwegingen zelfs de PH-DSL weer
uitgeladen en besloten de vlucht te laten maken door een anderde Do-7c. Pas
om half drie vannacht vertrok dit vliegtuig, Het maakt de reis naar Blak
langs de Noordpoolroute en via Tokio.
- Zoals bekend, heeft de Japanse regering deze week de K.L.M. geen toestemming willen verlenen voor twee extra
charter-vluchten met militairen, maar
aan het gewone KLM-lijnverkeer over
Tokio is niets veranderd en, blijkens de
vlucht van de afgelopen nacht, aan het
vervoer van Nederlandse Jongelieden,
die ln Nieuw-Guinea bU de strijdkrachten
gaan dienen, evenmin.—
Zovla altijd maakte ook deze groep de
reU In civiele kleding als gewone burge--passagiers.'ZU staan geboekt als gouvernements-ambtenaren.
TOKIO
Blijkens een bericht van de
Indonesische radio, zo meldt UPI, heeft
een woordvoerder van het Indonesische
parlement de weigering van de Japanse regering geprezen Nederlandse lijnvliegtuigen, die militairen naar NieuwGuinea brengen in Japan te laten landen. Manal Soflaan, vice-voorzitter van
de commissie voor Buitenlandse Zaken,
verklaarde, dat dit besluit een nieuwe
tendens in de Japanse politiek betekent.
—

.

—
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Terreur blijft
in Algerije

*

<

,

Nieuwe moordaan-

i

*

slagen

van de

O.A.S.

Dr. J. van Roijen
gaat eventueel
onderhandelen

ALGIERS, 3 febr. (Reuter, UPI)
Schutters van de Franse geheime le(trorpnlntle de O.A.S. hebben gisteren in Algiers en Ormn tal van aanslagen gepleegd. Een Algerijnse communist werd in een ziekenhuis in Oran
in bed vermoord. Z||n vrouw, die net
b(j hem op bezoek was, liep verwondingen op.
andere aanslagen in Oran
werden drie Europeanen vermoord. In
Algiers werd een joodse winkelier doodgeschoten.
In een dorp In oostelijk Algerije werd
gisteren door de politie, die werd bijgestaan door militairen, op een menigte
—

betogende

Dit

Sport.

Op pag. 7. 9:
Financiën en Economie.
Op pag. 11:
Geloof en wereld, een meesterlijke
uiteenzetting, door PROF. DR. J.
VAN BOXTEL.
Varia Phllosoflca.
Op pag. 12:
Met geleende en eigen stem, door
KEES FENS.
VUf boeken van oorlog en ellende,
door A. VAN DOMBURG.
TUddingen.
Kunst in Nederland.
Op pag. 13:
Wereld In vogelvlucht, door ALBERT
WELLING.
Op pag. 14:
Servlce-wlth-a-smile op de' Zeven
Zeeën, door HAYE THOMAS.
Zwakzinnigheid, door IGNAAT
AGASI.
Postzegels.

Op pag. 13:
George Breltner, een bezetene ook
met de camera, door HENK SUER.
Bëjarts .Suite Vlennoise" en .Divertimento", door LEO HANEKROOT.
Boek over middelbaar onderwijs,
door E PELOSI SJ.
Op pag. 17:
Nieuwe telefoons, door onze HAAGSE REDACTIE.
De ontgoochelde reiziger, door H. J.
NEUMAN.
Op pag 19:
Schaken, dammen, kindertijd,

Mohammedanen geschoten.

Hierbij kwamen drie personen om > het
leven en werden drie anderen gewond.
De tierende massa trok door de straten onder het uitroepen van kreten als:
„Algerijns Algerije!" Zij bewerkten de
deuren van huizen, waar Europeanen
wonen, met bijlen. Toen de politie ter
plaatse verscheen, sloeg de menigte op
de vlucht, messen, bijlen en knuppels
op straat achterlatend.
West-Duitsland
Het Westduitse ministerie van atoomenergie heeft bekendgemaakt, dat het dit Jaar voor onder- Ook al met het oog op het komende Concilie worden er op het ogenblik allerlei
zoek van de kosmische ruimte en de werkzaamheden uitgevoerd, in de St. Pieter te Rome. In het kader daarvan zifn
—

technologie van ruimteschepen ongeveer o.m. de grote toegangsdeuren uit hun hengsels gelicht en overgebracht naar een
60 miljoen mark zal besteden. (Reuter)
werkplaats, waar ze een grondige beurt krijgen.

Onbestendig
(Van

weer

onze weerkundige
Nog vandaag beDE BILT, 3 febr.
reikt ons een regenfront met een toenemende zuidwesten wind. Achter dit
front dringt zondag weer iets koudere
lucht binnen» waarin naast opklaringen
ook enkele buiten voorkomen. In net
kustgebied kunnen enkele van deze
bulten van hagel of natte sneeuw vergezeld gaan. De depressies boven de
oceaan nemen weer In activiteit toe en
breiden hi'n Invloed langzaam naar
uiU. Alleen, in.net oostelijke
deel VM ons land werd vanmorgen nog
lichte vorst gemeten, maar in het westen steeg het kwik al tot 2 & 4 graden
boven het vriespunt.
Zondag,
Zon: 8.17-17.32, maan: 7.51—17.02.
Maandag,
medewerker)

—

CONCILIE BEGINT 11 OKTOBER

Paus bezorgd over
leed in de wereld
Algerije smartelijk voorbeeld
van

wanorde en misdaad

Romeinse corresAartsbisschop van (Van onzepondent)
Op de
ROME, 3 februari
Djakarta wordt •tweede
het herdenkingsvan Christus' opdracht in de
gewaarschuwd feest
tempel, heeft paus Johannes in

van paus Celestlnus. In zijn brief vervolgt de paus: ~Bij bet naderen van
deze zo plechtige bijeenkomht kunnen
wij• niet beter doen dan nogmaals onze
zonen aan te sporen steeds meer bun
februari,
gebeden tot God te verinnigen voor een
gelukkige afloop van deze gebeurtenis.
De vruchten niervan, die wil vurig
verhopen, *ljn vooral dat de Kerk, Chrisproprio, een „uit eigener tus' Bruid, haar goddelijke daadkracht
een
motu
moet
meer en meer vergroot en haar zegenbeweging" door de paus opgesteld rijke
invloed op de zielen der mensen
apostolisch schrijven, de dag aan- zover mogelijk uitbreidt. Dan Is er
aan
gekondigd, waarop het tweede grond voor de hoop, dat de volkeren,
DJAKARTA, 3 febr. (Reuter)
Kolonel Achmadi, secretaris-generaal van Vaticaans Concilie zal worden die met meer vertrouwen hun blik richten naar Christus, het Licht tot de verde Indonesische nationale verdediging*lichting der mensen, en in het bljzonraad, heeft donderdag tot mgr. Djajase- geopend. De H. Vader zelf heeft der degenen,
die w(j met zoveel verpoetra, aartsbisschop van Djakarta gezjjn besluit medegedeeld aan de driet zien lijden door ongelukken, onzegd, dat de missie op de eilanden In
enigheden en smartelijke strijd, eindeOost-Indonesië de belangrijke taak beeft prelaten, priesters, religieuzen en lijk een
ware vrede kunnen bereiken In
actief mee te werken aan de uitvoering gelovigen, die hem op deze feest- wederzijdse
eerbied voor elkanders
van het bevrijdingsbevel van president
>*, V
j
rechten en plichten".
traditionele
dag
geschenk
het
van
Soekarno.
de
audiëntie
In
toespraak
op
zQn
kwamen
kaarsen
aanbieden.
Het
Kolonel Achmadi verklaarde, dat een
van gisteren gewaagde de paus
aarzelende houding van de christenen Concilie zal, zoals wij gisteren
eveneens van het HJden. waaronder
o? de oostelijke eilanden de uitvoering reeds meldden in een groot deel
zovelen in Europa. Azië, Afrika en
var. het bevel zou kunnen belemmeren.
Amerika zuchten.
Als voorbeeld
oplaag, op . 11 oktober noemde de paus: Algerië. ledere dag
van
onze
Binnenkort zullen „indoctrinatieern1962 geopend worden. De paus en iedere nacht vermeerderen
groepen" naar de eilanden worden gestige
geweldplegingen het aantal
zonden, zo zei hij.
schrijft, dat deze datum verbonslachtoffers. De droevige gebeurtenissen, die plaats vinden in verschillenDc aartsbisschop verklaarde, dat hU den is aan het Concilie van Ephede regerings politiek volledig steunt en sus (431), een Concilie,
de delen van de wereld, worden gevan
dat
deeltelijk ln de laatste weken zo ernzal doen wat in zijn vermogen ligt.
grote betekenis was voor de kerk. stig, dat z(J uitbarsten in openlijke
wanorde en misdaad. De berichten
De 11. Vader legde de keuze van de
over nieuwe aanslagen op het leven
Verenigde Staten
Vijf kinderen zijn datum nader mondeling nlt op de hieren goed van talrijke burgers zijn zeer
(Texas)
gisteren in Center
b|i een brand boven genoemde audiëntie: het was de
frequent.
in het ouderlijk huls omgekomen. De dag van het vertrek van do priester
De ervaring bewijst helaas, dat gebrand brak uit toen de ouders op be- Philippus, de „preabyter" van de
zoek waren bU een ander kind van hen, kerk van St. Petros Boeien in Rome, weld geweld oproept: wie het zwaard
(AFP) naar Epheeua als vertegenwoordiger hanteert zal door het zwaard omkomen.
dat in een ziekehuis ligt.
Op die manier worden de heilige goederen van de mens niet verdedigd: zlJn
vrijheid, de openbare orde, de ware
vooruitgang, de beschaving, de vrede.
(Advertentie)
De paus herinnerde eraan, dat ln de
troebelen ook veel missionarissen zlJn
omgekomen. Om de zo gewenste vreedzame samenleving tussen de gemeenschappen van de verschillende volkeren te bereiken, is het ln de eerste
plaats noodzakelijk, dat men ledere
animositeit aflegt.
De gehele toon van 's Pausen toespraak was zorgelijk en gedrukt om de
nood en het leed in de huidige wereld.
Over het Concilie zei hij: „Wfo vertrouwen op de Heer. Als men de paus, de
bewaker van de kudde van Christus,
vraagt: Wachter, wat is er van de
nacht, hoe iaat is het?, zal hij dan
kunnen antwoorden: Het wordt licht
naar de morgen toe? De herder en
wachter zegt: Laten wij ons bekeren!
Legt uw fouten af, de vijandschap, de
wreedheid tussen de broedervolkeren.
Aanvaardt de wetten van de menselijke en christelijke wijsheid.

Missie
meewerken
„Bevrijdingsbevel”
—

»>,

Robert Kennedy gaat
in Djakarta praten
over

•

•.

/wj^K

BANANEN

Ir, Wirtz in raadgevend
comité van de E.G.K.S.
HEERLEN, l febr.
Ir. P. A. A.
Wirtz, directeur van de Oranje Nassau
mijnen, is de heer H. H. Wemmers, president-directeur der Staatsmanen, opgevolgd als Ud van het raadgevend comi—

lETS
FIJNS

puzzelen.

De kwaal van gans een volk.
•

té van de Europese gemeenschap voor
Kol»n en Staal (E.G.K.S.).
Ir* dit cometé hebben vertegenwoordigers van producenten, verbruiker», de
handel, en werkgevers- en werknemersorganisaties zitting. De heer Wemmers ls
eind vorig jaar als lid afgeti eden in ver.
band met zijn leeftijd en zijn vele andere
werkzaamheden.

Nieuw-Guinea

tetofiSuu&iïAVer."

DJAKARTA.'S
wacht wordt, dat de Amerikaanse minister van Justitie, Robert Kennedy,
die op 11 februari hier aankomt, de'
Indonesische autoriteiten nog een* een
uiteenzetting cal geven van het Amerikaanse standpunt Inzake de kwestie»
Nieuw-Guinea. De broer van de Amerikaanse president zal op

zUn

wereld-

reis ook een bezoek brengen aan Nederland.
Minister Kennedy en zön echtgenote
zullen zes dagen ln Indonesië blijven.
Op het programma staan bezoeken
aan Bandoeng, Djogjakarta en het
eiland Bali.
In Djakarta zal Robert Kennedy onder meer besprekingen voeren met Inregeringsfunctionarissen.
donesische
Voorts zal hU volgens een Indonesische
bekendmaking een krans leggen op de
begraafplaats „voor de helden, die vielen tijdens de revolutie tegen de Nederlanders".

Kind op verjaardag
overreden en gedood
(Van onze correspondent)
TILBURG, 3 febr.
Op de Beerseweg
—

by UsivD Jabre is gistermiddag bij een

aanrijding de negenjarige Willy StrUthoven, die op weg was naar school, gedood. HU stak plotseling over met de
fiets aan de hand en werd gegrepen
door een vrachtwagen. Het ongeluk
overkwam de jongen op zijn verjaar»
dag.

Hulpactie

VOOR CHILI
Vierde lijst
van giften

—

•

De NederDEN HAAG, S febr.'
landss ambassadeur in Washington, dr.
J. H, van RoUen, heeft gisteren hier
een deel van de wekelijkse vergadering van de ministerraad bijgewoond.
Naar verluidt, heft het kabinet gesproken over aanwUzlng van de beer
Van Roijen als onderhandelaar bU
eventuele onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië. .De bedoeling
zou dan z(in, dat de heer Van RoUen
als onderhandelaar optreedt Indien en
wanneer dat nodig is.
Dr. Van Roilen heeft gisteren ook
een bezoek gebracht aan de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag,. de
heer J. S. Rice, aldus heelt een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade meegedeeld. Volgens de woordvoerder was het een routinebezock.
Aangenomen wordt, dat de heer
Van RoUen eind volgende week naar
Washington zal terugkeren.

lijks hun vreemd is?
•

—

—

is een afbeelding'van Charles Dickens, die voorkomt in
het zojuist te Londen verschenen platenboek, waarbij de
bekende Engelse romanschrijver J.
B. Priestley een uitstekende begeleidende tekst schreef. De afbeelding
stelt Dickens voor tijdens zijn laatste lezing. Priestley deed zijn boek
verschijnen ter herinnering aan het
feit. dat Dickens 150 jaar geleden
werd geboren.
HANS BRONKHORST wijdt aan dit feit en het
betrokken boek een beschouwing.
Zie pag. 11.
Voorts in dit nummer:
Op pag. 3:
Kerkenbouwiondag.
Op pag. 4:
Psychologie van de menselijke (wakheid, door J. J. C. MARLET.
Op pag. S:
Vergeef ons onze schulden, door
WERENFRIED VAN STRAATEN.
Op pag. 8:

Ijg

,

Vlak na dit eerste telefoongesprek
meldde dezelfde anoniem gebleven
stem, dat de tijdbom verborgen was ln
een conservenblik, dat zich in 't vrachtruim moest bevinden. De bom zou over
vier a vijf uur ontploffen, te weten tussen een en twee uur vannacht.
Hoewel hier naar men bijna met zekerheid mag aannemen, van een misplaatste grap sprake is, meenden K.L.M.,
Rijksluchtvaartdienst en Rijkspolitie, dat
er geen risico mocht worden genomen.
Urenlang werd de machine dus minutieus onderzocht, terwijl de 43 passagiers
ln het vertrekrestaurant van de intercontinentale hal het resultaat kalm afwachtten. Verschillenden van hen gebruikten het oponthoud om een dutje te
doen.
Nadat het toestel naar een afgelegen
plaats op het platform was getaxied,
waar het hele vrachtrulm werd doorzocht. en men ook ln de overige delen
van het vliegtuig niets had kunnen
vinden, dat de vlucht ln gevaar had
kunnen brengen, werd het vliegtuig
vrijgegeven, doch gezagvoerder west
achtte het niet verantwoord met de
machine op Ie stijgen. Voorzichtigheidshalve werden nog drie andere
toestellen, die gereed stonden om te
vertrekken naar plaatsen buiten Euro-

De
WASHINGTON, S febr. (Reuter)
Amerikaanse commliuie voor kernenergie beeft bekendgemaakt, dat de SovjetUnie zeer waarschijnlijk vanmorgen
vroeg een ondergrondse kernexplosie tot
De senatoren hebben met hartvei
■tand heeft gebracht.
■
{eiff/mend
enthousiasme crpleit voor
•»'
De commissie verklaarde, dat de explQ.
v n I ihopinc van de schadeloosstelsie waarschijnlijk heeft plaatsgehad
het gebied van Semlpalatinsk in Cb^:ond"
de leden der Tweede Kamer.
traal-Azië. Volgens de bekendmaking
hebben zich wel eens minde kracht van de explosie boven
grens van de ondergrondse waamy
I|' waarderend uitgelaten over hun
baarheid en duidde de afwezigheid ..
luren aan het Binnenhof. Wie daaracoustische signalen op een onder gli,
se explosie.
aan 'denkt schiet het gezegde ce bin**'*■•
Het was de eerste maal dat de Alne.
kaunse commissie een ondergrondse nen. dat'de ene dienst de andere
kernexplosie in de Sovjet-Unie bekend- waard is. want de vergoedingen vooi
maakte.
de leden van de- Eerste Kamer zijn
ook! zo hoog niét. Maar laten wi] ons
niet verdiepen in dergelijke aspecten.
Ook volksvertegenwoordigers zijn gelukkig maar mensen en waarom zouden wij het hun dan kwalijk nemen
wanneer zou blijken dat niets mense

Hieronder

volgt de vierde verantwoording van gitten, die naar
aanleiding van Albert Wellings
reportages over Chili zijn binnengeV-omen. Deze verantwoording is bijgewerkt tot en met woensdag 31 januari.
WU maken er onze lezers opnieuw op
attent, dat er zich ook weer in deze lijst
een aantal gevers bevindt, die hebben
toegezegd hun gift regelmatig te zullen
herhalen. Bovendien livat deze verantwoording een aantal namen, die voor
de tweede maal voorkomen. Namen van
lezers dus, die hun toezegging hun bijdrage te herhalen voor de eerste maal
hebben waargemaakt. Voor allen die
zich by deze vrijwillige hulpactie willen
aansluiten, staat het giro-nummer van
n.v. Drukkerij De Tüd, Amsterdam, no
22884 open. W'U hopen zeer binnenkort
te kunnen meedelen, aan wie de eerste
gelden zijn overgemaakt en wat daarmee ondertussen gedaan werd.
5-1: MeJ. J. S., Amersfoort, ƒ 20;
84-1 s J. v. R.. Venlo, ƒ SO; V. H.,
Blerick, ƒ 25; G. M., Hoorn, ƒ 25;
P. K., Sittard, ƒ 25; N. N.. Ulvenhout,
ƒ 25; MeJ. M. 8.. Venlo, ƒ 25; B. W.
Zeist, ƒ 25; E. A.-K., Zwolle ƒ 25;
J. G., Alkmaar, ƒ 10; mej. A. S.,
Amsterdam, ƒ 10; E. v. M.-v. d. H.,
Breda ƒ 10; O. Z. v. 8., Geldrop,
ƒ 10; J. H., Rotterdam, ƒ 10; Mei. E.
v. D., Tilburg, ƒ 10: J. H.-T., Voorburg ƒ 10; F. de L., Vught, 1 10;
B. B Wageningen, ƒ 10; M. V., Waspik, J 10; J. v. d. H., Weert, ƒ 10;
W. K., Geleen. ƒ 7,50; L. S., Amsterdam, t 5; N. N., Apeldoorn, ƒ 5;
G. D.. Heythuysen, f 5; N. T., Hilversum, ƒ
C. S.-8., Neerbosch f 5;
M. L., Roermond, t 2.50; A. v. d. 8.,
Harderwijk, ƒ 1.50.
25-1: L. de K., Loosduinen. ƒ 50;
J. 8., Soest, ƒ 50; mej. M. 8., Zwolle,
ƒ 25; E. M., Maastricht, ƒ 25; H.

j

—
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commentaar

in Rusland?

zou bom aan boord hebben

Het
SCHIPHOL, 3 februari
K.LJVI.-lUnvliegtuig PH-DSL, een
DC-7C machine die onder leiding
van gezagvoerder West gisteravond om negen uur met een dertigtal militairen, onder wie een
generaal plus een tiental burgerpassagiers naar Biak zou vertrekken, is op het laatste moment van
de startbaan teruggeroepen, nadat
btf de inlichtingendienst van'de
een anonieme telefonische
mededeling was ontvangen. Een
stem aan de andere kant van de
lijn deelde mede, dat zich aan
boord van het toestel een tijdbom
bevond. Het resultaat was, dat
het toestel door de verkeerstoren
terstond naar het platform werd

e

Kernexplosie Vrijmoedig

KLM-vliegtuig voor Biak
Anoniem telefoontje geeft
urenlang oponthoud

,

•

,

;

.

•

Een veel gehoord argument is. dal

de schadeloosstelling in vergelijking

met de vooroorlogse Jaren is achtergebleven. Dat is een plausibele redenering. waarvan

vee'

groepen van

hoger betaalden zich dezer dagen

•-

vaker zonder dan met gunstig resulbedienen. Gesteld dat het een
deugdelijk argument is behoeft hel
echter" wel enige correctie. Veel
Kamerleden bezetten hun zetel dank
zij het feit. dat' zij in bepaalde belangenorganisaties reeds, goed geho
noreerde, functies bekleden. Sleed.»
meer wordt het verschijnsel van df
gereserveerde zetel al. normaal ervaren. In dat geval komt de schadeloosstelling eigenlijk niet hét Kamerlid
toe. maar ! de organisatie welke hij.
Kamerlid zijnde, niet meer al zijn tijd
kan geven, ook al wint hij voor deze
taat

—

vaak aan waardeze situatie rekening kunnen houden. In lïder geval
vóór de
gaat het rekensommetje
oorlog zoveel en na de oorlog zoveel
minder.— .voor _deze KajnerJeden. niet
zonder meer op.
niet' wanneet
organisatie niettemin

de., Men

zou met

—

het Kamerlid zijn schadeloosstelling zelf tnag behouden, maar even-,
min wanneer dat geheel of gedeelte
«

lijk niet het geval is.

andere correctie vraagt d»
welke het karakter van het
kamerlidmaatschap heeft ondergaan.
Voor enkelen zal dit lidmaatschap de
enige en dan ongetwijfeld te lage
bron van inkomsten zijn, maar voor
(Van onze weerkundige medewerker)
de meesten is dat niet het geval. Voor
DB BILT, S tebr.
Alleen de laat- sommigen biedt het kamerlidmaat«te drie dagen van de januarimaand
hebben een winter* karakter gedragen. schap immers uitzicht op andere
In zijn geheel was het een zeer zachte mogelijkheden tot inkomstenverweren natte wintermand. Sinds 1951 is Ja- ving.
Voor anderen is het een nevennuari niet meer zo zacht geweest.
verdienste,
daar zij hun hoofdbestaan
De gemiddelde etmaaltemperatuur
in De Bilt bleet bijna twee graden be- er niet geheel voor hoeven op te
neden normaal. Het aantal vorstdagen geven. Wij zijn akkoord met de opkwam in De Bilt op negen tegen norzon: 8.15—17.34, maan: 8.33—18.23.

Januari hield

Om

een

wijziging,

winter zacht
—

maal vijftien. De maand was rtik aan
actieve oceaandepressies waarbU in
het hele kustgebied de wind op tien dagen de grens van harde wind overschreed.
Het aantal uren zonneschijn ln De
Bilt geregistreerd kwam op 60 uren tegen normaal 56 uren .De laatste drie
dagen waren de zonnigste. In de meeste provincies werd het opnieuw een belangrijk te natte maand. Normaal
geeft januari 65 tot 65 mm neerslag.
Sneeuw is er vrijwel nergens gevallen,
maar februari begon er wel mee.

W.-v. R„ Culemburg, ƒ25: C. K.. Hilversum ƒ 25; B. V., Rijswijk, ƒ 25;
J. L., Den Haag, ƒ 25; B. W., Tilburg,
ƒ25; Mej. A. M., Rotterdam ƒ25; H.
M., Amsterdam, ƒ 10; H. W. Brussel,
ƒ 10; S. M., Den Haag, ƒ 10; wed.
H. L.. Horst (L),jrio; G. 8.. Enschede, ƒ 5; E. K.-S., Hilversum, ƒ 5;
G. M., Oostburg, ƒ 6; H. L. Heeten,
1 2,50; M. de G.-8., Hoorn, ƒ 2.50;
M. 8., Velp, ƒ 2,50;
26-1: N. N., Bergen (L),'ƒ 100; L. H.,
Beverwijk, ƒ 100; A. W., Amsterdam,
ƒ 50; H. N., Enschede, ƒ 25; M. v. d.
V., Goirle, j 25: M. S., Zenderen (O),
/ 20; T. S.. Alkmaar, ƒ 15* Mej. A.
V., Bussum, ƒ 5; P. L. Didam, ƒ 5;
H. C., Heerlen, ƒ 5; N. N.. Venray,
f 2.50; C. G., Arnhem, ƒ 1.
22-12: P. C. L., Didam, *), ƒ2.
29-1: Mej. J. C., Amsterdam, ƒ 100
B. H., Nijmegen, ƒ 50; mej. C. G.,
Amsterdam, ƒ 25; J. S., Amstelveen,
ƒ 25; N. N.. Nw. Vosmeer, ƒ 25; W.
v. d. W., Amsterdam, ƒ 10; F. W.,
Amsterdam, ƒ 10,—; Mej. L., Delft,
ƒ 10; J. K., Den BosU>, ƒ 10; N. N.,
Helmond, ƒ 5; A. R., St. Oedenrode,
ƒ 5; R. v. T., Venlo, f 5; H. St. J.,
Nükerk, ƒ 15.
SO-l M. T. E. v. W., B. t ƒ 1000;
G. W., Den Haag, j 50; M. H.,
Baarn, ƒ 25; Mevr. P. R., Heeze <NB)
ƒ 25; N. N.. Zeist, ƒ 25; J. B. Rijswijk, ƒ 20; W. F., Vlaardingen, ƒ 15;
J. v. d. M.. Amstelveen, ƒ 10; F. W.
Meerssen, ƒ 10; A. VV., Utrecht, ƒ 10;
A. v. M., Veldhoven, ƒ 10; A. 0., Abcoude (januari), ƒ5; C. L.-8., Amsterdam. ƒ 5; W. M., Vogelenzang, ƒ 2,50;
A. \V. Deventer, ƒ 2.
31-1: N. I' Leiden ƒ 500; N. N.,
Den Bosch, ƒ 100; T. v. A., Ulft,
ƒ 50; Mej. C. 8., Den Haag, ƒ 2J
N. N„ Den Haag, ƒ 25- G. v. 8.. Purmerend. ƒ 25; G. 0., De Steeg, ƒ 25;
M. 8., Tilburg, ƒ 25; N. W., Amsterdam, ƒ 20; H. A., Roermond, ƒ 20;
N. N., 0., f 15; J. 8., Amsterdam,
ƒ 10; F. F., Breda, ƒ 10; J. K. Den
Bosch, J 10; N. N.. Utrecht, ƒ 10; W.
v. H., Doetinchem, J 5; Mej. J. K.,
Den Haag, f 5; J. S., Den Haag, ƒ 5;
C. F., Hoorn, ƒ 5; J. v. S., Tilburg,
1 5; N. N., Voorburg, f 5rG. M.. Rotterdam, 1 2.50.
Totaal ƒ 3.519.50. Totaal vorige verantwoordingen f 14.794,62. Totaal na deze vierde verantwoording ƒ 18.314,12.
•). Deze gift werd In een vorige ver.
antwoording wel meegeteld, doch per
abuis niet in de lijst opgenomen.

dat de schadeloosstelling te
Een verhoging, die zonder,
meer steunt op het gangbare achterstandsmotief lijkt ons echter wat simpel en ook te zeer toegespitst op verhoudingen tussen werkgever en werknemer. De hierboven geïmpliceerde
vatting
laag is.

wijzigingen in

'iet karakter

het

van

kamerlidmaatschap zcuden onzes
inziens overwogen en ingecalculeerd
kunnen worden zonder dat daarmee
aan de waardigheid van de functie
noch aan de welvaart van degenen

die haar beklede.i onrecht wordt
daan.

ge-

REDE VAN ADOELA
IN DE V.N.
Aanval op België dat
zijn beloften schond
NEW YORK. S lebr. (Ktr. LTI)
„België werd gedwongen de Congo, na
een «iavrnhewind van tachtig jaar, onafhankelijkheid
te verlenen. Helaas
werden »U geconfronteerd met het
feit dat de Belgen, ondanks het verlenen van de onafhankelijkheid, terugkwamen op hnn belofte* en ons verscheidene hindernissen in de weg legden. Toch koestert de Congo geen v\JandelUke gevoelens tegen België. Zodra
de Congo een verandering in de Bel-.
gische politiek ontdekt, zul de samenwerking met België worden hervat.'*. Deze woorden sprak gisteren de pre-'
mier van de centrale Congoiese regering, Cyrilie Adoela, ln de Algemene V
vergadering va n de Verenigde Natie».
Pikant detail: onder zijn luisteraar*
bevond zich, intensief luisterend,. de
Belgische minister van buitenlandse
zaken, Paul-Henri Spaak.
Adoela gaf uitdrukking aan het vaste
voornemen van zijn regering een eind
te maken aan de afscheiding
van
Katanga. „WU kunnen niet dulden dat
Katanga het terrein wordt van avonturiers, die hier hun activiteiten ontplooien."
Adoela, die om méér militaire steun
verzocht om Katanga'» afscheiding»politiek doeltreffend te kunnen bestrijden, «prak ook over „onze grote nationale held Patrice Loemoemba, die na
het verlenen van de onafhankelijkheid
heeft geprobeerd een catastrofale toestand in de hand te houden."
—

.

—

•

DAGBLAD VOOR NEDERLAND

«

De Spaanse Deeidhouwer
Spanje
Moises Huerta Is op 80-jarige leeftijd
in Merida aan een nartaanval overleden. Ht) was lid van de academies van
beeldende kunsten ln Madrid en Hava—

na.

(Rtri

„WAAROM DRAAG JE GEEN

KROON?”

Koningin in Burgerweeshuis
en Volksmuziekschool
Drukke dag in ongedwongen sfeer
tesiuslyceum In de Piet Mondrlaan(Van onze verslaggever)
straat, bezocht de vorstin ln de middag
AMSTERDAM, 3 febr.
„Waarom het nieuwe burgerweeshuis en de volks—

draag je geen kroon?" Deze openhartige kindervraag kreer de Koningin bil

muziekschool. Hier zongen de leerlingen een liedje .van prof. Bemard Kempers: „O, Amsterdam, grote stad.

haar bezoek aan het Burgerweeshuis ia
Amsterdam. De vorstin antwoordde:
„Die heb ik haast nooit op." Het kind
legde begrip voor de situatie aan de
dag en concludeerde: „O. Je draagt
hem natuurlijk alleen maar in huis."
Het was een van die grappige gebeurtenissen die zich gisteren op de
dag van het
tweede
stralende
koninklijk bezoek aan de hoofdstad hebben afgespeeld. De Koningin en de
Prins hebben gisteren overigens een
zwaar programma moeten afwerken. Na
een rijtoer door een feestend Amsterdam-west en een bezoek aan het Car—

—

on

Ice

mooie stad, goede stad, ik heb je altijd
liefgehad maar wilde zo graag dat je
ook een tunnel had." Deze onverwachte
wending ontlokte de Koningin een brede
lach. Na een concert door de leerlingen
begaf de Konngin zich weer naar net
paleis op de Dam, waar zU zich bij haar
gemaal voegde, die '• middags een bezoek had gebracht aan een grafiach
centrum nabij het station Sloterdflk en
aan het gemeenschappelijk administratie kantoor.
De avond werd doorgebracht ln het
Stedelijk Museum waar een filmvoorstelling werd gegeven, georganiseerd
d£or het Nederlands Filmmuseum. De
die werden
„ppTiages Fantastiques"
j'-toond bestonden ditmaal uit een re'nage
1896 van het bezoek van
aar *tngin uit
Wilhelmina en koningin-regenwe- pmma aan Amsterdam. Verder uit
her-urnen van de Dam ln 1900 en van
niei nhuldiging van koningin Wilhelmina
do Nieuwe Kerk. Een speelfilmpje
uit 1902, journaalopnamen rond .1900 van
bekende flgaren als Paul Kruger, Paus
Leo XIII, koningin Victoria en Emile
Zola, een drama van Maurits Binger
„Telegram uit Mexico" geuit 191#
titeld
en een - tweetal filmexperimenten van zeer recente datum besloten het programma.
"

"

'

Holiday

2

ZATERDAG 3 FEBRUARI 1962

„DE TIJD-MAASBODE

Knappe show
Het heeft
AMSTERDAM, 2 febr.
•r de schijn van dat Amsterdam nn
Jaarlijks twee grote ijs-revues ln de
Nieuwe RAI te zien zal krijgen: de
Amerikaanse (Holiday on Ice) en de
Weense. Wel een bewijs van de snel
gestegen populariteit van deze formidabele shows.
Gisteravond was de RAI afgestampt
voor de Amsterdamse première van ae
Amerikanen, die hier vorig Jaar voor
het eerst kwamen. Het werd een overrompelende show. Het vakmanschap
van de Amerikanen op dit gebied is indrukwekkend. Geen kans is onbenut gebleven om het pure kijkspel vele uren
lang boelend te houden voor een zo
groot publiek.
Men werkt met grappige vondsten,
vuurspugende en stoom-spuitende draken, sneeuw, vuurwerk, fonteinen en
draaiende molens, met geraffineerde
belichtingen en bijzonder rijke costuums, met een zeer gevarieerde groep
•oHsten en een omvangrijk corps de
ballet.
Het tempo is karakteristiek voor de
Amerikanen; in de knappe bewegingen
van het „corps de ballet" ziet men hun
lsnge traditie op het gebied van de echte
show.
De onontbeerlijke humor was rijk en
goed vertegenwoordigd. De oude rot Ted
Deeley en zijn compagnons presenteerden c.m. met de Rommelmarkt alle
klassieke en vlrtuose schaats grappen,
die men niettemin weer graag ziet
Knap was ook het nummer van «The
Maxwells" doch (veruit het grootste
succes had het optreden van Shlrley
Marie er Geoff Forgie ln een badmintonwedstrijd: een buitengewoon knap
uitgewerkt clownsnummer, dat een daverend applaus kreeg.
Show ln de klassieke zin des woords
waren de folies Parisiennes", het „Hollands Tulpenfeest" en het „Nieuwjaarsfeest in de Chinese wijk van San Francisco". Knap van belichting was de
.met het optreden van
V Hanna.walter,
1 „Waaierparade" wier
solistisch optreden
v
l 9 echter overtroffen werd door Erika Kraft
en vooral door,het duo Sara. Jo en
George» dat bijzonder de aandacht trok.
Het Jazz-ballet was een interessante
poging om het moderne ballet op het
ijs te brengen. Geslaagd kan men het
nauwelijks noemen omdat zich hier de
ongeoefendheid van het „corps de ballet in het uitbeelden van dit genre doet
gevoelen. Niettemin is het een idee waar
men op door kan borduren.
WU vermelden tenslotte nog het knappe paarrijden van Felix en Monique
Heininger en het solistisch optreden van
Eddie Colins en Leo Visser en het verrassende nummer van „The Peacooks".
„Holiday on Ice 1962'' is een bezienswaardige show, typisch Amerikaans
maar niettemin boeiend.
—

;

—

—

Zeeuwse KVP achter
Goese raadsfractie
(Van onze

correspondent)
MIDDELBURG, l febr.
Het bestuur der Zeeuwse K.V.P. heeft zich
achter het beleid gesteld van de K.V.P.
raadufrartie te Goes. In ee«i verklaring
wordt gezefd, dat de tractie van de
K.V.P. te Ooes geen aanleiding heeft
gegeven tot klachten voor noch na de
logenaamde bestuurscrisis.
Voorts wordt verklaard, dat er verwijten zjjn gemaakt met name ten aanzien van de voorzitter de heer J. Roose,
maar dat het kringbestuur deze dankbaar is voor het vele goede werk in
Goes belangeloos verricht. Tenslotte
wordt nog opgemerkt, dat het vorige
college van B.en W. te Goes, waarvan
de heer Roose deel uitmaakte, goede
resultaten heeft bereikt en dat tot dusver niet ls gebleken, dat de K.V.P.tractie in de Goese raad onjuist heeft
gehandeld in zijn optreden.
—

Inbreker veroordeeld
tot 2½ jaar
Tot een gevanUTRECHT, 3 febr.
genisstraf van SV« Jaar met aftrek van
voorarrest veroordeelde de rechtbank in
Utrecht gisteren een 23-Jarlge timmerman, die in de zomer van het vorig jaar
—

f"7'

iJSSE, Z

febr.

—

verbazing verschenen gisteren de eerste
slingerverkoopsters op de weg door de
Bollenstreek. Zomaar, aliof het (een februari vu, aliof er (een gure Noorden-

wind blies en alsof bet achterland vol
stond met goudgele narcissen. Het waren de dames Koster-Bijlo en Drlessen,
die de eerste slingers te koop aanboden.
En niet eens tegen exhorbltante prijzen,
zoals ds.t In het seizoen wel pleegt te
gebeuren. Niet ten onrechte word> Immers verteld, dat In de prijzen van de
bloemenslingers alle komende loonsverhogingen. de kinderbijslag en de contributie voor de vakbond begrepen sQn.

schap groeit
AMSTERDAM, 29 Jan.
Wederom
hebben twee organisaties zich bij de
NJG aangesloten: het ~Nlvon"-Jeugden Jongerenwerk en de Stichting „Katholieke Instuif Nederland".
Hiermede Is het aantal Jeugdorganisaties en instellingen dat aan de samenwerking deelneemt, gestegen tot 30.
Met enkele organisaties Is voorts nog
overleg gaande over toetreding.
—

Twee jongelui na 50
inbraken aangehouden
(Van onze Utrechtse redacteur)
UTRECHT, 2 febr.
De politie heeft
—

twee Jongemannen,
een zeventienjarige loodgieter en een achttienjarige
metselaar, aangehouden die van vorig
Jaar maart tot nu een vijftigtal Inbraken
nebben gepleegd.

De buit beliep een u-aarde van acht
è negenduizend gulden. Hun operatieterrein was voornamelijk het Kanaleneiland. Ltssinglaan en de omgeving van
het Majellapark. H -t geld werd besteed
voor de aanschaffing van een bromfiets en om rondjes uit te delen. Zelf
dronken d knapen niet. BU een van de
Jongens la thuis nog een bedrag van
achthonderd gulden aangetroffen.

Velen geloven dat dit weekeinde
grote rampen de wereld treffen
NIEUW DELIII. 3 fïbr. lAFP, UPI)
—In verschillende Aziatische landen,

—

Varkenshandelaren in
financiële nood
—

—

dat.

C. en A. huurt pand
van Dijckhoff Utrecht

Aloys
Marjolein
CUIa

Amsterdam. 1 februari 1981
Noord-Hollandstraat 50

Doodsverlangens

van een

Als het waar
DEN HAAG, 3 febr.
Is dat Gustav Mahler reeds als kleine
ambities koesterde om marter te worden, dan kan men Simon
Vestdijk —die geUJk zijn vriend Püper
ln deze componist een geestverwant
door te
bijvallen
heeft gevonden
constateren dat Mahler „een van de
—

—

Coaster in brand
in Haringvliet
De kustMIDDELIIARMS, 2 febr.
vaarder „Wuta" (158 brt) Is gistermiddag brandend binnengesleept ln de haven van Mlddelharnls. De plaatselijke
brandweer zorgde voor de nablussing. In
een deel van onze oplage van gisteren
maakten wij reeds melding van de
brand.
De kustvaarder die leeg van Boaton
(Eng.) kwam zou in Mlddelharnis uien
laden en dan terugkeren naar Boston.
De brand is vermoedelijk ontstaan in de
hut van de stuurman, waar dekens die
U-gen een kachel lagen in brand zouden
zijn geraakt. De brand breidde tich
zeer snel uit. waarna de uit vier koppen
bestaande bemanning naar het voorschip gevlucht is, omdat zich in het
achterschip ook drie gasflessen bevonden. waarvan men dacht dat ze zouden
■■*
exploderen.
Een van de flessen is inderdaad uit
elkaar gesprongen. Kort na het uitbreken van de brand is de „Wuta" voor
anker gegaan. Vrij snel was de ~DoekyDroogard 15" van de Rotterdamse
ter plaatse, welk
dokmaatschappij
schip passagiers van Mlddelharnis naar
Hellevoetsluis overzet. Aan boord van
dit schip waren enkele brandweerlieden
uit Mlddelharnis gegaan, die toen de
„Dockyard" langszij gekomen was, zijn
overgestapt op de ~Wuta" om daar met
een slang en enkele schulmblussers de
brand te bestrijden. Enige tijd later
was ook de „Schelde", een passagiersschip van de Rotterdamse tramwegmaatschappij ter plaatse en nog weer
later arriveerde ook de reddingboot
„Koningin Wllhelmlna" uit Stellendam.
Ook zweefde een helikopter boven het
brandende schip.
Er hebben zich bij deze scheepsbrand
geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. Wel hadden de vier bemanningsleden
de gezagvoerder van het schip
Is de heer E. H. Kwist uit Delfzijl
al vast een opblaasbaar rubber reddit
dingvlot gereed gemaakt. Maar
dienst behoeven te doen. De
heelt geen
T
is tenslotte door de „Dockyard
~Wtota
15* op sleeptouw genomen en binnengebracht.
—

-

/

-

—

f;en

—

Nieuw bestuur Vereni-

ging voor hedendaagse

muziek

—

—

Sovjet-deelstaat
MOSKOU, i febr. (VPI)
Het officiële Russische peraburrsa Ta»* hrelt
vandaag bekend KPmaakt dat dn voor»
malige Sovjet-nmbaasadeur in de Ver»
enigue Staten Mikhall Mennjikov door
het presidium van de Opperste Sov.
Jet ia benoemd tot minister van bui»
tenlandie zaken van de Russische Sovjet-Republiek. In 1944 hebben de 15 Rus»
slsche staten op bevel van Stalln allen
een ministerie van buitenlandse zaken
gekregen. De Russische Sovjet-republiek
ia de grootste van de 15.
Het was nog onduidelijk of de benoeming promotie of degradatie betekende
voor
Mike" Mensjekov.
Een diplomaat in de Russische hoofdstad noemde een en ander een ..tussen»
weg". Waarnemers wezen er echter op,
dat zijn voorganger Sergel Lapin kort tevoren tot federaal onderminister van
buitenlandse zaken was benoemd. Dit
betekende dat Mensjikov, al zou h|j in
zijn nieuwe functie weinig of geen invloed hebben op het wereldgebeuren,
nog tot de bovenste gelederen in de
Sovjet-Unie behoorde.
—

Ouders van Joodse
jongen zwichten
voor grootvader
De
JERUZALEM, t febr. (UPI)
dt
ouder* vu Yoselle Sohumacher,
Jongen die door zijn orthodox-Joodse
grootvader werd ontvoerd en verborgen gehouden, hebben beloofd hun
zoon een opleiding op Joodse grondslag te geven als zU het kind mair
terugkrijgen, zo is vandaag in Jeruzaienr. bericht.
De 62-arlfe Vakman Shtarkes heeft
de verblijfplaats van het kind twee Jaar
de
lang geheim
gehouden hoewel
ouders hem hadden gesmeekt te zeggen waar hun zoon was en h(J tot gevangenisstraf werd veroordeeld omdat
ht) het bevel aan het hooggerechtshof
om te voldoen aan het verzoek van
de ouders naast zich neer had gelegd.
Yoselle en zün zusters kwamen naar
men weet vijf Jaar geleden vit OostEuropa in Israël aan. De grootvader
werd verzocht voor de kinderen te zorgen totdat de ouders hun Intrek hadden genomen ln hun nieuwe woning.
Shtarkes, die teer vroom was, was bereid aan het verzoek van de ouders te
voldoen op een voorwaarde: dat de
kinderen op religieuze grondslag zouden worden opgeleid. De ouders gingen hiermee aWcoord. Twee Jaar geleden echter toonde Shtarkes zich niet
bereid het kind aan de ouders terug
te geven. HJJ beweerde dat het ouderpaar- „niet godvruchtig** wa». Sindsdien bleef hö weigeren de verblijfplaats van de Jongen bekend te maken. Gisteravond kondigde de advocaat van de ouders aan dat z)J bereid
waren hun zoon te laten opleiden op
een religieus
seminarium.
RabbUn
Frankel zou toedicht houden op de opvan
de
IDe
leiding
Jongen.
ouders zouden de aanklacht tegen de grootvader
van Yoselle laten vallen.

componist

weinige componisten Is, van wie onomstotelijk vaststaat, dat zU de dood
ontvingen door de hand van de Muze".
Afgezien van allerduidelijkste titelatu„Klndertotenlieder", „Das
ren als
Klagende Lied" of „Totenfeier", is
zelfs in de eerste symfonie deze tragische ondertoon aanwezig.
.Titan"
luidt de oorspronkelijke naam van
deze symfonie die met een toespeling
op Jean Paul's roman als een voorloper gezien kan worden der vernietigingsdrift der existentialisten. De „Geselienlieder" waren de directe aanleiding voor de Jonge M&hler om zich in
een vloed van zwaarmoedige melodiek
te storten (ofschoon hjj nog een leven
vóór zich had) en daar de hoorder
of speler een uur lang in te laten
vertoeven,
zij het met wat ups and
koekoekgedowns van zonnestralen,
roep. vogelgetjilp:
„wie eln Naturlaut. Bepaald sentimenteel wordt de
componist in het Brucknerlaans middendeel. HU laat wtJseUJk de luisteraar
of uitvoerder op adem komen met de
obligate rust van vUf minuten, alvorens
wederom .onder te dompelen...in., de
grimmige „Lfykgang van een «Jager":
Zelfs de argeloze canon • „Frère - Jacques" wordt op het procrustesbed,van
zOn geteisterd gemoed uitgerekt. Dit
alles de revue te laten passeren was
het doel van dit Personeelsconcert van
het Residentie-Orkest
dat wederom
d*>r de Jonge Hongaarse
dirigent
Istvan Kertesz geleid werd. Kertesz
leverde nu een gevecht met de tijd om
dit lange werk kort te doen lüken.
Doch zun zin voor ciseleren der klank,
voor raffinement van het detail belet
hem alsnog om de grote lUnen in één
ademtocht te doen klinken. Zijn grote
gaf evenwel
aan vele
sensibiliteit
détails of melodische fragmenten een
zeer boeiend aspect.
Het was goed om nogmaals de Hongaarse Schetsen van Bartók te doen
spelen, al u-as het slechts om aan te
tonen dat een componist in ztjn Jeugdjaren niet met doodsverlangens
txv
noeft rond te lopen. De beste remedie
hiertegen biedt de muzikale folklore,
de Hongaarse volksmuziek die in Bartók's Jeugdwerk opspringt als een
fontein van licht: een eerste lentedag
ln orkestrale regionen van deze componist.
,

—

PATER TIRE NAAR
PAKISTAN
HOEI. 2 febr. (Ï\NP)
Morgen zal
de Belgische dominicaan en Nobelprijswinnaar pater Plre vanuit Brunei naar
Pakistan vertrekken. Tijdens een eerste
verblijf van drie maanden hoopt hU er
een begin te maken met de stichting
van een „vredeselland" in het dUtrlct
—

Chlttagong (Ooat-Paklstana).

Hiermee zal volgens een ontwikkelingsplan van vijf Jaar aan een gebied
van 24000 inwoners, technische, economische en sociale hulp worden geboden. Pater Plre, die met een kleine staf
van technici temidden van de bevolking
zal gaan wonen, en vooral de zelfwerkzaamheid van de bevolking wil stimuleren, ziet zün actie als een model voor
andere vormen van hulpverlening.
Tevens is hU van mening, dat een gezamenHJke, onbaatzuchtige inspanning
van verschillende volken en groeperingen voor hetzelfde doel
zoals dit btj
oe voorbereiding van z|Jn plannen heeft
plaats gehad
een belangrijke bijdrage
vormt voor da vrede.
—

—

„NIEUW” PLAN VAN RUSLAND

—

—

BERLIJN moet een
stad-staat
worden
Spanje in Rotterdam
'

Bouwvakarbeiders uit

ROTTERDAM, 3 febr.
Het vroegere marinekamp van de onderzeebootdienst aan de waalhaven heeft gisteravond zijn eerste nieuwe bewoners gastvrij ontvangen. Met de D-treln uit Parijs
arriveerde op Rotterdam C.S. een groep
van 87 Spaanse bouwvakarbeiders, het
eerste contingent van de 250 geschoolde
werkkrachten uit streken rondom
Orense en La Coruna, waarmee de
Maasstad het personeelsprobleem ln
de bouwsector enigermate hoopt op te
lossen.
—

•

voor overboord geslagen
zeeman mag niet baten
Duits hospitaalschip komt te laat
hij Scheveningse treiler

—

thans
minister in

Mensjikov

—

Mahler’s eerste symfonie
onder Kertesz’ leiding

Hulp

—

tigd door het telegram van het K.O.F.
„Waar 20 tot 85 pet van de varende bevolking van de binnenscheepvaart en
rond 50 pet van de RUnvaart-schlppers
rooms-kathollek zijn, zou het toch wel
een vreemde zaak moeten worden genoemd, indien ln reheel Nederland zelfs
niet voor Wn katholieke technische
school voor de binnenscheepvaart plaats
sou zijn".
De katholieke Instelling, zet de heer
Kleisterlee, ïs niet aan Rotterdam gebonden, al heeft ze er voorkeur voor. WHst
Rotterdam de nodigverklaring af. dan
zal zU zich tot een andere gemeente
wenden, die wel bereid is tot medewerking als bQvoorbeeld Schiedam of Nijmegen.
De heer Kleisterlee legde er voorts
de nadruk op, dat de tegenwerpingen die
men thans ln de raad aanvoert, niets
met de zaak te maken hebben waarover
het hiw gaat, n.L de nodigverklaring
van een katholieke technische school
voor de binnenscheepvaart.
Wethouder A. J. v.d. Vlerk zei. dat
sentimenten voor vooilicur met de
kwestie niets te maken hebben. Dat de
achool nodig is, is nu duidelijk. Met de
bereidverklaring van het K.O.F. was
de wethouder wel verheugd, maar de
katholieke stichting heeft net volste
recht te zeggen: eerst erkenning en dan
stappen doen tot een zo goed mogelijke
samenwerking. „De raad heeft maar
één taak: nodigverklaring b|j een vastgestelde behoefte. Meer kan de raad
niet doen".

RESIDENTIE-ORKEST

—

1

MARIETTE

Zó groot Ia de algemene onrust, dat
niemand minder dan premier Nehroe
zijn
gezien
zich gedwongen heelt
landgenoten tot kalmte te manen.
Nehroe verklaarde onlangs publiekelijk dat het „absurd" is te geloven
dat de toekomst van de wereld uit
de bewegingen van planeten en sterrenbeelden kan worden afgeleid.
Niettemin wordt ln heel Indlë door
pandlts en leraren ln het Sanskriet
dagelijks Intensief gebeden om de almachtige Vashnawath (heer der schepping) gunstig te stemmen, opdat deze
de komende rampen zal afwenden.

zoals Indif. »pal en Pakistan, waar
men vrrl waard» hecht aan astrologische verschijnselen en verschijningen,
verkeren miljoenen mennen reed* lang
naar z)l
in grote onrust. omdat
eerlijk geloven —ln dit weekeinde o»,
Mondals alle* meezit, zaterdag pas, grote
klauwzeer
rampen de wereld tullen treffen.
Vtff planeten van ons zonnestelsel,
te weten Mercurlus, Vcnug, Mar», Juplter en Saturnus, bevinden zich vanal
vandaag ln conjunctie. In eerdere berichten, afkomstig van Indische astrologen, werd gemeld dat niet minder
dan acht planeten ln conjunctie zouden
Vader en zoon Wijdeveld
ASSEN, 1 febr.
De leden van de komen. Het observatorium ln Meudon
gaf gisteren echter een
afdelingen Groningen en Drente van de (Frankrijk)
naar de Ver. Staten
Nederlandse bond van varkenshandela- verklaring uit, waarin werd gezegd
ren hebben gistermiddag na een lang- dat dit niet waar is. Het gaat slechts
De architect
2 febr.
AMSTERDAM.
om vijf planeten, aldus de Franse tect H. Th.
durige vergadering een motie aangenozoon
WlJdeveld en diens
men. In deze motie wordt er ondermeer sterrenkundigen.
planlst-componlst, vertrek.
Wolfgang,
op aangedrongen „de noodsituatie van
Hoe dit ook zij, vele Aziaten zijn Jten donderdagavond van Schiphol voor
de varkenshandelaren op korte termijn ervan overtuigd dat vóór dinsdag erns- een reis van twee maanden door de
onder ogen te zien en te bestrijden." tige dingen zullen gebeuren. In Indië Verenigde Staten.
heeft de conjunctie grote invloed op
Van 1947 tot 1951 heeft de architect
Uit de 'discussies bleek,
vrijwel diverse terreinen van het openbare 'VlJdeveld professoraten vervuld aan
alle varkenshandelaren ln Drente en leven. De effectenmarkten zijn flauw, de universiteiten van Zuld-Californlê en
Groningen verbolgen zijn over de van afspraken op lange
termijn worden Noord-Carollna. Deze laatste universigemeentewege ln het kader
van de niet gemaakt of afgezegd, reserverin- teit heeft het Initiatief genomen vader
mond- en klauwzeerbestrijding vastge- gen voor treinplaatsen worden geannu- en zoon
tournee
WlJdeveld voor deze
stelde onUmettingspriJzen, die variëren leerd en talloze zieken weigeren zich uit te nodigen.
Veertien universiteiten
van f 1.50 tot en met f 5.-. Bovendien ln ziekenhuizen te laten opnemen.
sloten zich Dij dit plan aan. Op elk deis tijdens deze vergadering komen vast
zer Instituten van hoger onderwijs blijte staan, dat de meeste varkenshandeven zij enige dagen voor het geven
laren het op dit ogenblik zeer moeilUk
van „lecture-recltals", waarvoor een
hebben en dat sommigen reeds om fiprogramma is opgemaakt waarin arnanciële steun b(J Sociale Zaken hebben
chitectuur en muziek samengaan.
moeten aankloppen.
Naar «U
ROTTERDAM. 2 febr.
De vergadering is ook bijgewoond vernemen zal de firma Voss, Modedooi varkenshandelaren uit Friesland en magazijnen
een dochterbedrijf van
uit OveriJsel.
de Utrechtse
het C. en A.-concern
vestiging van de DUckhoff-KledingmaDEN lIAAQ, t febr.
Wegens jet eazljnen (vestigingen te Den Haag,
uitbreken van mond- en klauwzeer op Rotterdam en utrecht» In huur verkrijeen bedrijf ia Rietveld heeft de vee- gen. Hierdoor verweft Voss zier een
artsenijkundige dienst een deel van het vast pled a terre ln Utrecht.
De directie van DUckhoff verklaarde
oosten van de provincie Zuid-Holland
tot besmet gebied moeten verklaren. In desgevraagd, dat haar belde vestlglnln IDen Haag en Rotterdam voordit deel Is dus de beperkte ontheffing*
procedure van het vervoersverbod van oplg normaal zullen bleven voortbestaan. Er bestaat geen enkele aanleivarkens van kracht gewirden.
ding om reeds nu tot verkoop van deHet besmette gebied in Zuid-Holland ze bedrijfsonderdelen over te gaan. Het
omvat het deel ten noorden, resp. ten Utrechtse filiaal wordt bovendien niet
oosten van de lijn beginnende op de verkocht maar slechts verhuurd. De
Utrechtse grens langs ue Hollands* he exploitatie van het Utrechtse pand
IJssel tot Gouda en vandaar langs Gou- bluft geheel ln handen van de firma
Omstreek*
DES HAAG, S fpbr.
we en Aar tot de grens met Noord- Dtjckhoff.
de
gisteravond
tien
«einde
kwart
over
holland.
van
Overigens ls de verkoop
de geSchevenlngse
trei..Xoorderkroon",
een
hele Deckhoff-onder ieming reeds heel
Doggershank viste.' dat
lanz een punt van overweging. Voor- ler, die op deoverledene aan boord
de
met een
lopig echter ziet de directie geen re- hij
aanvaard. I)lt wan het
den om haar zaken in Rotterdam en thuisreisslothad
van enige uren van angstidroeve
Den Haag te beëindigen.
ge spanning, niet alleen voor de bemanning van de vissersboot, maar ook voor
Voor haar le- allen, die betrokken «varen
HILVERSUM, 2 febr.
de pobU van
den en belangstellenden organiseert de gingen om het leven te redden
net
De heer Da- volkshogeschool
AMSTERDAM, 2 febr.
een slachtoffer, een bemanningslid, dat
„Drakenburgh"
niël Ruyneman, die ln dr afgelopen der- cyclus van drie weekends
op 10 en overboord was geslagen. De man was
tig laar de Vereniging voor Hedendaag11 februari, 10 en 11 maart en 7 en 8 na lang ln het water te hebben gelegen,
se Muziek alleen neeft geleld, vond de april
1962
order het thema: ~Levheren Kees van Baaren, Koen van Slog- ensbewustzijn en doodsbesef ln het bewusteloos en met een diepe hoofdwond opgehaald.
teren en Rudolf Escher bereid een nieuw menselijk bestaan". Tijdens deze wéékbestuur te vormen. De beide eerstgezal
van
verschilIn het begin van de avond ontving
ends
dit hoofdthema
noemden namen daarin zitting als resp.
lende zijden worden belicht, waarbij radio Schevenineen een dringende boodvoorzitter en secretaris.
als inleider zullen optreden prof. dr. schap van de „Noorderkroon" om hulp
De heer Ruyneman, die zich thans Th. P van Baaren. prof dr. G. C. van van een arts voor de zeeman, die, zoals
meer aan zijn compositorische arbeid Niftrlk, prof. dr J. Stleger, dr. J. W. in de boodschap werd gezegd, reeds
wil wijden, ral echter wel als adviserend Schulte No:-dholt, prof. dr. P. Schoodrie uur bewusteloos was. Onmiddellijk
lid ln het bestuur zitting blUven hebben. nenberg S.J. en Jan Beerends.
is een Duits hospitaalschip, de „Frith—

J. T B WUst
J M W i«t—Sicktngei

dagnijverheidsschool, annex Internaat,
voor de Rijn-, kust- en binnenvaart.
Het voorstel dat een hele voorgeschie17
denis heeft, werd met 24 tegen
(meest socialistische) stemmen aanvaard. alhoewel er niemand ln de raad
was, ale net overtuigd was van de behoefte aan dei» school

MAANT TOT KALMTE

—

Met grote vreugde teven wij
kennis vsn de geboorte van
onze dochter en zusje

aan de behan-

deling van een voorstel tot nodlgverklaring en instandhouding van een r.-k.

Conjunctie van 5 planeten
brengt onrust in Azië

—

in Rijksmuseum

Nederlandse Jeugd Gemeen-

terdamse raad besteed

lieke stichting, terwijl het bestuur van
de katholieke stichting vertegenwoordigd zal z\)n In het bestuur van da dagnijverheidsscholen te Rotterdam. Het
K.O.F. ziet de mogelijkheid nu reeds
aanwezig om met Ingang van 1 september 1962 ruimte hiervoor vrij te maken".
Kort voor de zitting bevestigde het
K.O.F. dit nog eens per telegram aan
de raad.
Door al het traineren blijkt de katholieke stichting pas in 1963 te kunnen beginnen.
Het liberale raadslid mevr. Ir. M. C.
Endert zei, het te betreuren wanneer de
katholieke school bulten K.0.F.-verband
tot stand zou komen gezien de versnippering en de te verwachten kostenverhoging.
De heer mr. C. J. N, v. Dongen (soc.)
wilde het voorstel opnieuw, en wel een
maand, aanhouden om het nogmaals
rustig te kunnen overwegen, een gedachte die door de katholieke woordvoerder
de heer C. F. Kleistrrlee werd verworpen.
Het gaat hier slechts, iet dexe, om de
vraag, of de behoefte aan dese school
wordt erkend en die erkenning is er
van vele kanten. Dat wordt ieif» beves-

S!

NEHROE

Verzameling Ingram

derlandse tekeningen uit de 16de en 17de
waaronder van Hendrik Avercamp. Anton van Dijck, Jan van Goyen
en Albert Cuyp maar strekt zich rok
tot Italië en Frankrijk uit.
Sir Bruce Ingram, die dit jaar 83 jaar
wordt, is sinds 1900 redacteur van The
Illustratcd London News geweest, evenals zijn vader en zijn grootvader, die dit
tijdschrift ln 1842 oprichtte
De universiteit in Oxford verleende
Sir Bnice een ere-doctoraai ter erkenning van zijn verdiensten op het gebied
van kunst en letteren. Zijn liefde voor
de Nederlandse kunst en voor ons land.
dat hij ook als oud-zeiler bezocht, zijn
aan velen hier te lande bekend.

—

Tot lrder» stomme

—

eeuw,

ROTTERDAM, t febr.
Het grootste deel van de middag heeft de Rot-

Narcissenslingers bij
hartje winter

De belde voortvarende dames,
tomaar in hun truitje op de weg om het
rijn werkVoorjaarseffect te verhogen
zaam op het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in Llsse. Drs. Slootweg
had kans gezien om voor een oroef
vroege narcissen te trekken. De dames
vonden het iammer om de bloemen te
laten uitbloeien en ze daarna in de vuilte gooien. Daarom besloten ze
AMSTERDAM. &0 Jan. Van 4 febru- nisbak
slingers te rijgen van de gekopte bloeari tot IS maart zal in het prentenkabinet van het Rijksmuseum in Amsterdam men en die aan voorbijtrekkende auto•en tentoonstelling worden gehouden mobilisten ten verkoop aan te bieden.
van de verzameling tekeningen van Sir
Bruce Ingram en Lady Ingram. Deze
en
werd reeas eerder geëxposeerd ln het

museum Boymans-van Beuningen te
Rotterdam. Z\i bevat ln hoofdzaak Ne-

NODIG-VERKLARING

De voorgeschiedenis dateert van begin vorig Jaar, toen de plannen vaste
vorm hadden aangenomen om deze eerste en enige katholieke school van deze
was
vooral
33 inbraken pleegde. Hij
ac- aard tot stand te brengen, bij voorkeur
de ln Utrecht, enkele inbraken pleegde ln Rotterdam. Men heeft toen een aanhij in Zeist en de Bilt. De misdrijven vrage om nodlgverkla ring ingediend en
werden volgens een vast systeem uituiterlijk ln augustus had de gemeente
gevoerd. Meeste! kwam de man door Rotterdam hierover uitspraak moeten
een bovenlicht de huizen binnen. De of- doen.
ficier had een gevangenisstraf van drie
Er la toen een vertraging ingetreden
jaar en zes maanden geëist
die ertoe leidde, dat het voorstel pas
op de raadsagenda van 18 Januari 1962
kwam. De behandeling werd toen echter uitgesteld tot heden, aangezien het
Koninklijk Onderwijsfonds voor de
dat het vakonderwijs voor
Winkelbetimmeringen, /ZV Scheepvaart,
de schippersjeugd verzorgt, er zich mee
verzocht,
ging bemoeien en de raad
W.C.HULSMANN Jr.
de nodlgverkla ring niet te verstrekken.
RRtXJWt
300'AMSTFRDAM ■ TEI CF JWS7
Het K.O.F. maakte daarbij duidelijk,
dat het waar gewenst het onderwijs op
interconfessionele basis doet geven en
waar nodig ook voor de katholieken bereid is, nieuwe onderwijsmogelijkheden
te creëren als daar behoefte aan blijkt.
Het gaf een overzicht van instellingen
en leerlingentallen waaruit moest blijken, dat zovele katholieken zijn inrichtingen bezoeken.
D* raadsbehandeling werd uitgesteld,
om de raadsleden gelegenheid te geven
de kwestie opnieuw te bestuderen, mede
aan de hand van de door de Stichting
R.K. Dagnijverheidsschool voor de
Scheepvaart verstrekte gegevens. Deze
beschikt over negentig handtekeningen
van katholieke ouders die zich bereid
verklaren hun kinderen aan de nieuw
op te richten school toe te vertrouwen.
Bovendien, zo werd van katholieke zijde betoogd, gaan veel kinderen ongeschoold in de binnenvaart of/en blijven
er veel ln betrekking aan de wal, wijl er
geen katholiek instituut voor opleiding
is, zeer ten ongerieve van de binnenvaart die met personeelsgebrek te kampen heeft.
De Rotterdamse wethouder van onderwijs, de heer A. J. v.d. Vlerk, heeft
toen contact gezocht zowel met het bestuur van de katholieke stichting als
met dat van het K.O.F. Het resultaat
was, dat de katholieke stichting weliswaar bereid was tot samenwerking met
het K.0.F., wanneer dit op voet van gelijke partners kan geschieden, hetgeen
inhoudt, dat eerst op basis van de vigerende wetten de nodlgverkla ring was
aanvaard. Het K.O.F. deelde mede, dat
het bereid is mede te werken aan de
totstandkoming van een katholiek internaat en katholieke dagnijverheidsschool,
maar dan in K.0.F.-verband. Het voegde hieraan-toe: „Zowel het internaat
als de school zullen uitsluitend geleid
worden door het bestuur van de katho-

B. Kr.

—

Katholieke schippers-vakschool kan
thans in Rotterdam beginnen
ONNODIGE TEGENZIN BIJ

Ex-ambassadeur V.S.

Jof", dat zich op een afstand van ongeveer veertig mijl van het Scheveningse
schip bevond, te hulp gesneld,

inmid-

dels reeds via de radio aanwijzingen
gevend wat moest worden gedaan om
de man te verzorgen. Een Deens kuststation seinde, dat een helikopter gereed stond om de zieke zo noalg van
boord te halen en naar de wal te brengen. Kennelijk met het oog op het zeer
slechte weer op zee schijnt men later
van de helikopterhulp te hebben afgezien. In ieder geval steeg een Catalina
van de Deense luchtmacht op en toen
omstreeks tien uur de „Frithjof' de
„Noorderkroon" had bereikt en de arts
aan boord van de treiler was gegaan,
was het Deense vliegtuig daar eveneens, klaar om, als de dokter dat nodig
mocht achten, de zeeman naar de kust
te brengen. Al deze hulp is evenwel
vruchteloos geweest; tien minuten later
werd gemeld, dat het slachtoffer was
overleden.

Voor Westen onaanvaardbaar

WASHINGTON, 3 febr. (UPI)
Uit ZU zeiden: „Duitsland Is al een keer
gewoonlijk betrouwbare kringen In de te veel verdeeld. Nóg een verdelüng
Amerikaanse hoofdstad la gisteren ver- met een soort Danzlg-oplossing
ia onnomen, dat de ambassadeur van de mogelijk en daar kan In het geheel
—

—

—

geen sprake van zün."
Een regeringswoordvoerder ln Bonn
zei, dat wanneer de Russen werkelijk
dit voorstel hebben gedaan, „ons antwoord alleen maar negatief kan zijn."
lIELMSTEDT.
Aan de grens tussen Oost- en West-Duitsland nabU
llelmstedt zün Oostduitse arbeiders bezig een muur te bouwen „op de manier
van BerlUn", zo heelt de Westduitse
politie meegedeeld. Het is kennelijk de
staat tegelUk met Oost- en West-Duitsbedoeling een steenfabriek aan het oog
land het lidmaatschap van de Verenig- te onttrekken, waarin een groot aantal
de Naties te verlenen. Wanneer dit alles Oostduitse politiemannen is gehuisvest.
Julut is, zou het nieuwe Russische voor- De muur ligt tweehonderd meter achter
stel een herhaling van de „theorie van het prikkeldraad van de eigenlijke grens.
de drie Duitslanaen" 'n zeer duidelijke

Verenigde Staten In Moskou, Liewrllyn Thompson, tUdens zijn tweede bijeenkomst (op 12 januari) met de Russische minister van buitenlandse zaken,
Gromyko, een document met voorstellen heeft ontvangen, die niet veel verschillen van de vroegere Kussische pogingen tot het verkrijgen van erkenning
van Onst-Duitsland en het afsnijden van
West-BerlUn van \Vest-I)uitsla nd. Rusland stelt nu voor van West-BerlÜn een
stad-staat te maken en deze nieuwe

vorm betekenen.
Een van de onaanvaardbare kanten
van het voorstel ls het feit. dat hier-

door de Sovjet-Unie en Oost-Duitsland
invloed zouden krijgen op de gang van
zaken ln West-BerUJn, hetgeen de
Westelijke mogendheden en WestDuitsland steeds hebben verworpen.
De Sovjet-Unie heeft reeds eerder een
apart lidmaatschap van de Verenigde
Naties voor West- en Oost-Duitsland
voorgesteld. De Westelijke mogendheden
hebben deze voorstellen steeds verworpen op grond van het feit dat OostDuitsland geen soevereine staat ls, aldus de zegslieden.
Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken leverde gisteravond
geen commentaar op de berichten over
het Russische voorstel. Men is echter
van mening dat het voorstel een van
de onderwerpen van discussie tijdens de
donderdag gehouden derde bijeenkomst
van Thompson en Gromyko is geweest
'

—

Molotov „aan de

beterhand”
MOSKOU, S febr. (UPI)
Uit doorgaans welingelichte bron verluidt heden
—

dat de voormalige Russische premier.
V. M. Molotov, „aan de fc><-'-erhand" |9
Van deze zijcie werd vernomen dat de
71-jarige Molotov, die wegens een hartkwaal werd opgenomen, zich nog steeds
in een ziekenhuis bevond, liet is nog
niet bekend wanneer Molotov het ziekenhuis zou kunnen verlaten. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, die gisteren had gezegd
dat men geen berichten over Molotov
had ontvangen, legde vandaag een verklaring van dezelfde strekking af.
.

Functionarissen
In de leeftijd
EMMEN, 3 febr.
WEST-BERLIJN.
van het Westberlijnse stadsbestuur ver- van €8 jaar en in het 39ste van zijn
wierpen het nieuwe Russische voorstel priesterschap is overleden de zeereerw.
tot het vormen van een stad-staat West- heer J. L. Hassink. pastoor van de St
BerlUn gisteravond als „onmogelijk". Jozef-parochie in Barger Compascuum.
—

—

DE TIJD-MAASBODfc,

ZATERDAG 3 FEBRUARI 1

Tweede
TIJD
Duitse
DE
TV
reportage
DE MAASBODE
over Nieuw-Guinea
Concilie
Het

mag bekend worden geacht
of dit „algemeen" het geval
is blyve in het midden
dat
het door Paus Joannes aangekondigde
Concilie op 11 oktober van dit jaar
begint. Er is al heel wat
over de
komende
geKerkvergadering
schreven en gesproken, maar toch
wordt er telkens weer over geklaagd,
dat het noodzakelijke meeleven van
de gelovigen vrij veel te wensen
overlaat. Dit klagen geschiedt inderdaad niet zonder reden. Het zou werkelijk overdreven zijn te beweren,
dat de algemeenheid van de gelovigen beseft hoezeer het Concilie „hun"
zaak is. Toch is dit een besliste voorwaarde voor het welslagen van deze
grote onderneming. Het gaat immers
om een vernieuwing, een verjonging
van heel de Kerk, om een radicale
verandering van ons levensklimaat.
De Kerk: dat zijn alle gelovigen,
geestelijken èn leken. Ons leven is
vastgelopen in een verstarring, waarin niet alleen de niet-christelijke wereld het Evangelie niet meer herkent, maar waarmee wij ook zelf niet
meer tevreden zijn, getuige het steeds
groter wordende verlangen naar terugkeer tot een zuiver-evangelische
geloofsbeleving. De Verlossingsboodschap vindt
althans voorzover die
van onze levenswijze afhangt
geen
weerklank meer in de wereld, zodat
de Kerk. d.i. „wij", onze zending onder de mensen niet meer naar beho—

—

—

—

Interview met personen 1zowel van
Nederlandse als Indonesische zijde
Sarcastische

de

opmerking

van
commentator

(Van onze Limburgse redacteur)

MAASTRICHT, 3 februari
Voor de tweede keer in veertien
dagen heeft de Duitse televisie
gisteren epn uitgebreide reportage
van maar liefst drie kwartier gewijd aan de kwestie-Nieuw-Guinea, Indonesië en Nederland.
Twee speciale reporters reisden
daarvoor naar Nieuw-Guinea en
Indonesië.
—

Na de algemene probleemstelling en
een schets over de ligging van het om-

streden gebied, dat volgens de Duitse
reporters een'belangrijke sleutelpositie
inneemt tussen Azië en Australië, verschenen president Soekarno en minister
Soebandrio op het beeldscherm. In een
kort Interview verklaarde minister Soebandrio, dat Indonesië al vijftien Jaar
vecht voor de' onafhankelijkheid van
West-Irian. Volgens hem maakt dit gebied deel uit van de vroegere eenheid,
het • voormalige Nederlands-Indië, thans
de Republjek Indonesia. Bij de soevereiniteitsóverdracht in 1945 heeft Nederland dit trouwens nooit bestreden, aldus
minister Soebandrio. Voor Indonesië is
de kwestie Nieuw-Guinea niet zozeer een
zaak van economische of politieke belangen als wel van recht, gevoel en
emotie.

ren kan vervullen.
Daar wij op die manier wezenlijk
tekortschieten
t.a.v. Christus' opdracht aan ons, heeft Paus Joannes
het besluit genomen, door het bijeenroepen van een Algemene Kerkvergadering, die zich op deze onverantwoorde situatie zal bezinnen, hierin
grondig verandering te brengen. Heel
duidelijk heeft hg daarbij gesteld,
dat het Concilie een dringende aangelegenheid is van de hele Kerk en
dat noch hijzelf noch de vergaderende
bisscnoppen in staat zijn die veran„Overigens", zo vervolgde minister
dering te bewerkstelligen als niet Soebandrio in onberispelijk Engels, zU
alle gelovigen daaraan hun volle het met een Nederlands accent, zoals de
reporter enigszins sarcastisch opmerkte,
medewerking verlenen.

Vrije keuze

Melanesiërs

Daar tot nu toe nog te veel aan dit
medewerken en medeleven ontbreekt,
heeft Het Apostolaat van het Gebed
besloten in de tijd, die ons nog scheidt
van de opening van het Concilie, alles in het werk te stellen om in ons
land onder de Katholieken een zo
aan te

mogelijke

Concilie-mentaliteit

kweken. Men wil dit

bereiken
door bp alle denkbare manieren de
juiste voorlichting te geven. Tot nu
toe, zegt men terecht, waren de talrijke publikaties over dit onderwerp,
in hoofdzaak, van informatieve aard

of ze waren bedoeld om de Concilievaders op de hoogte te stellen van
wat er onder de gelovigen aan desiderata leeft.» Voortaan zal er op een
andere wijze over het Concilie behoren gesproken en geschreven te
wflrden. De voorbereidende werkzaamheden gaan gestadig door; men
mag gerust aannemen, dat alles, wat,
waar ter wereld ook, door de gelovigen aan hervormingswensen is geuit,
door hun bisschoppen aan de Conciliecommissies is doorgegeven. In grote
trekken gezien is het wachten nu op
de opening van de Kerkvergadering.

Die wachttijd mag echter niet in steriele onverschilligheid worden doorgebracht. Het gevaar is namelijk zeer
reëel, dat wij straks geestelijk niet
klaar zijn, niet over voldoende innerlijke bereidheid beschikken om de
vernieuwingsvoorstellen van het Concilie Scheel tot de onze te maken.
Daarom is het van vitaal belang, dat
wij ons allen met hoofd en hart grondig instellen op de komende gebeurtenissen. Het is een uitermate gewichtige tijd die wij nu
beleven, een

„Is de republiek gaarne bereid aan de
Papoea's het zelfbeschikkingsrecht na
een periode van vijf a tien jaar te verlenen". De Papoea's zijn volgens spreker verkeerd ingelicht over Indonesië.
„Ten onrechte menen zU, dat in ons land
eeti chaos heerst en dat onze regering
niet In staat zou zijn het land te besturen. Bovendien kannen de Papoea's
in volle vrijheid te zijner tijd zelf beslissen of zU al dan niet deel willen uitmaken van de republiek". Sarcastisch commentaar van de reporter: „Vrije keuze
na tien Jaar bezetting".
President Soekarno werd niet geïnterviewd. Van hem werd slechts een flits
van de bekende rede. uitgesproken op 19
december van het afgelopen jaar uitgezonden.
Wat Nieuw-Guinea betreft verschenen
op de televisie gouverneur Plateel, de
voorzitter van de Nieuw-Guinea-Raad,
een' van de vijfentwintig Papoea-leden
van deze raad, Nicolaas Jouwe, de bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten aldaar, een dienstplichtig militair
uit Kerkrade en een technicus van radio Biak.
Tegenover het vrij pessimistische
commentaar van laatstgenoemde
„Nederland laat Nieuw-Guinea niet
alleen wat de berichtgeving betreft
maar ook op andere wijze alleen;
er heerst hier onzekerheid en NieuwGuinea wordt toch overgedragen aan
—

•

Aan Nederlandse woordvoerder» kwamen dit keer op het beeldscherm wijlen
het K.V.P.-Tweede-Kamerlid Jan Peters,
de fractievoorzitter van de P.v.d.A.,
mr. W. Burger, dr. P. Hijkens en de
staatssecretaris mr. Bot. De beide Kamerleden poneerden de stelling, dat Nederland Nieuw-Guinea binnenkort zal
kwijtraken.

Loterij
Mr. Burger vergeleek de kwestie
met een loterij met uitsluitend negatieve kansen voor Nederland. „Zelfs
wanneer ons land het gevecht om
Nieuw-Guinea zal winnen, dan is dit
nog geen echte winst", aldus mr. Burger, „aangezien men reeds de dag erna toch weer zal gaan praten over
onderhandelingen met Indonesië". Gezien deze uitlatingen, welke, aldus de
suggestie van de reporter, gedragen
worden door het grote publiek in Nederland, dat misschien wel ter wille
van het toekomstige lot van familieleden in Nieuw-Guinea op het standpunt staat: „overdracht van NieuwGuinea liever vandaag dan morgen",
vroeg de verslaggever zich af: „Waar-

Veeg uit de pan

Nederland kreeg een veeg uit de pan
een der reporters opmerkte, dat
de Papoea's nog steeds in het stenen
tijdperk leven en dat ons land veel te
weinig voor de ontwikkeling van de bevolking in Nieuw-Guinea heeft gedaan.
Een loffelijke uitzondering vormt de Missie, die met het christendom ook het
onderwijs heeft gebracht.
Tussen de verschillende Interviews
door werden flitsen uitgezonden van oorlogsvoorbereidingen ln Djakarta, waar
drie miljoen vrijwilligers Baar staan om
West-Irian te bevrijden, aldus de Duitse
televisie, als ook in Nieuw-Guinea, waar
Papoea-bataljons ln opleiding zijn onder
leiding van Indonesische officieren in
ballingschap.
Aan het slot van de reportage legden
de samenstellers aan de kijkers deze
vragen voor: hoelang nog zullen de Papoea-vlag en de Nederlandse driekleur
op Nleuw-Guinea wapperen, hoelang nog
zal de Papoe-bevolking haar nationale
hymne, gecomponeerd door een Nederlander, zingen? Zullen de Papoea's zelfstandig worden of zal Indonesië 'n eind
maken aan het bestaan van de laatste
kolonie van Nederland in het Verre Oosten?
toen
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Weduwe omgekomen
door gasvergiftiging
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BEMINDE DIOCESANEN.
en Uw ailer
bezorgdheid gaat uit naar de tijdige
bouw van nieuwe kerken in de vele nieuwe woonwijken.
Nog steeds moeten er vele kerken gebouwd worden om
ons Geloof onder ons volk te bewaren en te verdiepen.
God zoekt hiervoor de medewerking van ons allen. Uw prijzenswaardige offervaardigheid in het verleden worde zo intens
mogelijk voortgezet. Zeer bijzonder voor de collecte, welke
morgen in alle kerken en kapellen van ons land wordt gehouden.
Deze Kerkenbouw-zondag kan alleen dan geslaagd worden
genoemd, wanneer door een vernieuwde belangstelling een ieder
ook zijn wekelijkse bijdrage zal opvoeren tot een opbrengbare

Onze

—

—

verhoging.
Niemand is er ooit armer door geworden, wanneer hij gaf aan
God of aan Zijn kinderen.
Er is kerkennood en dus zielennood.
Helpt Uw Bisschoppen: de toekomst van Uw kinderen, van de
Kerk in ons land is ermede gemoeid.
De Aartsbisschop en de Bisschoppen
van

Fanfani van Italië, die zojuist tifn ontslag heeft aangeboden aan president
Gronchi, lijkt niet erg onder de indruk alt hij het Quirinaal verlaat. Met een
brede armzwaai en «en zonnige glimlach duidt hij iets in de verte aan. Het perspectief van de jaipertura a sinistra"?
Premier

(Van onze Romeinse correspondent)
3
ROME, februari
De Italiaanse premier, Fanfani, heeft
gisteravond aan het staatshoofd
het ontslag van zijn kabinet aangeboden. President Gronchi heeft
zyn beslissing in beraad gehouden
en de regering verzocht voorlopig
haar werkzaamheden voort te
zetten.
—

De ontwikkeling na het congres van
de Democrazla Cristianaln Napels,
dat deze week besloten werd. neemt
op deze
een zeer «nel verloop.
Op 29 Januari, de openingsdag van
het congres, zegden van de in de
regering samenwerkende centrumpartijen de sociaaldemocraten en de
republikeinen hun steun aan de regering op. Krachtens de gemaakte
afspraken zou de coalitie vervallen,
zodra een van de deelnemers deze
zou opzeggen. FeitelUk, zij het niet
formeel, begon dus reeds op de 29ste
de kabinetscrisis. Over de officiële
vorm om deze te doen ingaan waren
de meningen nog verdeeld.
Fanfani heeft echter niet gewacht en
direct na zijn terugkeer uit Napels de
ministerraad bijeengeroepen, die gistermiddag tot onmiddellijk ontslag besloot. De president van de republiek
begon terstond met het wettelijk voorgeschreven overleg.
De partijen, die in de toekomst gaan
samenwerken in de centrum-linkse
richting: christendemocraten, sociaaldemocraten en republikeinen,
naar
verwacht wordt gesteund door de
Nenni-socialisten
naar
(„opening
links"), zullen het eerst eens moeten
worden over het regeringsprogram,
vóór men tot de vorming van een
kabinet kan overgaan.
Aangenomen dat men erin slaagt tot
een akkoord te komen, staat het nog
niet vast op welke wijze de Nennisocialisten de komende regering zullen
steunen. Zij kunnen dit doen door na

de Inaugurele rede van de nieuwe premier in het parlement vóór het kabinet
te «temmen, terwijl zij zich ook van
stemming kunnen onthouden. In beide
gevallen behaalt dan de regering een
ruime meerderheid.
Wie de toekomstige premier zal zijn,
is niet bekend. De mogelijkheid, dat het
staatshoofd Fanfani opnieuw met de
vorming van een regering zal belasten,
Ujkt niet uitgesloten.

(Advertentie)
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KATHOLIEKE XERKENBOUW NEDERLAND
TE UTRECHT
desgewenst met vermelding „bestemd voor
kerkenbouw in het bisdom

tenlandse Zaken heeft gisteravond mee-

gedeeld. dat aan een chartervliegtuig
van de K.L.M. toestemming; is verleend

op verschillende
Amerikaanse burgervllegvelden 110 Ne-

met

tussenlandingen

derlandse militairen naar Nederlands
Meuw-Gulnm te vervoeren. Zoals reeds
in een deel van onze vorige oplage gemeld U het toestel, de Dc-8 PH-DCM

Uunant", gistermiddag van
„llenry
en llonoeSchiphol vla Anchorage
loeloe naar Blak vertrokken. Het vliegtuig vliegt gewoonlijk voor de Venezolaanse maatschappij VIASA en vertoont daarom aan de ene zUde de kleuren van deze maatschappij en aan de
andere zijde die van de K.LuM.
LJncoln White, de woordvoerder
voor het State Department,
verklaarde, dat de Nederlandse regering de belofte had gedaan dat de soldaten in
burger zouden reizen en geen wapens
bij zich zouden hebben. Hij zei voorts:
„Wij jebben de verzekering gekregen,
'

het medelijden

Paleis van justitie op
Oostplein in Den Haag

onze Haagse redactie)
DEN HAAG, S febr.
Minister Beer»
man heeft in overleg met mnister Van
Aartsen besloten een terrein gelegen ia
het Bezuidenhout aan het toekomstige
Oostplein te bestemmen voor het nieuw
te bouwen paleis van justitie.
In de memorie van antwoord aan de
Eerste Kamer zegt de bewindsman het
te betreuren, dat met de bouw van het
nieuwe paleis van Justitie nog steeds
geen aanvang ls gemaakt. i„Dit houdt
onder meer hiermede verband, dat tegen
de daarvoor bestemde plaats In het Bezuidenhout van verschillende zijden ernstige bezwaren ztjn gemaakt. Gelet op
deze bezwaren ls
of het mogelijk is

opnieuw onderzocht
het nieuwe paleis te
bouwen op het terrein aan het Korte
Voorhout. Na uitvoerig onderzoek ls gebleken, dat de beschikbare ruimte daar
niet voldoende is".

Binnenkort mededelingen
over Baarnse moordzaak
Mogelijk weldra ontzegging
rijbevoegdheid voor het leven
Vooronderzoek
Planta-affaire
nog niet gereed
(Van onze

Haagse redactie)
DEN HAAG, 3 febr.
Minister Beerman van Justitie zal «eer binnenkort
uitvoerig* mededelingen doen aan de
Tweede Kamer over de
Karnton
Baarnse moordzaak.« De bewindsman
zegt dit toe la de memorie van - antwoord op het voorlopig verslag van de
Eerste Kamer over de b?(rotinr van
Justitie voor 1962. Deze mededelingen
zullen betrekking hebben op het onderzoek, dat de procureur-generaal bU het
Amsterdamse gerechtshof, mr. 11. K.
de Zaaüer, heeft ingesteld naar de gang
van zaken bU drie geruchtmakende
affaire. Het rapport, dat de resultaten
van dit onderzoek bevat, is reeds enige
weken by de minister.
Over een andere eveneens geruchtmakende zaak, de zogenaamde Plantaaffaire deelt de minister mee, dat de
rechtercommissaris, die belast is met
de behandeling van strafzaken in het
arrondissement Rotterdam, het vooronderzoek nog niet heeft kunnen afsluiten, omdat de door hem benoemde deskundigen nog geen verslag hebben uitgebracht „Eerst na sluiting van het
gerechtelijk vooronderzoek zal de
Justitie een standpunt kunnen bepalen met
betrekking tot verdere vervolging.''
De opheffing van de personencontrole
aan de zuidgrens van ons land, zo
merkt de bewindsman elders op, en de
uitgebreide liberalisatie van het reizigersverkeer hebben tot gevolg, dat
zich veel meer vreemdelingen dan vroeger tijdelijk in ons land bevinden. Het
aantal ongewenste vreemdelingen in
ons land is daardoor ook toegenomen,
„maar minder dan het sprongsgewijs
oplopend aantal inreizen zou doen vermoeden. Er wordt naar gestreefd dit
euvel te beperken door de daarvoor in
aanmerking komende autoriteiten te
instrueren ongewenste vreemde
elementen door intensievere controle in
het binnenland op te sporen en over de
grens te zetten."
Voorts verklaart minister
Beerman, dat nieuwe aanvragen van oudSpanjestrtJders om teruggave
van
het Nederlanderschap slechts in overweging zullen worden genomen, als
na onderzoek zou blijken, „dat de
betrokkenen van hun extremisme,
dat destijds aan hun naturalisatie in
de weg stond. zyn bekeerd."
Naar aanleiding van vragen over het
personeelstekort bt) de rykspolitie zegt
de bewind sm&n, dat hH de voorgenomen maatregel de minimum leeftijd
waarop een politiekandidaat kan worden aangesteld te verlagen ziet als een
belangrijk middel om te trachten de bestaande tekorten in te lopen. Naast de
—

,

tussenlandingen van
KLM-chartertoestel
WASHINGTON, 3 febr. (Reuter. UPI)
Het Amerikaanse ministerie van Bui-

en

—

Wie niet in de gelegenheid is zijn gave op de
collecteschaal te schenken of wie een extrabijdrage wil zenden, kan gebruik maken van

Amerikaans verlof voor

—

Nederland

Molotov

Ons antl-communisme leidt er toe,
dat wij geneigd zijn, wat de machthebbers in Rusland doen zonder meer
te veroordelen en aanstonds partij te
kiezen voor hun slachtoffer!. WU hebben er ons op betrapt, dat, als wü de
berichten lazen over de wederwaardigheden van de heer Molotov, wjj
bereid waren, hem onze sympathie te
schenken. Doch de heer Molotov als
Stalinist moet natuurlijk van oordeel
zün, dat ztjn tegenstanders hem van
hun overtuiging uit, dat hij een vijand
Is van het communistisch heil, lang
niet hard genoeg aanpakken. Indien
de man beklagenswaardig is, dan kan
dat alleen ztjn, omdat men hem te zeer
ontziet.
Men moet even aan de figuur wennen, doch waarlik, hier is medelijden
slechts op ztjn plaats, omdat men te
goed voor iemand is.

(Van

*

naar

Tijdspiegel

KERKENBOUWZONDAG
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Lege sloep van
Berta Kienass
aangespoeld

S febr.
GisterDEN
allerernstigste bezinning avond isHELDER,
een sloep van de Duitse treiop de taak van de Kerk
onze ter „Berta Kienass*' aangespoeld op
tegenover de totale hedentaak
de Vliehorst bij Vlieland. De sloep was
daagse toestand in de wereld. Wij onbemand. Mast, roer en zeil waren in
zullen ons moeten doordringen van tact. De wijze waarop bet 496 ton meomgebouwde
onze fundamentele verantwoordelijk- tende tot kustvaarder
schip woensdagavond bij het eiland
heid voor de toekomst. De hiërarchie Texel
is vergaan, is nog steeds niet bezelf gaat ons daarbij voor. Aan ons kend. Ken „Grumman Tracker" van
is het nu uit te maken, of wij
in vliegbasis Valkenburg heeft gisteren
bereid zijn de leiding nog eens de zee ten noorden van dit
echt geloof
van Paus en bisschoppen te volgen eiland afgezocht, doch tevergeefs. Ken
door in de meest letterlijke zin van man van de bemanning en een kind
van vijf jaar worden nog steeds verhet woord de a.s. vernieuwingsmaat- mist.
Men heeft de hoop opgegeven
regelen in ons persoonlijk leven ge- hen nog in leven te vinden.
stalte te geven. Daar gaat het uitDe tien stoffelijke overschotten, die
eindelijk om. Natuurlijk moeten wij
dusver zijn gevonden, zijn opgebaard
tot
bidden voor het welslagen van het ln de hal van de Joodse begraafplaats
Concilie. Maar als wij niet echt exis- in Hul«duinen. Eén der lichamen was
tentieel meeleven met wat er bin- ernstig verminkt. Enkele andere slachtnenkort in Rome gebeuren gaat, als offers droegen nachtkledij. Op grond
neemt men aan dat het ongewü dat niet aanvoelen als iets wat hiervan
ons individueel èn als gemeenschap luk onverwacht ls gebeurd.
De rederij SpUethof ln Amsterdam,
ten nauwste raakt, dan blijft ons
die zoals bekend ln Nederland de bebidden, zelfs indien dit massaal en langen
van de Duitse eigenaar beharvurig geschiedt, in wezen een leeg tigt, heeft een opgave verstrekt ,van
gebaar, waarbij wij niet persoonlijk de personen, die zich vermoedelijk aan
betrokken zijn.
boord van het schip hebben bevonden.
deze lijst komen de volgende naOp
Het ia daarom van het allergrootste men voor van kapitein Herbert Nissen
belang, dat wij van nu af een echte (33), eerste stuurman Hermann MarConcilie-mentaliteit in onszelf aan- lens <52), dé machinist Konrad Bükars,
bert Dahlmann <28),
kweken. Er moet veel meer onder- de matrozen Al
Robin <21) en Kurt Breze <27)
ling over gesproken worden; wü moe- Harald
de steward Gerhard Wichert <25),
ten gaan beseffen, dat het Concilie en
de echtgenote van de kapitein Edith
voor ons en voor de wereld letterlijk Nissen <30), de echtgenote
van de
een levenskwestie is. Het gaat er eerste stuurman Mevr. Mariens <«5),
immers om de Kerk, di. onszelf, zó haar zoon Peter <1«) en twee andere
zuiver het „gelaat van de Heer" te kinderen van resp. 8 laar en van 14
doen weerspiegelen, dat zijn Verlos- maanden, waarschijnlijk kinderen van
singsboodschap voor de verdwaalde de kapitein.mensheid een dwingende aantrekkelijkheid krijgt. Wereld en mensheid moeten God terugvinden! Daarbij dienen wij dan tevens te bedenken, dat, zoals Künig zegt, naar de
opvatting van Paus Joannes de her(Van onze correspondent)
eniging der gescheiden Christenen
is
aan
de
interne
katholieke
gebonden
VUSSINGEX, 3 febr.
In Goes heeft
hernieuwing, tot welke het komende xich een geval van (uv«r|ifti(inK voorConcilie een essentiële bijdrage moet gedaan, waarvan de alleenwonende *8leveren. Het behoeft toch wel geen jarire weduwe M. E. Fukken-de Wit het
nader betoog, dat, in het licht van de slachtoffer Ia geworden.
Het stoffelijk overschot werd dondergenoemde feiten, onze verantwoordag door de politie aangetroffen. Het
delijkheid enorm is.
slachtoffer was toen reeds minstens een
dag overleden. Op het moment, dat de
alleenstaande vrouw werd gevonden,
stroomde het gas nog langzaam de kamer binnen uit een vlak by de vloer
aangebrachte gasleiding. Uit de reconstructie van dit ongeval ls gebleken, dat
de bejaarde vrouw heeft geprobeerd een
tafel te verzetten. Vermoedelijk heeft
een tafelpoot bfl deze handeling het gaskraantje een kwartslag omgedraaid,
waardoor het gas de kamer kon binnenII 1 _ƒ MINTHOiMUKTS
dringen.
TejJen
hoest
en
l
I1
frappant^C|j^
Uitwerking
V
Australië
In 1961 zUn 127.632 Immigranten ln Australië aangekomen. 8,4
procent minder dan in 1960
(Rtr)

tijd

—
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goed

om draagt Nederland het omstreden
plaatste de Duitse TV
gebied dan niet over".
van gouverneur Plateel,
volgens wie Nederland zal trachten
Staatssecretaris
mr. Bot beantwoordeen vredelievende oplossing van het de d«we
vraag: in die zin: „West-Nieuwgeschil te bereiken.
Guinea Is bij de Itonde Tafel Conferentie
De president van de Nieuw-Guinea- absoluut afgezonderd van de republiek
Raad merkte op, dat Nieuw-Guinea geen en voort* dient men te bedenken, dat
kolonie is en dat de bevolking zelf moet de Papoea's krachtens het volkerenkunnen uitmaken of men zelfstandig wil recht recht hebben op zelfbestuur."
worden of niet. Met deze zienswijze was
Ook de mislukte Invasiepoging van Inde Papoea-vertegenwoordiger Nicolaas
donesië kwam ter sprake, volgens de
Jouwe het eens. liy voegde hier nog reporters
is het resultaat hiervan, dat
aan toe, dat de Papoea's geenszins wenIndonesië thans voorzichtiger is geworsen te behoren tot de republiek Indoneden en minder dreigt. Gouverneur Plateel merkte in dit verband op, dat er
„W'U z(jn geen Indonesiërs", aldus de geen aanwijzingen bestaan voor een groheer Jouwe, „maar Melanesiërs en be- te agressie, maar dat Nederland de
horen niet tot de republiek. W(j zijn een geëigende maatregelen heeft getroffen
ander ra», bezitten een eigen cultuur en om zich tegen een eventuele aanval te
houden er eigen leefgewoonten op na". verdedigen. „Hierbij zal de Jungle onze
Een vrijheid zonder vrij te zijn is be- grote bondgenoot zijn", aldus de bevellachelijk, co vervolgde de heer Jouwe, hebber van de Nederlandse strijdkrachdie voorts van oordeel is, dat Nieuw- ten. Een uit Kerkrade afkomstige miliGuinea pas na verloop van tijd, wanneer tair merkte lakoniek op: Indonesië is
het economisch meer zelfstandig Is ge- bang om ons aan te vallen".
Van het interview met dr. Rijkens
worden, over zijn toekomst zal beslissen.
„De Papoea's willen met rust gelaten zei de Duitse reporter, dat er voor betrokkene geen Papoea s bestaan, maar
worden en zij staan erop, dat Indonesië, dat gesteund wordt door communis- alleen maar zakelijke belangen.
tische landen, dit verlangen respecteert", zo zei hij.

Indonesië"
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dat deze mannen slechts de aflossing
vormen van troepen, die reeds uit
Nieuw-Guinea zijn vertrokken en niet
een versterking van de daar aanwezige strijdkrachten."

White zei verder nog, dat de Amerikauise politiek in het geschil tussen
Nederland en Indonesië ongewijzigd is
gebleven. „Daar beide landen goede
vrienden van de Verenfge Staten zijn,
hopen wij, dat de partijen tot elkaar kunnen komen en een vreedzame oplossing
voor het Nieuw-Gulnea-probleem zullen
uitwerken."
Amerikaanse functionarissen hebben
verklaard, aldus meldt Reuter, dat het
transport van de Nederlandse militairen
„geen ongebruikelijke procedure" is en
ook in het verleden wel eens heeft
plaatsgehad. Voor «over zij wisten, heeft
Nederland Amerika geen mededeling
gedaan van plannen om langs dezelfde
route nog meer militairen over te brengen. Tot dusver zou in Washinton geen
protest van Indonesië zijn ontvangen.

wervingsactie, die dit
gezet zal door een

Jaar wordt voortversnelde

motorise-

ring gepaard gaande met het beschik-

baar stellen van meer verbindingsmiddelen de behoefte aan personeel enigszins kunnen worden gecompenseerd, zo
wordt opgemerkt. Volgens
minister
Beerman heeft zJJn ambtgenoot van
Defensie er voorshands bezwaar tegen
medewerking te verlenen aan vrijstelling van eerste oefeniing voor politiekandidaten, omdat de betrokkenen niet
kunnen worden gemist voor indeling by
en encadrering van de parate onderdelen tijdens het tweede gedeelte van hun
eerste,militaire oefening. .De suggestie
om de< politie-kandidatea hun • dienstplicht by de Koninklijke Marechaussee
te laten verrichten is niet voor verwezenlijking vatbaar, omdat het aantal
voor
plaatsen
dienstplichtige marechaussees verhoudingsgewys
slechts
gering is. Anderzijds zou de marechaussee in geval van oorlog niet over de betrokkenen kunnen beschikken aangezien zy in verband met hun vrijstelling
van opkomst by mobilisatie by de politie hun werkzaamheden biyven verrichten. Een ontwerp verkeersregels

van prof. Beiinfante berust, ro deelt <le
bewindsman verder mee in de memorie van antwoord, reeds enige
tüd bU
de Raad voor de Waterstaai, die daarover advies zal uitbrengend Hetzelfde
geldt voor een nieuwe wegenverkeerswet.

De minister stelt zich voor b|] een
bepaalde recidive situatie de mogelijkheid te openen van ontzeggen van rifbevoegdheid

om motorrijtuigen te txv

sturen voor het leven.

Een dergelijke
regel la volgens minister Beerman opgenomen in het ontwerp van prof. Beiinfante. De maatregelen van wetgevende en organisatorische aard, die nodig zullen z(jn voor de invoering in het

gehele land van het systeem van de zobetaalde waarschuwingen,
zullen, zo wordt verzekerd, tijdig voor
de aanvang van het komende zomerseizoen hun beslag hebben gekregen.
Over het toelatingsbeleid voor da
spijtoptanten merkt ais bewindsman nog
op, dat de commissie, die hem hierover
adviseert thans wekelijks dertig dossiers in behandeling r.eemt, terwijl ook
• van afdoening plaats
genaamde

bespoediging

Engeland
De geschatte kosten voor
de Engelse raket met atoomkop „Blue
Steel" zijn van 12,5 miljoen pond sterling ln 1935 tot 60 miljoen pond in 1980
gestegen. De raket, die onder de vleugels van bommenwerpers zal worden
vervoerd, is nog niet in gebruik geno
—

men.

.

>

(Reuter)

(Advertentie)

Rustig oud met OLVEH pensioen.
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Kunstminnares in Tilburg
De
Kunstkring

Tilburg

hee/t

afscheid geno-

men van haar
voorzitster mevr. J.
van de Mortel-Houben die meer dan
veertig jaar dit cultureel genootschap
heeft geleid. Mevr.
Van de Mortel is geboren 12 maart 1887
te Tilburg in hetzelfde huis waar ze
nu nog woont. Nadat
zij dt lagere school
in haar geboortestad bezocht had,
ging zij naar de
Normaalschool - in
Roosendaal. Reeds
in die tijd legde zij
een grote belangde
voor
stelling
beeldende kunsten
aan de dag. Zij nam
op jeugdige leeftijd
schilderlessen. Toen
zü haar studie in
Roosendaal had beëindigd ging zy naar de middelbare school te Meehelen
in België. Ook hier bekwaamde mevr. Van de Mortel zich in de schilderkunst. Het was echter niet alleen de beeldende kurut die haar aandacht had,
ook de toonkunsten behoorden tot het brede terrein van haar interesse. Daartoe volgde zij muzieklessen aan het conservatorium in Brussel waar zij les
ontving van de bekende Belgische professor De Smet Ook nam zU lessen
in de spraakkunst waarvan zij later b\j haar spreekbeurten veel profijt zou
hebben. Na een verblijf in Londen ging mevr. Van de Mortel naar het zonnige Zuid-Frankrijk waar zij aan de Middellandse zeekust inspiraties opdeed
voor enige schilderwerkjes. Zij was toen negentien jaar. Parijs was echter
de stad die de grootste plaats in haar hart zou innemen. Hier maakte zij
kennis met de opkomst van de impressionisten waaronder Toulouse-Lautrec.
Zij verbleef veel in deze prachtige stad omdat haar jongere zuster aan de
Sorbonne studeerde. Nadien maakte mevr. Van de Mortel kennis met alle
beroemde Belgische schilders van haar tijd, met name baron Opsomere,
Ensor en Jacob Smits. In 1915 heeft zij in Tilburg de kunstkring opgericht.
Na 1918 begon men met het organiseren van tentoonstellingen; in het
begin nog met werken welke in het bezit waren van de oprichters-leden.
Aan de expansiedranq van de kring werd een halt toegeroepen door het gebrek aan tentoonstellingsruimte. Uiteindelijk kreeg men vaste voet in d•
bovenzaal van de katholieke leeszaal in Tilburg waar de kring tot aan de
tweede wereldoorlog exposeerde. Bekende tentoonstellingen van die tijd
uwen de werken van Jan Sluiters en Tom Kelder. De belangrijkste matifestatie was.na 1945, de tentoonstelling „Oude kurut in Brabant* bezit".
waarvan mevr. Van de Mortel de leiding had. Na de oorlog heeft de Kunstkring Tilburg een tweede organisatie in het leven geroepen nX .Vrienden
van de Kunstkring".
Mevr. Van de Mortel heeft niet alleen een belangrijke rol gespeeld in
het kunstleren maar ook rer, daar buiten. AU belangrijkste functies mogen
wij vernoemen: voorzitster Stichting '40-'45, oprichtster en voorzitster van
het Katholiek Vrouwengilde, voorzitster van de Sacramentenvereniging,
van de tehuizen voor ongehuwde moeder en haar kind. Haar grote verdiensten liggen vooral in de moeilijke oorlogsjaren. In die tijd heeft zij vel•
kunstenaar* moreel en materieel vooruit geholpen. Bovendien heeft deze
sociaalvoelende vrouw aandeel gehad in de verzorging van de rieken en
krijgsgevangenen. Haar aandeel in de verzetsbeweging was niet onbelang-

Mevr. J. v. d. Mortel-Houben

Vele hoge onderscheidingen getuigen van de grote waardering en
voor het vele tcerk dat deze vrouw voor de Nederlandse samenleving
verricht. Direct na de laattté wereldoorlog heeft de Belgische Kroon
onderscheiden met de Kroonorde van België, waarin z\j tot officier

dank

heeft

haar
werd
benoemd. Kort daarna volgde de benoeming tot officier in de orde van
Oranje-Nassau. Verder werd haar het Grootkruis van verdienste van het
Rode Kruis verleend, alsmede het erekruis van de verzetsstiehting '40-'45.
Daarna volgde nog een erekruis en de herdenkingsmedaille van Kamp Vught
benevens de ere-penning van de stad Tilburg. Bovendien werd haar het
gouden kruit „Pro Ecclesia et Pontifice" verleend.
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Amerikaanse paters, George
Robert W.
Gleason BJ. schreven tezamen een
boek, dat In het Nederlands werd
mi
vertaald en - bewerkt, en onlangs verscheen onder de titel! „Do psychologie
van de menselijke zwakheid" 1).; Wat
de eea schreef en' wat de ander, en
welke Invloed de vertaler had op de
tekst en op de bibliografische aanvullingen, is: niet met zekerheid vast te
stellen. Wel is zeker, dat het boek
in eerste instantie gericht is aan ziel-

Twee

Hagmaier C.B.P. en

zorgers.

Het eerste hoofdstuk, over gevoelsleven en gedrag, is zoveel als een dieptepsychologiscne inleiding en is Freudiaans getint. Het tweede is eerder op
de denktrant van Rogers afgestemd. De
zielzorger wordt hier getekend als gesprekspartner. We lezen in dit hoofdstuk, dat pastorale counseling de toepassing is van psychologisch inzicht
samen met een heilzame uiteenzetting
van de christelijke waarheder. en de onpeilbare invloed van Gods genade, op
ae zielzorgproblemen waar een priester
mee te maken krijgt. Wat nu volgt is
behoudens enkele eigen accenten,
Röling
.
schreef opmerkingen
Professor B. .V. A.
en verbindingsregels
een bijdrage „De wetenschap van een bloemlezing uit het boek en dus voor
de oorlog", waarin er voor gepleit rekening van de auteurs en de bewerwordt, de technieken en de inzich- ker(s).
••

—

—

—

king.
Tegenover de twee wetenschappelijke bijdragen staan twee stufeken

verhalend proza. A. Albert» «tond

een verhaal af ,J3e nachtegalen van
de keizer", dat beter geschreven ie
dan het inhoudrijk is; . Albert Hel-

man schreef een soort vie romancie
over Hemingwag, een prozastuk dat

in zyn lyrische bewogenheid en vrijmoedigheid va» interpretatie evenals in de wijze van schrijven ouder-

wets aandoet. „Dood in de voormiddag" zou uitstekend gepast hebben
in de twintiger. Jaren. Men leze
slechts de laatste alinea om < zich
daarvan te. overtuigen: „De wereld
erkent, dat ze een van haar grote
schrijvers verloren . heeft. Hij was
da woordvoerder ■by : uitstek van
een harde, dappere, verloren generatie. De laatste dieren van de steppe en de wildernis hebben. maar
heel even hun oren bewogen. Een
paar stieren rr.et opgeheven staart
trokken onleesbare tekens in het
zand. Alleen de haaien die er nog
zijn, hebben niets gemerkt evenmin als de soldaten die klaarstaan
om eenyieuwe oorlog te beginnen."
Poëzie if 'er r in' dit I nummer «Ie
het •«are van drie' generaties.' Ed.
Hoornik.. redacteur ■ van. „De Gids",
keert in een groot gedicht, ,J)e
vis"' terug naar zyn ■ epische werk
van vóór de oorlog, met alle Nijhoff-reminiscenties van dien. Bij
publikatfe in boekvorm zal het gedicht vanzelfsprekend uitvoerig ter
sprake komen. Verder is er een gedicht van Vroman, „Voor het verdampen" getiteld. Het sluit op wonderlijke wijze aan by de beschouwingen van. professor Röling.' Van
Hans Andreus -'erden twee vezen

De dubbele taak van de priestercounseler is die van therapeut en van
docent. Counseling komt kort gezegd
neer op de kunst van h<: luisteren,
leren wat men niet moet zeggen, belangstelling voor en aanvaarden van de
cliënt als een medemens met een probleem.
Als ik het goed begrepen heb.
de
tekst laat echter ook . andere vermoedens toe
móet de priester een minimum (psychologische) opleiding hebben
gehad om psychische stoernissen te
kunnen onderkennen en ernstige gevallen naar specialisten te kunnen verwijzen. Een stapje verder is hij. als hU
het non-directieve lulsterproces beheerst, begrip kan opbrengen voor de
client en hem,' waar nodig, kan bemoedigen. De counseler uit de school
van Rogers, die volledig is opgeleid,
is een echte specialist.
De geestelijke mag nooit vergeten,
dat hij eerst priester is en dan counseler.. Er is maar zelden reden, aldus
de auteurs, waarom de priester-counseler niet een onderhoud zo mag regelen
als andere specialisten (bijeenkomsten
volgens afspraak, aantekeningen maken
over persoonlijke gegevens, familieachtergrond, etc.). .
Achtereenvolgens worden dan behandeld de problemen rondom - onanie, homosexualiteit, alcoholisme en
scrupulositeit. Counseling van homosexuelen door een niet-deskundlge is
gevaarlijk en zinloos. De gewone
priester kan echter veel bereiken als
steunend counseler. Indien mogelijk
moet een homoaexueel," die voortdurend recidiveert, verwezen worden
naar een psycholoog of psychiater.
(Op blz. 231 staat overigens, dat het
probleem van de homosexualiteit er
"

—

1

ten van alle wetenschappen te richten op 'het vraagstuk van' oorlog en
vrede,'-teneinde de verschrikkelijke
impasse waarin de wereld verkeert,
te doorbreken. Professor' dr. P. J.
Bouman gaat uitvoerig in op de benparen die vooral van wetenschappelijke zijde z\jn ingebracht tegen
z{jn 'Jongste publikatie, het vorig
jaar verschenen ïJn de ban der geschiedenis". De derde medewerkende hoogleraar, prof. dr. Th. P. van
Baaren, verzorgde een boekbespre-

Barschai en Heinrich Talalian, altviool
en Mstislav Rostropovitch en Sviatoslav
Knoesjevitchki, cello, het op grammofoonplaten opgenomen Strijksextet in d
kl. t. opus 70 van Tschaikowsky. Om
kwart over elf besluit Bernard Bartelink
de cyclus orgeluitzendingen onder de
titel „De klankschoonheid in onze kerken" met bespeling van het orgel ln da
Petrus en Pauluskerk te Haarlem. Om
half drie zondag middag voert de violist
Jacob van der woude„ aan de piano begeleid door Jan Nederpelt. de Frühlings.
sonate van Beethoven uit.
Via • de AVRO-microfoon kan men
zondagavond om vijf over acht luisteren
naar de op grammofoonplaten opgenomen operette „Der Zigeugerbaron" vaa
Joh. Strauss, uitgevoerd door solisten,
het Weens Kamerkoor en het Weens
Symfonie Orkest onder leiding van Rudolf Moralt. In de rubriek „Rijkdom
der welluidendheid" worden om tien uur
werken uitgevoerd van Liszt. Schumann
en Schubert.
dijk.
Gezamenlijke reportages van het EuAVRO, KRO. VARA en VPRO tenropese
kampioenschap hardrijden op de
(13.00
uur)
rechtden zondagmiddag
een
te Oslo kan men zondagmiddag
schaats
streekse Eurovisiereportage uit van de achtereenvolgens
horen om half drie via
internationale indooir-tenniskampioende zender Hilversum II en om vier uur
schappen
van Duitsland in Bremen, via
Hilversum L
waarbij Willem O. Duys het commentaar spreekt, om 16.00 uur gevolgd door
een Eurovisiereportage van de internationale cross, die wordt gelopen in Hannut In België met commentaar van Roger
Moens. Tenslotte <16.45 uur) kan men
kijken naar een directe reportage van
het Nederlands kampioenschap biljarten
ere-klasse driebanden dat wordt gehouden in het Gebouw voor K. en W. te
Utrecht Commentator is Ben de Graaf.
Na het NTS-Journaal en het gezaVoor de KRO-mlcrofoon spelen zonmenlijke sportprogramma zendt de KRO dagavond om vijf vóór half tien Leonid
•televisie zondagavond „Gevoel voor Kogan en Elizabeth Gilels, viool, Rudolph
De N.C.R.V. gaf
BUSSUM, S febr.
gisteravond als plèce de résistance een
film over „Een dag uit het leven van
een actrice", waarin Ank van der Moer
in alle oprichten de hoofdrol «peelde.
Zij had trouwens ook zelf voor het scenario en de verbindende tekst gezorgd.
Het geheel leverde een alleszins beminnelijk verslag op van de vele besognes, die een vooraanstaande toneelspeelster zoal aan haar hoofd kan hebben, van koken tot en met acteren, van
geïnterviewd worden tot en met pruiken uitzoeken bij Michels. Een plezierig. zij het niet al te opwindend kijkje
achter vele schermen. De beelden
vooral die van de gespeelde fragmenten uit de „Getatoeëerde roos",
waren overigens technisch gezien van een
erbarmelijke kwaliteit.
„Mesquitaria", een programmaatje
rond de figuur van Bueno de Mesquita, had bar weinig om het lijf. Een geslangenmens
vermocht
compliceerd
nog het meest de aandacht te boeien.
Want het gekke filmpje, waarin De
Mesquita zelf al zijn troeven uitspeelde, had men, als wij ons niet vergissen,
al eens eerder gezien.
trok een gefilmd en geIn
sproken portret over dé figuur van Soekarno de aandacht. Het ontleende zijn
belang echter hoofdzakelijk aan de toelichtende uiteenzettingen van de Journalist Hans Martlnot, die over een
kernachtige verteltrant bleek te beschikken.
H. Hn.

—
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Theorie en praktijk

primair een is voor de psychiater
en secundair een moreel • probleem).'
Alcoholisme - wordt door de' schrijvers gezien als een ziekte. Als de problematiek van de alcoholist in volle
omvang is verkend, kan eventueel
toch tot counseling worden overgegaan. De beginneling wordt gewaarschuwd voor uitgebreide counseling
van een alcoholist, totdat htt zich
door lectuur en contact met deskundigen uitvoeriger op de hoogte heeft
gesteld. De priester moet eraan denken, dat hij geen dokter is .en moet
ook nooit een bepaalde kuur aanraden. In het algemeen moet hU voorzichtig zijn om een psychiatrische behandeling niet te spoedig aan te raden, d.w.z. niet dan na een voldoende
opgenomen.
voorbereiding van de cliënt. (De
„De Gids" kende al een vaste
meeste alcoholisten hebben psychiakroniek ->an de poëzie. Tfa Vestdijk trische, medische en geestelijke hulp
wordt ze nu alweer geruime tijd
nodig. blz. 238).
Wat betreft counverzorgd door Piet Calis, aan wie seling van scrupulanten: ernstig gestoorde patiënten dienen naar de psyonlangs de Anne Frank-prijs werd
chiater verwezen te worden. Komen
toegekend onder meerdere voor
scrupulanten wel voor counseling in
zijn kronieken in „De Gids". Twee
aanmerking, dan moet de priester die
nieuwe kronieken treft, men in. dit
zich hiermee belast „enige kennis van
nummer aan: over de buitenlandse
psychologie hebben", (blz. 174). Op
de volgende bladzijde lees ik echter:
politiek zal maandelijks schrijven
„Het kritieke punt ln het counselingdr. A. L. Constandse, over de binproces komt op het moment, dat men
nenlandse dr. E. van Raalte. Hopeprobeert de ervaringen en houdingen
lijk zal een goede dramatische krovan vroeger ln verband te brengen
niek ;
colgen/QSEMMMJHHCC met de momentele angsten en onzekerheid", (wat toch m.i. eigenlijk
De honderdvijfentwintigste verméér. dan „enige kennis" van de
jaardag wordt herdacht in een arpsychologie en stellig ook psychotikel van Anton van Duinkerken.
therapeutische ervaring doet veronHij geeft een beknopte geschiedenis
derstellen).
I —■
van j „De Gids" met als' knooppunIn de laatste bladzijden van het eerste
ten de verschillende crises die het deel
uitzicht) vindt de
blad {iee/t doorgemaakt. De taak lezer (Psychologisch
de waarschuwing, dat de zielzorvan ■ „De G:fs" wordt door Vrn ger, waar het gaat om een psychisch
Duinkerken aan het slot van zyn
artikel als volgt omschreven .-. „Bin-
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nen de snelheid van de technische
om
moderniteit werkt een maandblad
traag, doch selectie/. Het kan zich
veroorloven oud te zijn. „De Gids"
over
is zo oud als de eerste spoorweg in
ons land. Potgieter heeft nooit met
van
Busken Huet getelefoneerd en nooit
WASHINGOTON, S febr. (UPI)
gefietst. Het is misschien aan hun
Een rechter van de federale regering,
nalatenschap te merken. Dit is het John
J. Sirica, heeft geweigerd een vernadeel van dit erfbezit. Zelfs al zou zoek ln te willigen van Nederlandse zijde
moderne
maandblad
meer tot
een TV-uitzendlng van de National
het

Gerechtelijke actie
T.V.-uitzending
Han
Meegeren

—

™

gestoorde penitent, zich moet hoeden mage verwijst die het niet ln alle opvoor de neiging „te proberen dit xelf zichten met Hagmaier en Gleason ééns
op te knappen'. Enkele passages ver- zullen zijn. Op blz. 252 leest men: „WIJ

der: „De zielzorger, die erover denkt
de zorg voor een psychisch gestoorde
zelf ter hand te nemen... etc.
In het tweede deel (Moreel uitzicht)
worden de morele aspecten van de
onanie, van het probleem der homosexualiteit en van alcoholisme aan de
orde gesteld. Daarna komt „Katholicisme en psychiatrie" ter sprake. <De
begrippen „psychiatrie" en „psychoanalyse" worden in dit hoofdstuk op
misleidende wijze door elkaar gebruikt).
De auteurs wijzen er wederom op, dat
de priester de biecht niet als een vorm
van therapie moeten gaan hanteren en
de rol van amatuer-psycholoog gaan spelen. Het kan echter nuttig zijn, dat de
zielzorger een elementair begrip heeft
van wat de pxyrhlatrU beoogt en van
de verschillende soorten therapie, opdat
hU psychische ziekten kan herkennen
en de daaraan lijdende penitenten naar
een deskundige kan verwijzen. Anderzijds moeten psychiater en psycholoog
zich bewust zfan van het feit, dat zonde op het terrein ligt van theologie en
zielzorg. Overigens moeten zij het geloof van hun patiënten respecteren,
leder moet M(|ven ot het terrein van
zün eigen bevoegdheid.
.

—

—

—

:

:

—

a t«

—

-

'

*

Prof. dr. Brugmans
ere-doctor
—

Èrof.

FICTA AC FACTA

„Klassieke Vorming" «ta*t de
laatste tijd weer midden ln de
branding. Dit behoeft geen reden
te zijn om slechts onheil en ondergang te zien. Het heeft Immers ook zijn
goede zijden. Men wordt er door gedwongen zich te bezinnen op de ware
betekenis en de diepe zin der klassieke
vorming. Het onderwijs wordt er door
geprikkeld, Ja gedwongen de didactiek
der klassieke talen, met behoud van hef
wezenHJke, aan te passen aan eisen en
noden van nieuwe tijden.
Zo hebben ln de loop der laatste decennia in de eerste plaats voor Latijn, maar ook voor Grieks nieuwe
leergangen het licht gezien die in alle
schakeringen van conservatief tot revolutionair de gelegenheid bieden om
bU het doceren en leren der klassieke
talen nieuwe wegen in te slaan. Met
gerechtvaardigde trots mag worden
vastgesteld dat ons land hierin een
vooraanstaande' plaats Inneemt.
Maar niet alleen het grammaticale
onderricht, ook de lectuur der klassieke
teksten stelt nieuwe eisen, opent nieuwe
perspectieven. Dit is waarschijnlijk
voor twee docenten aan het SpinozaLyceum te Amsterdam, dra. J. W. Barnard en dr. J. C. B Eykman, aanleiding
geweest om <by J. M, Meulenhoff te
Amsterdam) in een boekje van 85 pagina's, getiteld Flcta ac Facta, 28 Latijnse vertalingen bijeen te brengen van
allerlei sprookjes, teksten uit bekende
van Aafjes, Bogeschiedenisboeken,
mant, CarmJggelt, enz. Het boekje bemet een gedeelte van de bekende
itljnse vertaling door A. Lenards van
Milnes Winnie the Pooh. Hier sou men
meteen al de vraag kunnen stellen,
waarom de samenstellers, als men dan
toch „lollig" wil zijn of wil laten zien
wat men allemaal met Latijn kan doen,
geer. voorbeelden hebben opgenomen
van de geestige vertalingen door Hartmann van gedichten van D» Genestet of
van de sublieme herscheppingen door
Vroom van die van Gezelle. Trouwen»,
.poëzie" komt in hte boekje pas in het
laatste nummer even aan de beurt.

De
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MAHARADJA ALS VERLOOFDE

lefifn de samenstellers in hon
„dat de lectuur van
Caesar wellicht vervangen kon worden
door een beknopter verzameling verhalen, die meer binnen de belangstellingssfeer van de leerlingen. vallen". En i||
vleien zich met de hoop dat bet boekje

dachte",

Jonge dirigenten
Gelijk vorige Jaren zal wederom van
6 tot 18 september a.s. te Besaneon
(Fr.) een internationaal concours voor
Jonge orkestdirigenten worden gehouden
In het kader van het Internationaal Muziekfestival aldaar. Dit concours dat
uniek is In ona muziekleven betreft zowel amateur- en beroepsorkestleiders,
die als zodanig nog geen bekroning hebben behaald, «o de leeftijd van derig
jaar nog niet hebben bereikt vóór 1 oktober 1962. Het doel Is om Jonge talenten een kans te geven met een groot
symfonieorkest ln het openbaar op te
treden waartoe hun anders weinig gelegenheid werd geboden. Prijzen van
2000 N.F. tot 300 N.F. zijn hiervoor beschikbaar benevens faciliteiten voor reis
en verblijfskosten. Bovendien wordt de
winnaar van het concours geëngageerd
om op het volgend Festival als orkestleider op te treden. Alle audities zön
openbaar en vinden plaats voor een
jury van een vijftal bekende dirigenten.
Voor nadere inlichtingen wende belanghebbenden zich tot net comité van
het Int. Festivai, 54 Grande Rue te
Besaneon.

Restauratie van een Manet
'Het gemeentelijke ' museum van
Mannheim heeft het beroemde schilderij van Manet „De executie van
Keizer Maximlllaan van Mexico",
een van de meest waardevolle doeken uit het museumbezlt, gerestaureerd. Het schildert} was al lange tijd
ln slechte staat. Men heeft nu kans gezien het op nieuw linnen over te brengen. Het werd eens gekocht voor
90.000 mark, maar nu Ts het 5 miljoen mark waard. Het ls de grootst#
en de laatste versie, die Manet schilderde van dit onderwerp. De eerst»
schets ls op het ogenblik ln het bezit van het Bostonse museum, de tweede ls ln Londen en de derde in Kopenhagen.

Alles óf niets
De' koper van Pablo Picasso's „Dood
van een Harlekijn", dat binnenkort ln de
Britse hoofdstad zal worden geveild
komt voor een zeer moeilijke keuze te
staan. Het kunstwerk dat waarschijnlijk
meer dan 60.000 Engelse ponden zal opbrengen ls namelijk uitgevoerd op een
stuk karton van nauwelijks vijf millimeter dikte en aan de keerzijde heeft de
Franse meester een tweede werk vervaardigd dat volgens deskundigen ten»
minste 20.000 pond waard is. Het dubbele werk is eigendom van de vermaarde schrijver Somerset Maugham. Een
woordvoerder voor de veilingmeester»
Sotheby's verklaarde: „de koper zou
beide werken van elkaar kunnen schelden. Hij zou daarbij een groot risico
lopen, maar de beloning van een geslaagde poging zou aanzienlijk zijn."
Op London Alrport is overigens onlangs onder zware bewaking een dertigtal schilderijen aangekomen uit het particulier bezit van Somerset Maugham.
De verzameling, die 300.000 pond sterling waard ls, waa afkomstig uit de
Villa die Maugham ln Nice aan de Franse Rivièra heeft.
De collectie, die werk omvat van Renoir, Toulouse Lautrec. Plcasso, Manet en Matisse, is overgebracht naar
een onbekende opslagplaats in Londen.
De bovengenoemde Picassols er uit

Nederlandse componisten

—

—

gen.

pen Ml dit Jaar aam het Holland Festival deenemen. Tu**mi 4 en 10 juli aal
onder meer in Amsterdam en Den Huf
onder leiding van Andr# Vandernoot
„Le Sarré du Printemps" worden !»•
Keven. Deze buitenlandse toernee ia eeo
van de vele, die het Ballet volgende
zomer op ii)n programma heeft «tan.

afkomstig.

(

Hadden de samenstellers van Ficta ac
factt hun boekje bedoeld en gepresenteerd als een soort grappig Intermezzo
of luchtig tussenspel, ik zou hun initiatief van harte hebben toegejuicht En
als zodanig zal lk hun boekje misschien
nog wel, eens gebruiken ook. Maar als
dergelijke verzamelingen werkelijk nodig zouden zijn om, Ik citeer uit de „Inleiding vooi de leerlingen", „te bewijzen dat Latijn niet dood is", dan kan
heel de Klassiek» Vorming me voortaan
gestolen worden. Maar ik weet uit een
ervaring van langzamerhand vele jaren
gelukkig wel betert
DIERCKS

Het Ballet van de XXe eeuw van d«

Koninklijk* Muntschouwburg te Antwer-

;

Verantwoording,

„voldoende voorbereiding zal bieden op
de lectuur van moeilijker schrijvers als
Ovidius en Cicero". Afgezien van het
feit dat dit laatste een.lJdele hoop is
aangezien gehalte, woordkeus en sfeer
der opgenomen stukken ze volkomen ongeschikt maken om als Inleiding op Ovidius en Cicero te kunnen dienen, ook
overigens kan tegen de gehele opzet van
dit boekje niet voldoende worden gewaarschuwd.
Het onderwas In de klassieke talen,
vroeger veel meer, te veel grammaticaal toegespitst, ontwikkelt zich
steeds meer in een Utterair-aesthetische richting. Deed men vroeger nog
wel pogingen om althans het Latijn
met min of meer succes ook praetisch
te beheersen of tenminste enigszins te
sommige oudere
kunnen toepassen
■lassici denken daar nog met heimthans ls het streven
wee aan terug
er op gericht om door een zo veel mogelijk gespreide lezing en nauwkeurige
nterpretatie der klassieke teksten zo
•liep mogelijk door te dringen in leven
en geest der klassieke oudheid. Het is
duidelijk dat wU, als wtj zeil de klass'cke teksten gaan vervangen door
verzamelingen als Ficta ac iacta, ook
zelf er aan medewerken de klassieke
vorming definitief ten grave te dra-

Belgische gasten

—

—

—

Latijnse didactiek op
verkeerd spoor

Van Koest
tot kunst

Zondagavond

.

Ênt

—

—

• Waarom heb ik uit dit overigen* zo
waardevolle en milde boek bovenstaande bloemlezing gehaald? Het heeft meer
dan voldoende dieptepsychologische en
moraaltheologische merites om het aan
zieleherders aan te bevelen. Ik had kun.
nen vrlstaan met
gelijk de priesterpsycholoog W. J. Berger, die het voor(Advertentie)
erop te wijzen, dat
woord schreef
geestelijken hun kennis van de probleUw zorgen voor morgen bU de OLVEH geborgen.
matiek waarin vele hunner penitenten
zich bevinden, met deze lectuur aanmerkelijk kunnen vergroten, maar dat
Maat, Rotterdam; G. Krol, Rotterdam;
het moeilijker is uit dit boek te leren
Examens
P. van Herwenen, Den Haag; M. Kooyhoe zU zich t.o.v. deze medemensen
man. Voorburg; W. de Haan, NHmeRijksunlverGRONINGEN, 3 febr.
moeten verhouden en hoe te handelen.
gen en M. Tiedemann, Rotterdam. Doet.
slteit, artsex. Ie eed.: D. Hilbrands, econ.: R. Versluya, Dordrecht en'G.
Berger meent bovendien dat de auteurs
vragen, dat door hun werk de behoefZuldwolde en A. Smeets, Helöen-Pan- Portegies, Schiedam. Accountant: A.
te zal gaan ontstaan aan werkgroepen
nin een. Arts: mevr. I .Zweens-ten Ka- Aarnoudse. Rotterdam.
waarbij ■de feiteltjke zielzorgelijke verte, Groningen en G. A. ReUntJes, Haren.
richtingen en gesprekken voorwerpen
Stichting
ROTTERDAM, 3 febr.
van studie en overdenking gaan woraen.
ROTTERDAM. I febr.
Ned. econ.
Seml-arts:
J.
hoger
onderwas,
klinisch
WMmans,
kand.
econ.:
W.
Hogeschool,
1)
Uitg. Lannoo,
MUn bloemlezing Is dienend tegenTielt.Den Haag. Rotterdam; M. van Utenhove, Rotter- Deenen, Rotterdam; Ph. Dieges, Haarstrijdig lijkende en verwarrende passa- IMI (Reeks Randgebieden 1).
dam; J. Klooster, Barendrecht; F. Bru- lem; Jb. van Drongelen, Hontenisse; J.
2) Uitg. Paul Brand N.V., Hilversum, nlngen. Rijswijk; e. Hengeveld. Amsterges in een samenvatting *oor te leg
(Pastorale cahiers 7).
dam; R. Vingerhoed, Amsterdam; Ph. van Dijk, Rotterdam; P. Edlxhoven, Os.
gen. Wat betekent In dit verband des- IMI
sendrecht; F. Hirschmann, Den Haag;
knndlf en niet-deskondlg. psycholoog en
J. van Holten, Rotterdam en H. Rietpsychiater (belden op hun eigen gedijk, Den Haag.
(Advtntntt»)
bied specialist?)? Eigenlijk gaat het
Universiteit,
AMSTERDAM. S febr.
hier
het bijzonder om een psychokand. Spaant, mevr. A. Lashletf-v. d.
therapeutische competentie, die aan
Drift, Amsterdam; doet. econ. C. Tila••
psychiaters en psychologen, mits xtf als
nus
en H. van Wijk, Amsterdam; Doet.
persoonlijkheid hiervoor gedisponeerd
scheik.:
R. de Waard, Haarlem; doet.
nodige
en
theoretische
zijn
daarbij de'
natuurk.:
E. Bleeker en H. Welkers,
en praktische opleiding hebberf gekreAmsterdam;
aardk.: D. van Harten,
gen, kan worden toegedicht. (Hierbij
:
doet. biologie: mevr. W.
Amsterdam;
dat
de
theramag worden opgemerkt
Zwart-Parser, Assendelft; kand. wlsk.
peutische attitude bij psychologen minen natuurwetensch.: P. Hagel, A. Tulp,
der vanzelfsprekend is dan by psychiaH. Duinker en F. de Ronde, Amsterters).
dam.
Als het boek van Hagmaier en
Gleason een zwakke stede heeft, dan
RijksuniversiUTRECHT. 3 febr.
is het deze: dat de schrijvers geen
teit,
kand. rechten: R. van den Berg,
genoegen namen met het blikveld
Alphen a.; d. Rt}n:;( J. _Tromp,' Sneek;
van. de ;ilelzorg*r •; te verbreden -en
te verhelderen, maar dat'zö'richtW. Koudy», Deh Bosch;'Gi-de Gelder,
lijnen gaven'voor de praktijk van-de
Vreeland; mej. ï G.~ Bromberger, rArnkwamen
richtlijnen
zielzorger."" Deze
hem; mej. G." van da Geest, Rotterdam.
mij voor niet altijd even consequent
te zijn, soms niet tot the point en bij
Doet Frans: mevr. C. Montagne-Fiherhaling de vraag Omzeilend wié en
scher.. Waalwijk.
wit gan en mag doen, en op welke
gronden. Als de auteurs tenminste
voor de pastorale praxis bereiken,
dat zo mogelijk vele zielzorgers zich
iets van de non-directieve gesprekshoudlng aanmeten, dan is (ook) dat
deel van hun boek vruchtbaar geLEUVEN, S febr. (KNP,.
In een
weest.
bijzonder grootse plechtigheid heeft vrijdag de katholieke universiteit van LeuIn de door Berger bedoelde werkgroeven het ere-doctoraat ln de politieke en
pen ligt de mogelijkheid braak, dat het
sociale wetenschappen verleend aan
counseling in de daarvoor geëigende
dr. H Brugmans, rector van het
probleemgevallen een heilzame kans
luropa-college te Brugge. Promotor
krijgt. Counseling als een vorm van
voor dr. Brugmans was prof. O. de
identieke psychotherapie blijve echter
Raeymaeker, voorzitter van de faculvoorbehouden aan de • eerder genoemteit voor politieke en sociale wetenschapde specialisten, pastorale counseling aan
pen. Tegelijk met prof. Brugmans werpriesters die een navenante psychotheden ere-doctoraten verleend aan prof.
rapeutische vorming hebben gehad.
dr. Paul Guggenheim, hoogleraar aan
Overigens gelden die zinsneden waarin
de universitiet van Genève, aan prof. dr.
de auteurs van „De psychologie van de
A. Isaacs, directeur van het Nationaal
menselijke zwakheid" hun waarschuinstituut voor' medisch onderzoek van
wingen hebben neergelegd
de universiteit van Londen, aan prof.
Tenslotte zij vermeld, dat de Nederdr. A. Buzzati-Traverso, "directeur van
landse bibliografie (onder elk hoofdhet Instituut voor genetica van de unistuk) naar schrijvers van diverse pluiversiteit van Pavla, aan Dom Jean Lederen OSB van Clervaux, hoogleraar
aan de pauselijke St. Anselmus-univerElk Jaar vinden siteit te Rome. De ere-doctoraten werVerengde Nat los
meer dan 100.000 mensen de dood In den verleend op de Jaarlijkse feestdag
het verketr, zo blflkt uit een artikel van de Leuvense alma mater, namelijk
Lichtmis, gevierd als het feest
in het maandblad van de Wereldgezond- Maria
van Zetel der Wijsheid. Maria, zetel der
heidsorganisatie. de W.H.O.
(UPI) wijsheid, ls de patrones der universiteit.

aandachtige volgzaamheid genoopt Broadcasting Company over het leven
zijn dan dat het kans krijgt op vurig en werken van de veelbesproken Nederlandse schilder Han van Meegeren
leiderschap, dan nog blijft het een te
verbieden.
noodzakelijk en'onmisbaar orgaan De
uitzending, In kleuren, die zondagvoor het bijhouden van de algemene avond zal worden uitgezonden, behandelt
cultuur. Waar alles en iedereen zoekt onder de naam „De Vervalsing" (The
het leven van Van Meegeren.
te verrassen, heeft het de waarde op Forgery)
In een kort geding dat de weduwe van
te vallen door traditietrouw. Gelijk Van
Meegeren, J. Th. van Meegereniedere levende trouw verheugt zij Oeriemans en de advocaat die de schilzich oprecht bij de geboorte van het der tijdens zijn proces in 1947 heeft bijnieuwe. De beginselen van een alge- gestaan, mr. E. Heldring, hebben aanmene cultuur vragen in elk geval gangig gemaakt, wordt gezegd, dat de
uitzending een inbreuk is op hun partiverheldering en ir menig geval ver- culiere
leven.
dediging. Dit blijft bestaansrecht
gerechtelijk verbod
ZU
verzochten
aan
een
tijdschrift, dat op te leggen aan een
schenken
NBC en de adverteerhonderdvijfentwintig . jaar geleden der, E. I. Du pont, die de uitzending fiwerd gesticht."
nanciert. In geval de voorstelling doorVan Duinkerken wijst er terloops gang zou vinden, vroegen zij een schadeop, dat 'de huidige lezer niet meer vergoeding van 400.000 dollar.
De advocaat van de gedaagde partij.
als de vroegere, twaalf maanden Percy
A. Shay, zei, dat een uitzendingskan . wachten ,op het slot van een verbod op dit moment een strop zou bevervolgroman. Dat degenen die nog tekenen voor NBC en Dupont, omdat
tin maand kunnen wachten op een 73.000 dollar aan de opnamen waren been ItO.OOO dollar voor de publicivervolg van een verhaal, ook al uit steed
teit.
de tijd zijn, zou men op kunnen maken uit het jongste nummer van
jodium".. In het vorige nummer
begon Remco Campert een verhaal
DELFT, 3 febr.
Het bestuur van
„Op het eiland en in de stad". Camde stichting Delfts Hogeschool Fonds
pert verklaart nu eerlijk, dat hij heeft dr. ir. W. L. van der Poel, sinds
1981 chef van het schakeltechnlsch lamet de aankondiging „wordt ver- boratorium
bU het Dr. Neherlaboratovolgd" in z;jn maag zit. ,Jk ben te rium te
Leidschendam.
benoemd tot
laat tot de ontdekking gekomen, dat bijzonder hoogleraar in de afdeling
algehet een beroerd verhaal is, tien pa- mene wetenschappen aan de Technische
gina's sfeervol gezwam in de mist" Hogeschool alhier, om onderwijs te geven ln de toegepaste logica als grondOf Camperts mederedacteuren het slag
van structuur en gebruik van regezwam briljant vonden of het vóór
De benoeming geldt tot
Maar dit Is niet mUn enige, en seker
de plaatsing helemaal niet hebben kenautomaten.
en met 31 lanuari 1964.
niet mijn grootste beswaar tegen dit
oefezen, wordt niet vermeld. K. F.
boekje. „De uitgave steunt op de ge-I

Benoeming

mogen stellen, dat er geen principieel
bezwaar bestaat tegen de toepassing
van de psycho-analvse of van enige
andere vorm van therapie bij de behandeling van katholieken. Als de psychiater een onevenredig risico voor morele gevaren' vermijdt en de waarborgen in acht neemt die door een gezonde moraal worden voorgeschreven
blijkens het gestelde op blz. 247 beschikken de schrijvers over een desbetreffend „onbetwistbaar
getuigenis"
van katholieke psychiaters en patiënten die zelf een analytische behandeling hebben geleld of ondergaan
dan
hoeft hij om in overeenstemming te
blijven met de katholieke leer, zUn therapie niet af te zwakken. Wel is hier
een echte samenwerking tussen de priester en de psychiater wenselijk omdat
beiden te maken hebben met verschillende aspecten van een zelfde probleem". Het ware goed en wenselijk,
dat de ln de Nederlandse bibliografie
(door de vertaler?)
samengebrachte
auteurs over dit punt en over andere
geschilpunten eens tot een gedachtenwisseling kwamen.
Het zö mU dan nog vergund om een
ander boek aan te kondigen, dat over
een aanverwante problematiek handelt: ~Psychotherapie en Religie"
van Jozef Rudin 2). Het ware m.l.
raadzaam deze voortreffelijke theoretische uiteenzetting over de schijnbare of werkelijke tegenstellingen tussen de nieuwe inzichten der dieptepsychologie en de moraaltheologische opvattingen, eerst ter hand te
nemen en daarna pas het boven besproken werk te lezen. Rudin waagt
zich niet aan praktische richtlijnen
maar geeft wel een zeer goed gefundeerde beschouwing van de materie,
waar ook Hagmaier en Gleason zich
overheen -gebogen hebben. Daar ik
het oorspronkelijke boek van Rudin
al bU vroegere gelegenheden In het
licht heb gesteld, moge ik het hierbij
laten.
J. J. C. MARLET, ZENUWARTS.

recht" uit, een éénakter van George Vidal, waarin o.a. Hans Croiset, Leo de
Hartogh,
Piet Kamerman, Winifred
Bosboom, Anne-Marie Heyligers en Robert Sobels onder regie-van Trans t
Hoen de voornaamste rollen spelen.
In het daarna volgende popnlair-klassieke concert in Van der Heem's Ontspanningsgebouw te Den Haag speelt
het Amsterdams Kunstmaandorkest onderleiding van Anton Kersjes de Briefaria van Charlotte uit de opera „Werther" van Jules Massenet, de Aria „A-mour viens aider ma faiblesse" uit de
opera „Samson et Dalila" van SaintSaëns, de Habanera uit „Carmen" van
Bizet en de Balletmuziek uit „Faust" van
Gounod, Solistische medewerking verleent de sopraan Cora Canne Meyer.
De uitzending wordt besloten met een
nieuwe aflevering in de Engelse tv-serie „Strijd tegen het onrecht", getiteld
„Slavenhandel" en de epiloog, gesproken door aalmoezenier P.C Groenen-

De stichting Donemus (Documentatie
Nederlandse Muziek) heeft haar bespiegelingen over de muziekproductie In ons
land gedurende de tweede helft van
1961 doen verschenen in de negende aflevering van haar kwartaal periodiek
Sonorum Speculum. Allereerst wordt
met korte commentaren en notenvoorbeelden een toelichting gegeven op de
vierde en laatste grammofoonplaat verschenen in de Donemus Audio-Visuele
Serie 1961 (Koorwerken van Rudolf
Eseher, Herman Strategier, Anthon van
der Horst en Hendrik Andriessen). De
serie wordt in 1962 voortgezet volgens
dezelfde opzet: plaat en partituur in één
map deskundige uitleg in Sonorum Speculum. Omdat 1962 in de Nederlandse
muziekwereld een gedenkwaardig laar
is
Sweelinck werd vierhonderd. Diepenbroek honderd Jaar geleden geboren
zal de eerste plaat, verschijnend ln
maart, gewtyd ztyn aan vocale en instrumentale composities van deze grote Am»
sterdammer, terwijl in september Diepenbrock's symfonische suite Elektra
gebracht oordt-Taf 'vuift TMTTWr
De componisten van vaderlandse bo
dem, die 't Residentie-Orkest onder Wil.
lem van Otterloo dit seizoen uitvoert,
ztjn o.a. Pieter Hellendaal en Mathjjs
Merker, een tijd- en stadgenoot van
Sweelinck; Robert de Roos met „Suga
gestioni", Marius Monnikendam met Te
Deum voor Mannenkoor en orkest, Léon Orthel (Musica Iniziale). Lex van
Delden (Piccolo Concerto), Bertus van
Lier (Concertante Muziek voor viool,
hobo en orkest); Badings en Henkemans
beiden met 'n vioolconcert, Otto Ketting
met Due Canzonl. In de zomer van dit
Jaar staan tijdens een Australische tournée van Otterloo's Symphonietta en Di*penbrock't Elektra Suite op het programma.
—

—

De maharadja van Sikkim (recht*) heeft zich verloofd met de Amerikaanse
studente Hope Cooke. Het paar hoopt volgend jaar in het huwelijk te treden.
Het is voor het eerst, dat een maharadja van Sikkim met een buitenlandse
trouwt, die geen Nepalese is. De eerste vrouw van de maharadja, die enkele
jaren geleden is gestorven, was een Nepalese. Hope Cooke gaat eerst in
New York haar studies afmaken (Aziatische geschiedenis en wijsbegeerte).
Z\j staat onder voogdij van de vroeger« Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Selden Chapin.

.

veest dat het blad onherkenbaar
werd
een al te springerige prilheid zou voor het eerbiedwaardige
blad enigszins gênant zijn geweest
maar toch genoeg nieuw elan
meebracht, om van een lichte'regeneratie te spreken. De volgende
nummers zullen moeten • bewijzen,
of .de ouderdomszwakte, waaraan
het blad ,de . laatste jaren toch wel
enigszins leed, definitief over wonnen is. Uiterlijk is „De Gids" helemaal „veranderd: het formaat ie
iets vetkleind, de typografie ie moderner dan vroeger verzorgd.' Als
al eerder gemeld, is de.redactie teruggebracht tot drie man, die bijgestaan' worden door een redactieraad.' De. nieuwe uitgever is,' althan»
administratief, J.'M. Meulenhoff, die
een gelijke functie ook bekleedt voor
>
„Podium".
Dat aan het eerste nummer. drie
waarbij
hoogleraren meewerkten
we Anton van Duinkerken, die hier
«iet schrijft onder officiële naam en
titulatuur, niet meetellen'— ie wellicht eren toeraHip als het voor een
blad als „De Gids" kenmerkend ie.

PSYCHOLOGIE van de DRAADLOOSC
menselijke ZWAKHEID

ONTAC

zijn deze week verschenen

januari-nummer is „De Gids"
zijn
honderdviifentwintigste
jaargang ingegaan. De hoge leeftijd
werd aanleiding tot een verjonging»Jeuur, die teel nfet zo..intens ie ge-

INLICHTINGEN VOOR ZIELZORGERS

,

Nieuwe „Gids”
Met

Bokma
Oude

genever

*

Bessenrood

*

Citroen jenever
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DE TUD -MAASBODE

Liever krokodillen
dan bijenzwermen

VERGEEF ONS ONZE
SCHULD

Btl het einde van de discussie over
de Dialoog met Moskou wil ik gaarne
nog eens terugkomen op het uitgangspun. ervan. In het septembernummer
van „De Maand" had prof. Delfgaauw
Ooetpriesterhulp scherp aangevallen als
•eti verontrustend verschijnsel, een oorspronkelijk realistische «n zuiver-religieuze beweging, die zich echter op volkomen verkeerde weg begeeft. Hij verweet aan ons Werk een ontstellende
ontaarding. Hi) beschuldigde ons van
onchristelijkheid, omdat wij in onze
publicaties precies al datgene doen, wat
de christen niet zou moeten doen* angst
en haat zaaien; en omdat wij niet doen,
wat de christen wèl zou moeten doen:
begrip bijbrengen zowel voor de positieve en negatieve kwaliteiten van het
communisme als voor de positieve en
negatieve kwaliteiten van de Westerse wereld. Na mijn wederwoord gaf
prof. Delfgaauw toe: „Pater van Straaten mag alles publiceren over de kerkvervolging, als hU tegelijk ook maar een
beeld geeft van.... de eigen schuld van
de Kerk aan de kerkvervolging". Over
deze schuldvraag moge ik het volgende
doen opmerken:
Jezus verbergt zich bij voorkeur ln
arme en zwakke mensen, die Hi) de
..minsten der Zijnen" genoemd heeft,
indien w\J het in Oostpriesterhulp als
onze taak beschouwen Hem te troosten
en b(j te staan waar Hij opnieuw gehaat, vervolgd, gevangen, gefolterd en
gekruisigd wordt, dan weten wfl tevoren reeds, dat Jezus nu niet meer lijdt
en sterft ln de onherhaalbare en voor
leder schepsel onbereikbare volmaaktheid van Zijn eigen heilige Mensheid,
maar in de gebrekkige mensheid van
hen, die weliswaar door het Doopsel
bij Hem Ingelijfd werden, maar toch
rorvdlg bleven
De Kerk op aarde ls niet slechts de
gemeenschap der heiligen maar evenzeer een Kerk van zondaars. Elk mensebehalve dat van Christus
lijk lijden
-—'zal dus wel ergens met schuld beladen zijn. En het zal nooit moeilijk zijn.
met een geschiedenisboek in de hand
achteraf aan te tonen dat een kervervolging ten dele ook haar oorzaak vond
ln tekorten van pausen, bisschoppen,
priesters en gelovigen.
Het gaat echter werkelijk te ver en
het is ook niet christelijk, indien men
op grond daarvan eist, dat wij uit tact
voor de communisten niet over de kerk.
vervolging zouden spreken, zonder daarbij zorgvuldig de schuld uit te meten,
die de vervolgden zelf aan hun lot dragen. Het is niet nobel, van op een veilige afstand met stenen te gooien naar
Je eigen broers, die ln nood verkeren.
Als er van schuld gesproken moet worden, dan nooit over de schuld van anderen, waarover wj niet kunnen oordelen, doch alleen over onze eigen schuld
of verantwoordelijkheid.
Daarbij dient opgemerkt, dat God
reeds in het Oude Testament met nadruk heeft gezegd dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de zonden onzer
vaderen. Noch de Kerk van vandaag
noch wij persoonlijk dragen schuld aan
het ontstaan van het communisme.
Wèl lijn wij verantwoordelijk voor het
voortbestaan of het verdwflnen ervan.
VTJ hebben in onze actie dan ook
t e e d s gewezen op onze verantwoordelijkheid voor het probleem Rusland,
dat door Gods heilige Moeder te Fatirr_i» vpor ieder van ons
tot een gewetenszaak werd gemaakt Volgens Haar
mening, die thans na 44 jaar nog de
énig-reële blijkt te zijn, hangt de wereldvrede af van Ruslands bekering. En
Ruslands bekering hangt af van de
onze! Onze schuld bestaat dus niet in
de historische ballast van het verleden,
maar in onze onchristelijkheid van van—

•

daag.

De openbaring van Fatlma, die oveslechts een eigentijdse herhaling was van zuiver evangelische waarheden, leert ons dat de wortel van alle
onheil niet in politieke, economische of
sociale mistoestanden, maar ln ons
eigen hart zit Daarom Is een geestelijkt, hergeboorte de onontkoombare voor
waarde voor elke sociale en politieke
verbetering. De tweede wereldoorlog
brak uit zoals Maria overigens voorspeld had, omdat de vernieuwing in
harten en zielen der mensen achterwege was gebleven. Dit was de beslissende oorzaak, en zolang deze oorzaak
blijft, zal ook de dreiging van een derde wereldoorlog blijven.
Omdat wy, Oiristenen, dit beter weten dan alle anderen, zijn wH meer dan
de anderen verantwoordelijk voor de
rigens

Wil en

zwart

hi-idige toestand in de wereld. De wereld zal niet veranderen zolang wij dezelfden blijven. WU moeten eindelijk inzien, dat twee wereldoorlogen op dertig
jaren tijds Gods vernietigend oordeel
uitdrukken over het leven dat wtJ voeren. De wereld staat cmder Gods gericht en alleen boete kan nog helpen.
Dit is de boodschap van Gods dreunende stem, die ons aanklaagt ln het
gruwelijke vuurwerk van Kroesjtsjevs
Mepa tonnen.
Het communisme Is niet dftArom
vreeswekken omdat het God bestrijdt,
maar omdat wij God vergeten; niet omdat het sterk is in de haat, maar omdat
wt) zwak zijn ln de liefde; niet omdat
het christenen doodt, maar omdat wij
niet. als christenen leven..
In deze zin is de vervolgde Kerk van
het Oosten, die -ln bloed en tranen gezuiverd werd, veel onschuldiger dan de
on ervolgde Kerk ln het Westen. Wij
zijn nog met duizend ketenen vastgejonden aan deze aarde. Wij vervolgen
Christus niet, maar we compromitteren
Hem. En zolang wij door zonden,
materialisme en zelfzucht de glans van
Christus verduisteren, zullen wij de
kracht missen om de communisten te
trekken to. Hem, Die zo vurig verlangt
ook ln hun zoekend hart te heersen.
Jt, wö hebben schuld aan het voortbestaan van het commanisme, en Oostpriesterhulp heeft nooit opgehouden dit
te zeggen. Daarom hebben w)j sinds de
Hongaarse opstand geen preek gehouden zonder een hartstochtelijke oproep
tot boete, levenshervorming en bekering.
Daarom hebben wij ten aanzien van de
ondergang van . het communisme nooit
iets verwacht van de gewelddadige midlets veracht van de gewelddadige middelen dezer wèreld, en alleen ons vertrouwen gesteld op God, de H. Maagd

Het

wat pater

Wtrenfried van

en een volhardend gebed. Daarom werken wö koortsachtig voor een betere
toekomst door alle denkbare hulp te
verlenen bij de vorming van het heilige
team der ln God verbondenen, die met
Jezus ln hun midden de echte dialoog
met Moskou moeten "oeren, die dialoog van de barmhartige, alles begrijpende, alles, vergevende Christus met
net verloren lam' en de verloren zoon.
De woorden van déze dialoog kan men
niet uit boeken doch slechts van de
Heilige Geest leren. Vóór de dialoog
echter komt onze bekering... en slechts
dan zal God ons onze schuld vergeven.

t_
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De opvattingen
van de curie
(Van onze Romeinse corres-

pondent)
ROME, 2 febr.
In verschillende landen blijken het medeleven, het meewerken en het meebidden voor het komende Concilie en
de voorbereidingen
nog ver
daarvan
beneden
de hoop
verwachtingen
en
te
liggen.
zeggen de
Dit
kerkelijke leiders. De paus heeft
echter telkens de nadruk erop gelegd, dat het.concilie een zaak.is
van en voor de gehele Kerk, niet
van de bisschoppen, de enkele
honderden commissieleden en de
dunne laag specialisten, geestelijken ajs leken, alléén. Bij de sluiting onlangs van de derde zittingenreeks der centrale commissie wijdde de H. Vader wederom
een uitvoerige passage van ztfn
rede hier aan.
—

Wanneer vastgesteld wordt, dat de
leden der Kerk onvoldoende belangstelling opbrengen voor het concilie
laat staan dat zij bltjk geven van
de wil om het concilie naar eigen
vermogen en plaats mee te dragen
dringt zich de vraag op. of aan deze
leden voldoende hulp geboden wordt
om die belangstelling te vormen. Het
zou onlogisch zijn dan "In de eerste
plaats te wijzen op een gebrek aan
voorlichting vanuit het hart der voorbereidingen, vanuit Rome. Men moet
beginnen met de plaatselijke Kerken
uit te nodigen tot een gewetensonderzoek. In hoeverre is een gebrek aan
Juiste en goed geplaatste voorlichting
van plaatselijke intern kerkelijke kant
—

—

,

.

wellicht oorzaak van de onve. schllligheid der lidmaten? Wordt de parochie
vanaf de kansel onderhouden over de
belangrijkste
religieuze
gebeurtenis
dezer eeuw? Leggen de godsdienstige
gemeenschappen, de Katholieke Actie
en, iets meer naar de periferie, de
talloze katholieke organisaties
voor
hun leden voldoende nadruk op de
aanstaande Kerkvergadering? Dit zijn
slechts vragen, geen Insinuaties. Van
een volgende orde zijn de publikaties
in en door de radio, de televisie, de
tijdschriften en de dagbladpers: vanaf
de wetenschappelijke verhandeling tot
het eenvoudige verhaal in een schoolblad, vana' beschouwingen tot nieuwsberichten. Voldoen deze en zijn zU
voldoende?
Dan is het derde punt aan de orde,
de vraag naar authentieke voorlichting
vanuit Rome. Toen de buitenlandse
pers door de paus bij diens tachtigste
verjaardag ontvangen werd, zei d«
H. Vader:
„Het is van het grootste gewicht,
dat de wereld nauwkeurig • wordt
ingelicht over het oecumenisch concilie. Voor wat ons betreft hebben
wij onlangs het begin gemaakt van
een persbureau, dat zich verder zal
uitbreiden. De taak van dit bureau
is om precieze Inlichtingen te geven
over de voorbereiding van deze grote
gebeurtenis en over het verloop
ervan. Er is ons' veel aan gelegen
om uw taak te vergemakkelijken,
want wij zijn er ons zeer wel van
bewust, welke kostbare diensten de
pers kan verlenen om net concilie
in zijn ware licht te doen zien en
naar waarde te doen schatten door
het grote publiek. Van de andere
kant zou het heel erg zijn, wanneer
door gebrek aan voldoende voorllchting en gebrek aan omzichtigheid en
objectiviteit een religieus evenement
van deze grootte
zou voorgesteld
wdrden op een manier, die het ware
karakter en de ware perpectieven
ervan zou misvormen."
,

De wtl van de paus is das duidelijk.
Maar de bezorgdheid om het niet uitvoeren van deze wil wordt steeds
insiders
ernstiger. Het is voor de
dat
tonneklaar,
leidende romeinse
curie-instanties het soort voorlichting,
waarop de paus doelt, seker in het

(Advertentie)

...op de

••

In

Holland in zUn element op de baan.
pen

De curie,
een' Romeins-Italiaans
ambtelijk apparaat. Is een zuiver menselijke instelling. Sinds Leo XIII heeft
dit apparaat zich zeer grote verdiensten verworven door zijn beheer, maar
vooral door zijn adviezen aan de pausen. De curie groeide tot een inner
circle van geselecteerde personen en
werd in feite van een bureau een
kroonraad. De leden, veelal hoogstaande en bekwame personen, koesteren
de waarachtige overtuiging, dat de
instelling en groei van de curie een
handreiking Gods ls geweest om de
pausen bij te staan. Voor het grootste
deel ■ één In taal. vorming en natie,
ver van het drijven der wereldlijke
politiek, als geen ander geïnformeerd
van alle zijden, gelooft men, dat dit
Instituut voorlopig het> best denkbare
is.-. GevolgelUk v acht men het als zijn
plicht de Instelling te handhaven en het
heft ln handen te houden. Dit „hoge
geslacht" geeft niet gemakkelijk kamp,
ook het concilie zal dit merken! De
Romeinse curie, groot geworden in een
nog vrijwel feodaal land en in de
strenge kerkelijke hiërarchie, heeft
verder trekken in zich van het verlichte despotisme op bestuurlijk gebied.
Hoewel men de verdiensten van de
curie hoog aanslaat, ls er ln de
Kerk toch een andere opvatting gegroeid. Men kan op den duur Itallé
niet blijven belasten met de taak om
de curie en geheel de panselijke
diplomatie steeds maar krachten te
eerste
schenken, die van
blijven
grootte moeten zijn. Vervolgens vermeerdert de weerstand tegen de centralistisch Latijnse
uniformiteit ln
denken en doen, welke de curie terwille van de eenheid de Kerk poogt
or> te leggen. De gerijpte visie op het
bisschODsambt brengt
automatisch
een herijking mee van de bestaande
bestuurspraktijken. De klemtoon ver»
schuift van het Romeinse centrum:
paus en curie, wier diocesane veronder
supervisie
■ tegenwoordlger
van de pauselijke nuntius de bisschop
lijkt. Deze klemtoon komt thans te
liggen op de bisschop als opvolger
-

>

-

. .„1/1 fles f. 0.95
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de Jaap Eedenbaan

ter elkaar, dan weer alleen, jagend
op een tegenstander die Je maar voor

In-telbare oliebollen gaan er over de besuikerde toog en ze zijn lekkerder alt
op Oudejaarsavond.
stad dit varkentje heeft gevassen. Rotterdam wil ook een kun*tbaan, dat ia
voor iedereen begrijpelijk. Dat de
baan van Amsterdam daarvoor het
grote voorbeeld is. mag echter wel,
zo dachten w\j, als een bUzonderheid
gelden. Alhoewel het toch ook weer
helemaal past In de volmaakte democratie van het Hollandse ijs, waarvoor
immers sinds generatie* lang aJ het
en conventionele wordt afgeegd. ledereen zich als bohémien voor
het (ji verkleedt om plotseling los van
vooroordeel, van leeftijd en milieu,
licht van geest en helemaal vrij de
ijzers onder te binden.
Het silhouet van de voorovergebogen rijder, de benen om beurten met

filechtige

de Apostelen, de eerst verantwoordelijke voor de lokale Kerk in
vereniging met de paus en deze met

van

(wordt

Op

draalt men overdag en 'a avond* In
het strakke licht van de schijnwerpers
zijn rondjes, nu eens hard. dan weer
langzaam, nu eens in lange rijen ach-

'

hem. Tenslotte vraagt men zich af,
of het ln deze tijd van ongehoorde
snelle ontwikkelingen en botsingen
langer verantwoord ls om de beslissing ln levensbelangrijke vraagstukken voor het merendeel te laten
treffen door personen uit één natie,
die uiteraard haar eigen visie, neigingen en beperkingen heeft.
Om terug te komen tot de voorlichting: Informatie, die op de feiten ingaat, draagt b(j tot de vorming der
openbare mening en dient tevens tot
voorbereiding van de leden der Kerk
op de beslissingen van het concilie.
Belde zijn gewichtig: een gemeenschap,
die geen gezonde publieke opinie kent,
ls ziek, naar de woorden van Pius XII.
De historie heeft meer dan eenmaal
bewezen, dat conciliebeslissingen, genomen zonder voorbereiding van hen.
die het aanging, dode letters bleven of
erger. De regerende paus heeft al vele
malen In woord en aaad getoond, dat
een voorstander Is van de vrijheid
hU
en de openheid, en dat hij precieze en
objectieve voorlichting wil doen geven,
ook over de voorbereidingen van hét
concilie. Een deel der curie meent
echter hier de H. Vauer te moeten
remmen. De curie denkt zeer verschematisch voorgeeenvoudigd en
de
steld
aldus: Het concilie ls
supreme bijeenkomst van de lerarende
Kerk; de anderen, leden der onderrichte Kerk, luisteren. Om hen dat
luisteren mogelijk te maken dient t.z.t.
een zekere uitleg en voorlichting gegeven te worden en dan nog gaan tal
van zaken het gewone kerkvolk niet
De voorbereiding
(rechtstreeks) aan.
van het concilie ls ln handen van
degenen, die de H. Vader daartoe geroepen heeft. Hun werk moet zich in
rust kunnen voltrekken en daarom past
de anderen slechts het bidden; dat is
hun taak van medeleven en medewerken. De rest is IJdele nieuwsgierigheid
of mogelijke aanleiding tot verwarrende drijverijen. Berichten In dit stadium
over het concilie doen meer kwaad dan
goed en moeten tot het minimale beperkt blijven.
Hiertegen wordt van tal van zijden
en vooral door hen, wier taak het ls
in de publiciteitssector hun aandeel
te leveren ten behoeve van het concilie,
geprotesteerd. Tot heden ls dat tevergeefs geweest. Want de curie ls
kerkelijk feodaal in de tradities van
het oudste continue bestuurscentrum
ter aarde en met om zich heen een
Italiaanse lekenwereld, die wat aangaat
zelfstandig en kritisch meedenken de
kinderstoel nog niet ontwassen is. De
curie is de belichaming van Plato's
staatsideaal, door de aristocraten van
de geest, de wijzen, die de gemeenschap leiden en wel op strikt oligarchische manier.

zetten om dan te zien wie het hard-

ste gleed.

huidige stadium onder meerdere aspecten overbodig en gevaarlijk vinden. Het
komt ons juist voor hier een ogenblik
op in te gaan.

—

wereld, sprekend over

-

GF.NÊVE, 3 febr.
(Reuter). AFP)
In een artikel In het tijdschrift van de
Wereldgezondheidsorganisatie wordt (»■
regel, (lat getrouwde mannen de minste
en gescheiden mannen de meent* ongelukken in het verkeer veroorzaken. De
vrijgezellen en weduwnaars nemen een

—

„engelen van mensen", de situatie
zelden in wit en zwart denkt. Waarschijnlijk gelooft dat &oede deel toch
nog te weinig.
Maar wat die duivel betreft zit Jomo, meen ik scheef. Wij zien de dui-

vel wel degelijk ook wit; pik-wit om
zo te zeggen, ik hoef hem in dit verband maar even naar Goethe en Gounod te verwijzen. Zien wij hem satan
echter zwart dan valt daar niet» anders uit af te leiden dat wij rekening
houden met een voor de hand liggende
geblakerde toestand van het bedoelde
fenomeen.
Terug naar de engeltjes. Jomo heeft
wat geleerd. Voortaan
mU inderdaad
zie ik ieder engeltje afzonderlijk voor
de ene helft wit voor de andere zwart;
het kleurt aardig.
En dat is het fijne van geheimen:
■Q laten een boel mogelijkheden open.

verkeersongelukken

de Watergraafsmeer van Amitfr.
dam gebeuren de laatste tijd kleidingen
ne wondertjes, vinden
'plaat*, die eigenlijk niemand voor
mogelijk had gehouden. ZU honden alle verband met de nieuwe kunstü»haan „Jaap Eden", de enorme trekpleister van vierhonderd meter lengte en elt meter breedte, die In de
acht weken van haar bestaan reeds
voor meer dan honderdvijftigduizend
mensen een tintelende sensatie is geweest. Rn dat Is dan eigenlijk al een
hele grote verrassing, want ofschoon'
men met de prognoses toch echt niet
kinderachtig is geweeat, kwam er niemand met een voorspelling van dergelijke afmetingen op de proppen. Op
die Amsterdamse kunstijsbaan schijnt
trouwens alles mogeiUk te lUn. Men
weet het, op het gebied van nienwigheidjes heeft de stad Rotterdam
een geweldige prf. Maar (iet, een deser dagen is Rotterdam In Amsterdam komen kijken en onderschat dat
niet. Onder aanvoering van de wethouder Langerok kwam er een delegatie
naar de hoofdstad, een studiecommissie zou men kunnen xeggen. ue
dwaalde rond over de gladde kunstpiste, de grootste van Europa, geduldig luisterend naar de uiteenzettingen
van de Usbaandirecteur G. A. van Amerongen (de man die kans ziet om vijfduizend
schaatsenthousiasten met
kaarten controle in een kwartier door
de hekken te krijgen) en scherp kijkend naar da manier waarop de hoofd-

Voorlichting schiet tekort

schilderij enige zwarte engeltjes in te
lassen. En zo dat al gebeurd is, is het
te weinig gebeurd. Vooral ook vanwege het feit, dat Jomo al te veel reden
heeft om aan te nemen, dat een goed

deel van

Getrouwde mannen
veroorzaken minste

OP HET „ALMA ATA” VAN DE WATERGRAAFSMEER

tussenpositie in.
De „gevaarlijke leeftijden" voor weggebruikers zijn de periode tussen de vijfWERENFRIED VAN STRAATEN
tien en de vijfentwintig en die van boo.praem. ven de zestig Jaar.

—

_

’s Lands Kroniek

—

Straaten o. praem., aie in ons
blad de discussie over de
„Dialoog met MosUou" opende met
een artikel, waarin hy zich keerde
tegen vroegere publikntie* van professor Delfgaauw, o.a. in De Maand.
Het ene woord heeft het andere uitgelokt. Wij laten paUr Warenfried
vandaag voor de tweede maal aan
het woord en vleien ons nu met de
hoop, dat de oorspronkelijke opponenten thans voldoende gelegenheid
hebben gehad hun bedoelingen uiteen te zetten. Bovendien schijnt het
punt te zijn bereikt, waarop het
meningsverschil niet meer kleiner
zal worden en de grootst mogelijke
overeenstemming is bereikt. De redactie voelt geen behoefte de reeds
langdurige discussie met eigen opmerkingen te verlengen.

—

II

BLLAWAYO, 'Zuld-Rhodeslë, 3 febr.
(Ul'I)
Oe 28-jarige Nederlander Johan Relleke heeft gisteren hier In een
ziekenhuis verteld over een angstig
avontuur. lIU had zich vier uur lang In
een van krokodillen wemelende rivier
moeten ophouden teneinde nan de moordende steken van zwermen woedende
bUen te ontkomen.
De Jonge technische ambtenaar, die
werkt bU een tinmijn in de omgeving
van Wankie, vertelde, dat hU donderdag naar de rivier de Gwaal was gegaan om een Afrikaan te zoeken, die
door een. bijenzwerm was aangevallen.
Toen hij met zVjn hond de rivieroever
naderde stortte de zwerm zich op hem.
De Nederlander kon het water bereiken
maar de hond, een boxer, vond de dood
onder de felle aanval. Relleke vertelde,
dat hy zoveel mogelijk onder water
bleef, maar dat de bijen iedere keer
wanneer hU lucht moest happen opnieuw tot de actie overgingen. Na vier
uur kon hH veilig de oever bereiken. In
het ziekenhuis vertelde men. dat drie
zusters bijna drie uur bezig zijn geweest
om ruim tweeduizend angels uit zUn
lichaam te verwijderen.

GELOVIGEN LEVEN WEINIG MET CONCILIE MEE

Natuurlijk heeft Jomo
Kenyatta
de gewezen
Mau Mau-leider
wel een
beetje gelijk. Daar steekt
iets onrechtvaardigs in dat
wij engeltjes altijd als blanke wezentjes afbeelden, al
zie ik er niet direct rassendiscriminatie in. Zo kwaad
bedoelen wij 't nu ook weer niet. Maar
wij zouden ons best eens kunnen bezin,
nen'op de mogelijkheid dat wij altijd
maar weer alle engeltjes wit schilderen, uiteindelij', alleen maar uit een
behoefte om onszelf zo goed mogelijk
voor te doen. Zoals wij alleen maar
blijk geven van een bekrompen inzicht
als wij bij voorbaat de mogelijkheid
zouden uitschakelen, dat in het hiernamaals. alle engeltjes ineens zwart zouden blijken te wezen.
Persoonlijk zie ik, aan engeltjes denkend. allerlei gouden, rose en blauwe
toestanden voor mU uitzweven, maar
ik ben direct bereid toe te geven, dat
deze visie in de meest letterlijke zin
van het woord berust op een vooroordeel. Waarom zouden engeltjes niet
zwart kunnen zijn, of paars, geel of
gooen? Waarom zouden engeltjes trouwens niet, net als de mensen op aarde groepsgewijs hun eigen kleur dragen? Kortom, omtrent de kleur van
engeltjes staat niets, maar dan ook
niets vast. Het is een van de geheimen
van ons H. Geloof; en een van de gemakkelijkst te accepteren geheimen.
Des te verdachter echter is ons
hardnekkig wit schilderen van engeltjes door oe loop van de eeuwen heen.
Jomo heeft dat scherp gezien. Eén
van ons had in die tijd tenminste op
het idee kunnen komen ergens op een
__.11
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een krachtige afzet onder hem uit, is
een vertrouwd beeld van het NederIjsvermaak
wintergezicht.
landse
kent men hier door de eeuwen heen
en heeft een traditie waarop nauwelijks enig ander vermaak of ontspanning kan bogen. Op ijs worden wij plotseling een stoer en sportief volk, komen wtJ los met een gratie en élégance, die geen enkele buitenstaander
van ons nad verwacht Het ls zo gezegd onze specialiteit ten nauwste verbonden met het land waarin wij leven.
Op dagen van i)s kunnen plaatsen als
Ftnsterwolde, Bolsward, Monnikendam, Gouda en eigenlijk overal waar
maar water is wedijveren met alle
centra van wintersport waar ook ter
wereld. In de straten en stegen die
naar de waterkant voeren, verdringen
zich de mensen, een intensief verkeer
van de komende en gaande schaatsenthousiasten. De koffiehuizen en café's zitten vol en er hangt een vroltike
en uitgelaten stemming met de gebenedijde geur van snert er bovenuit
Buiten op het (Js zijn tenten en kramen opgezet en klapperen vlaggen en
kleurige wimpels in de wind. En overal
staan banken voor het aanbinden en
onderschroeven van wat wij veronderstellen te zijn de meest uitgebreide
schaatscncollcctie. De dagen dat men
op osseribben over het gladde vlak
gleed z(jn voorbij, maar nog altijd ziet
men tusen de favoriete noren en kunstschaatsen de oude vaderlandse modellen, waarbij de schaats een steven
heeft, een neus zoals een schip, gemaakt voor en berekend op lange en
snelle tochten. En er zijn er nog die
deze ijzers b(J voorkeur onder de kousevoeten binden met banden in felle
kleuren op de wreef gestrikt

„Sweet-music”
Vandaag de dag hebben wij, behalve een wereldkampioen hardrijden, bekende sterren in net kunstrijden en

heeft de schaatssport een meer sekarakter gekregen. En Juist
daarin nu voorziet de Jaap Edenbaan,
waar de triomf van het baantje trekken zonder meer hoogtij viert. Het
bonte spektakel van kris-kras door elkander heen met sleeën en baantjeglijden voor de niet-schaatsers is er
nier niet bij. Evenmin als de andere
tjsspelletjes, die vroeger nog al eens
een •vreemd karakter konden dragen.
Denken wH slechts aan het „kattenknuppelen 1 en honden op notendoprieus

Voor

Jielden"

tn

„heldinnen".

NAWEEËN
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VAN PUNTA DEL ESTE

Drie Argentijnse ministers
eisen breuk met CASTRO

BUEXOS AIRES, 3 febr. (AFP. Rtr.
liet feit dat Argentinië zich
lIPII
op de conferentie in Pnnta del Eitt van
heeft
toen
onthouden,
stemming
moest worden bentint over de vraag
of Cuba al dan niet uit de Organisatie
van Amerikaanse Staten xou worden
gestoten, heeft by de Argentijnse militairen veel kwaad bloed gezet. De
drie militairen in de regering, generaal Ilosenda Fraga als minister voor
de lwndmacht, admiraal Gaston Clement voor de marine en brigade-generaal Jorge Sllveyra voor de luchtmacht, belegden gisteren een bijeenkomst met een aantal hoge officieren
„om de situatie te bespreken". Hoewel
officieel niets werd bekend gemaakt,
is uitgelekt dat de militairen van president Frondizi drie dingen eisen:
1. Argentinië moet de diplomatieke
betrekkingen met Cuba verbreken.
2. Dt minister van buitenlandse
zaken, dr. Carcano (de man die namens Argentinië de conferentie in
Punta del Este bijwoonde) moet worden ontslagen.
3. De Argentijnse buitenlandse politiek rroet worden herzien.
Waarnemers in Buenos Aires zeiden
naar
gisteren dat de oppemfficieren
Zuidamerikaanse traditie uiterst-rechtvervolgd) se figuren
waarschijnlijk wel hun
—

—

—

zin rullen krügen. President Frondizi

gisteren zijn ambassadeur ln Hariet
vana, Julio Amoedo, naar Argentinië

het uitzoeken lubt. De luidsprekers zitten vol „sweet-music" en ais er soms
eens een opwindend deuntje tussendoor komt, heeft dat bij de voortelende meute een duidelijke tempoverhoging tot gevolg. En in de kraampies
gaan ontelbare oliebollen over de besuikerde toog en klemmen verkleumde handen zich om mokken vol dampende koffie. ledereen doet mee: vader, moeder, broer en zus zijn opgenomen in die reusachtige cirkel en weten van geen ophouden, een race zonder einde, de vedelstreek van het ijzer
als een monotone dreun in het oor.
H'U geven toe dat het fascinerend is,
ook al ga je in rijen van acht door de
bochten eo moet je soms helemaal buitenom om de man met wie Je gewed
hebt om het snelste rondje toch maar
vooral bi) te houden, liet werkt ook
aanstekelijk en w(j hebben die' 83-jarig*
grijsaard begrepen, die een paar. dagen lang dit bonte ijstafereel had gadegeslagen en toen met enige schroom
naar de U*baandirec'»e stapte en
vroeg of het niet gek was dat h(J op
z(jn leeftijd nog eens schaatsen ging
leren. Niemand is te oud om te leren,
is hem gezegd, en nu rijdt er sinds
enige dagen een bejaarde man op de
Amsterdamse kunstijsbaan, de handen
steunend opeen zelfgemaakt driepootje en onder de vorttn de glinstering
van twee spiksplinternieuwe noren
De man heeft er de moed en de durf
voor kunnen opbrengen en h|| vermaakt zich opperbest.
Moed, durf en vooral ook doorzettingsvermogen hebben ook een stel
Jonge, veelbelovende schaatsenrijders
uit Groningen, die elke zaterdag onder leiding van hun grote meester Jan
Pesman naar de hoofdstad trekken. Ze
doen dat al weken achter elkaar, staan
dan's morgens om een uur of vier op,
stappen in een gehuurd busje en hebben cm klokke acht in Amsterdam de
ijzers onder.'Dan leert grote Jan hun
de waarde en de kracht van de lange
haal en dit groepje liefhebbers-in-harU
en-nieren maakt beste vorderingen.
Zoiets kost natuurlijk het nodige geld
en het patje dat de Groningers daarvoor bijeen hadden gebracht, was snel
Het heeft er toen even naar uitlees.
gezien dat Pesman en de zijnen hun
initiatief moesten opgeven, maar met
behulp van het ijsbaanbestuur is er een
oplossing gevonden en de Groninger*
blijven komen, lerend van de man di*
het kan, zoals ook de jonge talentvolle
Westlanders voor wie Wim v.d. Voort
de grote crack is.
A

„De vrije rijders”
Zo langzamerhand wordt deze baan
een soort toelatingsexamen voor hen
die straks in de wedstrijden hoge ogen
kunnen gooien, een krachtproef ln net
denkend
„Alma Ata van de Meer
aan de Russische cTroompiste.
De K.N.S.B. selecteert aan de lopendo band en er is nu een plan opgezet
ori de grote toeloop voor de zogenaamde vrije rijders zo min mogelijk
t«r stagneren en door de week op
de waanzinnig vroege klok van vier
uur selectiewedstrijden te
organiseren. Voor de heer van Amerongen en
zön stal personeel betekent dat een
extra inspanning die er wezen mag,
maar wat geeft dat eigenlijk, nu alles
zo fantastisch loopt en men het enthousiaste streven heeft om er tot de sluitingsdatum van 1 april zo veel mogelijk
uit te halen. En dat kan, want de baan
„draalt" op dagen met temperaturen
onder het vriespunt als het compressiehuis op een zacht pitje wordt gezet
zo glad als een spiegel, maar ook als
er van vriezen geen sprak» is en er
een druilerig regentje uit het grauwe
wolkendek supelt.
De show gaat onverminderd verder,
zoals wij dat sagen vaa de montere
dame op leeftUd, die er rustig een parapluie bU had opgestoken, zo helemaal „skating-in-the-raln", en de
,

Jongeman in «ijn strakke zwarte mail-

lot en de witte kaboutermuts op, de
ene hand op de rug, de andere soepeltj«s zwaaiend langs het lichaam. HQ
sche«n verzoeken ln een fantastische
droom, zoals h{| daar voortsolsde over
het spiegelende ovaal, af en toe monk*.
lend ln zichzelf, helemaal Mn me* zijn
fantasie waarin hij wellicht de Noor
Knnt Johanneaeo met een paar seconden verschil achter zich liet en andere
sterren als Kuprianov en Stealn een
lesje gaf

overleg".
Vermoed wordt dat Amoedo niet meer
naar Havana zal terugkeren en dat
Argentinië zich Inderdaad zal scharen
ln de lange rt) van LatUns-Amerikaanse landen, die alle officiële betrekkingen met het regiem van Fidel Castro
hebben verbroken. Frondizi zou hiertoe
in principe reeds hebben besloten.
Of de beide andere eisen van de militairen (ontslag van dr. Carcano en
algehele herziening, van de buitenlandse politiek) eveneens zullen worden ingewilligd, is nog niet bekend.
HAVANA
Op Cuba zelf ls Inmiddels, zoals gemeid, een nieuwe politieke eenheidspart)] opgericht. Gisteren
ia bekend gemaakt dat deze partij wü
worden geleid door een „Comité van
veertien". Leden van dit comité zijn
o.a. president Dorticos, premier Fidel
Castro,' minister Raul Castro (broer Rotterdam» bezoek voor de ijsbaandirecvan de premier), minister Guevara en !
teur G. A. van Amerongen.
minister Sanchez.
terug „voor

—
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DE TIJD-MAASBODE

DE AVONTUREN VAN KUIFJE EN BOBBY

UITGAAN IN NEDERLAND
De

achter de door de katholiek*
leeftijdsgrenzen dulden de artistieke of ontspannenue .waarde
van de films aan: I verdient de aandacht.
II boeiend en/of amusant. 111 voor regen-'
cijfers

nakeuring

gestelde

•chtige dagen

AMSTERDAM
Concertgebouw. 2.1 J
uur: <kl. zaal) Leonard Shure. plano (Schumann. Beethoven en Schubert). 8 uur: (kl.
saai) Leerlingenuitvoering Muzieklyceum.
Stedelijk Museum. 2.30 uur: Martin Visaen, piano (K. Ph. Em. Bach, Alban Berg.
D. Ruyneman, Ravel en Strawinsky).
Tropenmuseum. 3 uur: Los Chayeroa (dan•en en muziek uit Argentinië). Stadsschouwburg. S uur: Mijnheer gaat op Jacht
(Ned. Comedie). Carré. 2 en • uur: My
fair lady. Centraal Theater: Gesloten. lie
Zondag 4 (ebr.

—

Kleine Komedie. 8 uur: Een hoed vol
oe la Mar. ■ uur:
(Cabaret
Herexamen
van Wim Kan).
Nieuwe R.A.I. 2.30 en • uur: Amerlkaanae
Usrevue „Holidaw on lce 1962". Hypokrlterlon. 2 uur: Kindervoorstelling. Poppentheater van Jan Nelissen.
Maandag S febr.
Concertgebouw. 8.19
ttur: (gr. zaal) Concertgebouw-orkest, dlr.
Solist;
Bernard Haltlnk.
Robert Casadesus,
plano (Handel, Mozart, Fauré en Blzet).
8 18 uur: (kl. zaal) Nell Golkovsky, vlooi;
Marlnus Fllpee, piano (Brahms, Paranint,
Tsjaikowsky, Bach, St. Saëns en Ravel).
De Suite. (.IS uur: Debora en Boukje
Land, plano i quatre malns (Schubert en
Detouasy). Stadsschouwburg. I uur: Caroline (Ned. Comedie). Carré. I uur: My
fair lady. Centraal Theater. Gesloten. De
Kleine Komedie. • uur: Een hoed vol
regen (Ensemble). Nwe de la Mar. 8 uur:
Herexamen (Cabaret van WVm Kan). De
Brakke Grond. B.IS uur: „En 1k... zei
de gek" (Jaap van de Merwe'a cabaret).
Nieuwe R.A.I. I uur: Amerikaanse IJsrevue: „Hollday on lce 1882".
FILMS. Alhambra: Slachtoffers van hun
driften, str. voiw. (II) 2.13. 7. 9.30. Za. en zo.
1.30. 3 43, 7, 9.30. Ambassade: do.: Plllowtalk.
18 J. (II). vrU. tjn. zo.: Die Sünderln, ontraden; ma., dl. 2. 7. 9.30: woe. 7, 9.30: Avé
Maria, 18 J. (II); zo. 130. 3.30. woe.midd. 2:
Roy Rogers. aX Apollo: Noodlottige Uefde,
atr. volw. (IU) 2 7.15. 930. Zo. 7.15, 9.30.
Zojnldd. 1.30. 3.30: Dorp op stelten, a.I. Do.)
Aanranding. 18 J. (III). Astorla: Slavenopopstand ln Atlantls. 14 J. (III). VrU. t.m. zo.
1, 8. Ma. tJn. wo.. 8; Ma.midd. 2: Hartstochten rond de trapeze. 14 J. (U). Za-, zo. en
wo.i.Udd, 2: Hopla Conny, a.l. Do.: De
laatste getuige, 14 1. (III). Blo: Afspraakje
ln september, 14 J. >11) 2. 7.15, 9.30; zo.
1.30, 3 30. 7.18, 930. Zo. 1130: In het Jachtgebied der haaien. a.L Do.: Bleke Bet. aX
(III) Calypso: La belle Amerlcaine, -.1. (U)
1.30, 3.43, '7.18, 930. Capltol: De kanonnen
van Navarone, 14 J. (II) 1.30, 730. Ceintuur:
De dolle generaal, 14 J. (III) 2. 7. IS, 930. zo.
130, 3.30. 7.18, 830. Do.: Aanranding, 18 1.
(III). Centraal: Terreur over Dublin, 18 J.
(II) 130, 330. 830. 7.30. 930. Cineac: Spookdlviaießrandenburg. 14 J.(III) 930. 1130, 130,
830. 830. 730. 930, zo. 130 enz. Zo. 1130
In het land van de zwarte beren. aX
Spaanse driften, str. volw.
Cinema West!
(III) vrQ. tou. woe. 7.18, 930; ma., dl. do. 2;
sojnidd. 130, 830; woejntdd. 2: Die dwaze
mr. Jon es. aX CIne tol: Een vrouw la een
vrouw, ontraden. Za. 24: lk wil leven, 18 j
City:
(I).
Twee mannen reden uit. 14 j.
(III) 2.15, 7, 930; zo. 1.30, 4, 7. 930. Corso:
Londen na middernacht, volw. (III) 130,
8.45, 7, 830. Desmet: Musketier van de koning. 14 J. (UI) 2, 7.18. 930. zo. 130. 330.
7.18. 830. Jo.: Aïda, a.l. (UI). Du Midi: The
quiet man, 14 J. (II) 230, 7.13. 830, zo. 130.
8.45. 7.15, 8.30. Zo. 1130: In de rimboe van
Australië, aX Edison: vrij. t.m. woe.: Als
vrouwen liefhebben, ontraden. Zo.mldd.
130. 330: Uit de brand ben Je. aX Do. 2.
8: De banneling van St. Petersburg. 14 1.
(IU). Flora; El Od. 14 J. (II) 2. 730. Hallen;
Exodus. 14 J. (II)
1.30 en 3.30: Dik
Trom en het circus, aX Do.: Getuige

regen (Ensemble). Nwe

—

*

chatge,

14

).

(I).

Hollandla: Mysterie

van

de drie moordenaars. 18 J. (U) 7.13 en 930
Krlterlon: 'n Vrouwendroom, volw. (I) 230.
7. 830; zo. 1.15, 3.43, 7. 930. Leldseplein; fto
love for Johnnle, str. volw. (II) 230, 7.13,
830. Zo. 1.13, 330, 7.15, 930. Liefde: Barak
1-113. si (III) 2.13, 8. Za.- en woe.midd.,
2.30: Geef 'a de sporen, aj. Luxor: De liefde van Hercules. 14 J. (III) 1130, 130, 8.43,
1.15, 930. zo. 1130, 1.13. 3.13. 5.13. 7.13, 830
National: Inspecteur Callaghan slaat weer
toe. 14 1. (UI) 2. 7.15, 830. Do.: Helena van
Troje, 14 J. (UI), zojnldd, 130. 330: Verkenners der verloren bergen. 14 J. Za.- en
womldd 2: Francls btj de cadetten, a.l.
Noggerath: Wat ouders niet weten. 18 J.
(UI) 130, 3.43, 7, 830. Odeon: do. De moordende minnaar. 18 J. (III), vrij- t.m woe.
730, 8 30. ma. 2. 7.30, 830: Bloedgeld, 18 J
(II). Olympia: North to Alaska. 14
J. (II)
*.15. 8.15 zo. 1.15, 3.15, 7 :5, 8.15 Parlslen:
Vriendin of minnares, ontraden. Plaza: Later zul'Je dansen, str. volw. (I) 130. 3.45.
7.15, 930. Rex: Jacht op de groene helm,
14 J. (IU) 2. 7.15. 930. za. en zo. 7.15. 9.30.
Za. 330. zojnldd. 1.15. 330: De zwarte bandiet a.1.; woa.: Greep naar de macht. 14 J.;
vrij. en za. 74: Schwarze Nylona. helsse
Nachte, volw. (IU). Rialto: De held van Iwn
Jlma. 14 1. (L) 2.15. 7.15. 930; za. 7.15. 830;
zo. 130. 3.45. 7.15, 830; zajnldd, 2.15: Toto
en de stropers, aX Roxy: Slachtoffers van
hu.: driften, str. volw. (II) 130, 3.45, 7, 830,
Royal: Billy the Kld. 14 J. (IU) 1.30. 3.45. 7
"830. Van Swlnden: Als vrouwen liefhebben,
ontraden. Do.: Haven der begeerte, ontraden. Zo.mldd., 1, 3: Cowboyfarm, ai. Tuachlnskl: La Cioclcara. volw. (II) 1.30, 3.45
7, 830. Uitkijk: De dame met het hondje,
18 J. (I) 1.13, 3 30. 7.13, 930. Victoria: Getuige k charge, 14 J. (I) 2. 7. 9 30. go. 3.43. 7,
83". Zo.midd.. 130: Circusvrienden, a.l. Do..
2. 7. 930: Déslrée. aJ. (U).
, S-Wio.ï,**-,
OEN HAAG
ZZoZndag 4 febr.
Koninklijke Schouwburg. 2 uur: Het Prieel (Haagse Comedie).
8.13 uur: Bittere honing (Haagse Comedie).
Dlllgentla. 230 uur: Eduardo del Pueyo
(plano). Poppentheater Frank Kooman. 230
uur: Het aardmannetje. Poppentheater
Guldo van Deth. 230 uur: Singo en de
aneeuwfant.
Maandag 5 febr.
Gebouw voor K. en
W. 8 uur: Nationaal Ballet. Dlllgentla. 8
uur: N.CJI.V.-ensemble. .
—

—
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FILMS.
Apollo:
Verleiding,
ontraden.
Asta: De sheriff met de petticoat, 14 J.
(U). dag. 230, (.45. 8.15. zo. 130, (.45.
9.15. Bijou: Een vrouw is een vrouw, ontraden. Camera: 's Nachts kan van alles gebeuren. 14 ). (II), dag. 23}, 7. 8.15; zo. 2,
430, 7, 8.15. Capltol: De kolos van Rhodos.
14 Jaar (II), dag. 2, 8; za. 2, (30.'8.15; zo.
4. 830, 9.15; wo. (; do. 2. City: Een echte
Parisienne, str. volw. (III). dag. 230. (.45,
815; za. en zo. 1.45, 4.15, (.45. 9.15; wo.avond: besloten. Corso: The misfits, volw.
(III). dag. 2.15, 8.*5; za. 2.15. 8.45, MS;
zo. 2. 4.30. (.45. 9.'.5 Ou Midi: Exodus, 14
J. (II). dag. 2 en ». Krlterlon: Vrijgezellenflat. aX (UI) .dag. 215, 7. 8.15; za. en
zo. 1.45. 4. 7. 8.11. Metropole-Tuschinskl: De
humorist, volw. (U), dag. 2.15, 8.13; za.
2.15. (.45. 9.15; ZO. 1.45, 4.15, (.45. 0.15.
Muslca: Nacht.even ln een wereldstad, ontraden. Odeon: De kanonnen van Navorone,
14 J (II). dag. 2 en 8. Olympia: Eens ln de
horderd Jaar, volw. (III), dag. 2. 8; zo. 2.
8. 8. Passage: La cioclara. volw. (II), dag.
230, 8.43, 8 15; zo. 1.45. 4.15. (.45. 8.15. Rembrandt: M t musik lns paradies, a. 1. (III).
dsg. 8; zr. (.45. 9.15: zo. 4. (.45. 9.15. Rex:
Liefde Ir. het bloed, ontraden. Seinpost:
The wor d of Suzie Wong. volw. (UI), dag.
2.15. 8.15: zo. 2.15, 3, 8.15. Studio: Gangster
Jungle, volw. (UI), dag 2. 4, 7. 9.15 De
L'ltkUk' Wir keUerkinder, a.l (III). dag.
1. 7. 8.15; zo. 2, 4.13. 7. 9.13; dl. 2. West-tnd:
Zonder zeden en moraal, str. volw. (IU),
dag. 2.15. 8.15; za. 2.13, (.45. 8.15; zo. 1.45.
4.13, 45. 8.15.
«

ROTTERDAM
uur:

Zondag 4 febr.: Rott. Schouburg, 2

Een vreemde maanreis (Toneelgroep Arena). 8 uur: Boelng-Boelng (Rott. Toneel).
Aula Boymans-van Beunlngen. 2.30 uur:
Quartetto Italiano. Luxortheater, 2 en 8
uur: Das DreimSderlhaus (Hoofdstadope-

14 j. (II) 2. 8. Muslca: Het begon in lapels,
18 J. (II) za. en zo. 2: Dik Trom en het circus, a.l. Vrij., ma. 2, 7, 830; za. en zo. 4, 7,
930. Passage: De dolle genertal, 14 1. (III)
8.15; za. en zo. 2. 4. 7, 9.15. Prinses: De gemaskerde contra Scotland Yard, 18 ) (lII>
2.15. 7, 9.30; do: M. een atad zoekt zijn
moordenaar, 18 1. (I) sa. en zo. 2: Walt
Dlsneyfestival, a.l. Za. 24: De bende van de
zwarte hand, 18 J. (III). Rex: do.: De halfbloed van Saigon, 14 J, (III), De gedoofde
kaarsen en het Malpasmysterle, 14
7,
915, ta en zo. 2, 430. 7, 930. Thalla: Een
afspraakje ln September, 14 J. (II). 1 Venster: Moderato Cantabile, 18 J. 2, 7, 8.15;
zo. 130. 4.15, 7, 8.15. Victoria: Het mysterie
van de twee vrouwen, str, volw, (III) 2, 8;
do 2 en 8: Glgl, str. volw, (U) za. en wo. 2;
zo. 2, 430: De babysitters van de marine. aX
HAARLEM
Zondag 4 febr,: Stadsschouwburg, 8 uur;
'Comedie:
„Caroline" van W.
Nederlandse
Somerset Maugham. Regie: Jan Teullnga.
In de hoofdrollen: Mary Dresselhuys, Lous
Hensen, EUsabeth Hoytink.
Maandag 8 febr.: Stadsschouwburg, 8 uur:
Trlnltelts Lyceum met ..Mercadet" van H.
de Balzac. Concertgebouw, 730 uur: Muziekuitvoering Interacholalr Jeugdtoernool.
Mlnervatheater, Heemstede, 8 uur: Heemsteedse Kunstkring: Jiddische volkallederenavond Rozjlnkes mlt Mandein door Chanah Milner, zang, en Willy Brill, voordracht.
Dinsdag 8 febr.: Concertgebouw, 8
ur:
Orgelconcert door Piet Kee. Stadsschouwburg, 8 uur: Trlnltelts Lyceum met „Mercadet" van H. de Balzac.
Woensdag 7 febr.: stadsschouwburg, 8
uur: Rotterdams Toneel „Boelng-Boelng"
van Mare Camolettl. Regie: Johan Walhr.ln.
In de hoofdrollen: Luc Lutz, Trins Snijders,
Petra Verbeek.
FILMS. Cinema Palace: vr. t/m zo.: Slavin van Rome. 18 J. (II), 2, 7. 8.15; zo. 2.
4.15. 7, 8.15. Frans Hals: Het recht om te
mogen leven; str. volw. (III), 2, 7, 9.15;
zo. 2. 430. 7, 9 13; dl. 2, 8. Lido: Fanny. 14
j. (II), 2. 7. 9 15; zo. 2. 4.15, 7. 9.15. Luxor:
De man met de wassen beelden, 18 J. (III).
2, 7. 9.15; zo. 2. 4.15, 7, 9.15; do.-cyclua 2.
7, 9.15: Baby-doll, volw. (III). Rembrandt
De kanonnen van Navarone, 14 J. (II), gew.
tijden 2, 730. Roxy: vr. t/m do.: De duivel
van Diablo, 14 J. (III); ma. t/m do.: Sas(III). 230. 7, 8.15; zo. 2,
katchewan. 14
4.15, 7, 9.15. Studio: De nacht, atr. volw. (I).
2.15, 7. 9.15; zo. 2. 4.15, 7. 9.15. Mlnerva: vr.
8.15. za. 'en zo. 7. 8.15: Avontuur ln New
York, volw. (II); za. 230, zo. 2, 4 15, wo.
230: Watt en half Watt ln de penarie, a. L;
ma. en di. 8.13: Green Manslons, 14 ). (IU);
do. 8.15: Dr. Vllmmen, str. volw. (IU).
LEIDEN
FILMS. Trlanon: De kanonnen van Ma(II),
dag.
230,
7,
varone. 14 J.
8.15: zo.
2.15, 430, 7, 9.13. Lldo: De atalen klauw,
14 j. (III), dag 230, 7. 9.13: zo. 230. 4.45,
7. 9.15. Luxor: De vrijfezellenflat. onbekend. dag. 230, 7. 9.15; zo. 230. 4.45. 7.
9.15. Studio: De Vijf gevonnlsten. 14 J. (IU).
dag 230. 7. 8.15; zo. 230. 4.45. 7. 9 15 Rex
De danseres en de vampier, ontraden.
DELFT
Zondag 4 febr.; Stade Doelen, 8 uur: Op
hoop van zegen,
door het Amsterdams

f.

Volkstoneel.

Woensdsg 7 febr.: Microtheater, 8 uur:
ChSteau de Berssc, door de Flits.
Donderdsg 8 febr.: Museum liet Prinsenhof, 8 uur: Herman Krebbera. viool, en
Danlele Dechene, plano.
FILMS. City: Porgy and Bess, 14 J. (II).
230, 730 Delfla: Zij sneuvelden niet tevergeefs. 14 J. (I). 230. 7. 8; zo. 2.15, 4.15, 7
9.15 Doelen Klno: De vijand was een seneraal, 18 J. (II). 230. 7, 9; zo. 7, 8. De weg
van het geweld, 14 J. (IU), zo. 230. 4.30
en do. 230, 7. 8. Flora: De held van Troje,
14 J. (III), 7, 8.15; zo. 230. 430, 7. 9.15;
do.: De duivel van Diablo, 14 j. (UI), 9.15
Roxy: Gorgo. het dulvelsmonster. 14 J. (M)
2 30. 7, 9; zo. 2.15. 4.15. 7. 9.15; do.: De
glorie van het moederachap, 18
J. (I), 230.

7 9.

HILVERSUN
FILMS. Casino: Zweedse meisjes ln Partjs.
ontraden. Churehlll: Houdt u van Brahms?.
volw. (III). 230, 7, 8.15.
City: De dolle
generaal. 14 J. (UI). 230, 7. 8.15 Rex: Da
nacht. str. volw. (I). 230. 8.45. 8.15. Aanvangstijden op zondsg: 2. 4.15. 7. 9.15; Rex

130. 4. 6.45. 8.13.

UTRECHT
FILMS. Camera; 14.30, 18.43 en 21.15 uur;
16.15,
zo. 14,
18.45 en 21.15 uur: Verdacht van
aanranding. 18 J. (III). Zo.ochtend 1030:
City:
Geen plaats voor wilde dieren, aj
14.30. 18.45 en 21 uur; zo. 14.15. 16 30. 18.45
en 21 uur: Messalln, str. volw. Olympia: 18.45

uur:

en 20.45

wo.

en

zo.

14 30. (alleen zo.
16.301. 18.45 en 20.45 uur: Vr. t.m. zo.: De
brulden van de Morlockmonstera, 14 Jaar
(171). Ma. t.m. do.: Dreigende heuvels, 14 J
(III) Palace: 18.45 en 21 uur Hyena's van

een

wereldstad,
volw. (III). Rembrandt:
14 tO, 18.45 en 21.15 uur; zo. 13.43, 18.13. 18.45
en 21.15 uur: Een gokje bij de marine. a.I.
(III) scala: 1430, l»'.; er. :: ~»r; ss. M.»s,
1630. 18.45 en ï; uur.' De held van Iwo Jlma,
14 Jaar (Ui. Studio: 14.43. 18 en 21.15 uur;
zo. 14.TS. 18.45. 19 en 21.15 uur: The angry
siler.ee, 14 J. (I). Vreeburg: voorstellingend-.tr 1430. 18.45 en 21 uur; zo. 14.15. 1630.
18.45 en 21 uur: Das Riesenrad, 14 j. (III):
zo.ochtend 10 30 uur: Europa bij nacht, ontraden.
TONEEL
r.m. 8 februari. Stadsschouwburg, 8 uur;
René Sleeswljk's Snip St Snap Revue: „'t
Staat In de sterren".
8 Februari, Btadssehouwburg, 8 uur: Het
Nationaal Ballet. Diverse Balletten.
Zaterdag 18 en zondag II februari. StadeSC ouwburg, 8 uur: Nederlandse Comedie:
Een Midzomemachtsdroom.
Maand. 12 febr. Stadsschouwburg, 8 uur:
Haagse Comedie: De Kersentuin.
MUZIEK
4 Februari, Gebouw voor K. en W, 8 uur:
Jazzconcert door Trio Herman Hulleman.
Februari, Gebouw voor K. en W, s uur:
Utrechtse Kring: Plerre Fournler. cello.
7 en 8 Februari, Tlvoll, 8.15 uur: Utrechts
Stedelijk Orkest.' Dirigent Bogo Leskovic.
Solist: Daniël Wayenberg, plano.
(

DE GEHEIMZINNIGE STER

MAASTRICHT
Maandag 8 febr, Stadsschouwburg, 8 uur:

Een hoed vol regen, door „Ensemble".
Woensdag 7 februari, Staargebouw, 8 uur:
Concert L.S.O. 0.1.v. André Rleu, «01181; Johan de Nobel, vloloncello.
FILMS. Lux: De Mongolen, 14 ]. (III)
dag. 4. 6.13 en 830; zo. ook 1.45. Mabl: Kapo,
14 J. (I) dag. 1.30. 3.45. 6 en 830. Palace:
Verraad op bevel, 18 J. (III) dag. 330, 6 en
8.13 uur. Za. 22.30: Qual des Orfévres, 18 J.
Royal: Susanne, str. volw. (III) dag. 1.43,
4, 6.15 en 8.15 uur; za. en zo. ook 2233 uur.
ROERMOND
Ponderdag 8 febr, Royal-theater, 8 uur:
Acht vrouwen, door toneelgroep „Centrum".
FILMS. Harmonie: vr. t.m. ma.: Rode lippen. volw. (II); dl. t.m. do.: De grote bankroof ln Sint Louis, 18 J, dag. 830 uur. Za. 7
en 9.30 uur; zo. 430, 7 en 930 uur; za. 5 en
zo. 2.30 uur: Mannen zonder wet, 14 J. (III).
Royal: vr. tjn. ma.: Comancheros, 14 J. (III)
dl. en wo.: Bloed en rozen, 18 J. (III); do.
geen film; dag. 8 uur.. Za. 7 en 930 uur;
zo. 430. 7 en 930 uur; za. 5 en zo. 230 uur:
Gipsy-colt.

aX.

VENLO
Donderdag 8 februari,
National, 8 uur:
Toneelvoorstelling.
FILMS. City: Can-Can, volw. (II) dag. 8
u . za. 7 en 9 u.: zo. 3. 8, 7 en 9 uur. RoyaL

Irene: vr. t.m. ma.: Een avond aan het
strand, ontraden. Dl. ta. do.: Blltzmldels
an die Front, 18
(UI); dag. 8 uur; za. 7
9.15 uur; zo. J.
7en 8.15 uur. Scala:
3.
8.
?
kanonnen van Navarone, 14 J. (II) dag
8 uur; za. 7 en 9 uur; zo. 3, 8, 7 en 9 uur.
KERKRADE
ILMS. Hollandla: vr. t.m. ma.: Rocco en
zijn broers, str. volw. (III);
dl. en wo.Shotgun. 18 J. (III) dag. 6 en 8 uur. Roxy:
Ontluikende
liefde,
14 J.; dl.
vr. t.m. ma.:
en wo.: Rozen voor moeder, a.l. (Ni); dag
8 en 8 uur. Uollandla (Spekholzerhelde): vr.
6.30 en 830 uur.' Plratenbloed. 14 J. <Ni):
za. tjn. ma.: De wraak van Hercules. 14 J.
(III); za. 830 en 830 uur; zo. 6 en 8 uur en
ma. 830 uur; za. 22.30 uur en zo. 22 uur:
ZIJ die van de zonden leven. 18 J.: wo. en
do. 6.30 en 830 uur: Gevaren der Jeugd. 14
(

jaar (II).

HEEKLEN

"Maandag

5 febr. Stadsschouwburg, 8 uur:
Toneelvoorstelling door Dramatische Kunst-

kring.

Dinsdag 8 febr. Stadsschouwburg, 8 uur:
Concert L.S.O. 0.1.v. André Rleu, solist; Johan de Nobel, vloloncello.
FILMS. Hollandla: Die schatten werden
langer, volw. (III); dag. vanaf 2 uur doorl.;
za. 23 uur: Anders dan JIJ en lk, ontraden.
Rlvoll: Een klein avontuur, 14 J.; dag. 2. 4.
6 en 8.30 uur. Royal: De kanonnen van Navarone, 14 J. (II); dag. vanaf 2 uur doorl.
Scala: Venus der piraten, 14 J. (III): dag.
vanaf 2 uur doorl. Schouwburg-Blo: Handel
ln minderjarigen, 18 J. (IU); dag. vanaf 2 u.
doorlopend
EINDHOVEN
FILMS.
Chlcago: vr. t.m. do.: Atmez-vous Brshms,
volw. (UI) dag. 2. 4.13. 7-en 9 u. Rembrandt:
vr. l m. do.: De kanonnen van Navarone, 14
J. (II) dag. 2 en 8 uur. Za. .11 uur en Zo.morgen 12 ■ uur:" Gevaarlijk paradijs. 18 J.
(III). Select: vr. t.m. do.: Later zul Je dansen. str. volw. (III). Za. en zo. 2. 4 15, 7 en
9 15 uur. Overige dagen 2 30. 7 en 9 15 uur.
Metropole:
vr t.m. do.: Arena der verschrikking. str. volw. (III). Za. en zo. 2. 4.15.
en
uur.
7
Overige dagen 2 en 8 uur.
9.15
Plaza: vr. tjn zo.: Suzanne, Str. volw. (III),
ma. t.m. do.: Elne Nacht ln Venedlg, a.l. Za.
2.30, 7 en 9 15 uur; zo. 4.13. 7 en 9.15 uur.
overige dagen 2 en 8 uur. Parlslen: vr. T.m
ma.: Duivelse hartstochten, 18 J (III). dl.
t.m. do.: Paniek ln Rome. 18 J. Za. en zo. 2.
1.15 7 en 9.15 uur. Overige dsgen 2. 7 en
9 15 uur. Zo.-morgen 12 uur: Kaz'.m. de bandiet van Zhobe. 14 J. (III).

NIJMEGEN
Maandag 5 febr. Stadsschouwburg, 8 uur:
Susana y José. Spaanse dansen.
Dinsdag 6 febr.. Stadsschouwburg, 8 uur:
Susana y José, Spaanse dansen.
Donderdag 8 febr. Stadsschouwburg, 1930
uur: Koninklijke Vlaamse Schouwburg met
„Tramlijn Begeerte" v. Tennessee Williams.
FILMS. Asta: De onschuldige verrader. 14
(II) (vr. t.m. zo). Ma. tot wo.: De geI.
vangene van het oerwoud, 14 j. (UI). Do.:
De wet der onderwereld, 18 ]. (IU). Carolus:
Twee vrouwen, volw. (II). Centrum:
ZU
sneuvelden niet tevergeefs. 14 J. (I). Do.:
(III).
Donker Parijs. 18 J.
Corso: vr. tot zo.:
De scherpschutter van El Passo. 14 J. (III).
Ma. t.m. wo.: Tien vrouwen verdwenen ln
Parijs, volw. (III). Luxor: Van de brug af
gezien, 18 J. (II). Dl.mldd. 2 uur: Three
eolns in the fountaln. a.l. (III). Womldd.:
De hond van Vlaanderen, aj. Studio: La
Notte. str. volw. (I). Scala: Kapo. 18 1. (I).
De Vereniging: Wlr Wunderklnder, a.l. (I).
Aanvangstijden: 2.30, 7, 9.15; zo. 2. 4.15, 7,

9.15.

Bevordering studiezin
onderwijzers 1961
—

in

,

derwijsakte, die of by het nijverheidsonderwijs, bij het landbouwonderwijs

DEN BOSCH
Luxor-theater: Zonder zeden en of bU het tulnbouwonderwljs belast
moraal, str volw. (III), dag. 2.30, 8.15; zo met de r.g. W.0.-vakken; of zo spoerette).
230. 5. 8.15 Royal: Middemacht-moordedig mogelijk ni het vervullen van hun
Maandag 5 febr.:
Rott. Schouwburg, 8 naars. 14 j. (III). vr. en za. 230, 8.15; zo dienstplicht een functie als onderwijzer
3.
uur: Brieven van een dichter (Toneelgroep 230.
8.15 De grote Caruso. a. 1. (III)
ben*,
Theater). Luxortheater. 8 uur: Das-Drelma. t/m do. 230. 8.15. Concertgebenw: Het aanvaarden of tenjrvolge van een
onderwijs
mine
een
andere
tak
van
bU
(III),
verraad
der
Tartaren.
wo
mlderlhaua (Hoofdstadoperette).
J.
t/m
14
St.-Laurenskerk. 8 uur: Piet van den Kerhrff. dag 8.13; zo. 5. 8.15 Lassfe's beste vriend, op net tijdstip van het behalen van
orgel.
a. 1. zo. en wo. 230 Zij zochten het geluk. een akte. getuigschrift of diploma niet
Dinsdag I febr.: Luxortheater, 8 uur: Daa 18 J. (III), do. 230. 8.15. Parade-bioscoop in functie zijn bU het lager onderwijs,
(Casino): leder betaalt voor zijn zonden
DreimSderlhaus (Hoofdstadoperette)
doch wier. studie voor meer dan de
Woensdag 7 febr.: Luxortheater, 8 uur: volw. (II), vr. t/m ma. 8; zo. 2.30. 8.
helft als onderwijzer heeft plaatsgeDas DreimSderlhaus (Hoofdstadoperette,.
HELM JND had, toch de bijdrage ontvangen.
Donderdag 8 febr.: Luxortheater, 8 jur.
Theater Centraal: za. (15. 830:
Das DreimSderlhsus
(Hoofdstadoperette) zoFILMS.
1.45.
6.15. 8.30; wdg. 8. van 2-5 febr..
De Lantaren,
8.15 uur: Ton Hartsuiker Sapho.
Venus van Lesbos, volw (III):
ot
piano.
boys are, volw (III)
Vrijdag 8 febr.: Rott. Schouwburg, 8 uur. 5-8 febr.: Where the
Tbeater Scala: za en zo 4. 6.15, 830. wdg
NAARDEN, 3 febr.
De roeivereniCyrano de Bergerac (Rott. Toneel)
Luxor8. van 2-5 febr.: Interpol. 18 J. 'III) van
theater. 8 uur: Daa DreimSderlhaus (Hoofdging
„Naarden"
neemt
thans
In samen5-7 febr
De trottolra van Chlcago. volw
stadnperette).
(III); 8 febr. Fllmkrlng: Dieven hebben werking met de paedagogische ambteFtLMS Arena: Er werd een meisje aangerand. volw. (IU) 2. 7, 9 30; za. zo 2. 4.13 het ook moeilijk, 14 J. (I). Theater Alcazar: naar van het blindeninstituut in Huizen
za. 4. 6. 8. zo. 2. 4. 8. 8. wkdg 230. 8. van
7. 830. Centraal: Man. rouw en het huwe2-3 febr.: Dodenrit. 14 J (III): van 5-8 de heer E.
lijk. 18 J. (lUi 2. 7. 9.30; za. zo.
H. Hellendoorn, proeven om
4.15. 7. febr : Greep
2.
naar de sterren. 14 J. (III);
9~J Cineac: a d.: De Comancheros. 14 I
na
te
of men blinden tot volwaargaan
3
febr.
10.15
nachtvoorstelling: Hyena's van
(III) 3.30. 11.30. 130. 3 30. 5 30. 73 0
9 30
Clkerama: Cinerama Holldays. al (II) Co- de weg. 18 J.
dige roeiers kan opleiden.
TILBURG
Intseum: Drijfzand der begeerte. 14 | <11,
Enige leerlingen van het instituut hebWoensdag 7 februari
Schouwburg, 8 u
7. 9 15. Do Haven der hartstochten, ontr
Toneelgroep Theater „Voor de grote muurZa zo. 2 Dutvela van de weg. 14 j (III)
ben reeds enkele theoretische lessen
Corso: El Cld. 14 ) (II) 2 8 Harmonie: van Tankred Dorst en „De Bruiloft- van gehad en komende week zal men met
Eddie knapt het op. volw. (III) 7. 8.15. Ant Tsjecho*
sa en zo 430, 7. 8.15 Ma. T.m wo De verFILMS. Chi<ago: Messallna. str volw (III) enige blinden In een werry het water
leidster van El Pao. volw (IU) Krlterlon
dag
230. 6.45. 9 Zo 2.30. 4 30. 6.45 8 op gaan. Slagen deze proeven dan zulHe web van de spin. 14 1 (111 2 30 7. 9 30
Noorderlicht: "Te hel van het amokkelelland
zo. 2. 4.30, 7. 9 30 Lumlere: De kanonnen
len blinden volwaardig lid kunnen worj.
(III)
dag
8.15; za 2 30. 6 43 9: zo
14
van Navarone. 14 J. (II) 2. 8. Metro: Exodus. 2.30. 430, 6.45, 9.2 30.
Za. 11.45: Opgelet, zakkenden van deze roeivereniging.

zfln

FILMS.

Blinden leren roeien
—

:

:

—

Copyright Casterman
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:

ENSCHED*
BREDA
Zondag 4 febr.: Twentse schouwburg, 8
FILMS. Casino: Slavenopstand ln Atlanuur: toneelvoorstelling door toneelgroep geen
pardon, 18 J. (II). Luxor: Maclste, de
Centrum.
Dinsdag ( febr.: Twentse Schouwburg, 8 zoon van Hercules. 14 1. (III).
tls,
14 J. (III). Grand Theatre: Eddle kent
uur: toneelvoorstelling door de NederlandAanvangstijden: do, za. 3. 7. 8; zo. 2, 4, 7,
se Comedie voor de Volksuniversiteit.
Donderdsg 8 febr,: Twentse Schouwburg, 9; ma, dl., vr. 3. 8; wo. 2, 4, 8.
8 uur: Concert door het Brabants Orkest.
FILMS. Asta-theater: De held van Iwo
Jlma. 14 J. (II); zo.-middag 2.13: In
ld
Santa Fé. a. 1.; do.: Désirée, a. 1. dl)
City-theater: vr. t/m ma.:
Spookdivisle
Brandenburg. 14
di en wo.: De vluchteling van de Alamo./14 J. (II); do : De
vijand kwam 's nachts. 14 J (III) Alhambra» Uit angst voor de schande. 14 j. (III)
DEN HAAG. 2 febr.
BU beschikPalias: Terreur van de atraat. 18 t (II). i;ing van de staatssecretaris van O.K.
Ho.: Laatste stormloop, 14 J. (III). Metroen w. en de minister van landbouw is
pool: Alleen de zon wss getuige, str volw
(I).
Nachtvoorstelling za.: Handelaren in vastgesteld de regeling bevordering studiezin onderwijzers 1961. Blijkens deze
meisjes, 18 j- (IU); zo.-mldd.: Chsrly Chapregeling wordt aan hoofden en onderlin's kolderparade, a I. (I).
ZWOLLE wijzers in werkelijke dienst bij het laFILMS. De Kroon: Zweedse meisjes In ger onderwijs een bijdrage verleend
Parijs, ontraden. Invasie uit het heelal. 14 j hun studiekosten1 indien deze studie in
(III). ra. en zo. 2.30. De bandelozen. 18 )„ het belang is van het lager onderwijs.
za. 1130. Het laatste salvo. volw. (III). dl.
Deze nieuwe regeling !s met terugwert.m. do. 2 30 en 8 Odeon: Een nacht van kende
kracht in werking getreden op
liefde, ontraden. Ruitensociëteit:
Wapens 1
september van het vorig jaar en, voor
voor Mexico. 14 J. (IU), zo. 230. Straat der
wat betreft de studie voor een mo-a-akverleiding, volw.. zo. 8 uur.
Maandag 5 februari, Odeon, 8 uur: Zwolse te, op 1 september 1958 tot 1 septemKunstkring Toneelserie.
De Nederlandse ber 1960 zullen de oude bed.agen, dus
Comedie met „Meneer gaat op Jacht".
niet de verhoogde nieuwe bedragen,
8
Odeon,
Dinsdag
8 uur: Zwolse gelden.
februari,
Kunstkring Toneelserie.
De
Nederlandse
Comedie met „Meneer gaat op Jacht".
Op de algemene regel aan wie deze
Woensdag 7 februari, Odeon, 8 u.: Zwolse bijdrage kan worden verleend
lijn drie
Kunstkring Toneelserie.
De
Nederlandse uitzonderingen.
De bezitter van de onComedie met „Meneer gaat op lacht"

(

doe HERGÉ

rollers, 18 J. (III). Rex: vr. t.m. zo. De
bachanale van Rasputln, ontraden. Ma. t.m.
do Het beestmens van Parijs, 18 J. (III).
Zo. 2 uur: Jeugdmatinée. a.l. Dag. 3. 6.45. 9.
Zo. 4. 6.45. 8. Harmonie: 'a Nachts kan van
alles gebeuren, 14 j. (II). Za. 11.45. Ik was
aar hem verslaafd. 18 J. (II). Zo. 2 uur:
Conny een meisje van zestien, a.l. (III).
Ambassade: Pantser-commando'a. 14 J. (III)
dag. 3, 6.45, 9. Midi: Van de brug af gezien,
18 J. (II) 3, 8.45, 8. Studio (Schouwburg):
<■
Met gesloten deuren, ontraden.
ARNHEM
FILMS. Rembrandt: Wlen wie és welnt
und lacht. 14 J. (III). 2.30.' (.45. 9.13; zo.
3. (.45. 9.15. Lnxor: Porgy and Bess. 14 J.
(II), 2.30, 730. ook zondag.
Palace: De
230
Perzische maagdenroof, 18 j. (III),
(45. 9; zo. 230. 4.50. (.43. 9. Saskla: Een
tikkeltje leugens, 14 j„ 230, (.45, 9; zo.
230.-330. (.43, 9. Corso: vryzo.: De stalen
klauw, 14 ). (III); ma./wo.: De schrik van
de onderwereld, 18 J. (III); do.: Heuvela ln
vlammen, 14 1. (III); zo. en wo. 2.30: Song
of Texas, a. 1.; 230, 8.43, 9; zo. 2.30, 430,
6.45, 9.

Alfredo
Verkouden Baylé na

PERSONALIA

Adverttntt*

acte vervangen
eerste
AMSTERDAM, 2 febr.
De zanger

Onderscheiding

togenbosch: A. WeHling, Rotterdam en
Theo Baylé, die vrijdagavond bi] de opT. ten Woide, Delft.
voering van „Rlgoletto" In de StadsDEN HAAG, 3 febr.
Bö K.B. Is Voor het ing. ex. voor metaaik. lng.: schouwburg de hoofdrol zou vertolken,
benoemd tot officier In de Orde van H.. MyLamia, Ntfmegen; P. A. Naaste- heeft wegens een ernstige verkoudheid
pad, Riethoven; E. L. ROcken, Heer- zün optreden na de eerste acte moeten
Oranje-Nassau dr. Ir. P. C. Lindenbergh len;
J. van der Veer, Hengelo-Ov.; en staken. In ztjn plaats heeft Paolo Gorin
wonende te Katwijk aan den RUn. di- H. W. WispelweO, Zwolle.
daze rol uitgezongen.
recteur van de N.V. Leidsche DuinwaENSCHEDE, 2 febr.
Aan de Kathoter Maatschappij.
lieke Sociale Academie slaagden voor
In een autobox te
VENLO, S rebr.
wijkverpleegster: A. M. Th. Bolscher, Blerick is de 19-Jarlge F. van de L.
A. S. Busscher, E. M. Ellerbeck. W. A. levenloos achter het stuur van een auto
de Haan, E. J. Helthuis, G. H. M. Log- aangetroffen. Men vermoedt dat de JonLEIDEN, 2 tebr.
Aan de rijksuni- tenberg, A. M. Meyerink, A. A. Ch. geman na het starten van de motor
versiteit alhier la gepromoveerd tot doe- Oud Ammerveld, W. Smits, L. M. C.
geworden Is en later door de Uittor ln de rechtsgeleerdheid, op proef- Tebroke, Zr. M. Godefrida (J. Verhees), onwel
laatgassen aan koolmonoxidevergiftischrift getiteld: „Leadeship and law A. A. M. Weda, A. M. Weekamp, A. J. ging is overleden. De politie stelt een
among the Eskimo* of the Keewatin diszr. M. Brigida (J. A. Verschuren); onderzoek naar de omstandigheden van
trict, Northwest Territories." de heer Wolfkamp en A M. F. Wolterinck.
dit ongeval in.
G.> v.d. Steenhoven, staffunctionaris
stichter voor internationale samenwerking der Nederlandse universiteiten en
hogescholen (Nuffic), geboren ln Den
Haag en wonend aldaar. Promotor was
prof. dr. J. Keuning.
ZONDAG
HILVERSUM t «J m.
gramma. 22.15 Uchte muz. 23.06 DansKRO: 8-00
muziek.
Nws. 8.15 Klus. muz. 8.23 Inl. Hoogmis.
BREDA, 2 febr.
De apostolisch ad8.30 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nws. en waministrator heeft benoemd tot rector te
terstanden. #.45 Klavecimbel-recital IKOR
484 m.: 13.15 Verzoekprogr. 16.45 VerRoosendaal (Charitas) de reereerw.
10.00 Muz. v. d zondag. 10.15 Inl. op de
zoekprogr. 17.45 Kamermuz. 22.15 Uchte
kerkdienst. 10.30 Herv. kerkdienst 11.30
heer J. N, Kossen; tot pastoor te Vlismuziek. 23.00 Jazzmuziek.
Vragenbeantw. 11.45 Lezing. NCRV: 12.00
singen de zeer-eerw. heer H. M.
Geestelijke liederen. KRO: 12.15 Bultenl.
Adrlaansens; tot pastoor te Zevenbercommentaar. 12.25 Lichte muz. met zanggen de zeereerw. heer J. A. van Poppel;
solisten. 12.45 Gram. 12.55 Lezing. 13.00
tot kapelaan te Ossendrecht de weleerNws. 13.06 De Oelewappers, gevar. progr.
NTS: 15.00 Eurovisie: Internat, lndoor
w. heer Chr. C. de Jong; tot kapelaan
13.30 Voor de kinderen. 14 00 Klankbeeld
te Fnaart de weleerw. heer G. J. J.
over de liturgie. 14 30 Vlooi en plano.
tennlskamploensch. van Duitsland. 16.00
14.56 Boekbespr. 15.05 Planorecital. 15.30
Eurovisie: Atletiek: Internat cross ln
Lockefeer: tot kapelaan te KwadendamMuz. aspecten. IS.OO Sportprogr. 18.30
België. 16.45-17.30 Ned. kamp. biljarten
me de weleerw. heer A. T. Broekmans;
vesper». CONVENT VAN KERKEN: 17.00
ere-klasse 3 banden. 19.30 Weekjournaal.
tot kapelaan te 'sHeerenhoek de welGerei, kerkdnst 18.10 Catechisatie voor
20.00 Sportact KRO: 20.30 Gevoel voor
eerw. heer C. P. M. Luykx.
de schlppersjeugd. NCRV: 18.30 Orgl en
recht, éénakter. 21.10 Kunstmaandork. en
fluit. 18.55 Nws. u. d. kerken. 19.06 Godsd.
soliste. 21.45 Engelse televisiefilm. 22.10
samenzang. 13.30 Lezing. KRO: 13.45 Nws.
Epiloog.
Examens
20.00 Hoorspel. 20.40 Toernooi v.
lichte lied. 21.10 Lezing. 21.25 Klass. kamerDUITSE. TELEVISIEPROGR.
RtyksuniverGRONINGEN, 2 febr.
muziek. 22.00 In de vergulde baars. 22.20
11.00 Documentaire.. 11.30 Weekjourn.
sitei kand. soc. wetensch.: mej. G.
4444 22.25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40
12 00 Internat, borreluurtje. 12.50 ProKwint, Westerbork; doet. biol.: J. WesLIL lezing. 23.00 Avondgebed. 23.15 Orgelgramma-overz. 13.10 Reg. weekjournaal.
selius. Haren (Gr.); kand. wisk. en naconcert m. commentaar. 23.45 Klass. kaV. d. Jeugd. 15.00 Internat.
tuurwetensch. (F): mej. E. Kamps,
mermuziek. 23.55-24.00 Nws.
Duitse lndoor tennlskamp. 17.00-18.45 TVMeppel; A. Prins, Rotterdam; idem
(llm. 19.00 Aan deze en gene ztlde
v. d.
(K): mej. E. Kamps, Meppel; A. Prins,
HILVERSUM n. 298 m.
zonegrens. 19.30 Sportjourn. 20.00 Journ.
VARA: 8.00
Nw». 8.18 Koperensemble. 8.36 Lezing.
Rotterdam- natuur, en scheik. M.0.-A:
20.15 TV-spel. 21.55 Ballet. 22.45 N Nleuws.
8.35 Gevar. progr. 9.45 Toespraak. 10.00
mevr. A.
Jong, Den Haag;
Kamerorkest en solist. 10.30 Gevar. proVLAAMS-BELG. TELEVISIEPROGR.
E. Tienkamp, Groningen.
gramm AVRO: 12.00 Lichte muz. 12.30
11.00-11.40 H. Mis. 14.00 Landb. krosportber. 12.32 Verzoekprogr.» (orgel en
niek. 14.25 Belgisch cyclocroeskamp. 15.45
Aan de technische
DELFT, 2 febr.
plano). 13.00 Nws. 13.07 Lezing. 13.17
Film rep. 16.00 Internat, veldloop. 16.45
Hogeschool te Delft zijn geslaagd: voor
Meded. of gram. 13.20 Progr. voor alle
Weekjourn. 17.15-17.36 V. d. kleuters. 18.30
het kandidaatsexamen voor geodetisch
14.00 Oude Italiaanse lied.
wefgebrulkers.
Tekenfilm. 18.35 Sprookjesfllm. 20.00 Nws
14.30 Kamp. hardrijden op de schaats.
Ingenieur: H. J. Meuter, Delft; E. M.
20.25 Het manneke. 20.30 Progr. over de
14.40 Jeugdork. 15.20 Boekbespr. 15.30 KoSlotboom, Dordrecht. Voor het kandlgeschiedenis v. d. show. 23.15 Sportact.
perorkest.
15.55
Fllmpraatje.
18.05
daatsex. voor natuurk. Ing.: A. van
Dans22.40 Nws.
orkest
Sport
18.30
revue.
17.00
GeVARA:
den Bos, Rotterdam; J. T. v. der Brugvaneerd progr. 17.30 V. d. Jeugd 17.60
FRANS-BELG. TELEVISIEPROGR.
ge, Delft; E. J. van der Brugh, 's-GraNws-, sportultsl. en sportjourn VPRO:
venhage; P. M. Buis, Hilversum: P.
18.00 Gevar. progr. 16.00-16.45 Internat,
18.30 Ned. Herv. kerkdienst IKÖR: 19.00
veldloop. 19.30 V. d. kind. 20.00 Journ.
M. van DUk, Nootdorp; R. G. R. EngV. d. Jeugd. 19 30 De Open Deur. AVRO:
mann, Haarlem; M. J. M. Heerme20.00 Nws. 20.06 Der Zigeunerbaron, operette. 30.44 Hoorspel. 21.25 Lichte muz.
link, Ulft; A. N. de Jöng, De Lier;
MAANDAG
21.46 Lezing. 22.00 Klass. gram. 22.30
G. Kortleve, Brandwijk; J. W. LlmNws.
22.40
Act.
22.55
Meded.
en
sportvan
pers, 's-Gravenhage; C. H.
Mill,
HILVERSUM I 403 m.
NCRV: 7.00
uitslagen. 23.00 Metropole ork. 23.2 S LichNws. en S 0.5.-berlchten, 7.10 Gram. 7.30
Delft; G. Veenstra, Eindhoven en J. A.
te muz. 23.55-24.00 Nieuws.
Sportuitslagen
zaterdag.
van
Wesselingh, Soestdyk. Voor het ing. ex.
7.80 Gewijde
muz, 7.50. meditatie. 8.00 Nws. 8.35 Fllmvoor natuurk. ing.: H. G. Freie, Ammuz. 8.45 Accordeonmuz. (gram.). 9.00
ENGELAND. BBC Home Service. 330
sterdam; ,G W. van Raalten, Haarlem;
12.20 Gram. m. comm. 15.30 Symf.Voor de zieken. 9.40 Voor de vrouw. 10.10
m.:
A. Rijken, 'sGravenhage;
R. Stolk,
concert 17.15 Fllmprogr. 17.45 Operamuz.
Klas. kamermuz. 10.20 Theologische etherBloemendaal; J. F. van Tol, 's-Gravenleergang. 11.05 Gram. 12.00 Pianorecital.
18.30 Britse ballades. 19 46 Lichte muz.
hage; J. van Turnhout, Dordrecht; R.
30.45 Godsd. progr. 22.00 Recital. 23.36
17.25 lezing. 13.30 Land- en tulnbouwmed.
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Historische monumenten ln Suriname,
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NDR-WDR. 309 m.: 12.00 Klas», orkestr
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22.15 Uchte gram. 23.30
commentaar.
mermuziek. 20.00 Gram. 22.15 Amus. muz.
Nws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boek23.00 Dansmuz. 0.06 Symf.-orkesL 1.00
een operatie overleden. Father KHJn,
bespreking. 23.05 muz. lezing. 23.40 b leWeerber. en gevar. muziek.
zing 23.55-34.00 Nws.
geboren ln Den Haag op 27 december
1894 werd priester gewijd in Mill Hill
FRANKRIJK 3, 280 en 235 m.: 12.10
HILVERSUM n. 396 m.
VARA: 7.00
Fllharm. orkest en soliste. 15.60 CasaNws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.33 Uchte
op 1 juli 1929 en vertrok na ztfn wijding
opera. 17.45 Klass. orkestmuziek.
nova.
gram. 8.00 Nws. 8.18 Uchte gram. 8.35,
als missionaris naar Noord-Borneo,
19 35 Lichte muz. 20.00 Hedendaagse
rraatje. 8.40 Amusementsmuziek
9.00
Franse
kamermuz.
22.45
Gram.
ht)
tot
dood
Gvm. voor de vrouw. 9.10 Uchte gram.
waai
heeft gewerkt.
ztln
VPRO: 10.00. overdenking. VARA: 10.20
Zestig minuten voor boven de zestig. 11.20
Voordat de overledene ztjn filosofieBRUSSEL. 324 ra.: 12.03 Vlaamse mui.
12.35 Amus muziek. 13.16 V. d. soldaten.
Voordracht. 11.35 Uederen. 13.00 Uchte
studie begon in het Missiehuls te Rooen
14.00 Operabelcantoconcert.
17.10
.muz. 13.30 Land- en tulnbouwmededellnsendaal, was hy luitenant ln het NederLichte muz. 17.50 Lichte muz. 18.00 Pianoren. 13.83 praatje. 13.38 Gevar. gram.
recital. 19.30 Lichte muz. 20.00 Gevar. pro13.00 Nws. 13.15 lezing. 13.30 Planoduo:
landse leger en student aan de Hogeschool te Delft.
—
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Father van Mill Hill

op Borneo overleden

—

—

lichte muz. 13.45. lezing. 14.00 Oude kamermuz. 14.30 Voor de Jeugd. 13.15 Dansmuz. 15.50 Oude liedjes. 16.06 Muzlekrevue. 16.45 Streekultzendlng. 17.05 Uchte
muziek. 17.23 Koperorkest: amusement»muz. 17.50 Militair commentaar. 18.04
Nws en commentaar. 18.30 Actualiteiten.
18.30 Hammond-orgelspel. 18.50 Openbaar
kunstbezit. 19.00 Parlementair overzicht.
Regeringsuitzending:
19.15
Willem
O. Duys presenteert de RadlozUvervloot
1963. 19.30 Lichte muz. 30.00 Nws. 20.15
cabaret. 20.35 quizprogramma. 21.25 LJchte muz. 31.55 Marimba actuele kroniek.
2230 Nws. 23.40 Kamerorkest en sol.
23.30 Spontane reacties: muz. discussie.
23.55-24.00 Nws.

ENGELAND. BBC Home Service. 330
m: 13.00 Ork. eonc. 14.10 Gevar. gram.
17.30 Voor de oudere luisteraars. 20.0)
Kamermuz. 20.30 Gevar. Progr. 0.06-0.38
Kamermuz.

ENGELAND, BBC Llght Progr. 1500 en
247 m: 13.31 Gevar. Orkestmuz. 13.00 Populaire gram. 13.31 Gevar. muz. 14.31
Amui. progr. 14JJ0 Dansmuz

16.31 Muz.

bij het werk. 17.34 Lichte gram. muz.
voor de Jeugd. 18.31 Gevar. muz. 22.00

Gevar. progr. 23.31 Lichte muz. 23.40 Gevar. progr.

FRANKRIJK 3. 280 en 235 m: 13.10
Klas. orkestmuz. 13.50 Gram. 16.00 Klass.
orekestmuz. 17.30 Gram. 18.06 Kamermuz.
30.00 Orkestconc. 23.10 Kamermuz. 23.36
Gnun.

BRUSSEL 324 m: 13.03 Uchte muz.
12.43 Weense muz. 13.15 Klass. muz. 15.45
Vlaamse symfonische muz. 17J.5 Uchte
muz. 18.20 Voor de soldaten. 19.40 Uchte
muz. 19.45 In en om de opera. 20.00 Kamermuz. 20.30 Kamermuz. 21.00 Gram.
21.15 De zeven kunsten. 21.30 Zangrecital.
22.15 Amus. muz. 22.35 Populaire volks-

muz.

484 m: 13.15 Amus. muz. 15.03 Gram.
16.08 Operettemuz. 16.40 Gram. 17.15 Hedendaagse Belg. muz. 17.45 Koorzang.
18.45 Cram. 19.30 Gram. 21.30 Gram. 22.15
Jazzmuz.

Wij kijken naar:
NTS: 30.00 Journaal en weeroverzlcht.
NCRV: 20.20 Memo. 20.30 Amerikaanse
TV-fllm. 20.56 Gevarieerd muzlekprogr.
21.15 Documentaire over de 2e wereldoorlog 2L45 Forum.
DUITSE

17.00

TELEVISIEPROGR.

18.00 Voor de kinderen. (Regionaal Programma: NDR: 18.20 Pro er.
overzicht. 18.25 Die Nordschau. 19.25 Moeder ls de allerbeste. WDR: 18.40 Hier und
Heute. Journaal. 19.15 Strasse zum ewl«ren Els). 20.00 Journaal. 20.20 Reportage.
&1.50 OtheUo. opera. 21.30 Politiek gesprek
22.10 Laatste nieuws. 22.25 FUm over Cbl
-

VLAAMS-BELG. TELEVISIEPROGR.
19.00 Voor de Jeugd. 19.30 Twee animatiefilmpjes. 19.45 Culturele actualiteiten.
20.U0 Nieuws. 20.25 Het manneke. 20.30
Speelfilm, komedie. 22.00 Toneelkronlek.

22.30 Nieuws,

FRANS-BELG." TELEVISIEcPROGR.

18.30 Voor de kinderen. 19.00 Sport.
19.40 Film. 20.00 Journaal. 20.30 FUm.
20.40 Gevar. progr. 21.30 Votre Réponse:
La Voiture de Papa. 22.10 Journaal.
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Uw reserves deskundig "belegd: aandelen Vereenigd Bezit van

onderhandelingen met EEG
een

tijdelijke regeling

(Van een correspondent)

STOCKHOLM, februari
Het besluit
van de EEG-landen Inzake een ge—

meenschappelHke
landbouwpolitiek
wordt ook in Zweden beschouwd als een
van de belangrijkste mijlpalen ln de
ontwikkeling van de Europese economische integratie. Men ls er zich teer
roed van bewust, dat ook de Zweedse
landbouw ln zeer hoge mate Is betrokken In de consequenties van de Brusselse besluiten en dat de mogelijkheden om een bevredigende associatieovereenkomst met de E.E.G. af te sluiten er belangriik door worden beïn•
vloed.
De Zweedse landbouwexport ls namelHk voor een zeer groot deel afhankelijk van de Weat-Europese markt.
Weliswaar is Zweden op landbouwgebied voor negentig procent selfsupporting en ia «r dus Tn theorie sprake van
•en produktie-tekort van 10 pet In praktijk echter bestaat er aan bepaalde
prod akten een overschot, dat dus moet
worden geëxporteerd, van de totale
landbouwexport, die per Jaar een waarde heeft van 400-500 miljoen kronen,
wordt ruim 40 pet afgezet ln de landen van de Gemeenschappelijke Markt.
Als t.z.t. ook Groot-Brittannié en Denemarken deel zullen uitmaken van de
Gemeenschappelijke Markt «tijgt het
aandeel van de EEG in de Zweedse
landbouwexport zelfs tot zeventig pro,

Zodra de besluiten van Brussel ln
werking treden komt hier nog bU. dat
niet bij de EEG aangesloten landen verplicht zullen zijn b(j export van landbouwprodukten naar da Gemeenschappelijke Markt een extra en variabele
belasting te betalen, die de prijzen dus
zeer ongunstig zal beïnvloeden. De
positie van de Zweedse landbouw wordt
dan dus zeer precair en de kans bestaat, dat exportwaarden van 200-300 miljoen kronen per Jaar verloren zullen
gaan voor de Zweedse economie. Andere afzetgebieden buiten de Gemeenschappelijke markt zijn nauwelijks te
vinden. De ontwikkelingslanden, waarover in dit verband wel eens wordt gesproken, zijn immers nog lang niet in
staat de Zweedse prijzen te betalen.
De Zweedse regering heeft reeds ln
decembr J.l. onderhandelingen aangevraagd over een bepaalde vorm van
aansluiting bij de Gemeenschappelijke
Markt. Volledig . lidmaatschap van de
EEG \sprdt door de sociaal-democratische regerlng-Erlander, gesteund door
de agrarische Centrumpartij, uitgesloten
geacht, aangezien dit niet verenigbaar
zou zijn met de non-alllantiepolltiek, welke wordt gesteund door alle democratische partijen van het land.
Het bedrijfsleven ls ln dit opzicht
een andere mening toegedaan en ziet
pas in een volledige aansluiting voldoende garantie voor een voortzetting
van de Zweedse welvaartseconomie.
Ook de twee grote oppositiepartijen,
liberalen en conservatieven heboen
er op gewezen, dat een volledig lidmaatschap van de EEG, zij het op
bepaalde voorwaarden inzake de buitenlandse politiek, geen belemmering
hoeft te vormen voor het verder naleven van de Zweedse neutra liteitsprincipes.
Het is niet waarschHnllik, dat de besprekingen tussen E.E.G. en Zweden
nog voor april zullen kunnen beginnen.
Na Engeland zal eerst nog Denemarken moeten plaatsnemen aan de conferentietafel en pas daarna zal Zweden
aan de beurt komen om te praten over
de mogelijkheden tot associatie.
Het zal er daarbü om gaan om ia
elk geval voor de landbouw minsten*
dezelfde rechten en voorwaarden te krijgen als de overige EEG-partners. Want
ook al ligt de Zweedse landbouw op
het gebied van mechanisering en rationalisering ver voor op de meeste
andere landen, waardoor een gunstiger
prijsniveau zou kunnen worden bereikt,
anderzijds worden de prijzen toch weer
nadelig beïnvloed door he' l.v.m. sociale lasten e.d. hoge kostenniveau. Want
ook hierin ligt Zweden voor op andere
tanden.

Denemarken

te gevolgen

van de besluiten, die onlangs ln Brussel zijn genomen Inzake
een gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Men vreest o.a v dat het gehele
Deense exportcontingent van minimaal
20.000 slachtvarkens naar West-Duitsland kan komen te ver-allen.
Dit
blijkt uit een verklaring, die kort geleden werd afgelegd door de voorzitter der Deense landbouwadviescommisale.
HU onderstreepte lrvdeze verklaring
o.a. dat het voor de ■ Deense landbouw van het allergrootste belang is
om zo snol mogelijk een overeenkomst te sluiten met de Gemeenschappelijke Markt om tijdens de periode,
dat Denemarken onderhandelt over
een definitieve aansluiting, de belanvan de landbouw veilig te stel-
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BRUSSEL, S febr.
In welingelichte
ln Brussel wordt het weinig
waarschijnlijk geacht dat de ministerraad van de Europeae Economische Gemeenschap op zijn zitting van de volgende week een beslissing zal nemen over
de „Tweede Versnelling" van het EEGverdrag. Een beslissing hierover, die
tot doel beeft over te gaan tot een extraverlaging van tien procent ln de onderlinge -douane-tarieven van de sea EEGlanden, werd begin vorige maand reeds
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Naast de kwestie van de verlaging
van ae douane-tarieven voor deze landbouwprodukten speelt in de Nederlands-
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aan de wensen van de Inkopers tegemoet komt. Zo zal de Internationale
Frankfortse Voorjaarsbeurs van 18 t.m.
22 februari a.s.- worden gehouden. Ruim
3.000 binnen- en buitenlandse firma's
zullen haar nieuwste produkten op een
volledig bezette tentoonstellingsoppervlakte van 120.000
2 tonen. Op deze
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AMSTERDAM, 2 febr.
Het nieuwe
Jaar ls b(| de Spaarbank voor de Stad
Amsterdam wederom zeer gunstig Ingezet. Zowel de Inbreng als het aantal
geopende nieuwe rekeningen werden
noch beïnvloed door de immer dure decembermaand. noch door de steeds weer
lokkende uitverkoop aanbiedingen, zodat een zeer gunstig Inbreng-overschot
resulteert van ƒ 4.033.631 (vorig Jaar
—

ƒ3.333.000).

NIEUWS
in het kort

Het aantal geopende nieuwe rekeningen bedroge 4647 (vorig Jaar 35b2>. Ook
het aantal nieuw gesloten jeugdspaarovereenkomsten liep plotseling weer op
met 432 (vorig Jaar 208) zodat nu 10.526
actieve Jeugdspaarders zijn ingeschrelIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIItIIIIMICiIiIIIIIfIMIIIIIII
ven.
In januari werd ln gelegd f 13.639.868
Jeruzalem
ln Jeruzalem znn bespre(10.602.399) en terugbetaald ƒ8.606.237 kingen
gehouden over de mogelijkheid van
(7.269.571). Het totaal tegoed per 31 jaassociatie van Israël met de E.E.G. zonder
nuari is ƒ264.120.198 ( 229.533.404).
dat daaraan politieke voorwaarden gesteld
worden. Welingelichte kringen waren van
mening dat geassocieerd lidmaatschap voor
Israël niet realistisch meer was, aangezien
ongewenste politieke verplichtingen en
In de maand er
MAASTRICHT. 2 febr.
economische concessies mee gepaard zoujanuari 1962 werd er bU de Gemeente den gaan. Van de andere kant vreest
Spaarbank van Maastricht ingelegd een Israël dat uitsluiting van de E EG. 'a lands
bedrag van ƒ5.494.946 (4.747.768) en economie zou verzwakken.
terugbetaald ƒ4.875.942 (4.170.066). Het
Washington
De Amerikaanse goudspaaroverschot bedroeg dus ƒ619.104
ln de op 31 januari J.l. ge(577.701)). In december J.L was het reserve isweek
met 2} miljoen dollar tot
eindigde
spaaroverschot ƒ 703.566. In de maand 16.815 miljoen dollar gedaald, zo heeft net
december bedroegei. de inlagen en Amerikaanse ministerie van financiën been kendgemaakt.
ƒ4.133.288
terugbetalingen resp.
—

Spaarbank Maastricht
—

—

ƒ3.429.719

Berlijn
De minister van Landbouw en
Het spaartegoed bedroeg op 31 janu- Visserij
mr. V. G. M. Marljnen, zal op
ari 1962 ƒ87.434.385 tegen ƒ84.451.792 op uitnodiging van de burgemeester van Ber31 december 1961 en ƒ77.297.540 op 31 lijn, Wllly Brandt, de opening bijwonen
van de landbouwprodukten- en levensmidjanuari 1961.
delententoonstelling «Die Grune Woche".

Spaarbank Hilversum

en Bouwnijverheid worden

afgewikkeld. Daarna vervallen eventuele niet terugbetaalde gelden aan de
staat der Nederlanden.
Het aantal nog af te wikkelen gevallen bedroeg 15 Januari 656 en beliep
een totaal-bedrag van rond ƒ 121.000.
Hoofdzakelijk betreft het gevallen van
boedelscheiding en van kennelijke afwezigheid gedurende lange tUd van rechthebbenden.

Reserves Wereldbank
toegenomen
PARIJS, S febr.
De Wereldbank
heeft bekendgemaakt dat haar reserves in de afgelopen zes maanden (het
eer-te halfjaar van het lopende boekjaar) met 49,0 miljoen dollar tot 651.7
miljoen dollar zl)n gestegen. In de
overzichtsperiode verstrekte de jank 19
leningen van ln totaal 399,9 miljoen
dollar. Tot dusver verstrekte zij SIX leningen van ln totaal 6190,4 miljoen dollar aan 60 landen.
—

'

rest 300-310 (300-310).
PEL'L VRUCHTENT ER MIJN MAR KT ROTSlotnoterlngen SchokTERDAM, 2 febr.
kererwten: febr. / 37.30, mrt. niet genoteerd,
april / 38.73. Omzet nihil. Stemming: prtja—

houdend.
Groene erwten: febr. niet genoteerd,
mrt. niet genoteerd, april ƒ 39.00. Omzet
nihil. Stemming: prijshoudend.
AARDAPPELTERMIJNMARKT
A'DAM,
Bintje 33 mm kiel: mrt. 114.702 febr.
14.50. april /14 90-14.80. Omzet 1663 ton.
Stemming: kalm.
VENLOSE GROENTEVEILING V. O. V.
Komkommen: 50-60 151, 40-50
2 febr.
134. 35-40 117, 30-33 98. Spruiten: A 73-83.
B 55. Selderij: A 23-41, B 16. Nero: A 54.
B 43. Witlof: A 70-75, A-2 62-66, B-2 57-68.
Sla: Kali 26 80-37.20. Prei: A 35-52. B 23-23.
Peen rode: A 13-18. B 24-29, C 20-22.
Veldsla: 2 93-3.06. Sav. A-2 30-37, Boerenkool: 12-19.
L'ltbetallngsprUzen: Prei: A-l ƒ 37.40. A-2
20.20. A-afw. 10.—. B-l 16.70. B-2 3 65.
Alles tn guldens per 100 kg./stuks/bos.
—

—

Aardappeltermijnmarkt

op Westduitse aandelenmarkt
Aandelenemissie van Farben Bayer
trok zeer sterk de aandacht
Op de
DUSSELDORP, 3 febr.
Westduitse aandelenmarkt heeft de
emissie van Farben Bayer ln de afgelopen week zeer sterk de aandacht
getrokken. Zo wordt ons door de Deuteerste
De
sche Bank meegedeeld.
notering van de claims was op dinsdag
en men kreeg de Indruk dat de bijzonder kalme stemming met slechts geringe koerswijzigingen op de eerste beursdag hiervan een gevolg was.
Geopend werd dinsdag op 34. hetgeen
aanzienlijk lager was dan men aanvankelijk verwachtte. Dit kan waarschijnlijk ln verband gestaan hebben
met de algemeen lagere tendens. Ook
woensdag kwam er weinig wijziging ln
de marktsituatie, hoewel de vraag naar
claims Farben Bayer groter werd. zodat op die dag een laatste notering van
33}{ tot stand kwam. De stemming
werd daarna iets vriendelijker, maar
op vrijdag waren de verkopen weer
in de meerderheid. Claims Farben
Bayer sloten op de derde en laatste
verkoopdag op 36.
De meeste staalfondsen sloten de
week op een lager niveau af. Dortmund-Hörder liep terug van 149 tot 148,
Mannesmann van 256Vt tot 155 en
Rheinstahl van 298 tot 296. Voor Phoenlx bracht de week echter een avance
van 1 punt tot 225. Het bericht, dat
Thyssen weer 12 pet dividend zal uitkeren, kwam niet als een verrassing
en had dan ook geen merkbare Invloed
aandelen
De
op het koersverloop.
sloten T» hoger od 233 7
Beter gestemd waren de electrotech
nische fondsen. Zo steeg A.E.G. aanvankelijk van 475»/» op 485'/». maar de
winst werd gereduceerd met 2 punten
tot 483Vi. Siemens Uep op van 717'/» tot
745 en gewone aandelen R.W.E. van
688 tot 708.
Een onregelmatige ontwikkeling gaven de chemische fondsen te zien.
Lager waren aandelen Badische Anilin
486'/i-483. Farben Bayer noteerde ex
claim 588 tegen 627 op het einde van
de vorige week. Hoechster Farben
kwam een half punt lager op 811. Kali
—

».

Cheml profiteerde van een overeenkomst tot samenwerking
met Allied
Chemical en maakte een sprong van
42 punten tot 497. Een gunstige Invloed
op de koersen van aandelen Schering
had het bericht, dat de maatschappij
een minder rendabel bedrtJf heeft afgestoten. De beloning hiervoor was een
koerswinst van 20 punten tot 708.
Na een eerste notering van 448 op
donderdag liep in de automobiel-sector
aandelen
de koers van de nieuwe
B.M VV. vrt)dag terug tot 444. De prtJs
van d« oude aandelen was woensdag
een half punt hoger dan bU het begin
Ook de
van de beursweeK, n.l. 329.
andere fondsen In deze sector moesten
verliezen incasseren: N.S.U. 1095-1050,
Daimler 1415-1410. V.W. 733H-749. Demag
596-593
Klöckner Humboldt
Deutz 683-673 en Schubert en Salzer
300-295.

BU de bankèn Kon Deutsche Bank 3
punten stijgen tot 649 Lager waren
zowel Dresdner Bank 665'/«-657 als
Commerzbank 603-593. Ook -de grote
Karwarenhuizen noteerden lager:
stadt 1060-1042 en Kaufhof 1086-1080.
Op de obllgatiemarkt bleef de vriendelijke stemming gehandhaafd en de
winsten waren in de meerderheid.
Hieronder

volgen o«

*

-nkele noten»

«en:
26/1

«S'k

A EG
Oeutsche Bank
Farben Bayer
Farbwerke Hoeeb»'
Baducbe Anilln
Catsella
Feiten & Guilleaum
Hoeach AG
Mannetmann

148

'27

1'»

38>>
143

!2S

2tf',

J5S',

R.W.E. Stamxnaktier
Rhelnstahl
Slemena & Halske
Veremirte Glanzatott

.

WlnterAaU

S/2

483',
649
38ex el.
511
463
638
325'

888
298
717',
488
353

213',

255
708
296
74S

482
381

In Europese OESO

Meer lood, minder
zink geproduceerd

De totale proDEN HAAG, 1 febr.
duktie van geraffineerd lood ln
de
Europese loodproducerende OESO-landen, en Marokko en Tunesië, bedroeg in
december 1961 63.441 ton (voorlopig ctffer) tegen 73.433 ton in november 1&61).
Dit produktieniveau ligt ongeveer 14
procent lager dan dat van december
1960.
De totale produktie van loodertsen en
bedroeg in december
-concentraten
1961 29.860 ton (voorlopig cijfer) tegen
32.982 ton in november 1961. Dit produktieniveau ligt ongeveer 7 procent
lager dan dat van december 1960 (vergelijking ln metaalgehalte). De totale
voorraden van geraffineerd lood in de
producerende landen bedroegen per
eind december 1961 57.258 ton (voorlopig cijfer) tegen 56.125 tor per eind no—

BU de Spaar1962
Januariterug(6.203.115)

HILVERSUM, 1 febr.
bank Hilversum werd ln

BREMER TABAKSVEILINGEN 1962

—

Ingelegd ƒ 6.726.340
en
betaald ƒ 8.030.235 (4. 825.660), waardoor
het lnleggerstegoed vermeerderde met
ƒ 1.696.108 tot ƒ 73.562.820.

De Auto Onderlinge is
krachtig gegroeid
De groei
GRONINGEN, 2 febr.
De
van de verzekering-maatschappij
Auto Onderlinge heeft zich, blijkens het
verslag over het boekjaar 1960-1961,
krachtig voortgezet. De premie-aanwas
bedroeg niet minder dan ƒ 875.000.
waardoor de premie-ontvangst boven
de ƒ 8 min kwam. Het bedrag dat aan
schaden en assurantie-premiën moest
worden uitbetaald is opgelopen tot bijna
—

ƒ8 min.
Het voordelig saldo bedraaz ƒ 409,372
(v.J. ) 411.606), waartoe de baten verkregen uit belegde gelden in belangrijke mate hebben bijgedragen. Het batig
saldo ls wederom toegevoegd aan de
extra reserve, waardoor deze ls gestetot ƒ 2,92 min. Het bedrtg der beeggingen nam toe van ƒ 10,8 min tot
bijna ,ƒ 12 min.
De premie-reserve
klom tot een bedrag van ƒ2.94 min.
Het gelukte het oestuur de exploitatiekosten binnen redelijke grenzen te
houden. De kostenstijging ls deels door
de stijging van het premie-inkomen en
deela door besparing op bijzondere lasten opgevangen. Gestreefd wordt naar
het voeren van een zodanig beleid, dat
zoveel mogelijk evenwicht wordt bewaard tussen de premlën enerzijds
en de schade en exploitatiekosten anderzijds.
»

fren

MARKT-EN VEILINGBERICHTEN

Grootboek voor woning-

2/2
39 A
89.»,

opnieuw urenlang met agrarische kwes-

—

—

1/2
39 f
1S>
SI
S3H

Duitse tegenstelling ook een rol de verruiming van de contingenten voor landbouwprodukten. Tot deze verruiming
werd eveneens in 1960 besloten door de
bepaling, dat de achterstand, die daarbij was opgelopen, ln een versneld tempo moest worden Ingehaald.
Inmiddels verwacht men ln Brussel
niet, dat de ministers van de zes landen na het „Marathon-debat" over de
landbouw van de afgelopen maand zich

,

goed zijn vertegenwoordigd. Ongeveer
23 pet van de in totaal 8.000 exposanten
komen uit 28 verschillende landen. Ook
1/2 2/2 uit ons land nemen in de brrnche-hallen
89 exposanten deel, terwijl in het NederRente* 3% 81'i 80.70
landse Paviljoen een collectieve inzenRobeco
340.40 343
ding van 20 Nederlandse firma's gePhilip» f
A.K.U
544 538
toond wordt.
Unllever
«0
«l'.i254
tJ» 528
B. Paris
54)
Suei Car
547
Schneider 282 379 80
198 198
Fr. Petr
Kuhlmann 458 431
80
Gisteren zijn
DEN HAAG, 1 febr.
Dutch
171.10175
R.
Rlo Tinto
:8'.« 38.70 de werkzaamheden van het grootboek
Raft. Say 18Ï
190
voor woningverbetering beëindigd. Tot
St. Gobaln 447
435
1967 zullen de resterende vorDe Beer»
9f 80 97.30 1 februari
Shell Tr
1# 83 20.10 deringen door het ministerie van Volkshuisvesting

Londen

Spaarbank Stad A’dam
had januari-record

-

ties zullen bezig houden- Een beslissing,
indien deze nog wordt genomen,-wordt
dan ook niet de komende week verwacht
Op de agenda van de ministerraad
uitgesteld.
van maandag en dinsdag S en 6 fewaarover
Een van de vraagstukken
bruari ataat voorts nog een bespreking over de techniek, die wordt gebij de voorbereidende besprekingen van
volgd voor de associatie van de Nede permanente afgevaardigden van de
zes landen ln Brussel geen overeenstemderlandse Antillen met de gemeenming mógelijk ls gebleken, is de toeschap. Over de fundamentele vraagstukken bereikten de ministers reeds
passing van het tweede versnellingsbeovereenstemming.
slult op de landbouw. Evenals bU het
eerste versnellingsbesluit, dat de miniseen aantal technische onderNaast
terraad na nachtzittingen ln Luxemburg werpen staat verder op het programma
stelt
namen,
1960
en Brussel op 13 mei
een .diepgaande jeaachtenwlsseling"
Nederland als voorwaarde, dat een extra over de toekomstige associatieregeling
verlaging van de douanetarieven ook tussen de Afrikaanse staten en de
zal gelden voor de handel in landbouwwaarover op de conferentie van
produkten ln de gemeenschap. De Duit- E.E.G.,
6 en 7 december ln ParUs de ministers
ae bondsrepubliek, mede onder druk van van de zes landen beginselakkoorden bede Bondsdag, heeft bij de voorbereiden- reikten met de ministeriële delegaties
de besprekingen deze voorwaarde niet van de Afrikaanse staten.
aanvaard.
Na urenlange moeizame besprekingen
werd b(j het eerste versnellingsbesluit
een compromis bereikt, waarbij de tarieven voor landbouwprodukten, waarvoor de handel in de gemeenschap niet
zoals
vrij is, niet met tien procent
KOrFIETERMMXMARKT ROTTERDAM,
voor industriële produkten
maar met 2 febr.
Stemming: ongeanimeerd. AU*
vtjf procent werden verlaagd. Voor de noteringen onveranderd.
PEPERTERMMNMARKT ROTTERDAM,
geliberaliseerde landbouwprodukten gold
Stemming: kalm. Omzet 3 ton.
2 febr.
de verlaging ln het geheel niet In een Noteringen
witte aerawak: Loco 373-389
motie heeft de Duitse bondsdag de eis (373-3831. febr 363-373
(3" -373), mrt. Ï64dat
ook
een
tweede
versnelgesteld,
bi)
370 362-369). april 333-3> (356-364), mei
ling de vermindering van de douane336-361).
330-338
taneven voor nlet-geliberallseerde landZwarte. Stemming: kalm Omzet nihil.
de
Loco t/m april 310-320 <310bouwprodukten ln geen geval
vtJf pro- Noteringen:
320),

Parijs

Onregelmatig

Het blad „Aktuelt" wees er onlangs
op, dat de handelsovereenkomst tussen
Denemarken en West-Dultsland geldig
is tot 1965 en dat hierin o.a. bepalingen
zijn opgenomen inzake contingenteringen voor de Deense export van varkens,
geslachte varkens en rundvlees.
Naar verluidt zullen er vanaf 1 Juli
t.i, radicale wijzigingen
in de Westdultse landbouwinvoer gaan plaatsvinden, die tot gevolg kunnen hebben, dat
de Deense export in groot gevaar komt.
O.a. sullen verschillende kwantitatieve
restricties voor de Duitse Invoer worden opgeheven ten aanzien van de landen der EEG.
Wil de Deense landbouwexport zijn
plaats op de Duitse markt behouden,
dan ls het noodzakelijk, dat er onmiddellijk een regeling wordt getroffen met de
EEG voor de periode, dat de onderhandelingen over een Deense aansluiting
nog aan de gang zijn. De ministers
van de EEG-landen zullen er van overtuigd moeten worden, dat Denemarken
tijdens de onderhandellngsperiode een
zekere begunstigde positie toebedeeld
moet worden onder de nog niet definitief aangesloten landen.
Vlak voor de afgelopen kerstdagen
heeft de Deense minister van buitenlandse zaken Jens Otto Krag. reeds een
rondreis gemaakt door de landen van
de Zes om er bij de verschillende regeringen op aan te dringen de belangen
van Denemarken zoveel mogelijk ln het
oog te houden tijdens de periode, dat
Denemarken nog geen lid Is van de
Gemeenschappelijke Markt. Bij de komende onderhandelingen zal moeten
blijken, of dit Deense verzoek effect
heeft gesorteerd.

Ministerraad volgende week bijeen

m

—

—

Geen beslissing over tweede
versnelling EEG verwacht

De
In Deens* landbouwkringen maakt duitse Jaarbeurzen vinden In het voordirekover
de
bezorgd
zich
ernstig
«ren
jaar van 1962 algemeen 2 weken eerder
dan vorige. Jaren plaats, waardoor men

BUITENLANDSE

overeenkomst sluiten met de EEG,
AMSTERDAM, 2 febr.
BH de Rijkswaardoor onze landbouwexport naar d«
werd ln Januari 1962 InZes gehandhaafd zal kunnen blijven en postspaarbank
gelegd ƒ94,1 min en terugbetaald ƒ 64,3
hij zijn aandeel ln de stijgende conspaarverschll
sumptie zal kunnen behouden. Reeds min, hetgeen een positief(vorige
29,8
van
maand
min
oplevert
ƒ
de
het
VerIngevolge
bepalingen van
10,6'min en in Januari vorig Jaar f 26,2
ƒ
Rome
van
drag van
zijn per 1 januari
min).
dit jaar nieuwe tariefshepallngen in werHet lnleggerstegoed ultimo
Januari
king getreden, die de Deense landbouw- 1962
bedraagt ƒ 2925.8 min (ultimo januexport in een ongunstige positie hebben ari, vorig
Jaar ƒ 2672,1.
gebracht."

Tijdens de eerste ontmoeting op ambtenarenniveau,
die op
29 januari
tn Brussel heeft plaatsgevonden tussen
Denemarken en de EEG 's hiero/er gesproken en bij de ministersvergadering
op 6 februari zal hierover van gedachten worden gewisseld en zal ook een
onderhandelingsprocedure worden vast.
gesteld, waarbij de belan gea van de
Deense export van begin af -.an ln het
oog zullen wordten gehouden.
De voorzitter van de Deense landbouwcommissie zei 0.a.: „Waar men
eent.
het nu ln Brussel over eens Is geworaanAls Zweden er dus niet in slaagt den, verdient de grootst mogelijkeregetot een bevredigende regeling te ko- dacht van onze landbouw en onze
men met de EEG ziet het er voor de ring. Het ls ln feite absoluut noodzakelandbouw bitter slecht uit. Men heeft lijk, dat wU onmiddellijk een principemomenteel al grote moeite zich te handhaven op de Europese markt, aangezien de onderlinge douanetarieven binnen de Zes lager zijn dan die welke
worden toegepast ten opzichte van bui-

tenstaanders.

bij R.P.S.

(Van onze Utrecntss redactie)
Op de gisterUTRECHT, i: >a.
middag in het gebouw van Kunsten en
Wetenschappen gt .ouden twaalfde algemene vergadering van de tuindersvakbond van de K.X.8.Ï.8. heeft de
voorzitter, de heer J. P. Koop, meegedeeld, dat men In tuinderskringen niet
ontevreden Is over de resultaten van
van groenten
1961. De velllngomzet
steeg met circa 85 miljoen gulden.
Hiervan komt 45 miljoen op rekening
van de glastuinbouw, ten typerend bewijs van de snelle aanpassing van de
Nederlandse tuinder aan de wijzigingen
ln de consumptiegewoonten. Door de
stijgende welvaart is in het hele Euromarktgebied de vraag naar fijnere, v
der glas geteelde groenten sterk toegenomen. Omdat de Nederlanders eerder
dan hun collega's bereid zijn de hoge
investeringen te verrichten die deze cultures vergen, zijn de vooruitzichten
goed. De heer Koop waarschuwde echter tegen een specialisatie op te smalle
basis (aieen tomaten, sla en komkommers) en bepleitte een spreiding van de
afzet, om de kwetsbaarheid van de topexport naar West-Duitsland te verminderen.
—

schillende soorten al» Pacificgerst. 3 barley.
Irakgerst etc. tot hogere prezen opnam. Het
aanbod van Franse gerst naar ons land was
hierdoor kleiner daar alle offertes gericht
waren op Duitsland. Hier kocht men stomende 1 barley, 2 row en 3 barley op aflading, doch de aankopen bleven hier be-

perkt.

Onze markt kon zich aanvankelijk
Haver.
houden op dekklngsvraag naar piatahaver Jan.-afl.. waarmede verschillende shippers verladingsmoeilijkheden hadden. Gelijktijdig kon men steeds aangekomen en stomende platahavei Ingeklaard belangrijk op de
transitopariteit kopen. Ook de verdere afladingen bleven hier onveranderd met een
zwakke tendens aan de markt. Noord-Am.
haver nog steeds boven pariteit. Austr. haver
eveneens voor ons niet ln aanmerking komend. Alleen ln loco haver hier enige kooplust.
MUo, Mlllet en granifero.
Zaken ln milo
aangekomen en op alle afladingen ofschoon
niet ln grote hoeveelheden. Koord-Amerlka
bleven de prijzen door de verlening van exportsubsidies geheel beheersen, zodat het
prijspeil niet hoger geworden ls. Mlllet door
Argentinië lager aan de -narkt terwijl granifero, na vrij veel zaken, nu weer eerder lets
stijver ls.
Kogge.
Bakrogge als Noord-Amerikaanse
en Plat* bleven onveranderd aan de markt,
waarbij men eerder met bledin. en wat lager
denkt te kurnen kopen. De aankoopartlvitelt
was niet groot. Voerrogge als Deense en
Zweedse op .-iflading lets lag -' aan de markt:
de meeste zaken gebeurden nog ln loco
en
—

goed

—

—

aangekomen partijen.

Zaken ln soft white stomend,
ladend en februari afl.. prijzen weinig veran(Weekbericht van de makelaar» Cantzlaar derd. De laatste dagen kwam Belgl# met taren Schalkwijk n.v. te Rotterdam)
Na een we voor de voer aan de markt en vonden, nalet» betere opening maandag J.l. liepen de dat de prijzen waren aangepast aan de
prijzen 's' middags al weer terug, om de volwerkelijkheid, enige afdoeningen plaats.
gende dagen nog let* verder door te zakken. Door het ln België toegepaste systeem van
De markt bleef de ghele week zeer kalm met verkoop van bonnen, waardoor deze tarwe
weinig raken.
voor de verkoop vrijkomt, ls het afsluiten
Er werden totaal gedaan 609 contracten, van dergelijke zaken vrij langdurig en
tegen 2509 contracten ln de voorafgaande lastig.
(bericht van A. Bosman N.V. Graanmakeweek.
In Alpha 40 mm opw. gingen om 46 conlaars. Rotterdam).
tracten april tot prUzen van / 15.50 tot 14.80
opw.
contracten,
en in Furore 40 mm
17
eveneena april levering tot / 14.20.
In de Bintje 35 mm opw. werden 546 conIn de week eindigende 2 februari bleven de
tracten verhandeld, w.v. 46 contracten maart
levering (f. 14.70 14 50) en 600 contracten cacaonoterlngen onder druk van ruim aanbod
langzaam afglijden. Op de dalende
60)
verder
april (f. 15.60 14
Het «lot voor april levetenden* waren voort» van Invloed de nog
ring wai f. 14.90 laten met f. 14 80 bieden.
De omzet gedurende jan. 1902 beliep 7212 steeds gunstige aankoopcijfert In Ghana en
contracten, tegen 4731 contracten ln Januari Nigeria, welke cijfer» than* een duidelijke Indicatie vormen voor wederom grote oogsten
1961.
ln genoemde landen.
Geruchten over verkopen door de Ghana
Marketing Board» naar Amerika tegen verlaagde noteringen, beïnvloedden eveneen* de
marktstemming. Tenslotte ontving de markt
Onze markt bleef ln de afgelopen week behoorlijk actief, waarbij yellow mal» op atlaweinig steun van verkopers. Aangenomen
ding en ln mindere mate platamals alsmede wordt, dat de lnduitrle over het algemeen
goed van cacao is voorzien. Een lichtpunt I».
milo de hoofdschotel vormden.
De aankometen zowel van yellow mal» al» dat het aantrekkelijke prijsniveau van nu.
van mllo bleven ruim voldoende om aan d* het verbruik krachtig zal stimuleren. Over
vraag naar deze posttle te voldoen.
1961 sloeg Nederland al een uitstekend figuur
MAIS. Platamal» loco en «poedlge levering met een totaal verbruik van cacaobonen door
werd hier door België gekocht, terwijl ladende
cacaoboonverwerkende Industrie van
de positie» eerder wat gemiJckellJker aan de 97.750 ton tegenover 84.800 ton ln 1960.
platamals
Nieuw*
vanaf
oogst
markt waren.
Het dalende prijsniveau wordt door de voorfebr. aflading was eerder weer lager aan de naam»te cacaopreducerende landen uiteraard
markt, doch d* kooplust voor positie» vanaf met lede ogen gevolgd.
april wa» wat groter en venchlllende zaken
Naar verluidt zouden de besprekingen ln
kwamen er ln tot «tand. Gele Zuld-Afr. mals Abidjan, waaraan werd deelgenomen door
aangekomen alsmede stomend en op aflading Brazilië. Ghana. Nigeria, Lanomey, Ivoorminder gevraagd en prijzen In de mineur.
kust en Cameroun. ln principe tot een onderNoord-Am. yellow mai» aangekomen en «to- linge overeenkomst hebben geleld. Nadere gemend kon het nog tot een klein* premie brengevens ontbreken echter nog.
(Medegedeeld door de firma C. W. M. Hengen. doch ook de afladingen moeiten wat
duurder worden betaald en d* activiteit wa»
ln het begin der week hierin vrij groot. Toen
echter d* prijzen ca. f dollarcents stegen,
slapten de zaken af.
Gerat
Dit artikel wordt geheel beheerst Granen. Ook de afgelopen week was t goed
door 6* vraag uit Duitsland. w*Uc land ver- merkbaar, dat de omzetten flink rijn terurre—

—

Weekoverzicht cacao

Graanmarkt Rotterdam

Graanmarkt Amsterdam

—
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voor de tuinbouw

Verwachte Sumatra-oogst van
middelmatige kwaliteit
Kwalitatief betere Java-tabakken
doch kleinere aanvoer
Volgens
AMSTERDAM, 3 febr.
mededelingen van de
Handelsgesellschaft
sische
Tabak
m.b.H., Bremen, is het de bedoeling,
onvoorziene omstandigheden
voorbehouden, om ten aanzien van de voorBremen
tabaksjaarscampagne te
inschrijvingen te houden op de navolgende data: le Sumatra-inschrljving
11 mei. 2e Sumatra-inschr. 25 mei,
3e Sumatra-inschr. 8 Juni, 4e Sumatrainschr. 22 Juni, le Ja va-inschrl)ving 6
juli en 5e Sumatra-inschr. 13 Juli.
In verband met de zomervacanties
zullen de inschrijvingen in begin september weer worden voortgezet en zal
t.z.t. het najaarsrooster nader bekend
worden gemaakt. Men verwacht op de
Bremer tabaksmarkt een Sumatraoogst van middelmatige kwal'teit
en
raamt de hoeveelheid op ca. 24.000 a
25.000 pakken, inclusief ca. S.OOO pak—

aaa
en de ophanden

.

-

-

nieuwe regelingen en nieuwe richtprijzen de handel op
termijn niet bevorderen, maar eerder kopers
nopen een afwachtende houding aan te nemen. tn de prijzen van Platamals trad nog
geen verbetering op en d* vraag bleef uitermate gering. Dit was eveneens het geval met
Z.Afrlkaan»e gele r lint mals. waarin de omzetten ook ver achter bleven bij vorige week.
N.-Amerlkaanse maïs trok ln het begin van
de week goede belangstelling voor stomende
posities. Door berichten uit Amerika over
wijziging ln het landbouwprogramma waren
da elf offertes donderdag J.l. nogal wat hoger, waarop kopers een afwachtende houding
aannamen. Mllocorn werd df regelmatig gevraagd uit aangekomen boten. Tegen het slot
kwam er meerdere belangstelling voor dichtbij afladingen. In GramlJ. ging vrijwel niet*
om, terwul de prijzen onveranderd bleven,
.rtiuetzaad op afiadingen wederom lager ln
prijs, met enkele zaken. Voor spoedig gewachte boten bestond nauwelijks enige
belangstelling. Gerst vrijwel zander zaken. In
franse gerst was nagenoeg geen offertemateriaal te krijgen, terwijl maalgerst ln stomende posities niet gecureerd werd. De prijzen voor Platahaver waren lager, doch zowel
elf als boordvrij bestond er geen belangstelling. Deense rogge werd lager geoffreerd,
zonder echter de kooplust te verbeteren. In
andere roggesoorten ging helemaal niets om.
Na geruime lijd kwamen er deze week weer
offertes van UalUsche tarwe, welke zeer concurrerend waren ten opzichte van soft white
tarwe. Ken boot met solt white tarwe Iste
nellt februari ladend werd slechts traag door
kopers opgenomen. Franse tarwe werd zeer
scnaars geoffreerd. Genoteerd werd boordvrij
Rotterdam: I'latamais disp pand Rdam ƒ 313a. aang st ƒ 30.85 30.75, lebr ƒ 28.60. n.o.
mrt ƒ 28.10, april en mei ƒ 27,-, «2.Afrikaanse
Flint mals aang st ƒ 27.35, febr ƒ 27,25, N
111 N.Amerikaanse mals dlsp pand Kdam
ƒ 25.b0, aang st, Jan en febr ƒ 24,85 mrt
ƒ 23.35, april ƒ 25.50. mei ƒ 35.75, MUcorn
disp pand Kdam ƒ 2 «.50. aang st ƒ 23.90, Jan
en (ebr ƒ 24.-, mrt en april ƒ 24.40, Mllletzaad st en Jan afl ƒ 22.00, febr ƒ 22.76, mrt
ƒ 23.40, april J 23.65. No II 2-rljlge gerst Jan
ƒ 28.90, No II Western gerst tt ƒ 28,45, jan
ƒ 28.40, No 111 N. Amerikaanse gerst Jan febr
ƒ 28.30, No V N.Amerikaanse gerst disp pand
Kdam ƒ 28.50, Platahaver dlsp pand Rdam
ƒ 26.90. st en jan ƒ 26.30. febr ƒ 26.60, mrt
ƒ 27.25, Platamgge gewacht ƒ 26.10, Deense
rogge dlsp panu Kdam ƒ 2465, febr / 24.30,
sample soft white tarwe st ƒ 24.25, febr
ƒ 24.40. Van de Inlandse granen noteerde haver 57158 kg „epunte blanke doorsneekwaliU'. per direct* levering / 26,65, febr./aprll
ƒ 27.25. Voor Inlandse rogge ma*. 17 procent
werd per directe levering ƒ 24.40 gevraagd en
doorsnee
kwaliteit per
direct* levering
ƒ 24.10
Karwljzaad
had deze week
Fijne zaden.
een weifelend* markt, doch de prijzen ondergingen geen verandering. In blauw maanzaad
ging weinig om. terwijl de prijs onveranderd
bleef. Geel mosterdzaad met enkele zaken op
monster tegen onveranderde prijzen. Kanarie
laad spoedige levering bleef goed gevraagd
en werd tot ca ƒ 10.- hogere prijs verhandeld.
Pettlvrachten.
Groene erwten en schokkererwten hadden een prijshoudend gestemde
markt, met geringe omzetten. De handel ln
capucljneri blwef lui en de prijzen onveranderd. Voor bruine bonen werden bij een vrij
vaste stemming tot ƒ ï.- hoger* prijzen betaald.
lopen,

—

—

zijnde

ken na-oogst. Wat de Java-oogst bjtreft
zal het aanbod
van
de DeutschIndonesische
Tabak
Handelsgesellschaft m.b.H. bestaan uit ca. 30.000
pakken Besoeki en ca. 8.000 tot 9.000
pakken Vorstenlanden-tabak.
De omvang van de totale Java-oogst,
waarbij '"us ook de Importen van de
..smallholders" mee Inbegrepen zfln,
zou iets beneden het totaal aantal
pakken van verleden Jaar blijven. Met
betrekking tot de hoedanigheid
van
deze gewassen, ls men nu ln Bremer
tabakskringen ln tegenstelling tot nog
voor kort, weer lets optimistischer. De
nogal langdurige droogte werd gevolgd
overvloedige
door een periode van
regen, waardoor een gedeelte van de
Java-oogst, men spreekt nu zelfs van
een groter gedeelte, behoorlijk beregend ls. Het la niet onwaarschijnlijk,
dat wt) ln het komende jaar drie
categorieën tabak zuilen te zien krijgen en wel onberegende tabak,
die
zwaar en zoet is, vol-beregende, bladdige, dunbladdlge tabak en daarnaast
vermoedelijk verregende tabak met
veel zwak en vergaan materiaal.
In verband met het sortiment ten
opzichte van de kleuren, wil men bi]
de nieuwe Ja va-oogst een meer eenvoudiger systeem toepassen en bij de
nieuwe Sumatra-oogst zullen de diverse
lengtes op de volgende manier gerangschikt worden: le lengtes
13" ot langer, Se lengtes 11" tot 13". 3e leng8" of
tes
8" tot 11", 4e lengtes
korter.
De
Usindo
Handelsgesellschaft
m.b.H. houdt op 6 februari a.s. te
Bremen een Inschrijving op 274 pakken
Besoekl-tabaK, t.w.:
Usindo-KPTR-CBesoekl-NO-HK-1960, 81 pkn.; UslndoKPTR-B-Besoekl-NO-KK-I£)60-, 81 pkn.;
Usindo-BS-B-GRS-11-1960, 20 pkn.' Usin-

.

do-BS-S-GRS-2-1960, 23 pkn.

Goud- en deviezen
van Sterlinggebied
toegenomen
LONDEN, S febr.

Het Engelse ministerie van Financiën heeft bekendgemaakt, dat ln januari het bezit van het
Sterlingêebied aan goud- en converteerbare valuta's met 33 miljoen pond sterling is toegenomen. Hier staat een vermindering tegenover In december 1.1.
van 83 miljoen pond sterling nadat betalingen voor de dienst op leningen tot
een bedrag van 67 miljoen pond sterling
waren gedaan.
Op 31 januari J.l. bedroeg het totale
bezit 1.218 miljoen pond sterling tegen
1.183 miljoen pond sterling eind december.
—

vember 1961.
De totale produktie van geraffineerd

zink in de Europese zinkproducerende
OESO-landen. bedroeg in december
1961 79.363 ton (voorlopig ctJfer) tegen
77.113 ton ln november 1961. Dit produktienlveau ligt ongeveer 6 procent hoger dan dat van december 1960.
Dt totale produktie van zlnkertsen en
-concentraten bedroeg ln december
1961 79.363 ton (voorlopig cijfer) tegen
45.293 ton ln november 1961. Dit produktienivetu ligt ongeveer 4 procent hoger dan cat van december 1960 (vergelijking in metaalgehalte).
De totale voorraden van geraffineerd
zink beliepen per eind december 1961
tegen
61.310 ton (voorlopig cijfer)
60.904 ton per eind november 1961.

ECONOMISCHE
PUBLICATIES
BU NV Uitgevers-Maatschappij AE. E.
Kluwer te Deventer is verschenen:
de gehuwde
voor
„Belastingaftrek
vrouw", door Ar. J. H. - Christiaanse.
inspecteur van 's Rijks belastingen. Nu
de grote groep werkende gehuwde vrouwen. behalve zij die hun taak uitsluitend bij de huiselijke haard vinden,
recht heeft op speciale faciliteiten van
de fiscus, Is net zaak dat zij deze faciliteiten ook zo goed mogelijk weet te
benutten.
Het boekje van
dr. Christiaanse, dat naast een schets van de
hoofdlijnen van de nieuwe wetsartikelen een Interpretatieve toelichting daarop geeft, terw\)l voorbeelden een en
ander nog verduidelijken, zal daartoe
zeker kunnen bijdragen. De huismoeders troost de auteur met het volgende
aforisme van Otto Weiss: „Geen vrouw
is zelfstandiger dan zU, die afhankelijk
is van een man die haar liefheeft".
•.

•

.

BU X. Sarason nv te Alphen aan den
Rijn Is verschenen: „Euromarkt voor

ledereen", door drs. A. van Tilburg.
Nu de integratie van Europa, o.a. door
het Ingaan van de tweede etappe van
de EEG steeds vastere vorm gaat aannemen, Is het alleszins gevenst dat
men in bredere xring kennis neemt van
wat zich in de komende jaren gaat afspelen binnen de EEG enerzijds en wat
de spelregels zijn van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) anderszijds. In
een gemakkelijk leesbare vorm een bijdrage te leveren tot deze kennis, is de
opzet van dit boekje en daarin ls de

schrijver geslaagd.

Eerste Kamer stelt vragen over
exportkrediet-verzekering
DEN HAAG, 3 febr.

—

„Meent de om een onderzoek in te stellen naar de

regering, dat da Nederlandse exporteur
met de binnen het kader van de exportkredietverzekering met herverzekering
van staatswege toegestane krediettermij-

nen in geen geval in een minder gunstige positie verkeert, dan zijn buitenlandse concurrenten?" Deze vraag stellen
vele leden van de Eerste Kamer in het
voorlopig verslag op de begroting van
financiën 1962.
Men wil weten of de instanties, die zich
met de uitvoering van deze exportkredietverzekering onder herverzekering
van staatswege bezighouden, zich, naar
het oordeel van de regering, onder alle
omstandigheden dienen te houden aan
de afspraken van de Bemer Union, nu
de Britse minister van Handel ln oktober van het Jaar 1960 openlijk heeft medegedeeld, dat, indien vaststaat, dat
buitenlandse concurrenten met steun van
een exportkredietverzekering de 5-jaren.
grens bi) hun offertes hebben overschre.
den, het .(.Export-Credits Guarantee Department gemachtigd is. kredieten van
eenzelfde duur te garanderen.
Vindt de regering geen aanleiding

i

Deense landbouw wil tijdens

Onregelmatig koersverloop

Goede vooruitzichten

In januari
Inlegoverschot

j

Associatie met Euromarkt nodig
geacht voor Zweedse landbouw

mogelijkheid om binnen het kader van
de afspraken van de Berner Union t«
komen tot een verfijning van de krediettermijnen, al naar gelang de aard \-an
de goederen,» welke worden geleverd, en
de afschrijvingsduur, welke ten aanzien

daarvan wordt toegepast?
Voorts stellen dezelfde leden de vraag,
of de minister een mogelijkheid ziet voor
een samenwerking van kredietverzekeringsinstellingen binnen de Europese Ecomische Gemeenschap met de bedoeling te komen tot het gezamenlijk dragen van risico's, welke voortvloeien uit
de invoering van (soms) grote projecten
waaraan ondernemingen uit verschillende landen deelnemen.
Is de minister bereid te overwegen,
zo vraagt men tenslotte, of het ook voor
ons land noodzakelijk is een mogelijkheid te scheppen tot het verstrekken
van financieringsleningen, zoals deze ook
in het buitenland worden gegeven, dan
wel tot het garanderen van dergelijke
leningen ter zake van buitenlandse bestellingen voor grot# projecten in Nederland?

ZATERDAG 3 FEBRUARI 1962

Knut Johannessen
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Broekhuieen

De stand

1. De Ruyter
ai Broekhuizen
3. v. Oosterhout
4. Popeyus
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8
8
4
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Doggen
Sweering

0
I

Rudi LJebrechU ln het openingsnummer
van het toernooi om het Europese
schaatskampiopnsrhap, de 500 meter,
aan de start verschenen tegen 's werelds snelste sprinter, de Rus Grishin.
Dat is het resultaat van de gisteren in
een stijlvolle bijeenkomst in de aula van
de universiteit van de Noorse hoofdstad
gehouden loting. Kort na Llebrechts' rit,
als de kruitdamp enigszins is opgetrokken, omdat alle concurrenten dan aan
de start zijn geweest, komt Nederlands
grootste troef, de wereldkampioen Henk
van der Grift, in actie.
Een spectaculair resultaat, zo mag men
de loting voor de 500 meter wel noemen.
Nadat de Rus Merkulov in de duidelijk
zwakkere Brit Monaghan en vervolgens
Johannesen in de eveneens niet zo gevreesde Deen Stille ongetwijfeld niet de
inspiratie hebben gevonden, die een extra stimulans is voor het leveren van
een krachttoer, komt er het nodige vuurwerk. Eerst de rit van Liebrechts tegen
de wereldrecordhouder Grishin, winnaar
van alle sprints in de kampioenstoernooi en van de laatste jaren, daarna de
geduchte rivaal van Van der Grift, de
Fransman Kouprianoff en onmiddellijk
erop volgend de rit van Van der Grift
tegen de snelste van de vijf deelnemende
Noren: Aaness.
Toch was de coach van Oranje's formatie, Klaas Schenk niet helemaal tevreden over het resultaat van de loting.
Op het volgende onderdeel, de vijfduizend meter, komt Van der Grift reeds

—

—

;

65

dè favoriet van de Xoren, Knut Johan-

nesen, zijn verstomd, zal vanmiddag

In de tweede rit op de baan. Zijn tegenstander is de Oostenrijker Strutz: geen
coryfee, maar gelukkig ook geen echt
zwakke tegenstander. Daarvan getuigt
de vijfde plaats van Strutz op de vijfduizend meter tijdens de wedstrijden van
het vorig Jaar, die Van der Grift het
wereldkampioenschap hebben gebracht.
Bovendien neeft van der Grift nog het
voordeel, dat voor hem een van zUn rivalen, de Fransman Kouprianoff, rijdt,
zodat van de Grift enig houvast zal
hebben.
>*a Ilenk van der Grift komt onmiddellijk Liebrechts in de baan. HU heeft
du» ook de pech vrij vroeg te moeten
•tarten, maar ook LiebrechU heeft iets
om zich mee te troosten. Zijn directe
tegenstander is (1e wereldkampioen 1960
Van der Grift's voorganger dus
de huidige Russische titelhouder Doris
Stenin.
Met zoveel rijders van formaat reeds
zo vroeg op het ijs, is het duidelijk dat
men de Noorse favoriet Knut Johannesen op dit ogenblik de winnaar van de
loting mag noemen. Johannesen weet
de tijden van al zijn rivalen als hU aan
de start verschijnt. Een extra prikkel
zal voorts ongetwijfeld zijn het feit, dat
Johannesen als tegenstander heeft de
sterke. Jonge Zweed Ivar Nilsson, respectievelijk tweede en eerste op deze
afstand bij d» wedstrijden om de Europese- en de wereldtitel van het vorig
jaar. Zo is de situatie in Oslo op het
moment, dat wij deze regels schrijven;
dat is enkele uren voor de start. Maar,
wat er ook zal gebeuren, zekerheid is
er intussen over het weer. De vorst heeft
de dooi in de afgelopen vierentwintig
uur verslagen en het ziet er niet naar

i

60

—

i

Van Ooeierhout
Brosens

Schneider uit Duitse

indoor-tennisstrijd

Cr
Het NederlandsBREM EN. 3 febr.
5 0.923
Belgische herendubbel Evert Schnei7 0.861 der en Drossart heeft zich vrijdagavond
tijdens
de Duitse indoortenniskam4 0.882 ploenschappen niet onder de laatste vier
4 0.500 kunnen plaatsen. Zij verloren met 7-5,
6-4 van de Engels-Oostenrijkse combina6 0.690 tie Wilson-Legenstein. De sensatie van
dit toernooi was de nederlaag van de
6 1.090 nummer
een geplaatste • Duitse Edda
Buding. die met 9-7, l-«, 6-4 van de Engelse Elisabeth Starkie verloor.
alg. gem.
0.836
0.731
RoU Emerson (Austr.) en Ramana0.843
than (Indië) hebben de finale herenen0.784
kelspel bereikt voor de strijd om de
open tennistitels van Azië, die te Cal0.765
cutta wordt gehouden. Emerson ver0.703
sloeg Mukerjea (Indië) met 6-1, 80,
0.653
9-7 en Krishnan zegevierde met 6-3,
0.608
6-4, 6-2 over de Australiër Fred Stolle.

■"

/*

(Van onze sportredacteur)
OSLO, S febr.
Onmiddellijk nadat
de ongetwijfeld luide toejuichingen voor

■

'"V" 1

j

<V

5 0.670
7 0.759

Nederlandse ploeg trekt niet
onverdeeld gunstig

.

53 79
60 79

Sweering

Popeyus

winnaar loting

,

Uitslagen

mes wera Annie de Lint winnares in

.

,>•

Vrijdag zijn

de combinatie terwijl de Amsterdams*

.

zijn stellig mede te wijten aan het feit,
dat hij de laatste maanden weinig heeft
kunnen trainen wegens drukke werkzaamheden. Een biljarter, die zich aan
de top wil handhaven, moet minstens
enkele uren per dag oefenen. Gelukt
hem dit niet, dan volgt onherroepelijk
een terugslag. Recente voorbeelden
hiervan zijn Kees van Oosterhout en barend steeg.
De minister heeft laten weten, dat hl]
Kees de Ruyter in het kaderspel.
voorshands geen waardering kan hebben voor de genomen maatregel. Wel
heeft hl) toegezegd deze aangelegenheid
opnieuw ln overweging te willen nemen,
«0 90
4 0.666 indien aangetoond kan worden, dat het
Broekbuisen
Brosens
51 80 4 0.566 euvel van de aan hun lot overgelaten
honden zo ernstig is, dat speciale maat60 74 6 0.810 regelen nodig z(jn en de bestrijding langs
Doggen
andere
dan die van belastinghefPopejn*
51 74 S 0.689 fing nietweg
mogelijk ls.
De raad zal dinsdag een voorstel
60 67
De Ruyter
5 0.895 voor B. en W .behandelen: handhaven
«weering
36 67 6 0.537 van de verordening. Zy heeft zich daarbij laten adviseren door een dierenarts
«0 66 8 0.909 uit Stadskanaal.
Teegelaar
51 66 4 0.772
T»n Oosterhout

—

heden, de Nederlandse studentenkampioenschappen ski gehouden. BQ de da-

•

—

SAALBACH, 3 febr.

onder bijzonder goede weersomstandig-

,

correspondent)
VLAGTWEDDE, 3 febr.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de
gemeenteraad laten weten, dat hU, althans voorlopig, nog geen voorstander
Is van hondendiscriminatie. De raad
van deze gemeente had namelijk het
vorige jaar op 13 Juni een besluit genomen de hondenbelasting te wijzigen,
omdat de gemeentelijke inkomsten moes
ten worden opgevoerd. De nieuwe verordening bepaalde, dat de eigenaars
van honden van het mannelijk geslacht
minder belasting behoefden te betalen
dan zU die een hond van het vrouwelijk geslacht bezaten. Punt van overweging was wel, dat het aantal loslopende,
zwervende vrouwelijke honden onrust-

Deiters winnaar van
skititel studenten

i

(Van onze

doet mee in Bisletsstadion

vorst

.

Veteraan Broekhuizen houdt
zich kranig staande

De

I

In Vlagtwedde geen
hondendiscriminatie

NATIONALE DRIEBANDENSTRIJD

8

:

DE TIJD-MAASBODE

student Frits Deiters het Nederlands»
studentenkampioenschap veroverde.
Frits Deiters en Annie de Lint plaatsten zich zowel in de slalom als de af»
daling als eerste.
De uitslagen luiden: Heren Slalom:
1. F. Deiters, Amsterdam, 62.2 sec.;
2. G. van Hardenbroek, Delft, 64,2 sec;
3. J. de Lint, Rotterdam, 64,9 sec.
Afdaling; 1. F. eiters 2.25,9; 2. B. Roding, Amsterdam, 2.31,5; 3. G. de Meester, Utrecht, 2.36,9.
Dames Slalom: 1. A. de Lint Am.
sterdam, 75,1 sec.; 2. E. Alberda, Wagen ingen, 77,3 sec.; 3. G. Spits, Amsterdam. 77,6 sec.
Afdaling: 1. A. de Lint, 2.09,8; 2. Alberda 2.32.5; 3. Spits 2.43,1.
Het Nederlands kampioenschap voor
teams werd veroverd door Amsterdam,
gevolgd door Wageningen, Leiden,
Utrecht en Groningen.
uit, dat Koning Winter in deze dagen
andermaal op de vlucht gaat.
500 m.: Eerste paar: Merkuiov (R)—
Monaghan <Eng); 2. Stille (Den)—Jo
hannesen (Noorw); 3. Grishin (Rusl)—
Llebrechts (N'ed.); 4. De Riva (It)—
Sloot (Zw); 5. WiUielmsson (Zw)—
Traub (W.-Dld); 8. Kouprianoff (Fr)—
Sollberger (Zw); 7. Aaness (Noorw)—
Van der Grift (Ved); 8. 8. Strutz (Oost.)
Tapiovaara (Finl.); 9 Toyfl (Oost)—
Zimmerman (W. Did); 10 Meeuwisse
(N'ed)—Thomassen (Noorw.); 11. Ivar
Nilsson (Zw)—Sakhoff (Fr); 12. Salonen (Finl)eStenin (Rusl); 13. Matusevitsch (Rusl)—Malkin (Eng); 14. Thorsen (Noorw)—Jonny Nilsson (Zw); 15.
Mario Gios (It)—Pou (Fr.): 16. Lundste
(Noorw.)—Ze*> (»d);

17. Kotov

(Rusl)

—Locatelli (It); 18. Borgengaard (Zw)
moet alleen rijden.
5000 m.: 1. Kouprianoff—Aaness: 2.
Van der Grift—Strutz: 3. Stenin—lJe«
brechts; 4. Salonen—Malkin; 5. Slott—
De Riva; 6. I. Nilsson—Johannesen; 7.
Traub—Merkuiov; 8. Stille—Gios; 9.
Toyfl—Meeuw!»»*; 10. Borgengaard—
Kotov: 11. Zimmerman—Sollberger: 12.
Sakhof—'Thorsen; 13. Monaghan—Thomassen; 14. J. Nilsoson—Tapiovaara;
15. Matusevitsch—Locatelli; 16. Zen—
Wilhelmssan: 17. Grishin—Pou; 18. Lund
sten moet alleen rijden.

*
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I BELANGRIJKE KUNST- en INBOEDELVEILING |
in dr veilingzalrn N»u« Dillrnburcsiraat 3te 's-Gravenhage. Tel. Zt.42.T1. OP
WOENSDAG 1 FEBRUARI 19M en volgende dagen, telkens des V.M. 1* l'l'R
zal door makelaar A. r. M. den Ester, ten overstaan van deurwaarder A. H.
Davids, publiek k kontant worden verkocht:

M

■I

Et.l

I fraaie
|

De 71-Jarige biljartcrack Broekhuizen houdt de race met De Ruyter om de titel
ereklasse driebanden knap vol.

een speciale verslaggever)
UTRECHT, 3 fetor.
Broekhuizen
uit Arnhem U werkelijk onverwoestbaar. HU presteert het op li-Jarige
—-

leeftijd een serieuze (fooi te doen naar

het Nederlands kampioenschap
driebanden, een trofee, die door alle spelers, dertig tot veertig Jaar Jonger dan
hij, fel wordt begeerd. Met de maximaIe winat in sijn bagage, vier gewonnen
partijen, heeft Broekhuizen zich kandidaat gesteld voor de deelname aan het
Europese kampioenschap,

de volgende

in Kaatsheuvel. De eerste twee
speler» in dit nationale toernooi komen
. hiervoor In aanmerking. Zal Broekhuiaen, die notabene slechts met één oog
de stootbeelden kan taxeren, dit hoogtepunt in zijn carrière mogen beleven?
Het zou ongetwijfeld uniek zijn in
biljartgeschi edenis.
Het algemeen gemiddelde van de
Arnhemmer ligt laag, maar wie denkt,
dat de vermoeidheid hem in de benen
rit, vereist zich.' Gisteravond laat veegde hij Doggen van de tafel in 68 beurten. onverstoorbaar en met talloze fantasierijke motieven over de losse band.
Het spel van Broekhuizen is nog net zo
degelijk als twintig Jaar geleden, maar
zijn wilskracht en taaie incasseringsmaand

Nieuwe Elisa in
„My fair lady”

ROYALE HERENHUIZEN
met ot zonder garage te

.

aan de Brederostraat, binnenkort te betrekken, koopaom
j 34.750.— vrij op naam.
Mn de Oranje Nassaulaan, te
betrekken najaar 1962. koopaom ƒ 36.000.— vrij op naam.

RDFDA

CULEMBORG
wwumowaw

Mg

naam.
Hoge hypotheek beschikbaar.

Inlichtingen: Laan van Meerdervoort
's-Gravenhage, telefoon 332435 en 330470.

vrij

bouwt ln Osdorp. A'dam. moderne Maisonnettes met
3 en/of 4 kamers, luxe uitvoering, ïrote keuken,
douchekamer, spec. droogkast, compL centr. verw.,
liften. T.V.- en radio-inst

op

Van Oosterh6ut

wil

winnen, hij dwingt

het Ivoor in een onwaarschijnlijke
koers met een touché op de rand van
de ketszone. Zijn gevoelige stoottechZo heeft de niek resulteert in een keten van drie,
AMSTERDAM, S febr.
musical „M.v fair lady" dan tUn nieu- vier gave treffers, maar dan komt Teewe El Isa Doollttle. Gisteravond nam gelaar aan de tafel, wijdbeens en breedDorien MUksenaar de rol van het bloe- uit grijnzend. HU weet hoe dit varkenmenmeisje, dat eens via Shaws ~I'ygm- tje gewassen moet worden, welke spelalion" de wereld instapte, over van deprikken van Oosterhout uit balans
Margriet de Groot, die er zoals men brengen.
wed, op medisch advies afscheid van

123 te

De voorstelling ln Carré van gisteravond bracht het officiële debuut vmn
de dochter van Amsterdams „voorlichter nummer één" nadat zij Incidenteel
al eens eerder Margriet de Groot had
vervangen. Zingen en acteren waren
slechter noch beter dan men kon verwachten. „My fair lady" is door deze
wisseling in de bezetting van de hoofdrol niet veranderd, beheerst «is de uitvoering nu eenmaal wordt door het spel
van Wim Sonneveid en Johan Kaart.
Ook de nieuwe Eiisa is tegen haar belangrijkste tegenspeler, Sonnevelds onweerstaanbare mr. Higgins, niet „opgewassen". Maar ook nu kan dit aan het
plezier, dat men aan de musical beleeft.

nauwelijks

afbreuk doen.

Dode bij brand
op zandzuiger
HASSELT, S frtor.

—

De aohttieoja-

ri(t Van Bemmtden ia ia de afgelopen
DAofat omgekomen bU een brand uo
boord van de zandzuiger „Merwede"

k het Zwarte Water alhier.
O* enige andere opvarende die zich
aan bood van de zandzuiger bevond,
werd omstreeks half vier wakker en
ontdekte de brand. HU wekte Van Remmeden en verliet de zandzuiger om de
brandweer te gaan alarmeren. Later
bleek dat Van Remmeden de zandzuiger niet had verlaten en was omgekomen. Het woongedeelte van de zandzuiger U uitgebrand.
Kapitein A. van Remmeden, de vader
van het slachtoffer, was niet aan boord.
HU was naar zfln woonplaats, Culemborg, gegaan om daar het weekeind
door te brengen.

MEGEVE, 3 febr.
De Oostenrijker
Karl Schranz is met een tijd van 2 min.
26,87 sec. winnaar geworden van de reu—

zenslalom in de strijd om de „Coupe
Emile Allais", die te Megeve wordt gehouden. De Fransen Michel Arpin, Leo
Lacroix en Adrien Duvillard eindigden
respectievelijk ais tweede, derde en
vierde. De vijfde plaats was voor de
Oostenrijker Egon Zimmermann en de
zesde voor zijn landgenoot Pepi Stieg-

ler.

Van Oosterhout klem

Dit duel der aloude rivalen week nauwelijks af van dat in de vorige nationale titelstrijd. Toen 60. 68 voor Teegelaar
Ul 63 beurten, nu 66 beurten en een verschil van negrn rarramboles In het voordeel van de Rotterdammer. Wat maakte het hem uit, dat zijn Bredase tegenstander met twee gewonnen partijen
meer dan ooit gebrand was op een nieuwe triomf. Teegelaar voelde zich ongewoon rustig, zijn kansen op het kampioenschap waren sterk gedaald. Met
koele vingers bracht hij de pomerans
steeds in stelling, terwill Van Oosterhout nerveus op zijn stoel heen en weer
bewoog.
De partij nam een beslissende wending toen de laatste na de veertigste
beurt klem kwam te zitten in eigen onmacht Teegelaar sloeg onmiddellijk
toe; met series van drie, vier om ruimte te maken en met een kapitale produktie van zes schone treffers in de
zestigste beurt Nog even boorde Van
Oosterhout verse energiebronnen aan,
«Me hem juist voldoende omhoog brachten om Teegelaar tot haast te manen.
Die liet zich niet smeken. Met een knetterende vijfbander ontnam hij zijn rivaal de laatste illusies.
Een dergelijke ontgoocheling werdt
bij Van Oosterhout bijna altijd gevolgd
door een Indrukwekkend herstel. Zo
ook in de warme Utrechtse arena.
Brosens fungeerde als slachtoffer, zij
het, dat hij zich pas na heftig tegenspartelen gewonnen gaf. Van Oosterhout moest boven een moyenne van
90/100 spelen om de onstuimige aanvallen van zijn stadgenoot te kunnen
pareren. Vooral in de laatste beurten
kwam de debutant sterk opzetten in
het prettige besef, dat zijn overwinning op Popeyus van de eerste dag
best door een tweede succes kon worden gevolgd.
Popeyus bleek overigens niet in staat
zich na die ene nederlaag te rehabiliteren. Hij zwichtte in de middaguren
voor de solide carambolage van Doggen en werd daardoor vrijwel uitgeschakeld voor de titel. Het is wel duidelijk, dat Popeyus niet meer de ongenaakbare „ranselaar" is, tegen wie
maar weinigen in Europa iets konden
bereiken. Zijn teleurstellende prestaties

kJ
f

Inl. dagelijks aan de directiekeet. Tel. 150941. Za-

TE KÓÓP IN DE ZAANSTREEK

Tevens ie huur of te koop ||
WINKELS met dagverblijf

en

bedrijfsgebouwen

!»

te koop in verschillende grootten, zeer gunstig gelegen
aan groot tcheeprvaarwater en met directe aansluiting
op de Coentunnelweg.

Uitvoerige inlichtingen:

Burgemeester Röell

TE MAASTRICHT
in

Annadal", 12 verdiepingen

Prijzen

m

goede geluidsisolatie

•

garages beschikbaar

HYPOTHEEK

•

•

•

IncL stookkosten en
service ca. i 170.— tot f 195.— p. m.
huurverhoging 1962 niet van toepassing
prospectus en inlichtingen:
in modelwoning iedere woensdag
en vrijdag van 14-17 uur en tevens
woensdagavond van 19.30-21 uur
mondeling) en voorts N.V. Bema,
.Pres. Rooseveltlaan 156a, Maastricht. teL 04400-26871 (schriftelijk)

rejp.

t. huur

MAASTRICHT
Tegenover Ziekenhuis „St.-Annadal" in torenflat
met 132 gezinnen en gelegen aan hoofdverkeersader tussen zich sterk uitbreidend stadsdeel en

centrum.

Winkels komen op korte termijn gereed. Uitstekend geschikt voor verkoop van bloemen/fruit,
patisserie/delicatessen, comestibles e.d.
Inlichtingen: N.V. Bema, Pres. Rooseveltlaan 156a,
Maastricht, tel. 04400-26871.

i

'

\
|

en vitale persoonlijkheid, die over uitstekende verkoopkwaliteiten beschikt en bij voorkeur ervaring in onze branche
heeft.

-

\

!;
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f 23.400.- v.o.n.
f 24.500 v.o.n.

j!

BESCHIKBAAR
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HESSINGenVAN SYPN.V.

Vereisten:

<[

Middelbare schoolopleiding; het bezit van een
diploma Hogere Textielschool of gespecialiseerde
vakkennis kan tot aanbeveling strekken.

i|

Sollicitaties met vermelding van volledige gegevens, waaronder afschriften van getuigschriften en cijferlijsten en met
bijvoeging van een recente pasfoto, gelieve Ute zenden aan
de afdeling Personeelszaken te Schijndel.

]>
(

!»
]!

ïjllp
SECRETARESSEAdvocatenkantoor

R.-K.

per 1 april of

eerder

I

<cSë

STENO-TYPISTE

Te koop

BUNGALOWS
MET GARAGE

Wij vragen voor ons Constructiebureau een

Brieven onder no. 31817j
bureau Van dit blad.

CIVIEL INGENIEUR

:

�

in bungalowpark te Rosbergen nabij de E 10-weg
Breda-Antwerpen. In mei vrij te aanvaarden.
Indeling: 2 kelders, hall, L-vormlge eet-woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, douchecel, toilet en
volledig begaanbare zolder.
De gemiddelde grondopperviakte is 750 m2.
Prijzen vanaf t 42.000- incl. grond.
Desgewenst tot 80% hypotheek van de aankoop-

som.

Ervaring
in een
functie is gewenst.

Eric

de Noorman

Spannend «tripverhaal
voor d« Jeupd van
12 tot U (aar.
Er zijn 50 deeltjes
verscheaan
De prijs per dvel bedraap'

Inlichtingen worden verstrekt door:

soortgelijke

Sollicitaties kunnen gericht worden aan
onze
Maatschappij,
postbus 449 te Amsterdam, onder

COPPELMANS' BOUWBEDRIJVEN
EINDHOVEN N.V.

7 5

St. Trudostraat 31-33, Eindhoven. Tel. 04900-64447.
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etnl

(nog leverbaar
vanaf deel 31)

Verkrijgbaar
in de boekhandel
•

vermelding van
=

1

m
=

de letters CB.

n.v. amsterdamsche

BALLAST
maatschappij

!

]>

Gevraagd op

Pasteurstraat 35, tel. 946190, Amsterdam

1

j!

Inlichtingen: BOUWBEDRIJF

«

WINKELS

Rfl
1.3

W

;!

Voor deze verantwoordelijke functie vragen wij een actieve

|i

-

m huurprijzen
m

!

voorzien van centrale verwarming, lift,
aparte berging etc

mooi felegen vlak bij het centrum,
centrale verwarming
twee anelle 12-persoons liften

•

-1

Riante
3- en 4-kamerflats

RIANTE 3- EN 4-KAMERFLATS
hoog,

■']
14
[ï

vertegenwoordiger!

gelegen aan de
Burgemeester Röellstraat te Amsterdam

«

H

I'J

representatieve

in flatgebouw

—

TE HUUR

vraagt een

TE KOOP

Fa. REINDER KAKES
Zaandam
telefoon 02380—64584
—

|Q

j;

Badhoevedorp, na 6 uur tel. 02968-2348.

Westzijde 262 B

tl
M

El

Koninklijke Kousen-en Sokkenfabrieken j;
M. Jansen De Wit N.V.
SCHIJNDEL
||

terdags tot 4 uur. Zondags van 12 tot 4 uur. Verkoopleidster mevr. v. d. Heyde, Zwaluwstraat 55,

Diverse fabrieken

palissander

Het bouwwerk is gelegen aan de Pieter Calandlaan
to. Meer en Vaart.

—

beeft moeten nemen.

o.a. eiken m.

Prijs f 22.500.- tot f 23.000.-. Hypotheek f 17.000.bU financ. tot f 20.000.- mog. vrij op naam.

'

logica; de sensatie van een flitsende
demarrage kan tot en met de laatste
carambole de gang van zaken radicaal
veranderen. Bert Teegelaar en Kees
van Oosterhout hebben bii elk kampioenschap het idee, dat hun partij het
toernooi een beslissende wending geeft
Welnu, de traditie wil, dat Teegelaar
zegevierend te voorschijn komt uit deze harde afweerslag. De herinnering
hieraan drukt zwaar op Van Oosterhout
Zijn pogingen te vergeten, het idee-flxe
uit zijn gedachten te bannen, maken
zijn mond tot een harde lijn, trekken
diepe voegen in het bleke voorhoofd.

„DE JONG'S
TORENBOUW"
AMSTERDAM

.

heid te voorspellen.
De „topper 1 van de middagpartijen
was de zoveelste krachtmeting tussen
Van Oosterhout en Teegelaar. Hun botsingen in het eenband- en driebandenspel spotten met de wetten der biljart-

1

,

un de Vïn Boetzelaeritraat,
ALPHEN a/d
DIIN te
8/Cl KIJN
betrede,,
na j„ r 1962koopsom ƒ 32.500.—

|

3

TE KOOP

ral
Ivi

f

•

vermogen maken hem gevaarlijker.
Zonder verliespunten is verder alleen
Henny de Ruyter. Hij tooi.de in de partij tegen Teegelaar op ondubbelzinnige
wijze zijn ambities. In SS snelle beurten
voltooide hU de beste partij tot nop toe.
Daaruit kon men de conclusie trekken,
dat de Waalwijker de inzinking van de
eerste dag had overwonnen. Dat hij
voor de derde maal in successie de
driebandtitel gaat veroveren, kan men
nog niet beweren. Hij heeft wel de beste papieren, maar Broekhuizen en Van
Oosterhout liggen op de loer en vooral
in deze spelsoort valt van geen enkele
partij het resultaat met enige zeker-

i
111
gggl I

bouwen

LUXE FLATS

van Willen Mevr. M. E. Tenge-gumpebnann.
rankenkast, noten Eng. krulsvoet kabinet, ant. palisrfl sander porseleinkast, rozenhout Franse eommóde, mah. opklapbuffet. w.n. Eng.ra e.a. D. bureautjes, ant. eiken-, noten-, mah. commödes en ladekasten, ant. mah.
hoekkastje, vergulde L. XV kroon m. luchters, mahonie-, noten speel-, werk-,
thee- en bijzettafels. lederen-, tapisserie-, damast- eji. fauteuils, noten- en goth.
l boekenkasten, mah. ronde-. Engelse- en klaptafels, dlv. sets antieke-, mahonieM en L. XV stoelen o.a. 10 Biedermeier stoelen, bankstellen en rietsalons, fraaie
§3 klein meubelen, DEVENTER-, CIIIN.-, PERZISCHE- E-A. TAPIJTEN, KLEEDJES
lil EN LOPERS, kelims, gr. balpoot tafel m. 6 stoelen m. leder, laqué-, noten L. XVI
I l salonzitjes, Chtn.-, Jap.-. Europ. porselein en aardewerk, Friese- e.a. klokken,
BB pendules, ant.- e.a. kristal, kunstvoorwerpen, tin- en koperwerk, krist.- e.a. krcnen. spiegels, ant. speeldoos, radio, mahonie secretaire, eiken hallbankje, eikenJap. hallkisten, Brabantse kachels, Perm. Duplex ollehaard, gasforpil kamfer- enrijwiel,
schrijfmachines, Erres centrifuge, enig bontwerk, boeken en
O.
l'J nuizen.
vele huishoudelijke goederen.
■ Voorts: oude-, romant.- en mod. SCHILDERIJEN, AQUARELLEN EN TEKENIN1M GEN sa. van G. J. J. van Os, A. Schelfhout. Th. de Bock, J. A. Mondt. A. de
Kj Waerhert. D. GheUn, P. de Zwart, J. Kropff, L. Soonius, A. Lehmann. e.a.
M FRAAIE ZILVERWERKEN, GOUDEN-, BRILJANTEN- EA. S'FRADEN, pleet en
lij hetgeen verder ter velling aanwezig ls.
H KIJKDAGEN: ZONDAG 4en MAANDAG 5 februari van l»-4 uur en
DINSDAG • febcuari van 1* tot Z uur.
II
uit diverse nalatenschappen o-a.

M

Ma

Inboedels, Antiek, I
|
Kunst en Tapijten

'

(Van

een

N.V. Maatschappij Stadhouderslaan
N.V. Gemeenschappelijk Eigendom

I

Henny de Ruyter voltooit
partij in 55 beurten

\

H
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=
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ZATERDAG 3 FEBRUARI 1962
(Advtrttntlt)

Scherpe koersstijgingen op

_

de lokale aandelenmarkt

Bod op Scheveningen bracht
gróte beroering te weeg

DE BEURS WEEK
>

iP.OUDHOF4Co.I

gg

WALL STREET
verder in herstel

Geen houvast

—
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146.74 147.77 141C4 149.83 Llnt'a Ind. en Hdl.
B-«.49
84.43 84.39
84.51 Mee» Bouwmaterialen
123 62 124.08 I}4EO 124 94 Meteoor, Betonfabr.
(4
83
146
«47.03 147
146.92 Mosa Porselein
148.63 t«8 69 I'B 86 148 32 Ned Aanneming Mij.
3721
373.1
171.1
172 6 Schokbeton
Udenhout Steent.
and
Wernink'a Beton

424 410
218 219
300 304
146 148
409 409

72.77
33 90
62.29
68 84

Poot

1/3

73 21
34 32
( 2.84
69J6

213 01
212.57
212.64
210.82
210.30
210.64

412.84
410.46
406.10
400.27
408.87
427.20

Jan.

2 febr.

156 SO

154.4}

155.17

153.86
154 08
157.35
155.06
154.56
153.53
154.33

lnd. en scheep-

KAS-ASSOCIATIE N.V.

253.83
251.08
204.08
266 IK
205.77
103.44
257.84
206.40
257.63
274.22
petro.

Havenwerken

Ing

106

148

330

8 dec
15 dec.
22 dec.
»

13
19
26
2

3.73

3.71
3.08
3.71

]an.

3.10
306

.

3.74
3.09
3.12
3,09
3.10
2,97

3.71

Jan.
fan.

3.74
3.75

4.90

4.02

4.94
4 92
4.87
4.94
4.96
4.99
4.97

3.82
3.7»
3.83
391
3,78
3.91
3,68

3.74

149

237 239
333 347
427 430

Sigarenfabrieken Duc

üeone te

167 170
178 189
1901 199

2/2
73 13
Automobielbedrijven
34.46
62 82
io- 313
69.81 Amtterd. Rijtuig Mij.

189
216
204

338

v.

i rij

Kleinere omzetstijging
voor Hoechst door
revaluatie en prijsdruk

dat besprekingen om tot een nauwe sa-

Er worden geen

het4e

Tijden* ern beIJML'IDEN', 3 febr.
zoek van een Kroep belegger» heeft
prof. dr. J. F. ten Dornchate medegedeeld, dat Hoogoveni over het vierde
kwartaal 1901 niet, zoala In de drie voorafgaande kwartalen ia geschied, kwartaalcijfer* zal publiceren. Dit staat in
verband met het feit, dat aan het eind
van het jaar vaak nog voorzieningen
worden getroffen. Hierdoor zou de «om
van de kwartaalcijfer* kunnen afwijken
van de jaarcijfers. (Uiteraard worden
de cijfers over de volgende kwartalen
wel gepubliceerd).
—

Ingaande op een opmerking in „Beieggersbelangen", dat het de redactie
onprettig had getroffen dat certificaathouders geen toegang zouden hebben
gehad tot een buitengewone algemene
vergadering van

cijfers

aandeelhouders, wees

over

Bovendien Is de mededeling dat de directie de certificaathouders geweerd zou
hebben niet Juist.
Tot alot cel spreker dat het er naar
nlt tiet dat het financiële reoultaat over
1981 ongeveer gelUk zal zUn aan dat
over 1980, alhoewel het eerste halfjaar
1981 betere resultaten had te sien gegeven dan het tweede halfjaar.
Aan het eind van het bezoek was er
gelegenheid tot het stellen van VTagen.
De vraag of de conjuncturele ontwikkeling neg van Invloed was op het tempo
der onderhanden zünde Investeringen,
werd ontkennend beantwoord. De heer
P. R. Bentz van den Berg, directeur,
wees er op dat de uitbreidingsplannen
niet-platte of gekalibreerde walserijprodukten betreffen. De hoeveelhled die
Hoogovens in eerste aanleg gaat maken, is verhoudingsgewijs klein en hiervoor zal zeker afzet gevonden kunnen
worden, ook al zou de conjunctuur on-

spreker er op dat da vergadering een
formeel karakter had gehad en van zeer
korte duur was geweest, zodat het wei- gunstig zijn.
nig nut voer certificaathouders zou hebIn antwoord op een vraag over coördiben gehad deze vergadering bij te wonen.
natie van investeringen binnen de E.G.
K.S. zette de heer Ten Doesschate uiteen dat de individuele ondernemingen
vriJ zijn in hun uitbreidingsplannen en
dat de Hoge Autoriteit behoudens dlscrimlnatiegevallen, geen zeggenschap
heeft.
De heer Bentz van den Berg zette
uiteen dat er onderscheid moet worden
gemaakt tussen vraag naar staal en het
verbruik. Bij de vraag spelen de voorraden bU handel en verbruikers een grote rol. Spreker veronderstelde dat midden 1962 deze voorraden een zodanig lang
niveau zullen hebben bereikt, dat vraag
en verbruik ongeveer gelijk zullen zijn,
hetgeen zou Inhouden dat ae vraag weer
zou toenemen. Het verbruik per hoofd
neemt toe en de bevolking neemt toe,
en ander een belofte ln, omdat de S.A. zodat op lange termijn de staalmarkt
C.A. reeds 45 pet. van deze schuld aan zeker groeimogelijkheden heeft.
de Franse bankgroep heeft kunnen volTerzake van de concurrentiekracht
doen. Wanneer de resterende 8 pet. vol- van Hoogovens zei spreker dat voor
daan Is, zal de Fransch-Soudan van elke Hoogovens nog winstgevende prijzen elverdere betaling een proportioneel be- ders geen winst meer overlaten, waaruit
drag op haar vordering ontvangen.
blijkt dat de concurrentiekracht goed is.
De vennootschap ln Nederland heeft Hoogovens vertrouwt dan ook de produktie te kunnen blijven afzetten.
overigen* geen plannen meer. Er worden weliswaar nog steeds pogingen aangewend om van het fiscaal verlies ln de

een vordering op
van ruim 30.000
—

Olies hoger in

—,

—

De revaluaFRAXKFÜRT, 2 febr.
tie van de Duitse mark en de Amerikaanse druk op de prijzen van polyethjieen-atoffen nebben de omzetten van
Farbwerke Hoechst met ongeveer 103
min. DM doen dalen In het afgelopen
boekjaar, zo verklaarde prof. K. Winnacker, president van bet Westdultse
chemische concern.
Zonder de druk op de prezen vanuit
Amerika zou de omzet 4 pet. hoger
zijn geweest. In enige produktiesektoren heeft deze prijsdaling zich met reu—

Zeelst

menwerking in een vergevorderd sta-

Nog

deelneming
gulden

onderneming gebruik te maken, maar
ook dit stuit af op grote moeilijkheden.
In de directievacaturen werd niet voor.
zien, omdat de toekomstkansen van de
vennootschap nihil geacht worden. De
heer Mees, aan de beurt van aftreden,
verklaarde zich bereid de commissarissenfunctie opnieuw te aanvaarden.

zesprongen

in

voorgedaan.

DM.

In het afgelopen boekjaar werd voor
443 min. DM geïnvesteerd t.gen 422
min. DM in het Jaar daarvoor. In het
lopende boekjaar zullen de investeringen rond de 400 min. DM liggen, aldua
prof. Wlnnacker. Door loonsverhogingen stegen de loonkosten met 13 pet.
en bedragen ongeveer 70 min. DM.
Voor de aandeelhouders wordt een
t
bevredigend
dividend In het vooruitzicht gesteld. In het afgelopen boekjaar
weri' 18 pet. betaald.

Notering edele metalen

AMSTERDAM, 3 febr.
De goud- en
zilvernoteringen zijn, olijkens een opgave van H. Drijfhout en Zoon's Edelr.ietaalbedrtjven ongewijzigd gebleven
tw. veredelingsgoud f 4.100. f 4.130
binnenlands goud 14.250 en zilver
/ 117.00—f 122.50.
alles per kg fijn
De informatiekoersen voor gouden
munten luiden als volgt: tientjes 7 31.5(V
ƒ32.50 (ƒ31.62 ',V ƒ32.62
ponden
ƒ35.00 ƒ 39.00 (onv),
20 Napoleons
ƒ31.00ƒ33.00
(onv), 20 Vrenelis
ƒ 31.00- ƒ 33.00 (onv) en 20 Belgische
franks ƒ31.00- f 33.00 (onv).
—

Goederenmarkten
CHICAGO
Tarwe

maart
mei

lull

lept

■temming

M*l»

Uit. 28/1
1961 1963

2/1

320 319

343
390
138
330

34S

3SOb

123 130
335 338

1982

Vemen
244 284

187 b 187
224 21S

Hoek'* M*ch. fabr.

Holl. Melkiulker
Indola
Internatte
Kemo

307
200
223

Zout/Ketjen

Korenschoof
Koudltl
Kon Ver. TapUt
Kwatta
Letterg. Tetterode
Llndeteve*

208
133
«10»
487
841

Boer. Drukk.. De
Boom Ruyfrok
Elsevier
Misset
Spaarnestad

233

Lyempf

Au MU. Zeven Prov.
Rotterd. Vers. Soe.
Albert Heljn
Amstel Brouw. n.«.
Bols
Braat A'dam

Bührmann

Centrale Suiker
Cobra
Cur. Handel Mij.
Daalderop
Duiker éc Co.
Duyvls
Electrofact
Electr. Mech. Ind.

Emballafefabr.
Enkes

-

232

180 b 172

828
360
838

Diversen

Gazelle
Gero
Gerzon
Geveke
Grasso
Hagemeyer
Handelscle.
Heem, v. d.
Helneken

Heybroek-ZM*nder

Kon

Drukker, en Uitg.

Fokker

Uit. 26/1
1961 1963

830
349
873

Mainti Handeliv.
Meelfabrieken
Naarden, Chemf.
Ned. Bloicoop Th.
Nederl. Kabel
Nederl. Scheepib.
Nelle, van
Netam
Nieat
Nyma
Oranjeboom
Reeuwt] k, Van

303 bb 820
31»
780

1M 304
506 560
lfl3 313
685 725
1060 1043
175 158
260 274
348 380
294 324
598

126
89
185
489
485
148
567

504

137

100

*

"00
«»

200 b 200
#4»

511
500
157
597
191 200
223 235
215 241
180 198
145 144
383 398
390 420
901 100
«IJ «95
780 810

623
Rel* Handeliv.
b
960 991
1004
Rommenhöller
703 733
743
Scholten Foxhol
478 482
303
360 405
Schuppcn Sajet
373 398
403 1 Sikken*
895 905
163 197
229
Simon de Wit
283 285
894
793 822
Smlt's Transf.
330 358
108 113
1131 Stokvis
255 257
700 741
780 Thomauen Sc Drlj.
689 695
373 372
403 Tilb Waterleiding
350 1 380 b
140 144
167 Twentsche Kabel
560 615
139 168
174
Übblnk
170 192
343
293 b 333
Utermöhlen
425 453
262
243
212
Utr. Asphaltfabr.
495 540
286 293
313
86
Ver Ned. Kleermak.
95
640 680
870
Ver Ned. Rubber
332 342
180 2101
211
Vette winkel
248 273
230 262
283
440 460
Vredestein Rubber
309 333
330
Vromen
425 450
493
441 453
Werf Guito
161 191
2.13 230
271 Weuanen
390 402
233 280
293
289 293
139 173
180 Wllton-FJJenoord
Zwaftenberc-Organon
1024 1001
618' 630*
710
ZwlUal
445
b 460
363 398
423
323 340 1
343
228 230 b 239
328 34S
380
(79
koer* herleid voor bonusultktrlng.
393 <20

480 b 360

S?

?»■
]»4
«*3

JO9
284
240
208
415
435

i?
7157

880
425b
827
325b
360

280
695

395b
643b
J95
482
550
110
365
273
493
473
193
425

305
1050
490b

2/1
303

208' i 207 H 207
;og
Jo9»i
111*
ÏIJH

208 H
111

vastiuw. prh.

H

So7(k

n

l>
}»«H

5?.»
*£*
Btemming'

106
"OH

111,4

"4*

,

114

vast onreg.rn.iuw.

88' V «7

—

.J8.J.1

94» i 94»/,
135 b 135
'

*

Beleg modern

-

j(H

beleg in

tnrt

34.00b-M134.03b-M134 03b~71

mei34.62b-tt7134.65b-66134 83b-8 {
34a7b

OMï7b 90 1
iïïi «'SJs"S2i
34.28b-33134.32b-4014.37b-401
b 43134 - 4s *>-4M34.43b-9 1
?Ji?
mT«
m
rt 34
73b-73]34."*0b-BUI 34 74
,

**

-

*

w

m

.
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Rubbar
Rubber

H

mrt

Statutenwijziging
A.K.U. aangenomen
Proces

Vereinigte

Glanzstoff besproken

NEW Yoax

Geen wijziging
in kosten van
levensonderhoud

Suiker

j.„
mei

Juli

sept

loco Cuba

Omzet
L'Bahla
L'Accra

Het landelUk
DEN HAAG, 2 lebr.
rUslndexcUfer van bet levensonderhoud
voor gezinnen tab hand- en hoofdarbeiders, zoals dat maandeiyka door het
Centraal
Bureau voor de Statistiek
wordt samengesteld op basta 1931-100,
onderrlnr van medio november tot meld» december 1961 geen wijziging.
Het indexcijfer
Inclusief A.O.W.
A.W.W. bleef staan op 130 en het indexDe nu aangebrachte veranderingen be- cijfer
exclusief A.O.W.-A.W.W. op 123.
staan o.m. uit de bepaling dat de zaken
van de vennootschap zullen worden beBinnen de groep voeding steeg het instuurd door de directie in plaats van dexcijfer voor groenten en vis, terwijl
de directie en/of gedelegeerde commishet indexcijfer voor aardappelen, fruit
sarissen. Voor bepaalde handelingen be- en eieren een daling te zien gaf. Buiten
hoefde de directie tot nu toe toestem- de voedlnjtssector vonden geen noemensming van commissarissen.
waardige veranderingen plaats.
—

iYÏÏ

1/1

prh.
BORXE
Na langdurig* besprekingen en ® lr,r
mrt
bezoeken over en weer li een contract ge89
mei
sloten door da Draadindustrie Jonge Poe'10U
tv*l
«ai*
7 0li
Juli
rink te Borne met een Noord-Amerikaanse
70
J9V
sept.
Ti
onderneming met vestigingen ln da U SA.
71V
7115
Stemming
goed
pr.
onreg.m.iuw. prh.
•n Canada, waardoor een order, groot twee
miljoen Amerikaanse dollars, werd verkraWINNIPEO
gen. Het contract voorziet ln herbaalorders Rogge
mei
139
138
1331;
na uitvoering van de verkregen opdracht.
Juli
133Ti
i;r t
133*4
okt
128*
Haver
mei
95 U
JuM
93H1
93
n
okt.
*!».i
69Hb
M~4
Ger:
mei
ISÏ
—_
13(Mil
Juli
130Tib
130%
Okt
1381
«JÜ,
Katoen
33.ij
loco
33.33

In de tweede buiARNHEM, 3 febr.
tengewone vergadering van aandeelhouders Algemene Kunstzijde Unie ls men
akkoord gegaan met het voorstel tot «Uu
2/3 tiltenwUziging, waarover ln de op 16
1963
Januari J.l. gehouden aandeelhoudersvergadering geen beslissing kon worden
850
340 genomen omdat toen het vereiste quo573
rum niet aanwezig was.
213

JJ6

31/1
202»,

Drtjsh

mrt

—

(

«

Ondanks deze tegenslagen heeft de
omzet zich toch met 6,4 pet. vergroot
tot 2.878 min. DM (exclusief de resultaten uit de buitenlandse deelnemingen. De export bedroeg- 90 min. DM
of 81,8 pet. van de produktie. Bij de
buitenlandse
dochterondernemingen
werd een omzet behaald van 338 min.

—

—,

Batcnburgh

448

iiiVtfiiïliiiïif

Toekomstkansen van FranschSoudan Handelshuis nihil

Hammens

498 b 818 b S2ob

ui ii

(VB.) en van Velasques N derland N.V.
te Meerveldhoven 0'.8.) delen mede,

fing

302
920

286
389

172 Amsterdam

Samenwerking tussen
Philips Tabak, Due
George en Velasques

—

208

242
316
166
428
184

Spuistraat

1

dium verkeren. De bU de besprekingen
betrokken bedrUren zullen hun zelfstandigheid volledig bewaren.
Het doel van de samenwerking zal
mate geactiveerd. Daarbij heeft het de In de eerste plaats zUn te komen tot
aandacht getrokken dat kopers over- een versterking van de positie der onwegend selectief te werk zijn gegaan. dernemingen in de huidige ontwikkeEr was over het algemeen dan ook ling van de Euromarkt, terwijl uitergeen sprake van een wilde kooprage aard tevens de door deze samenwerwaarbij rijp en groen tot elke prös uit king vergrote mogelijkheden o.a. op
de markt werden genomen, maar van het gebied van produktie en research
een merendeels wel overwogen vraag zullen worden benut.
naar
beleggingsfondsen.
goede
De
markt in deze aandelen is echter zo
dun dat betrekkelijk kleine aankopen
Mijbeb
zich aanstonds in forse koersstijgingen
manifesteren.
De direcAMSTERDAM, S febr.
De hierbU afgedrukte koerslijst geeft tie van de Maatschappij tot Belege»:n beeld van de belangrijkste koersen Beheer
«feelt mede, dat
stijgingen welke zich in de afgelopen e waardi van MUbeb
de effectenportefeuille
maand ln de lokale sector van de lncl. de liquiditeit per 31 december 1961
voorgedaan. ca. ƒ 17.010.000 bedroeg-tegen ƒ 15.805.300
aandelenmarkt hebben
Behalve de koersen per eind december per 30 juni 1961, het bezit aan onroevorig Jaar en die per vrijdag 11. zijn rend goed onderging een kleine wijtevens de noteringen van vrijdag 26 ziging.
Januari vermeld, waardoor een Inzicht Eén perceel met een kostprijs van
wordt verkregen ln de ontwikkeling van /18.693 werd in de loop van het tweede
de afgelopen week.
halfjaar 1961 verkocht. In de kapitaliKoersdalingen zijn ln Januari slechts satie is sinds de laatste publlkatie geen
weinig voorgekomen. Tot deze minder wijziging gebracht.
fortuinlijke behoorde o.a. Algemeene
Norit op 790, tegen 830 eind vorig Jaar.
Verder kan worden gewezen op Arnhemse Scheepsbouw Mij (dividend verlaagd van 12 tot 8 pet.) op 178, tegen
240. Verschure (346 tegen 356) kon in
tegenstelling tot Nederl. Scheepsbouw,
Wilton en Werf Gusto. ook niet meekomen en hetzelfde gold voor Van der
Giessen op een koers van 200 tegen
202.
In de textielsector la Menko van
260 op 235 gekomen en Van Vlissingen
(importmoeilijkheden in Ghana) van
460 op 404. NUverdal ls op 359 (na 345
eind vorige week) per saldo nog 10 pnt.
gestegen. Lager noteren thans ook De
Bijenkorf op 1198 tegen 1250 en Hooimeyer op 165 tegen 184.
De toekomst
ROTTERDAM, 3 febr.
Aan de Internationale fondsen ls ln van de Fransch-Soudan Handelmaatten
deel
geen attractie
Januari vrijwel
schappij ia weinig rooskleurig. De enige
gevallen. De aandelen Koninklijke Pe- activiteit
van de vennootschap bestaat
troleum hebben het op f 129,70 uitein- louter in het bezitten van een 73 pot
delijk nog tot een sttfgmg van ƒ 3,60 deelneming in de 8.A.C.A., welke deelkunnen brengen, maar dit alleen dank neming op de balana ia afgeschreven
ziJ een flinke koersverbetering van tot ƒ 1. I>lt werd medegedeeld in de
ƒ 7,50 in de afgelopen week. Unilever
vergadering van aandeelhouder* van de
ls deze week met ƒ 2,90 gestegen tot vennootschap, waar ditmaal de Jaarverƒ 187,90, waardoor dit aandeel op het ■lagen over de boekjaren 1958/1959 en
niveau van eind vorig laar ls blijven 1959/1960 in behandeling werden genostaan. Philips, ln de afgelopen week men.
met 4 pnt. gestegen, ls sinds ultimo
december met 25 pnt. gedaald tot 957,
De cijfers gaven geen aanleiding tot
terwijl Hoogovens op 763 (753) per sal- discussie. De situatie is duldelUk. De
do 7 pnt. hebben verloren, evenals AKU S.A.C.A., werkzaam in enkele voormaop 398 (v.w. 397).
lige Franse gebieden ln Afrika, wordt
slechts in het leven gehouden door een
moratorium, welke is afgekondigd door
een groep Franse banken, die een groot
bedrag van deze onderneming te vorderen hebben. Het moratorium heeft ten
vrijdagavondbeurs
doel de vennootschap ln ataat te stellen
haar actlv te liquideren. Over de waarIn bet telefonUohe effectenverkeer kwade van deze activa valt heel weinig te
men vrüdagavond de volgende koersen tot zeggen. Zij bestaan hoofdzakelijk
stand. TUKen haakjes staat de officiële bioscopen en fabrieksgebouwen en ma■lotkoers van
vrijdagmiddag: A.K.U.
(397%). Kon. Olie 12060- gazijnen.
avondalot
Omdat de S.A.C.A. werkzaam 1* ln
130.40g1. avondalot 130.20 (129.60), PhiUp»
956-937, avondalot 95«gb (957%!, Unilever gebieden met een gesloten valutabeheer,
187.80-188.80gl, avond»lot
188 00 (188.00), waar transfer van gelden niet mogelijk
Hoogovena
(762).
avondalot
een
is. is het voor de Fransch-Soudan
schier onmogelijke taak om de activa
New York van
dit dochterbedrijf te verkopen en de
Ned. Fondsen
opbrengst naar Nederland te transfere(Opgave firma Bentx en Co.)
ren. „We zitten met de S.A.C.A. dan ook
Kon. Olie 36%- meer ln een politieke affaire dan in een
NEW YORK, 1 febr.
(81%),
Philip»
Unilever
82%
16% (36-16%).
financiële", aldus merkte de voorzitter
2640-4655 2650-2663). A.K.U. S4H-S6 (54%86), K.LJ«. 16% (16%). Hoogoven» 207%- op.
De keerzijde van de medaille is, dat
211% (20e%-211%). Op ba*i» van de ƒlaatste
koer» van de effectendollar ad
3.61% de Fransch-Soudan een vordering op
(3 61%) komt bovenstaande notering voor haar deelneming bezit van ruim ƒ 30000.
Kon. Olie overeen met een Amsterdamse Deze vordering kan evenwel pa» dan
van:
ƒ 130.70-131.20 (130.20-130.70), geïnd worden, indien de Franse banken
koer»
voor Unilever komt het uit op: 189.10 de helft van hun vorderingen op de S.A.
(187.20), voor PhiUpa op: 955%-960% (958%een
9«A). voor A.K.U. op: 3MA-406A <394%- C.A. hebben ontvangen. Toch houdt
40SA), voor K.LJrf. op: fMM (60.20) en
voor Hoogovena op: 781-764% (7SS%-764A>.
Jan.
febr.

330
325b
4201 Blaauwheed
Neder!. Veem
285
650 Thomsen't H. bedr.

378
440

B| |H

—

166

181
838

M

;|

Rendement banken handel vaart leum
uit. dec. '60
4.09 3.08 4.46 4.26
.MAASTRICHT, 3 febr.
uit mrt '61
3.89 2.67 4.32 3.47
De direcuit lunl '61
3.94
3.00 4.88 4.11 tie* van de N.V. Tabaksindustrie v.h.
1 dec.
3.72
3.10
490
3 97 Cïebr. Philips te Maastricht, van de

115b

Bouw, Bouwmaterialen
3601 161
491 496

11/1

408.52
408.14
413.34

210.68 411.?*

22 dec
28 dec.
5 Jan.
12 Jan.
19 Jan.
26

212.07
211.52
212.53

Beer» Zonen
pleterten'a Aut.
RIV»

872 608 b 628b
220 240
260b
233
190 b 220 1
830 858
898
400 b 410 b 410
288 330 b 3651
400
324 348
900 1000
1000

Braat Bouwstoffen
Brelero'» Bouwbedr.

30/1
71.99
33 66
62.06
68.17

1 dec.
S dec.
15 dec.

Auto Rid. R'dam

Hotels

46% 48%
29% 30% Parkhotel

L.met

1962

Onroerend goed

81% 82V.
114% 114
34% 14% American Hotel
48 % 49% Amstel Hotel

Unilever

Carb
JJn
Pac
JJn
{*n Alrcr

I/S

1961 1963

86

55% 58
Am»t. Goederenverv.
88% 86U Bank v. Onr. Zaken
85% Domu»
84
83% 82% Hellingman
10
10% Ned. Bankinstelling
27% 28% Stadhouderslaan
»

Uit »6/l

*

—

KOERSBEWEGING IN DE MAAND JANUARI

40%
40
55H

T
Televirton 5.381^411
Taxa» Co.
53% 86
In«t 1"«%
Hdewatar
10
20 U

Standard
Induatrlala

Wanne», er ter beurze een of andere
beweging gaande ls, plant deze zich
gewoonlijk ln ander» sectoren van de
markt voort. Zo ook deze week, want
tegelijk met de hausse ln aandelen van
en
onroerend goed
maatschappijen
hotelbedrtjven heeft zich ook elders op
de lokale aandelenmarkt een toenemende kooplust en dientengevolge een vaste
tot zeer vaste stemming ontwikkeld.

S!!

Dow Jones

Sporen

Dunne markt

,

r 46% 48% JJIncIOU
Sc 3. Mob.
Min 10% 21
South Co

rSSf'eJS
SSSi SS

Het wordt aandeelhouders door de
diverse biedingen op onroerend goed
overigens niet gemakkelijk gemaakt
Enerzijds kunnen zij weliswaar profiteren van de hogere waardering welke
hun stukken ten deel is gevallen, maar
anderzijds worden zij geconfronteerd
met de vraag welke prijs nu eigenlijk
aan hun bezit mag worden toegekend.
De laarverslagen ge'-en op dit punt
vrijwel geen houvast. De werkelijke
waarde van de bezittingen wordt door
vele besturen voor aandeelhouders verborgen gehouden. De onderwaardering
ter beurze, die daarvan het gevolg ls,
maakt de aandelen zodoende tot een
gemakkelijke prooi voor hen die tot een
beter oordeel in staat zijn.
Het doet natuurlijk wel aangenaam
aan als aandeelhouders door een bieding de gelegenheid krijgen hun «tukken met een meer of minder grote
marge boven de (te lage) beurskoers
van de hand te doen, maar de adsplrant-kopers zijn uiteraard niet met
louter filantropische gevoelens bezield,
zodat de vraag rijst of het geboden
„buitenkansje" inderdaad wel zo profijtelijk I» als het zich op grond van
het koersverschil laat aanzien.
Vennootschapsbes turen die hun licht
onder de korenmaat stellen dragen In
dit opzicht dan ook een grote verantwoordelijkheid Jegwis aandeelhouders.
Slechts een stelselmatige openhartige
verslaggeving kan tot een Juiste koersvorming leiden. Hieraan mankeert ln
het Nederlandse vennootachapsland
echter nog vctL Het motto -'an de con.
currentie luistert mee" dat ln dit verband nogal eens wordt aangeheven ls
vaak slechts een al te gemakkelijk
voorwendsel om aandeelhouders de inlichtingen te onthouden welke zij voor
een goede kennis van zaken behoeven.

Hp C

het

b

Lang niet alle
NEW VORK, 2 febr.
fondsen hebben vrijdagochtend in Wall
Street het herstel kunnen voortzetten
door toenemende winstnemingen en andere verkopen. Vooral de aandelen van
bedrijven die zich bezig houden met
ie ruimtevaart en non-Terrometalen. had
den van verkoopdruk te lijden. Ondanks
de gunstige bedriJfsberichten kwam de
markt daarom tegen de middag niet verder dan een meerderheid van fractlonele
winsten.
Dekkingsaankopen brachten de markt
ln de namiddag op het hoogste punt
van de dag. Er werd bijzonder veel belangstelling getoond voor aandelen ln
krediet- en spaarinstellingen, chemische
fondsen, olies en tabaksfondsen. Tegelijkertijd konden zich enkele fondsen, die
aanvankelijk van aanbod te lijden hadden. herstellen. Northamerlcan Aviatlon
wist n.m. een verlies van 2 dollar terug
te brengen tot 1 dollar. De beurs sloot
met winsten tot 1 dollar.
Van de 1.300 verhandelde fondsen noteerden er 660 hoger en 393 lager.

(Op basis 1933 m 100
bere-end dooi
Bureau voor Wetenschappelijk B«leggingsonderzoek en Vermogensbeheer)
lnd. en scheep- petro.
Koersbew. banken handel vaart leum
uit. dec. '60
192.7 370.2
133.0 263.4
uit. mrt, '61 202.3 438,1 177
291.0
uit juni '81 200.2 418.0 157.8 243 0

i'

«

\

Het it voor u geen doen meer, de lotgevallen van
alle aandelen te volgen, de rentabiliteit van hulzen
en gronden
lopen, ultlotlngen op te sporen.
Vertrouw het beheer van uw vermogen toe aan de
deskundigen van de Kas-Assodatle, die gestaag en
nauwlettend voor u waken en die nauw samenwerken met uw notaris, commissionair, assuradeur

Koersen en rendementen
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Hoe is uw bezit samengesteld?
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B.contr.
B.contr
B.contr

Prü,h
28 14. 4J
.20-J0
M 50-i0 28.35-.48 2825-43
28 50»
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121
103
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Een aandeelhouder ging nog eens ln
op de „Vereinigte Glanzstofffabriken",
de dochteronderneming van de AKU ln
Duitsland. Naar zijn mening zouden de
moeilijkheden voor de AKU In deze zaak
zijn ontstaan door toedoen van de Nederlandse regering. Dientengevolge zou
z.l. de regering de kosten van het
V.G.F.-proces voor haar rekening dienen te nemen. Ook meende hU dat de regering verzuimd had garanties te vragen b(j de uitvoering van het verdrag
van Parijs inzake de schadeloosstelling
van Duitse aandeelhouders. 90 procent
van hen krijgt niets, zo zei hU, en 10
procent ontvangt slechts een klein bedrag. Ligt het nu niet op de weg van
de AKU er bij de Nederlandse regering
op aan te dringen, dat de Duitse regering in deze handelt overeenkomstig de
bepalingen van het verdrag? De Nederlandss aandeelhouder, die de vragen
stelde, vertegenwoordigde een Duitse
aandeelhouder.
De voorzitter merkte op dat het z.l.
onjuist was hier uit te spreken hoe de
Duitse regering de bepalingen toepast.
De Nederlandse regering kon geen garanties vragen, omdat zil geen partij
was bij het verdrag, aldus prof. Van
den Brink, die het overigens alleen maar
toejuichte, als er in Duitsland een billijke schadevergoeding voor betrokkenen
tot stand zal komen.

Juli

Stemming
NEW VORK
Katoenolle
deo.
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Wlsn
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HELMOND, S febr.
Do arbeidsin- NEW
spectie hééft de aanvragen ingewilligd, Koper YORK
die de directie van P. F. van Vlissingen

«•»„

34*.40

b
:■» ?-®J
a
Hi
990 b #o'«?
®
,

loco

Vlisco ingewilligd

U«»n

34

17'w.*7 IZ-jg-M
17.85-73

«el

Werkbeperking bij

:

1«n 17.80-.91 "•w.7787
mrt

*
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?i;i?
34.53q
JJ fl n
Mlsn

34

Jb
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Talk extra
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40
2.35
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CHICAGO
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Het

opzienbarende bod van de
Zwolsman)
Landbank
(groep
op de aandelen van de Exploitatie >1U Scheveningen heeft op de
Amsterdamse effectenbeurs ln de afgelopen week een welhaast sensationele uitwerking gehad. Alles wat maar
aan onroerend goed deed denken is
gea.h.w. op een gouden voetstuk
plaatst. De aandelen ln hulzenmaatop d« aandelen van de Exploitatie MU
schappijen, die door vroegere biedingen ai sterk onder de aanuacht waren Scheveningen i* ontstaan, hebben deze
gekomen, vonden nieuwe kopers tegen aandelen zelf in het geheel geen bescherp oplopende koersen en hetzellde weging te zien gegeven. Hoewel het
kon woruen gezegd van diverse hotel- opschorten van de notering ter beurze
bedrijven. Kr ontwikkelde zich dan ook alleen vorige week vrijdag heeft geeen vrij wilde hausse, zoals de beurs golden, is er deze week geen enkele
sedert geruime tijd niet meer heeft transactie ln het fonds gedaan.
werden
gekend. Aannemingsbedrijven
Verwonderlijk ls dit echter niet,
•veneens grif in de stijging betrokken, want de koers van de aandelen (eind
alsook diverse andere Maarden, welke december nog 900) had
merkwaardig
dikwijls slechts ln verwijderd verband nauwkeurig
Juist de dag voor de bemet onroerend goed hebuen te muken, kendmaking van het ovememingsaanzoals o.a. de aandelen Ulaauw.'iood.
bod de tien maal pari prijs bereikt.
Er zat dus geen voordelige marge
Het is duidelijk dat ln de opgewon- t.o.v.
meer in de beursden sfeer van het ogenblik vergissingen koers. de bieding
BU het uitbrengen van een overz)jn gemaakt, welke de kopers achter- nemingsaanbod
is dit weliswaar een
ai duur kunnen komen te staan. Zeer
situatie, maar in het ondersprekend was dit het geval met de ongewone
havige geval behoeft dit het welslagen
aandelen Brakke Grond. Aan het begin van de plannen
niet ln de weg te
van dit jaar bedroeg de koers van deze
aandelen met meer dan 13 pet., maar
deze week dreef de koortsaentige speculatiezucht de notering omhoog tot SO
pet. Toen eerst drong net inzient door
dat men op het verneerde paard had
gewed, want het onroerend bezit van
<ie Brakke Grond is reeds lang verkocht en de opbrengst is geïnvesteerd (taan omdat de adsr lrant koper reeds
over meer dan de helft van het
in Suriname, alwaar gronden en een uitstaande
aandelenkapitaal
ad ƒ 1.6
Inmiddels
ls
de
drukkerij zijn gekocht.
beschikt. Blijkbaar is de thans
koers van de aandelen
gehalveerd miljoen
voor het voetlicht getreden gegadigde
(vrijdag 25 pet.).
ook tevens de koper achter de
Temidden van al het tumult dat door dan
schermen geweest die de aandelen
van
het aangekondigde bod
1000 pet. Schevenlngen In het afgelopen Jaar
tegen gestaag oplopende prijzen (eind
1960 stond de koers nog op 384) uit
de markt heeft genomen.
lAdvertentieJ
Zoals reed»' ls medegedeeld wordt
aan het bod van de Landbank geen
voorwaarde met betrekking
tot de
gestanddoening van de aanbieding verbonden. Voor aandeelhouders die hun
Dam 2a
stukken willen overdoen bestaat er
dan ook geen aanleiding om zich door
p? orden I Amsterdamjjjg
verkoop van ltun aandelen ter beurze
reeds bi] voorbaat van de huidige opbrengstprijs te verzekeren. Het wachBEURSBERICHT OP AANVRAAG
ten Is nu op een nader bericht. De
raad van beneer van de Exploitatie
Schevenlngen heeft reeds te kenMD
nen gegeven dat hU de bieding alleszins aanvaardbaar acht en dat hiertoelichting zal
omtient een nadere
worden verstrekt.
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Jan 20 50-.52 30.J5-.SB 30J1-J1
mrt. 30.47-,48
en Co'» Katoenfabrieken (Vlisco) bij
30.14 g 30 23*
me)
30.34 g 30.2Ï-J4 30.17-.18
haar had Ingediend om gedurende voorOmzet
339
183
85
lopig acht weken tot zogenaamde werkCALCUTTa
beperking te mogen overgaan.
Jut*
loco
225 w
225\v
225
De maatre gel wordt aanstaande maanDundee-Dalaee
220
220
220
van
dag
kracht. Dan zal een vierde deel
van het HJindrukkerij personeel (300 man)
niet werken en krachtens dr wachtgeld,
en werheloosheidsverzekeringswet een
VrUdag 2 februari
ulikiring van 80 procent van het loon
Herexportmarkt No. 1 Rlbb. Smok. Sheet

w
w
w
w
Goederenmarkt Londen

gaan genieten. Voor vrijgezellen
niet kostwinner*
is do vergoeding

—

—

lager.

elf Cont. febr. 24»,-24». (24»f-24H>. Idem
april 24A-34H (24>,-24H). Vrije markt No.
1 Ribb. Smok. sheet Settl. House Terma
loco 25n (24»«-25), Idem Jull-sept. 25-25',.
mVt-X).

PARAMARIBO
Naar aanleiding van
de door President Kennedy gehouden persconferentie, waarop hij o.m. verklaarde de rtn loco
strateflsche voorraden van Amerika te Idem 2 maands
groot te achten, wordt ln de Surinaamse Koper looe
bladen Suriname en De West de vrees geidem l maanda
uit dat eventuele door de V.S. te nemen Lood loco
maatregelen voor de bauxlet-ultvoer van Idem 3 maanda
Suriname nadelig kunnen zt]n. De SurinaZink loco
me Alumlnum Company verkoopt namelijk idem 3 maands
een belangrijk deel van haar bauxiet aan da Wol mrt.
Amerikaanse regering ln „stock-plllng".
Idem mei
—

1/2
948-94 7
951-952
2J5-235U
233'.-213' 3

2/2

951-952
954U-951
234H-23S
233',i-233'i
58-58',

57>i-57»«
58»»-58 7
5914-59'»
87Ts-CBW
88>;-88> t
s
69»,-«9
89U-8»"»
100'j-ldi
100-10Hi 101U-101U
,
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Met grote vreugde (even wil
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

MIRJAM FRANCOISK
LAETITLA
A. M. H. LIMPENS
O. LIMPENS—
VAN OVERBEEK

Ineke

Htsmegm. 2 februari 1963
fan Willem Passtraat 99.
TUdelük: St. Radboudziekan-

huis.

VERLOOFD:
EGBERTSTEENBERGEN

en

WILLEMIEN SCRRAMA.
Den Boach.
Aartshertogenlaan 306.
Voorschoten. Rijndijk 151.
Utrecht, Balijelaan 1 bis.
•
februari 1903.
ONDERTROUWD:
P. H. J. VAN DOORNE

en'
C. W. M. DE BAAN.
Huwelijksvoltrekking saterdag 34 februari ij. in de St.Cathartnakerk des vjn. 10.30

uur.

Eindhoven,

Elzentlaan 31
Kerkstraat T.

Toekomstig adres:

Busken Huetstraat T,
Eindhoven.

ONDERTROUWD:

I. O. VAN BEMEL

en
NELLEKE VAN DER SMAGT.
De huwelijksinzegening tal
laats vinden op woensdag
1 februari a.s. om 10.30 uur
in de parochiekerk van de
U. Barbars te Bunnik.
Hilversum, Emmastraat 43.
Bunnik. Burg. van de Weljerstraat 13.

r

Receptie:

11JO-17.W

uur,

Jaarbeursrestaurant, Utrecht.
Toekomstig adres:
Aquamarijnlaan 163. Utrecht.
ONDERTROUWD:
LUCIE E. M. MARGRY

en
JACQ. T. E. M. TER WIS SCHA
VAN SCIIELTINGA.
De Huwelijksinzegening tal
plaata vinden op zaterdag 34
februari as. om 11.00 uur in
van
de
de Parochiekerk
H. Lambertus, Oostzeedijk,

BHBBi

. -..-.
—

Rotterdam.

en

I
.

,

en
De

huwelijksinzegening
plaats vinden op zaterdag
34 februari a.s. om 10.30 uur
ln de parochiekerk van de
H. Joannes van OlsterwlJk te
te Oisterwijk.

Rotterdam.

Receptie

van 14 00—17.00 uur,

Toekomstig adres: GemulleGETROUWD:

i

AGENTSCHAP,
zeer goed bekend ln de Horecasector zoekt
contacten

~~~~
—

■

■■

met (abrieken en Importeurs.
voor de verkoop van technische apparatuur, voor cafetaria's, hotels en café s.
01.

•

n7l
30745,
bureau van dit blad.
.

flO.

,

~
——~~~

———
—— ~

ook
Er. enz. aan Verkoopagentschap Riva, R. Vale. IJfstraat
15. Berg. op Zoom. Telefoon
01640-3183. Bezoeken
alleen
na tel. afspr. Zeer goed bekend ln Brabant en Zeeland
espresso-koffiemachines.

Neerlands 'grootste

Dump-Motorrijwiel

Motorrij-

en

wlel-onderdelenhandel

«r

as

erl irtinnnnfl

NiVi ffT tIJtnUUKU

Krallngseweg 201-393
Rotterdam-17 -,Telefoon (01#W
13 06 40 verkoopt haar motorrijwielen (kompleet en
en
rijwaardlg)
onderdelen w.o. Matchless, 8.5.A., Ardie,
8.M.W.. enz., tegen alarmprijzen.
Kom gerust eens kijken of proefrijden. Dit kost niets.
-

010—11(289.

na afspraak.

*

,

[

v. d bank te- I

t

ïcpcaptain n! VVS.?
tSS I
59178-53160. Amsterdam.

R.

v.

'

Hoek.

d.
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Lessen

—

Nieuw

TE KOOP

gereed voor bewoning
hypotheek beschikbaar.

bungalow

gebouwde

,

geheel • onderkelderd. Inhoud
500 m 3. direkt te aanvaarden.
Gelegen ln Zuid Limburg. Te
bevragen: Kruisstraat 124
Steln.

—

I.Me.Ve'.

schriftelijk

prak-

tisch onderwijs. Dokters, en
tandartsass.,
dierenartsass.,

leerl. med. en chem. analist,

apotheken.».., med. en chem.

laborant, med.

MONTFOORT

Pj» n«~wbouw.
'

,'"

artsenbezoeker,

kinderverz..

Vlotte verbln-

'

No « enkele woningen, nu nog

voor * Ïl-30CT.— vrij op naam.
Eigen grond.
Modelwoning
gereed.

secretaresse.
amanuensis.

baby-verz.. pedi-

Fa. J.

M. Versteegen
Zn.,
Molen „de Valk" Montfoort.
&

binnen

enkele

maanden.

Ruime

"

n

**

~
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Geheel overgegeven aan Gods H. Wil overleed
heden in Hui2e «Sint Anna", gesterkt door de
Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, onze
lieve zuster, behuwdzuster, tante en oudtante,

KLEINE

mejuffrouw

JACOBA ANTOINETTE ARNOLDA MARIA
ALBERS
op de leeftijd van bijna 77 jaar.
Baarn: M. van Niekerk—Alben
Antwerpen (B.): W. Albers
A. Albers—Scheyvaerts
Nijmegen: Th. van der Pant—Albers
Lier (B.): J. Albers
M. Albers—Brouwers
neven en nichten
Nijmegen, 2 februari 1962
Huize „Sint Anna"
Groesbeekseweg 329.
wy vragen uw godvruchtig gebed voor haar zlele-

'

SPAANS VOOR BEGINNERS
Ie le. vrijdag as.cm 8 uur.
Berlitz
School. Weteringschans 88. tel.

SBtt*^,~

~

;

Onderwijzeres, R.K. 38 Jaar,
Brabantse, zeer op huiselijkheid gesteld en zacht van

Gepens. onderwijzeres, r.k„
ongeh., 57 Jaar. vraagt bij

te Crave

uiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiuiiiiiititiuinniinninimniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinit

rust

SO"£»
nu SANITIZED
werenq

eXI. J.re n pennoenaan
gerechtigd) te

ACCIC tan ton.tollllic
MSlSlClllßil
Iciiuis

met

(over

■.iJiiMiii—^a—iI

t,

huis Brieven onder no. 31331
van dit blad.

—————

G vr te D
J" RLSCIIAAIDK
.f
alleen
R.K.
HUISHOUDSTER.
Leeftijd
30-50 Jaar, in staat de leiding
van de hele huishouding op
zich te nemen. Meer hulp
aanwezig. Alle comfort.
El ren zit- en slaapksmrr beschikbaar. Br. o. no. 31376.
*

„

Op het feest van Maria Luchtmis stierf in voorbeeldige en volkomen overgave aan Gods H. Wil,
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader
JOHANN PAUL BECK
in de leeftijd van 75 jaar.
Huizen: F. Th. M. Beek—Eckmann
Abcoude: R. J. Beek
A. H. M. Beek—ter Borg
en kinderen
Toronto (Canada): M. J. Beek
Voorburg' C. M Beek
Aylmer (Canada): Broeder Arthur (P. J. Beek)
Heiloo: L. M. Nuij—Beek
H. C. Nuij en kinderen
Sittard. M. M. Scholten—Beek
J. J. F. Scholten
en kinderen
P. A. Beek
«

_

Voor gegoede rustige betrekking in zeer klein gezin te

Utrecht wordt gevraagd een
R.K. HUISHOUDSTER pl.m.
35 tot 50 Jaar. Br. o. no. S1990 Adv. Bur. ALTA. Pausdam. Utrecht.
—

————————

Pastorie. In moderne pastorie
in het mooie Bloemendaal
word ten spoedigste een 2e
*

MEISJE gevraagd. Br.
aan
de pastoor. Korte Kleverlaan

3 of telefoon 02500-56801.

—

JONGELUI gevr. vooradmln.
en bibliografisch werk ln ex.
portzaak te Amsterdam. Minstens MULO-basis. Br. o. no.

31710

'

Gevr.
SLAGERSBEÜIENDE
en AANKOMEND bij A. Fonteijn. Tuyl van Serooskerkerweg 15, Amsterdam, telef.

727543.

.

klein kantoor van lmporteur damespullovers is plaaU
voor JONGEDAME (16-20 1.)

Op

B.ZM. R.K. HUISHOUDSTER,
37 J. voor d. en n. Eenvoudig
gezin van 1 of 2 personen
met (MiULO-oDieidine
Br. o. no. 31377.
Uchte
JONGEMAN gevr.

w«?a^ ifrêltr °rte?cnU

Vo

machine en archief. Goed
loon. Schriftelijke sollicitaties
aan C. J. PALM N.V„ Sarphatikade 10. Amsterdam. U
kunt zich ook melden na telefonische afspraak (telef.
63671, toestel 35).

tvopwfrk

rnntrnli>r*n

e" «rteKn vin f«?u™n.

"

Welk

LIEK EN

GEZELLIG
MEISJE
leeftijd 20-30 Jaar.
r.k. liefst kunn. koken wil
per 1 maart mij assisteren In
de huishouding In gezin van
3 Jongens waarvan 2 schoolgaand v. d en n Eigen kaGevraagd aan R.K. pastorie mer. Brieven zo mogelijk met
te Amsterdam
een
HUIS. referenUes aan mevr. TlesHOUDSTER. Meerdere hulp kens-Daalderop, Lorentzweg
aanwezig. Br. o. no. 31392.
15. Bussum.

.

uari 1962

7.

H. Mis van Requiem zal
ragen op dinsdag 6 februari a.s. te
e parochiekerk van de H. Vitus te
a de begrafenis op het RJC. Kerkjezongen

—————————

is opgebaard in de rouwkamer van
Ziekenhuis te Laren N.-H. Bezoek
S uur.
t condoleren na de begrafenis in de
erkhof.

—————

————

———_—

Gevraagd voorspoedige indiensttreding

R Jf MFKTF
■

rlchten

P «av

*

»»

T'

van

n <1® directrice van „De
,

Aangeboden

Wijnberg" te Grave.
.

MACHINErABRIEK KOELEWIJN vraagt

METfIfILDRfIfIIER
—

liuiinnu/juuuiin

van

particulier

MODERN BANKSTEL
met aalontafel als nieuw.
Vaste prijs f 450. Burg. Roëllstraat 21111. Amsterdam-W.
ZONDAG 3-5 UUR.
————————

wegens teleurstelling
-2 ZUIVER WOLLEN GOODPersoonlijke of schriftelijke sollicitaties Weespeistraat 50
NIGIIT DEKENS 190 x 230
Diemen
Telefoon 55240.
cm, winkelprijs f75 voor
f6O per stuk. BK. keukenl, uitrusting emallle (ivoorkl.)
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllltltllllllim
verzegeld ln doos van f 148
Pvnn4Violran
voor f 120. Tel. 020-420286. M
nypu.ine.Keil enz.
Aangeb.

•

-

_

GELDLENINGEN vj. f 1500.-.
Aflossing ln 5 Jaar, Iste-, 2de
en zgn. „TOP" hypotheken
,ot
der taxatie.
scheepshyBouwcredieten
Potheken
vee- en weide
credieten
credieten voorde
...

-

H\POTHEKEN Iste en 2de |
hypotheken, ook tophypotheBillijke
ken
beschikbaar.
voorwaarden. Bosma's Bur.
Heerenveen. (Postbus 31).

I

van auto's

"

«

be-

-

.

met kantoorervaring voor adm. typen en telefoon. Brieven
met volledige Inlichtingen onder nummer 31395.

,

„

.

?

rf lvvrß
.

.

£££

HUWELIJK
Welke r.k. weduwn. 40 tot 50
). m. enk. kind
en 1. g. pos.
zou een goede lieve echtgen.
voor mi) willen zijn. Ik wil
graag een goede moeder voor
zijn kind. zijn. Ben r.k. 40 J.
huiselijk van aard. houd veel
v. kind. en zou zo graag eig.
gezin hebben. Wie wil
mi)

HUWELIJK

Sportief Brabant, meisje r.k..
38 J.. van goede huize, finane.

onafh., lief en
bescheiden
k.rakter, huishoudelijk goed
onderlegd en in 't onderwU.

werkzaam, zou gaarne in con-

Eveneen.

van

MlllllllllllllltllllllltllltllltMltllllllltlllllß

Huisdieren
.

..

G^" «Si?. tsSi POEDEL Znuo RT van W Adrt'

'

iiiiMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiimiiiiiinmtiiiiitiiiiiitiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiii)

———

Watersport

JACHTWERF „HET BAKEN"

levert uw (talen motorjacht of caicx. nog setzoen '63 af. Bij
opbouw mod. rep enz. gratis winterttall. Alle werkzaam»
heden vakkundig en billijk. Achterbo. 30. Vinkeveen
Telefoon 0297»—513.

—

•

de LAAGSTE PRIJZEN; DE
GROOTSTE KEUS 1 1
In 4tllllllllllllllllUlllllllllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllllllllllllll|ltl|l||Utlilt|||||||l||||
divanbedden,
stapelbedden.
led k ,??,?"•
Vakantie

L

hiniVnlfJ'

JSJïJSS32S"
lm ™'b«-,

blnnenve-

®

JIÏttT

wïdêrdUkFe

WESTEN*,

ll
bU
Stadhouderskade), tel. 7340.5.

cl 22

(

.

,

APARTE BANKSTELLEN
van fabrikant, die als model
gediend hebben, f 595, f 750,
f 850. f 950 en f 995. Gebogen modellen, losse kussens.
Te zien alleen zaterdag, zondag tot en met donderdag, de
gehele dag.
ook
'i-avonds
Villa Slamat Datang. Nieuwe
115. 's-Gravenhage,
Parklaan
telefoon 070-53.18.(0.

Auio's, Motoren, Bromfietsen e.d.

AUTOVERHUUR VEM.
BROMFIETSEN
en
Speciaal week- en maandtajvent. m. gem. betal. Bromo,
lepenpleln
landbouwmachineriet
voor
38.
TeL
59178
nieuwe Opela,
uur Bannfih
plezierkruisers
Caravans. V.W.'a en Anglla'i. Amsterdam.
practijkflnanvaartuigen
AU risk verzekerd. 2e Ooa«leringen.
Leningen
op Voor goede kamers naar het« terparkstraat 147. Amsterdam LUXE V.W.'a '58 "59 150 km
'
15-—• BESTELAUTO'S
auto's, mits niet ouder dan R.K. KAMEUVtRIIUURHU*• telefoon 51446.
>9
BUSJES. All-Rlsk. De Vreug.
"..
Postbus
Zonn©» dvrsckide 12 bl] C.S. A dnm
AIR
~~~de. 2e Weterlngdwarsstr. 44rd *'• De Haag.
Tel. 30589.
OPEL KAPITAN 1960
48. Tel. 34138. Amsterdam.
OPEL REKORD 1960
Minimum
Illimilllllll
111111 II
VERHUUR ZONDER CII AU FDAFJE 1960
FEUR. Opeis Rekord. Garage
DAF PICK-UP 1960
.'1
OningrUll
OPEL KAPITAN 1956
Gebr. v. d. KruOs. BellamyFORD VERSAILLES '56
str. SI. tel. 81483-86959. A'dam
MORRIS 1954
WONINGRUIL stad ln GelV.W. *60—*61 radio, roldak
fïARARF
i'iv VLOTEN
ii nrrv
GARAGE
VAN
derland, aangeboden, klein
f ,IJO m kin , „jg ont>rp
Meeuwenlaan 126
benedenhuis, zeer voordelig. AMSTERDAM
OMGEVINGS
Nlc. Maesstr. 81. Nw. Kerkhuur, met tuin. in ruil
69222,
Tel.
A'dam-N.
HAARLEM. Aang. grote zon- Istraat 28. TeL 5052»—799618
voor kleln benedenhuis, of nige 2e flat, vooroorl. bouw,r,
Amsterdam.
vrU« eenvoudige woonruimte A'dam-Z. nabij Apollolaan. S1
onverschillig waar. Br. o. no. ruime kamers.
haU. vrije
DE MAN MET DE KRUKAS
31342.
zold.k.. badk. enz., centralc
blokverwarming en ww-vnorAMSTELVEEN-AMSTERDAM ziening. huur en voorzleninTe koop groot modern HE- gen f 200 per maand. Gevr,
Amstelveen, met Haarlem of omgeving ruim
HENHUIS
zolders, schuur, badk. Gevr. huis. huur of koop. Br. o. no.
31345 bur v d bUd
GRAAF FLORISSTRAAT 1 A. AMSTERDAM. TE LET. J 1403
liefst Zuid, Br. o. no. 31400.
NA 8 UUR 34957
-

__

In klein kleutertehuis is nog Eventueel ook bereid te woplaats voor KLEUTERTJE v.
e ln
rd
UU
0-5 jaar. Adres mevrouw D. H H.
Welschen-Verhagen, Conner.taan.
o.
no.
31391.
Br.
H
weg 66, Maastricht, telefoon
16570.

-

aankoop
drljfs- en

heer.

eerde

Te huur ZOMERHUISJE m.
gebr. van eigen keuken. Zeer
geschikt voor gr. gezinnen,
prachtig gelegen aan de rand
van het bo». Ook te verh. m.
volledig pension. Aanbev. J.

fnen

<t*> f/ilfnin
telefoon

-04453—368.

■

vak.
oord
ZOMERLUST
Wierden-O. Tel. 5496-598. Zo.

tenten

merhui»jes.

en*.

K.mpeerterrein, eigen

zwem-

bad. gez. kantine.

BELEEF DE ZONNE-RO.
MANTIEK IN VOLLE VRIJHEID

Vakantie

óm nooit te
vergeten: een chalet aan het
Lago Magglore of het meer
Een

ZOMERHUISJE elec. str. wa.
ter. gas. Prachtplek. Grootpanorama 28. Beekbergen.

van

Lugano. Een aard. paradiJ. waar een droom tot
warme werkelijkheid wordt.

U bent volkomen vrtj. en
't i. voordelig: nog geen f4O
p. p. per week.
CENTROPA CHALET SERVIC*!. N.Z. Voorburgwal 370.
Amsterdam, tel. 63698, R'dam:
Goudsesingel 335a, tel. 137301118454.

~

ï

~~~

OR,P®
8
heerlijke vakantie ln de Gel,

£er

Achterhoek, zwembad,
01 m hel le
1?*"
V
,® P*r». Nof
2, 1""
P? T *1
Vr l
n
}}
*«

f"

<

.•

*

r>

Slotemaker. tel. 06753—1355.
,

———

/

LAGE VUUR»
SCIIE (U.). Nog enkele bungalow- en zomerhuisje* vrij
vóór 31 Juli en na 4 aug. Inl.:
adm. zomerhuisjes, per adret

VAKANTIE

Kastanjelaan

(Utrecht).

5.

Groenekan

.iiiiiiiiiiiiiiiillllHllllllllllllllllllllllllllll
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Diversen

°

—

-

———

—

-

.

''^a^onni-

•

°°

»

—

l

KWIEKE
r
«ra

zoals"

voor

*•

°

.

:

Stichting ..NIÉUW-UNICUM"
komen
voor chronisch zieken en inmoderne pastorie, omgeving validen vraagt: VERPLEEGDen Haag. Salaris: als huis- HULP (vrl.). Sollicitaties a.
houdster. Eigen kamer. Pen- d. Adj. Directrice, Herenweg
sioenregeling.
Gezellig
te- 128. Heemstede.

/

tot S ***.- voor
aankoop meubelen en
woVraagt
nlngtextlel.
gratis
folder Discrete behandeling
en zeer lage aflossingen
Post hm 1083 Rotterdam

I

Jaar, werkster aanwezig. Tel.
020-71*905.

per
13 februari
DAGMEISJE niet beneden 18

V
R
0R
,?^U?,
if

,

Gevraagd

opgewekt

...

,

Am.terd.rn,

JONG ONDERWIJZER geeft
o nQ 3m9

standing Gaarne ln bezit van
rijbewijs. Auto aanwezig.

i

(± 40 Jaar), met
karakter.
DIE
UIL VERZOKGEN, Is genegen, als assisd
h

PRIESTERS

M"

BBL OE
bacterie-

•

Krediet

voor leidende en huishoudelijke functie In haar
Welke dame,

..

02039—17019.

Meubelen, Huisraad en Kleding

*

MENTRIX

Betrekkingen aangeboden

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen a.s. woensdag 7 februari v.m. om 10 uur
in de kapel van Huize „Sint Anna" te-Nijmegen.
Rozenkransgebed a.s. maandagavond om 7 uur in
de kapel, alwaar dinsdag om 6.30 uur een avondmis
zal worden opgedragen voor haar zielerust.
De begrafenis vindt plaats in het familiegraf op
het R.K. kerkhof te Lier <B.), voorafgegaan door
de absoute in de parochiekerk van Lisp (B.) om
plm. 3 uur n-m.

vraagt

TELEFOON

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHinilllltlllllllllllltlilliiiiiliiiiiiiilltimilltlli

R.K. Blindeninstituut „De Wijnberg"

311)97.

—

HEER zoekt m.l.v. 1 maart
volledig
Eerw. Zusters of Kath. Te- flinke kamer met
huls kamer met of zonder pension ln of ln de nabijheid
pension. Onverschillig waar. van het centrum van A'dam.
Br. o. no. 31304.
Br. o. no. 31344.

werken. Maandags vrij. Reiskosten
worden vergoed. Brieven met bijzonderheden onder nummer 31311.

pass. verantw. positie. Liefst
Brabant. Brieven 'onder no.

tfXARDEN

R.K. ONDERWIJZERES zoekt
In Arnhem een gemeublleerde zit-slaapkamer met pension liefst ln omgeving van
het station. Br. o. no. 31371.

zelfstandig kunnende

omr. Den Bosch. ZIJ
zoekt plaatsing als leidster

—

Pensions

NETTE WINKELJUFFROUW

pr. ref.

-

88206.

—-————tact komen met r.k. heer uit
goed milieu en met *n goede
HUWELIJK
Dame
op leeftijd Jeugdig positie om urnen een mooie
uiterlijk, fl. versch.,
eigen toekomst op te bouwen. Br.
Illlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllltllmooie woning, pr. milieu zkt. o.e.r. o. no. H 31399.
«er. kontakt met r.k. gesitu-

lllllllllllltlllllllllltllllltlllllllllllllllllllllllllllintllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll» SlyterU te Amsterdam vraagt

bêsch.

HUWELIJK
R.-k. verpl., 31 1- lengte 1.69
m., zk.m. rJc. heer, eveneen.
uit gegoed milieu, met go*de positie. Br. lief.t met foto o.e.r. Discretie verzekerd,
Br. o. no. H 31370.

PENNERS

BREDIUSWEG 80
Na 18 uur 11979.

Deze rubriek verschijnt iedere WOENSDAG en ZATERDAG in De TljdMaasbode. met Inbegrip
van De Nieuwe Dag. De prijs van deze Kabouter-annonces bedraagt voor genoemde bladen 35 ets.
per mm hoogte (kolombreedte 40 mm). Naar keuze kan plaatsing geschieden over één of twee
kolom. Bewijsnummer 15 ets.; alléén De TUd-Maasbode wordt als bewijsnummer verstrekt
Sluiting*termUn voor Inzending: dinsdags cn vrijdags om 12 uur 's middags.

Bz a. B K. DAME, wed. s. k.
en keur. versch.
m. 1.

RTTFFV
ALLLLIi
.

kennlsmakarakter, zoekt
king met beschaafde
rJc.
heer. weduwn. met 1 of 3
kinderen geen bezwaar, om
tezamen een gelukkig huwelijk aan te gaan. Bemiddeling
H.H. geestelijken toegeataan. een. achrijven. Dlscr. verz.
Br. o. no. H 31313.
Br. o. no. H 31380.

Inlichtingen en tekeningen bij Makelaarskantoor:

ANNONCES

Beirekkingen gevraagd

-

blJlef Br

HUWELIJK

....

kabou I e r s

•

Huwelijken

DUBBELE LANDHUIZEN
va. ƒ 33.500.— V.OJI
LUXE BUNGALOWS
va. ƒ 52 500.— v.o.n.
Al deze hulzen komen te liggen ln een exclusief woonpark
en worden zeer aolide en fraai gebouwd.

f

m

KEIJZERS
RIJSCHOOL
Auto
motor .cooterle.

«iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuninnnmminiiittiiiiiinmmißtiMnniiiiißtmiiiiiiiiiiiiiu

VAALS (LIMBURG)

TANDARTS

»•«•

ï

UUWenl
Amit^veen
Amstelveen.

Op het drielandenpunt (een der mooiste plekjes ln Nederland! met fraaie vergezichten zijn thans ln aanbouw:
RUIME MIDDENSTANDSWONINGEN
ƒ 23.870.— V.0.1V

AFWEZIG TOT lt FEBRUARI

ENGELS VOOR BEGINNERS
om •
le les donderdak
uur. Berlitz School. Weterlngichan. 68. tel. 36215.

cure, sportmassage, manicure,
alg. ontwlkk. v. analist, «po?,
thekersass. en leerl. verpl.
Grati» studiegids btj I.Me.Vo. Telefoon

Inlichtingen: Makelaarskantoor C. G. L. van Dijk. Schoutenboschje 10. Laren (N.-H.). Telefoon 02953-3316. Zaterdags
van 3 tot < uur ln Café Sport te EmpeL

L. M. Breijs

-

'

Omatreken

200 Rotterdam

Rijweg

,

PIANO OF VLEUGEL gevr.
Telefoon IMIB3 Am.terd.rn,

5

•

Aanbiedingen: S.

KOOPSOMMEN v.a. f 20.700,-

Voor particulieren: hetzelfde tarief plui vertolkundige hulp I Ook gelegenheid voor opname met
eigen doktershulp.

r.

gebr. en

1

Rotterdam

i,—

„

GOEDKOOP WONEN TE EMPEL

"

belangstelling,

ÉDr.

nn%TT\T**T

PANDEN

douche en rolder.

hoger.

die zij bij gelegenheid van
hun huwelijk mochten ontvangen.

istraat

Div.

ENIGE

Op circa 4 (tllometer van Den Bosch zijn nog enkele woningen te koop, bevattende grote kamer, 3 slaapkamers,

Tarief voor Ziekenfondspatiënten v.a. ƒ iso.— en

Velp. 3 februari 1963.

belegging

GEVRAAGD

1

VERKOOP

Rotterdam

en

EVELINE
VAN DER LANDE
De Heer en Mevrouw
BRENNINKMEUER—
VAN DER LANDE
danken mede namens wederzijdse familie voor de vele

van

BrioV6n Onder

39, Tel. 04900—10571.

Rotterdam, le Jerichostraat 43 B, Tel.
Persoonlijk bezoek liefst

i

.

(na kantooruren): 03406-554.

Heemraadufnget 111,

DERICK BRENNINKMEUER

blijken

n

Nijmegen, Prinsenlaan 5. Tel. 08800—23216.

KRAAMKLINIEK
„CARMENTA"

hoekenweg 101, Oisterwijk.

Kortonjolaan

,

6 maanden.

Van

Enschede, Preangerstraat 35,
Groningen, Broerstraat 6, Tel. 05900—31154.
I.lmbrlrht bij SitUrd. Bovenstraat 43. Tel. 04498—352.

Problemen?'

Qoxtelsebaan 13, OlsterwlJk.

een

Amsterdam, Radtoweg 51 hs.. Tel. 020—53783.
Bakkum N.-H., Schelgeest 13. Tel. 02513—2882.
Breda. Hooghout. 102, Tel. 01600-36730.
Deventer, Postbus 88.

Eindhoven,

.

een renle van 5%, mei
wec^erz 'idse opzegtermijn

legen

Wilt U Uw katholieke kenniskring uitbreiden, wendt U dan
tot het CONTACT BL'REAU voor Huwelijksbemiddeling. De
ENIGE instelling voor huwelijksbemiddeling die het .Nihil
Obstat" van de Bisschoppen heeft verkregen.
Reeds meer dan 2400 mensen vonden via deze Instelling hun
levenspartner. Volledige geheimhouding verzekerd. Vraagt
U eens inlichtingen: wij zenden U deze zonder verplichting
Uwerzijds en in een blanco enveloppe.
Hoofdkantoor: Prinsenlaan 1, De Bilt, Tel. 010—60410

de baby
komt,

Loon op Zand. Kasteellaan •.
Oisterwijk, Boxtelsebaan 13.

.

GELD TER LEEN

Bijkantoren:

Abeelweg 133.

Te koop en op korle termltn
leeg te aanvaarden te De
Meern op pl.m. 4 k.m vanaf
de stad Utrecht: geheel ge«tofferrd
HEnieuwbouw
RENHUIS. bevat 5 kamera.
douche, zolder, vóór- en achlertuln. achuur en achteruitgang. Koopsom: f 37.500 k.k.
Inl.: N.V. Mij. „VERZICHT"
te Leldschendam.
Veurieatraatweg 96. tel. 01761-3951 of

.

I 1

KINA PUTS.

.

•

Bekende stichting vraagt op solide basis

-

HÜwIÏÏjÏT
-

FRIED VAN LIER

.

-

NIETJE VAN SPAENDONCK
De Heer en Mevrouw
VOSS—VAN SPAENDONCK
danken allen, mede namens
wederzijdse ouders voor de
belangstelling bij hun huwezal lijk ondervonden.

ONDERTROUWD:

I
Ar«,"ï°ToT f,«...

.

T

E. R. I. VOSS

Amsterdam, 3 februari 1963
Middenweg 111 UI.

ooh.cT.ds*)
nmrrnnan
KüIItKOAM
opg«ichtiB96
neon

•

fl

Tevens voorlr. Poliklinieken

■

GETROUWD:

«nv. a.

/

!°f
belegging!

■ ■■-■■ ■■■

;

blijken van belangstelling bU
hun huwelijk ondervonden.
Toekomstig adres:
Geerdlnksweg 112x,
Hengelo (O.).

■
■
■

RENTE

w

'

De Heer en Mevrouw
HUIBERS—NIJDAM
zeggen mede namens wederzijdse familie hartelijk dank
voor de vele blijken van belangstelling bij hun Huwelijk
ondervonden.

■

J

.

.

A. L T. M. NUDAM.

Spreekuren: ma., wo„ do.
I—J uur; di.. do. 1»—20 uur

I Fa.J J.VIELVQYÈ

<

De Heer en Mevrouw
BERGER—VAN MIERLO
danken, mede namens wederzijdse ouders voor de vele

en

h.

T.LMM34

1

de

Muziekinstrumenten, Radio, T.V., enz.

Zaken en Huizen

«

GETROUWD:
r. J. H. HUIBERS

iiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiimmiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
0

en een
de

______

<

CARLEEN
M. O. VAN MIERLO.
Breda. 3 februari 1963.

é

'

F. H. coenradi

en

.

GEVESTIGD:

Ir. E. I. P. A. BERGER

]

GETROUWD:

!

Breda, Galderseweg tl.
Receptie vsn 13.30—13.00 uur.
Oudorpweg 32. Rotterdam.

<

<

Rotterdam. Ou dorpweg >3.

...

.

*

■

.

.

,

_

-

•

—

l

min"' «"kim,!!

r

'

'

I

'

'

REVISIE

-

RÜILMOTOREN

I. H. BULTERMAN EN ZONEN

Heren
FRITUUR BAKKERS
en
zaken die paneermeel
verwerken.
Probeert
on*
nieuw doorhaalmlddel.
vervangt volledig de
Het
eieren en 1. prima van smaak.
Prij. per kg f 3.30. Gebruik.aanw. 100 gr. op een liter
water. Ko*tpriJ* 30 ct. p. Uter, u kunt *elf beoordelen
hoe groot uw voordeel ls.
Vraagt graü* monster. HandeUondernemlng L. Fransen,
Oude Nonned.weg 19. NU megen. TeL 30539.
KUNSTVOORWERPEN
elk
JUBILEUM

voor

Vllzeistraat

™~~~

ln

een

gereed Telefoon 348363.
Groen s Heddenmagazon. al'<*"« Westerstraat
198. A-dam.
Wlttenb gracht 31.
_

_

GtDAME uit het zuiden de»
met ruime algem. ontu " agrarisch milieu,

*"*£■•

»'*

Pfvé-secretaressa

»>ekt vlotte correspondentie
m. r.k. heer van 31-35 Jaar
min. middelb. schoolopl.
bij voorkeur uit
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Naar aanleiding van de hèrdenMn#
van de geboorte van Dickens is bij Themes and Hudson te Londen een plaatwerk verschenen, dat door de Engelse
romanschrijver J. B. Priestley van een
uitstekende begeleidende tekst werd
voorzien. Het boek. dat 132 fraaie afbeeldingen bevat, geeft een zeer goed
overzicht van het bewogen leven van
de grote Victoriaanse auteur, en in de
biografie door Priestley vindt men vele
frappante bijzonderheden die ons inzicht
in het karakter van Dickens kunnen ver-

Gun

U

Priestley

betoogt, dat men vele ty-

pische kenmerken van het werk
van de schrijver kan verklaren uit
diens vroegste ervaringen. Als kind
heeft Dickens een Jaar of vUf gewoond

TIJD

DE

enen.

In Chatham; een plaats In Kent die
iedere Nederlander uit zUn vaderlandse
geschiedenis bekend is. Het waren dr
gelukkigste Ja«en van zl)n Jeugd, en op
latere leeftijd zou hy zich weer in di'
gedeelte van Engeland vestigen. Het ge
bied aan de monding van de Theems
met een stad als Rochester, vindt mer
op tal van plaatsen, zy het onder verschillende namen, terug in zUn boeken
TerwtjJ vader Dickens, tengevolg.
van hoge schulden in de gevangenis
kwam, werd de elfjarige Charles in een
schoensmeerbedryf te werk gesteld,
waar hy, voor zes shilling per week,
dag in dag uit etiketten moest plakken. Die ellendige periode heeft maar
enkele maanden geduurd, maar de
herinnering aan die bittere ervaring
is de schryver diens hele leven bijgebleven. en In zUn literaire werk kan
men er de weerslag van vinden. Moderne psychologen zouden van een
leugdtrauma spreken. Toen de Jonge
Charles het „blacking warehouse" veriaten had. nam hU zich voor zo hard
te werken als hy kon, om nooit meer
in zulke armoede te vervallen, en de
•est van 7Ün leven heeft hy inderdaad
een kolossale energie ten toon gespreid."
.«ten kan, zonder overdrijven, zeggen
lat hy zich tenslotte heeft doodgewerkt
al heeft hü zich ln zyn laatste Jaren
niet lichameiyk uitgeput met het schrijven van boeken maar met het houden
van lezingen. Dickens kon werken als
een bezetene. HU genoot steeds een
goed Inkomen, en hy werd niet zo zeer
gedreven door een behoefte aan geld
als wel door een grote
rusteloosheid, onder meer omdat hy in zyn
huweiyk niet gelukkig was. Daar
kwam by. dat hy behoefte had aan succes en aan lofprUzingen, hetgeen hem
er toe bewoog voordrachten te houden, waarin hy, met groot dramatisch
talent, hoofdstukken uit zUn romans
voorlas. (Dickens was ook een enthousiast toneelamateur, en soms kon hy
zyn letterkundige arbeid geheel vergeten als hy met de voorbereiding van
een toneeluitvoering bezig was).
Zyn grote sociale bewogenheid spreekt
uit al zyn boeken, en ln het tydschrift
„Household Words", dat hy ln 1850 oprichtte en dat hy geheel alleen redigeerde. gaf hy voortdurend uiting aan zijn
verontwaardiging over de maatschappelijke wantoestanden in het Engeland van
zijn tyd. Dickens, die zelf een slachtoffer
was geweest van de kinderarbeid en die
later als Journalist en als schrijver de
armoede in de Londense volkswyken van
naby had gadegeslagen, heeft zich steeds
aan de zUde van de misdeelden geschaard. Hy was ook zyn tyd ver vooruit
met zUn stryd tegen de doodstraf en tegen de UJfstraffen. Wat Harriet Beecher
Stowe met haar boek „Uncle Tom's Cabin" ln Amerika deed voor de afschaffing van de slaverny, probeerde Dickens
met zyn letterkundige werk in Engeland
te bereiken voor de zo noodzakeiyke
sociale hervormingen.
wordt ln onze tUd
behalve misschien in de Sovjet-Unie
de
niet meer in
eerste plaats gezien als de grote strijder voor
een betere maatschappy. Hy is de geschiedenis Ingegaan als een romanschry.
ver, die nu, twee en negentig jaar na
zyn dood. nog altyd veel gelezen wordt,
al is de smaak van zyn bewonderaars in
de loop van de tijd sterk gewyzigd
Dickens heeft verscheidene romans in de
vorm van wekeiykse feuilletons gepubliceerd, en toen, in 1841, de aflevering var
„The Old Curiosity Shop" verscheen
waarin de dood van Kleine Nellie, met
veel pathos, werd beschreven, heerste
er in Engeland en ln Amerika onder de
ontelbare Dickens-fans grote verslagenheid. Priestley n->emt in zyn biografie hei
■iterven van dit denkbeeldige kind: „de
leest tragische gebeurtenis van het jaar
/oor de hele Engels-sprekende wereld"
5e hedendaagse lezer, die er zich oi
'aat voorstaan dat hy niet „sentimen
•eel" is, zal misschien de voorkeur ge
ven aan de Dickens van „The PickwicV:
Papers". Maar welke keus de opeenvolgende generaties ook maken, de roem
van Dickens is onaangetast. Een boekje
als ~A Christmas Caról" beleeft, tot op
de dag van vandaag, voortdurend herirukken ln Engeland en elders, terwyi
<et in ons land een favoriet is van de En;?lse leraar en, naar ik hoop van diens
Tllngen.
HANS BRONKHORST
,

Pickwick op het (fs, illustratie bij Phlz.

Caricatuur van htt „Penny theater", Londen.

Uit grootmoeders boekenkast

DICKENS HONDERDVIJFTIG
JAAR CELEDEN GEBOREN

In 1841 treurde de hele Dickens
Engels-sprekende wereld
om Kleine Nellie’s dood

Het
Kleine, ongelukkige Dickcnt.

philosophica
VARIA
*
—
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de zorgen van Franz Tietze
zijn in Wege und Formen frügriechischen Denkens een aantal
studies gebundeld van d« Duitse,
nu in Amerika werkzame, filoloog
Hermann Frankel. De eerste editie
verscheen in 1955, in 1960 verscheen
een tweede, uitgebreide druk 1). Frankel is een filoloog, die zich evenals zijn
landgenoot Bruno Snell, bJJ voorkeur
op het gebied van de vroege Griekse
litteratuur beweegt en daarbU een bijzonder scherp oog heeft voor de geleidelijk zich ontwikkelende wijsgerige
achtergronden daarvan. Men vindt ln
deze bundel dan ook studies over wijsals Parmenides, Zeno van
lea, Heraclitus, Anaxagoras en XenoÊeren
maar
daarnaast
evenzeer
phanes,
over dichters als Homerus, Pindarus
en Hesiodus. Wijsbegeerte en poëzie
staan hier, echter niet naast elkaar,
maar Frankel zoekt in de dichter
•teeds de impliciete denker.
Het boek begint met de studio*
Die Zeitauffassung in der frühgiechlschen Literatur en Ephèmerbs als
Kernwort fiir die menschliche Natur.
Ofschoon met een tussenruimte
van
vijftien jaar geschreven en in een ander land en ln een andere taal, het eerste in 1931 in het Duits, het tweede in
1946 in het Engels, sluiten beide opstellen nauw b)j elkaar aan. Heeft het
tv/eede betrekking op een duiding wat
voor de Grieken het „ephemere karakter van het menselijk bestaan betekende; het eerste artikel laat zien, hoe
het tijdsbegrip zich bU de Grieken ontwikkelt van Homerus tot de tragici.
De volgende citaten mogen enig licht
werpen op Frïnkel's wijze van behandeling der stof.
„Aan het eerste begin, dat wjj konde.» bereiken, was de UJd vooreerst altijd alleen ln de richting van haar beweging beschouwd, van vroeger naar
later... Tijd maakt zich het duidelijkst
voelbaar als lege tijd, gedurende welke
niets ernstigs geschiedt. BU zijn overwegend negatief karakter kan de tijd
ln de homerische poëzie geen grote betekenis hebben. Daarentegen wordt hij
terstond tot een der gewichtigste zaken, vooreerst onder de naam dag, zo
cauw zich de kennis en de toestand
baan braken, dat de mens in zijn hele
gedrag onder invloed van de tijd snel
ve andert. De lyriek gaat op dit fundamentele feit ln, als wegbereidster
der wijsbegeerte, die tenslotte de vraag
zelf naar de betrekking tussen zijn en
worden zal moeten aanvatten" (p.13-14)
„De oudere epiek,
gerepresenteerd
door de Ilias, berustte op ae voorstelling der bestendigheid.
Evenals het
verleden waarover het epos handelt
poi.s voor altijd onwrikbaar vast stond,
waren ook zijn karakters voor alles
vaste gegevenheden"
(p.32). Doch
reeds ln de Odyssee verandert dit:
„Odysseus verklaart, dat het ik der
mensen. wankelmoedig en een slaaf
van de dag (d.i. vergankelijkheid) is.
Deze duistere gedachte heeft de Grieken van de volgende periode achtervolgd en gepijnigd. Men voelde zich
hulpeloos heen en weer geslingerd door
de wisselende winden, die de goden ons
zenden. De klassieke periode gal de

spireerd.

—

—
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zal een jaar of dertig
geleden zijn, dat ik, in de
boekenkast van mijn grootmoeder, de Volledige Geïllustreerde Werken van Dickens ontdekte. Wat waren dat spannende
boeken. De tekst was over twee
kolommen gedrukt, en de gravures maakten diepe indruk op het
jeugdige gemoed. Het verhaal
van „De dood eens dronkaards"
uit de „Schetsen van Boz" heeft
mij indertyd in mijn dromen achtervolgd. Vreselijk was die vertelling van de man die, uit wanhoop over de mislukking van zijn.
leven, in de Theems gesprongen
was en wiens opgezwollen lyk
enkele dagen later aanspoelde.
Dit laatste tafreel, dat door de
auteur reeds levendig was beschreven, had ook de illustrator
tot een realistische prent geïn-

Diekens leest voor aan zijn dochters

Dicken» tijden» een zeerei».

CONCRETE CONCLUSIES BIJ HELDERE ANALYSE
VAN ACTUELE PROBLEMEN

GELOOF EN WERELD een
meesterlijke uiteenzetting

•

Ik heb nu een van die boeken
voor me liggen. Het werk (dat
niet gedateerd is) moet omstreeks

1888 gepubliceerd zyn. De serie
werd uitgegeven door de gebroeders „E. & M. Cohen te Arnhem
en te Nymegen", en de prijs was
per deel ƒ 1,75 („hoogst smaakvol gebonden"). Sindsdien zyn er
uitstekende nieuwe vertalingen
verschenen, maar die van mevrouw Westrheene en C. M. Mensing, van ruim zeventig jaar geleden heeft voor de hedendaagse
lezer een bijzondere bekc ring.

gehele werk gesteld wordt, luidt. X
ls je enige jaren geleden spraken verspreid lag, is tot een het
christendom nog actueel? Dit begin
Dondeyne vroeg, wanneer geordend en zinvol geheel samen- en dit
einde zijn typerend voor de gesfeer van het boek. De schrijver
hU eens een boek zou gesteld, herschreven, bijgewerkt hele
steeds vanuit actuele problechrijven, was het steevaste ant- en aangevuld, zoals het voorwoord vertrekt
men en komt steeds tot zeer concrete
en actuele conclusies. De wereld van
voord: er wordt reeds te veel vermeldt.
nu wordt behandeld in het tweede deel.
geschreven. Je stelde hem deze
De vraag naar de verhouding tussen De Hedendaagse Geloofsproblematiek
geloof en rede, godsdienst en leven, gevraag, nadat je met zoveel ande- nade
is de titel van het allereerste hoofden natuur is zo oud als het chris- stuk. Vanuit deze actuele problematiek
ren onder de indruk was gekomen tendom
zelf. De wijze echter waarop dringt hij door in het wezen van het
van zyn woorden, bü een van de het probleem voorkomt
d.w.z. als christelijk geloof, het wezen van betheoretische vraagstelling en vooral als schaving en cultuur, het wezen van de
vele spreekbeurten die hij ook in praktische
wisselt met solidariteit, *iet wezen van de historicilevensopgave
Noord-Nederland hield, o.a. aan de tijd en hangt af van de concrete si- teit van de mens. Het gaat
hem imvan de gelovige als mens tn de mers om de vraag: Of do aanwezigheid
verschillende seminaria en uni- tuatie
wereld. Op indringend)* en boelende
de christengelovige ln de wereld
versiteiten. „Door het woord dat wijze weet de auteur deze wisseling te van
van nu wel effectief genoeg Is en voorde kunst is (en hetzelfde geldt
voor de wetenschap en de wijsbegeerte) gaan nieuwe werelden
en
van
voor ons open", zo lezen wij in
zijn eerste Nederlandse boek
door
en
Geloof cn Wereld (*). „Het waarachtige woord is een macht tot
openbaring: daarin ligt uiteinde- schetsen. Het gaat hem hierbij
om al of die aanwezigheid wel de vorm
lijk de wonderbare kracht van het een abstracte behandeling vannietdeze vertoont van een open en vruchtbare
in min o( meer af- dialoog. Ook onze tijd is er een van
woord"
het werkt bevrijdend: klassieke problemen
gezaagde en gedevalueerde termen. zondigheid, hardvochtig' eld, tegenstel„Dank ztf het woord is er in de Prol. Dondeyne, hoogleraar aan de lingen en meieen van spannende verin Bijzondere wachting en worstelend zoeken naar
mensheid licht, geestesleven en Leuvense Universiteit
Metaphysica en ve.bonden aan het In- waarheid en gerechtigheid, vrijheid en
vrijheid, wordt er geschiedenis stituut
voor Hogere Godsdienstweten- vereniging. Staan wij te midden van
gemaakt en staat de geschiedenis schappen, behoort tot de vrij zeldzame die wereld als een macht ter bevrijspeculatieve denkers, die blijken ding, met de levensstijl van bevrijden
van de mensheid nooit stil". Een soort
te kunnen weerstaan aan de verleiding en verrezenen? Maken wij niet de inbevrydende,
brengende om zo vlug mogelijk het hachelijke ter- druk, dat wij eerder aan de rand van
licht
het actuele wereldgebeuren het huidige wereldgebeuren leven? De
kracht: dit is het juist wat hon- reindevan
„ernst van het ogenblik"
te open en vruchtbare dialoog, die allerderden gevoeld en ervaren heb- ontvluchten en zo lang mogelijk te blij- noodzakelijkst is, doet uiteraard vele
verwijlen op de olympische hoog- problemen rijzen. Zil worden op dlepben in Dondeyne's eigen waarach- ven
wijze behandeld, maar steeds
ten van de zuiver academisch bespietige woord. Zij kunnen haar op- geling, liefst in een Middeleeuwse taal Ïiaande
n functie van deze diaioot
nieuw ondergaan bij de lezing van die nog meer isoleert, want niet meer
De titel Geloof en Wereld
dit boek. Wat links en rechts aanspreekt.
duidt op een gesprek van de christenonder de vorm van korte artikels, gelovige met de wereld van nu, zo beMen weet niet wmt men het meest
het voorwoord. En de laatste
voordrachten en gelegenheidstoe- gint
vraag die bij wijze van Besluit van het
(Voor vervolg, zi« pagina 13)
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De laattte

ter

aan Dickens in Weitmiruter

Aübey

omdat het negentiende-eeuwse verde, omdat de Russen het copyright
zoals dat overigens ook door
Nederlands nog zo dicht bij het negeerden,
verscheidene Amerikaanse uitgevers geVictoriaanse Engels van de schrij- beurde. (Tevergeefs heeft Dickens tijdens
een reis naar de Verenigde Staten geld
ver staat, en omdat alleen al de proberen
te krijgen voor de edities van
spelling van dit Nederlands ons deze onfatsoenlijke firma's).
in het verleden verplaatst. Nemen
Dickens, die op 7 februari
1812 op de wereld kwam als de
wtj een willekeurige zin uit het
zoon van een kleine ambtenaar,
verhaal Een Kerstmismaal: „Die
werd in 1870 begraven in de
..Poet's Corner" van Westminster Abman moet wel een menschenhater bey,
hoogste eer die een Britse liteAl'n, in wiens borst niet iets dat rator dena zijn dood
ten deel kon vallen.
naar vroolykheid zweemt wordt Kort voor zijn overlijden was hij nog in
audiëntie ontvangen door koningin Vicopgewpkt, in wiens geest niet toria.
(Gedurende het hele onderhoud,
eenige genoeglijke herdenkingen dat anderhalf uur duurde, moest de zievermoeide schrijver blijven staan). In
opkomen, als het weder Kerstmis ke
zijn laatste levensjaar was Dickens ook
voorgesteld aan de Prins van Wales, terwordt".

Gharles

£erste manuscript op de post

mens weer een hechtere plaats op de
bodem van onze aarde, maar de tragedie heeft de betekenis van de „dag"
niet vergeten" <p. 34).
1) C. M. Beck'iche Verlagsbutfundlung,
München 1960, XXII en 376 blz. 15x23,
ing D.M. 24 geb. D.M. 28.

wijl hU op het ontbijt genodigd was door
Men vergeve ons deze vrij persoon- Gladstone.
lijke mijmeringen, nu het volgende
Maar Dickens, die op 68-Jarige leefweek woensdag honderdvUfllg Jaar geletijd als een wereldvermaard man stierf
den rxl zUn, dat Charles Dickens. In
had zijn eerste grote succes reeds gePortsmouth, geboren werd. Reeds bjj
boekt op zijn 24ste Jaar, toen de „Sketz(jn leven was de grote Engelse romanches by Boz" een enthousiast onthaal
schrijver een beroemd man. niet alleen
ontvingen. Voor een aankomend schrijIn z(jn eigen land en ln Amerika, maar
ver werd hij goed gehonoreerd, want
ook elders, waar men hem ln vertaling
voor zijn eerste boek kreeg hij niet
las. In Rusland genoot hl) bijvoorbeeld
minder dan ISO pond, een bedrag dat
reeds vroeg een grote populariteit, hetmen ongeveer gelijk kan stellen met
geen hem echter financieel niets opie1000 pond ln onze tijd.

Artikelen

toespraken
prof. Dondeyne
hem zelf geordend gebundeld

...;

•
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DE TIJD-MAASBODE

Boerenopstand
in Limburg

Met geleende en eigen stem

Toneel
geschiedenis van do provincie
Limburg U wel de moeilijkste DE NEDERLANDSE COMEDIE:
van nlle gewesten van de Lage
Mijnheer gaat op lacht. 4 (ebr. Amsterdam
Zwolle
Landen hij de see. Geen «treek
5. 8. 7 februari
9
februari
Den Haac
Is ln de loop der eeuwen gegroeid uit
Caroline.
februari
Haarlem
4
zóveel ■ onderdelen en heeft zóveel
3. 8. 10 februari
Amiterdam
grenswijzigingen Kekend alm juist deze.
6
februari
Enschede
Dit is zeker een van de redenen, waar7 februari
Den Haaf
om men sirh niet bijzonder tot de beEen midzomernachtsdroom,
studering van de Limburgse . historie
Arnhem
0, 9 februari
10 februari
Utrecht
zo
andere,
getrokken voelt. Een
zeker
doorslaggevende reden is, zoals Prot.
DE HAAGSE COMEDIE:
Kogier zegt dat de vaderlandse geHet Prieel. 4 februari (2 u.) Den Haag
schiedenis in Belgle en Nederland te
Bittere Honing, 4 februari
Den Haag
veel draait resp. om Brussel en Den
Arme Bltos i t.m. 9 februari Hilversum
Haag als centrum, zodat Limburg een
Kersentuin,
De
10 februari
Den Haag
soort niemandsland blUft.
Victoria 10 februari
Haarlem
wij
19(50
december
daarom
In
konden
HET ROTTERDAMS TONEEL;
met bijzonder genoegen het verschijBoelng-Boclng. 4,*
februari Rotterdam
nen aankondigen van „Llmburg'i Verfebruari
Zeist
leden", waarvan het tweede deel, naar
Heerlen
7 februari
Koning Qldlpoua, 4 februari
Arnhem
wij hopen, niet te lang meer uitblijft,
Rotterdam
7 februari
want het wordt een standaardwerk van
man
tijden,
Haag
Een
van
alle
3
febr.
Den
betekenis.
Cyrano de Bergerac (Edmond
Rostand) première 9 febr. Den Haag
Inmiddels Is een uiterst belangrijke
leemte In de Limburgse geschiedenis TONEELGROEP THEATER:'
opgevuld door het verschijnen van een
Brieven van een dichter, 4 febr. Groningen
S februari
Rotterdam
boek over „De Boerenkrijg In het De6, 7. S februari
Eindhoven
partement van de Nedermaas". Het be9 februari
Enachede
10
februari
Arnhem
handelt het Jaar tussen de herfst van
Voor de grot* muur en De Bruiloft
1798 en die van 1799. Het Is vrij algeTilburg
7 februari
februari
Delft
meen bekend dat In die tijd de „Boe5 februari
Winschoten
ren" in de Kempen
het DeparteArturo UI, S februari
Den Haag
Meneer Topaz*. 8 februari
Den Haag
tegen het
ment van de Twee Neten
Franse bewind ln opstand kwamen, TONEELGROEI- ENSEMBLE!
Een hoed vol regen
maar practlsch niet bekend is het telt,
4 t.m. 10 febr. (KI. Comedle) Amsterdam
dat deze beweging zich ook nitstrekte Een
vrije dag, 5.
7 februari Groningen
1
Schevenlngen
9 februari
ln het aangrenzende Departement van
de Nedermaas, waartoe het tegenwoorTentoonstellingen
dige Belgisch Limburg en Nederlands
AMSTERDAM
Zuid-Limburg behoorden. De beweging Rijksmuseum
werd door de Fransen vernietigd In de
Aanwinsten Prentenkabinet
S febr.
CoU. Slr Bruce en Lady Ingram;
slag bij Hasselt ln het voorjaar van
tek. IS maart
1799. Ofschoon het verzet daarna nog StedelUk Museum
Stuyvesant
Coll
12 febr.
wat bleef doorsmeulen, Is het toch ln
G. K. F.
12 febr.
de loop van het Jaar langzaam te niet
Aanwinsten toegepaste kunst:

De

Tweeërlei benadering van de werkelijkheid
spreeuwen" van J. VV. Holsber„Serpentina's
gen en
Petticoat" van Jan Wolkers heb-

Een

koppel

het Jaar te\ oren met witte muizen heeft gespeeld. De vierde ontmoe-

ht)

ting ls de reële: de Jongen riet de eerste gesneuvelden aandragen. Daaronder is maar dat Ulkt ml) net te veel,

Op bewonderenswaardige wijze nu ls
dit verhaal alles geconcentreerd om
de dood. En het verhaal behoudt daarby een grote natuurlijkheid en vanzelfn

sprekendheid. Het thema „10 mei 1940"
wordt zo Intensief behandeld, een bekende werkelijkheid wordt zo geladen, dat
het datum-gebonden verhaal iets tUdeloos krijgt. Voor de andere verhalen
geldt ln meerdere of mindere mate hetzelfde. In het titelverhaal ls weer alles
geconcentreerd op de dood. Dit verhaal is cynischer dan „Vivisectie",
maar Wolkers' cynisme, dat ook in andere verhalen zichtbaar wordt, ls er een
uit machteloosheid: werkelijke tragiek
en deernis vormen de onderstroom van
de verhalen, zeer treffend in „Gezinsverpleging", een verhaal van met name
jeugdige wreedheid tegenover een geestelijk onvolwaardige. Een werkelijk
verschrikkelijk Jeugd-verhaal is „De
verschrikkelijke sneeuwman", dat een
meer fantastisch karakter heeft dan de
andere. Het vertelt over een Jongen,
die door blindheid te suggereren, zich
geheel tracht te onttrekken aan zUn milieu. Zijn geveinsde blindheid heeft ook
dit gevolg: - zijn huisgenoten vertonen
zich. slachtoffers van het bedrog als
ze zijn, ln hun ware gedaante aan nem,
welke gedaante hü nu meedogenloos
kan doorzien. Van sfeer en aanpak doet
het verhaal denken aan „De blinde fotograaf" van W. F. Hermaas. aan wie
wolkers meer verplichtingen heeft. „De
verschrikkelijke sneeuwman" ls een protest tegen een Jeugd (ook ln de andere
verhalen hoorbaar), welke Jeugd zeer
plastisch als volgt wordt omsdhreven:
„Als een schroef draaien ze Je scheef
in het hardste hout en als het niet verder met de schroevedraaier gaat.'slaan
ze er met de hamer op."
Wolkers' verhalen zijn een-toniger dan
die van Holsbergen. Spreekt de laatste
steeds met een andere. Wolkers spreekt
voortdurend met eigen stem. „eigen"
echter ook genomen ln de betekenis
van authentielc. En dat is voor een Jong,
debuterend schrijver belangrijk en tegenwoordig zeldzaam.

,

—

—

Met

Jan Wolkers, die met itjn bundel verhalen een opmerkelijk literair debuut maakt,

opzet wordt

het wat gevaarlijke heejt reedt naam als beeldhouwer; in 1960 voltooide hij een regeringsopdracht:
woord „fantasie" gebruikt: Holsber,J3e man met het aambeeld" voor de vissersplaats Katwijk.
eens verhalen zün van gegeven veelal
fantastisch of in elk geval op zijn minst
zijn hoed op de kapstok. „Een hoed
en de Jongen komt. na verkenningen

ongewoon. Men zou wat traditioneel
kunnen zeggen: Holsbergen is goed
voor een goed verhaal. „Een koppel
spreeuwen' r besluit met een verhaal,
dat naar de opzet karakteristiek mag heten voor het werk van de auteur. De
lk-figuur vertelt een ongewoon verhaal. Hl] doet dat niet dan na aandringen van het gezelschap, waarin h(J is,
een alledaags gezelschap', alledaags beschreven. De ik-figuur doorbreekt met
zön verhaal die alledaagsheid even: hij
kan informatie geven over zaken aan
anderen onbekend. Het zal niet toevallig zijn, dat die ik-figuur schrijver is:
in wezen vervult hU de rol van de oude
verteller: hU weet meer. heeft meer
beleefd dan de anderen, die hem dan
ook als hun meerdere erkennen. 'Een
schrijver als B. Roest Crollius bedient
zich voor zjjn meest fantastische verhalen zeifs van een vaste verteller).
Nu ls de verhouding verteller-hoorder
in deze zin nagenoeg verdwenen en
dat is niet verwonderlijk: er valt aan
de tijdgenoten nog weinig ongewone informatie te verstrekken. En daarmee zou
wel eens het verschijnsel samen kunnen hangen, dat in de roman- en verhalenliteratuur de verbeelding is geweken voor de verdiepende beschouwing. Er ls meer behoefte, het bekende
te doorgronden dan iets nog onbekends
verbeeld te krijgen. Welnu: wolkers verstrekt nauwelijks Informatie: hi) Intensiveert de werkelijkheid, het bekende,
en dat zodanig, dat onvermoede krachten zichtbaar worden. Zijn gebied is
klein, zijn thema's zijn beperlct. maar
beide worden zo uitputtend behandeld,
dat ze hun kleinheid en beperktheid
overstijgen. Holsbergen heeft een langere weg af te leggen: h(j heeft nauwelijks een ander uitgangspunt dan een
ongewoon gegeven, dat nif dan door een
bepaalde techniek tot werkelijkheid
poogt te maken. Maar dan zijn ln de
meeste gevallen de krachten ook verbruikt: het verhaal blijft slechts het
verhaal. Men kan het ook zo stellen,
uitgaande van het resultaat: bij Holsbergen is men geboeid, bü Wolkers getroffen. Ja zou ook kunnen zeggen, dat
Holsbergens verhalen, ondanks vele
modernismen, ouderwetser zijn dan die
van Wolkers.
De literaire techniek, waardoor
Holsbergen

zijn

werkelijkheidssug-

gestie tracht te bereiken, is die van
een zeer natuurgetrouwe, aan de
hoofdpersoon van het verhaal aangepaste, 'monoloog of dialoog. Die natuurgetrouwheid is natuurlijk slechts
schijn. Er is in elk verhaal of toneelstuk nu eenmaal sprake van stylering.
Voor de monoloog benadert hö dan
het procédé van de „monologue Intérieur", die Holsbergen tot grote
De
levendigheid weet te brengen.
werkelijkheidssuggestie

van mono- en

dialoog zit niet alleen ln de „echt"
aandoende toon, maar ook in de compositie ervan: de verspringing van
onderwerp ln het eerder associatief
dan logisch denken en redeneren.
Voor de geest van de verhalen heeft
dat procédé dit effect: opvolgende
gedachten of woorden bijten elkaar,
waardoor ln de mildste gevallen humor, ln de scherpste gevallen cynlv
me en antl-ideallsme ontstaan. Een
eenvoudig voorbeeld. Een der verhalen zet als volgt in: „MUn moeder
huilde net, toen mijn vader ln een
beste stemming thuiskwam. HU hing
NADRUK VERBODEN.

Vijf boeken

•

•

•

—

—

«.

gegaan.

De hele opstand wordt ln genoemd
boek uitvoerig beschreven aan de hand
van al het momenteel ter beschikking
staand studie- en archiefmateriaal. De
uitstekend leesbare en verre van saaie
uiteenzetting is een rijpe vrucht van
de werkzaamheden van een centrum,
dat ln 195 S te Hasselt werd opgericht
met het doel de geschiedenis van Limburg van het einde der 18e en het begin der 19e eeuw grondig te onderzoeken. De beide auteurs hebben een waar
„Een koppel spreeuwen" verscheen monnikenwerk verricht met het bijeenzoeken van de overtalrljke détails, tot
ali Literaire Reuzenpocket bij de Bezige BU te Amsterdam; „Serpentlna's in Frankrijk toe.
petticoat" kwam uit in de Gard SivikWIJ hopen nog vele van dergelijke
reeks van HeUnis N.V. te Amsterdam. studies te zien verschijnen. Er zal dan
stilaan een duidelijk beeld verkregen
worden van de stromingen en stemmingen onder de bewoners van
die
streken, stemmingen die later wel heel
sterk de houding ten opzichte van
het Koninkrijk der Nederlanden onder
Willem I moeten hebben bepaald, vooral in de jaren 1830-'39, toen dit Koninkrijk weer in twee delen uiteenviel.
|
lampen
Want de „Rapporten der Gouverneurs
der provinciën
die het Historisch Genootschap te Utrecht uitgeeft, beginnen
Juist bij 1840.
Dr. B. A. Vermaseren
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Benoeming

Tot voorzitter
DEN HAAG, 2 febr.
de Rijksadviescommissie SchilderKunst ls benoemd mr, E. L. L. de WilJ(Elndhoveü) en'tot. ondervoorzitter
vin deze' commissie, ts • benoemd' de
heer' J. van Heel (Den Haag).
—
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februari: Se Zond** na Driekoningen; eifen Mis; credo; pref. v. d.
H. Drie-eenheid —groen—

Zo-ui»* 4

*

Maandag: H. Agatha, weduwe-martelarea;
eigen Mla;

—rood—

Dinsdag: H. Amandua. blasehop-belJJder:
Mi» Saeerdotes Tul; 2e geb. H. Titus;
3e g*b. 11. Dorothea —wit—
Woensdag: H. Romualdua, abt: Ula Os

Juatl —wit—

Donderdag: H. Johannea van Maths. balijder; Mis Os Juatl
Vrijdag: H. Cyrlilua van Alexanlë, belijder-kerkleraar; Mla In Medio; 2e geb
H. Apollonia —wit—

—'wit—

H. Scholaatica, weduwe; Mla
Dilexiatl: —wit—
Zondag 11 febraart: (e Zondag na Driekoningen; eigen Mts; credo; pref. v. d.
H. Drie-eenheid —groen—
Zaterdag:

1. W. HOLSBERGEN

*

■Tropenmuseum

oorlog

13 febr.
30 april

»

13 febr.
De Drie Hendrlcken. Bloemgracht 19
Petrov,
grafiek; Hetsellus.
Mlhallo
draad en metaalolastieken
13 febr.
Santee Landweer, Prinsengracht S(S
Gerard SchSperkötter. rouaches.
14 febr.
Kunstkontakt le Jae. v. Kampenstr. (4
Steven Kwint
14 febr.
van Tetterode Ant. Helnslnsstraat (
Prof. H. Campendonk.
Wlntertentoonstelllng

gebrandschilderde ramen
IS maart
Rijksacademie voor Beeldend* Konsten

Prlx de Rome 1959-1961:
plastieken en tek. van acht

beeldhouwers

3 maart

'na Broerse, Kwe Spiegelstraat 37
H.H. Kamerllngh Onnes. Sonja
Lanweer en Ab Wouters:
kleur, ceramiek, edelsmeedkunst
Galerie d'Eendt, Spuistraat Z72
Rnbert Jacobsen (Denemarken)

17 febr.

beeldh.: gouaches
3 maart
Vlieger, Amstel 32
Tony BuytendUk, grafiek, tek.
IS febr.
ROTTERDAM
Bovmans-van Beunlngen
Prentenkabinet Goden en helden 1 febr.
april
Kant uit de XlXe eeuw
Zaal Zuid Zuidplein
Het Hollandse landschap In de winter.
Sch. gouache* en tekeningen
11 febr.

»

—

—

■erlengd tot

en ellende

Korte LQnbaan IS e
Jcan Plaubert

VERRADEN EN VERKOCHT
IN DE SCHADUW
VAN DE HOUTEN BRUC
DAAR KOMEN ZE
TIJDBOM IN WASHINGTON
MOORDBRIGADE
-

-

-

-

de termen ' van de ultcever te gebrui- ren en
ken, is het niet geworden.
woordlg zeldzaam.
„Daar komen ze" ls een Duitse reHet boek valt tegen: wat we te zien
portage van de grote invasie ln IM4
krtfgen li nog maar kinderspel vergeen de slag om Frankrijk. Carell herleken bil wat de SS te zien heeft gegeven. Ten onrechte heeft de auteur
haalt. nog eens, dat de Duitse spionage
de datum van de invasie wel had acher een roman van gemaakt Het had
terhaald, maar dat ze niet geloofd werd
een kroniek moeten zijn, een zakelijk
dooi Hitler c.s. omdat men al zo dik'
verslag van de verrichtingen der boewUls had voorspeld wat niet zou gebeuven. De methode van de schrijver
ren. Maar ze z\jn tóch gekomen en het
zet
ongewild?
de vechtjassen
is een bittere strijd geworden, vol verin een licht, waarin ze niet thuis horassingen en vergissingen aan beide zUren. De vertaling van Jan Holland ls
den. Nu en dan kan de schrijver een
erbarmelijk. Voorbeelden: We maken
klein JuichkreetJe over de dapperheid
ons sappel... Alleen die vrouwen maak
van de Duitse troepen niet onderdrukik me zorgen over... enz.
Dbg.
ken. Het ls allemaal de schuld van Hitler geweest, wat er scheef ging, en het
i Aitverieniin
worat bijna betreurd, terwijl wj) toch
de Hemel dankbaar zullen blUven dat
Adolf zo dom ls geweest. Ook dit boek
is heel mooi uitgegeven.
Maar „Tijdbom ln Washington" Is een
tegenvaller. Een warrig verhaal dat ons
duidelijk moet maken, hoe een Amerikaanse officier. In Korea gevangen genomen, zoveel hersenspoelingen heeft
een
doorstaan dat hij
tegen zijn
:ln
maar toch met volle overtuiging aan
;
de kant van de communisten staat, ook
als hij ln de Verenigde Staten ls teruggekeerd. HU Is afgericht op moorden
en schiet er vrolijk op los, telkens als
hU opdracht krUgt van... zUn moeder.
w«.n Ma ls een agente van de Sovjet—

—

I.

fe-F'

unie.

liet boek van Condon munt uit door
overbeladen beelden,
ipgeschroefde
krachttermen, langdradige beschrijvingen, die niet ter zake doen. De helft van
de woordenvloed had weg kunnen blijven, al zou dit nog maar een kleine
winst zUn geweest. Wat zegt de lexer
van uitdrukkingen als. deze: lli) sprong
een gat in het uitspansel. Ze kuste
hem en dat maakte zijn knieën tot gela-

4 febr.

DEN HAAG

Gemeentemuseum
Die Haghe, dorp der dorpen
rram Llszt en ztin tUd
Museum van het Onderwijs
Hout ziet ons aan
Knnstcentrnm. Molenstraat It
Kees Ok*. sch. gouaches, grafiek
Anna Paulownastraat 107

31 mei
4 febr.
13 mei
3 febr.

Herbln. overz. tentoonstelling
Gevangenpoort

17 febr.

Leden Vriie Academie

10 febr.

Denneweg (4

Theo Boona en Jack Helllnga,

Molenstraat 14

bouthoorn, sch.,; van t Oever.

plastieken

22 febr.
ALKMAAR

Stedelijk Mnseum

Een zeshoek

23 febr.
AMERSFOORT
Zonnehof
Kunst ln particulier bezit
uit Amersfoort «n omgeving
23 febr.
AMSTELVEEN

•pAemstelle", Amsterdamseweg 7
Coll. van Bommel-van Dam

11 febr.
ARNHEM

Gemeentemuseum
bankopen Openbaar Kunstbezit
Antolne Bourdell*

4 febr.
?

BUBBUM

Dekker, Raadhuisstraat 12
Tek., sch. en gouache* van moderne
kunstenaars
23 febr.
DELFT
Prinsenhof
Grafiek van James Ensor
18 febr.
DORDRECHT

Dordrerhts Museum
Vrana Lebret

1 maart

Van Abbemuseum
Ecole de Paris
De mens ln Europa, foto's

EINDHOVEN

12 febr.
12 febr.

ENSCHEDE

RU iimmeum Twenth*
Jan Broeze. seh.

3 maart

GOUDA

Catherlna-Gasthuls
TalenspriJs 61-82

Museum
100 Pools* affiches
Podulk*. sch. en gouaches

Groninger

Kunstzaal
Jeanne Bleruma Oostlng

IS febr.
GRONINGEN

12 febr.
23 febr.

HENGELO

Hengelose

Prov. Museum

3 febr.
DEN BOSCH

Charley Toorop. verlengd tot

3 febr.
LAREN

Mesirnm
Jozef Israël
Hotel llamdorff
Nora Strolnk. sch., portretten.
Slnger

...want AKKERTJES

aquarellen

zijn instant cachets*

HU zweette pindakaas...

enz. enz. drie voorbeelden uit de hon.
derd. En wat de vertaling van Hans
de Vries aangaat, geautoriseerd en wel:
Er zijn dingen te doen... Dijenklappend
Je Angel-Sakslër..
De moeplezier..
der van Raymond was gekleed In een
bedrag van plus minus achthonderd
dollar aan de beste smaak die er te
koop was... enz. enz.
Tenslotte „De Moordbrigade Dirlewanger". De oorspronkelijke titel ls eenvoudig Brigade Dirlewanger, maar dat
was de vertaler blijkbaar niet moordend
genoeg. Toch waren de Jongens van
dr. Dirlewanger. evenals hun chef beroepsmisdadigers, die voor de Ftihrer
vochten Op hun manier, die niet eens
zo schunnig was als de methode der
SS. De uitgever weet te vertellen dat
de knapen van Dirlewanger zó gemeen
en minderwaardig waren, dat „zelfs"
de SS-offlcleren een afkeer van hen hadden. Dat gelooft niemand. De SS was
verrukt van de misdaad, als ze Hitler
maar kon dienen. Dat ls bekend. Dat
is allsng geen vraag meer. De t-oep
van Dirlewanger was aan geen eed ge»
bonden, zegt de schrijver. Welnu, de
SS was dat wel. De SS-lieden waren
derhalve beëdigde bandieten. Wat Is het
verschil? Hoe dan ook, die lieve jongens lijken heel veel op de Brandenburgers van Canaris, óók al zo'n club
struikrovers, die tot alles ln staat wa-

4 maart

sch . gouaches en tekeningen
9 febr.
Tanorama Mesdag
?
Eduard Meyer Ryff, sch.
Galerie LouJfUky. Pr. Mauritspleln 21
wier heldendaden door Berthold
Gerard t Hart, ach., gouaches
24 febr.

DIRLEWANGER

tine-pudding...

febr.
febr.
febr.
febr.

april

Sahara

„Chat qul pelote" Zeedijk
Lvda Mercedes Luyten, wandkleden
■embrandthula
Rembrandt - Curieuse Saecken
De Boer, Herengracht 312

Maritiem Mnseum
Rott. zeilschepen ln d* 19* eeuw

van

12
19
19
2J

-

—

—

60-61
Fr.' Hunzlker, sch.
Lotti van der Gaag
Prent: Jubileum van de Grafische

N.a.v.: Th. VANDEBEECK en Dr. J.
Grauwels, De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas. Maas- RAtlsseri* Euromast
tricht 1961. Voorwj ranDr.; V.' Rappe, ■Jo Jansen," sch.
2S febr.
Gouverneur van Limburgsen.' Prof.:Dr. Museum voor Land- en Volkenkunde
Peru
ln Inca- en prf-IncatUd
L. Rogier (Werken vJi.' Llmb. Gesch.- ■
"t Venster.
en Oudhk. Genootschap,' nr. 3)
Dlelemans
2 f«br.

kend micropoeder

Akkertjes bevatten de
ideale combinatie van 2
pijnstillers + zenuwkalmerend bromisovalum
+
opwekkend coffeï-

'

;

Arti, Martastraat

=*

6 stuks f 0.50

SIAAVTR<<I<I
10 febr

NIJMEGEN

Waag

Eugène Ldcker

'

28 febr.
SCHIEDAM

Stedelijk Museum

Roem
Foto's
Boer
Kunst
Ernst

der romantiek
van 'ddy Posthuma de

12 febr.
lï febr.
12 febr.

uit eigen bezit
Vtllbrief

t?

Rrab SHrhtln» van Reeld kunst
en edel-ambacht i

TILBURG

Frans Smeets

Brabants Rdel-ambacbtahuls
Frana Smeets sch., gouaches, tek.

3 febr,

en wandkleden
3 febr.
Stadiarhnuwbu: g
beeldh.
4 febr.
Gêné Eggen, sch., tek., grafiek en
Frans de Wit, sch. en gouaches Jos van Riemsdijk, beeldh.
Joop Liester. tek.
3 maart
UTRECHT
Centraal Museum
Kunst der Hethieten
S maart
Maliebaan 42
long* kunst uit Amsterdam
23 febr.
WASStNAA*
Heuff

direct werkend

12 stuks fl.-

17

Schilderende leugd

der kans op maagklachten. Ontdek 66k 2a weldaad van Akkertlesf

instant

26 febr.
LEEUWARDEN

Lakenhal

num. Microscopisch fijn
poeder, dus directe opname in het organisme,
dus directe werking zon-

�

maart

IS

van llulsen. Meuwestad 39
P. Braat. B Mengrls, Th Moojrman
E. v d Vslk. en G Wensma.
etsen en gouaches
12 f»nr
LEinrx

met 4-voudig wer-

I

Liturgische weekkalender

in huis, na enige tijd op een plat
draag je eigenlijk om hem af te nedak, „Voor me ligt het lUkie van
men* zei hij afwezig. „Wat is er
een hazelworm. Voorzichtig druk Ik
kindlief?" Want hU begreep dadelijk,
dat er troost van hem werd vermet een lucifer tegen de huid, maar
wacht." Meer grove contrasten treft
Ik kan er nog niet doorheen steken.
men aan ln bijvoorbeeld het titelverHet buikje ls al geel-blauw, 'maar lk
zal nog wel een paar weken geduld
haal, waarin een ln wezen tragisch
gebeuren omringd en
doorsneden
moeten hebben voor het rotte vlees
wordt door een banale dialoog, die
van het skeletje loslaat." Deze „ontmoeting", tweede doodsaanduftling,
het hele verhaal cynisch kleurt.
wordt verder .beschreven*.Detderde
Men kan.niet anders zeggen, dan dat
aanduiding
van -dood'Én van
Holsbergen het procédé soms virtuoos
held deze keer 1« ' èent herinnering
toepast en dat in enkele gevallen de
van de jongen: een wreed spel dat
leegten in de menselijke verhoudingen
erdoor sterk worden verbeeld. Daarenboven bezit hi) zoveel Inlevingsvermogen, dat hij de voor elk verhaal nodige
stem weet te lenen. Te gemakkelijk
ls het procédé toegepast ln net verhaal
„Met geleende stem". Het coptrast is
nier dubbel. Een aanstaand' marktkoopman. een gewone Jongen, ziet met
zijn verloofde een zoet-romantlsche film
over het leven van Richard Tauber.
We zien de film door de ogen van de
Jongen: de romantiek van de film en
zijn nuchtere, vaak banallserende kijk
vloeken hartgrondig. Tweede contrast
Is de tegenstelling tussen Taubers leven en aat van de jongen, zoals dat
bi) het zien van de film door hem
overdacht wordt. liet verhaal in zijn
geheel
en hierom heet het wellicht
ook „Met geleende stem"
doet sterk
r(jn nog lang niet aaa het eindenken aan de bekende en terecht gede van de reeks, We beginnen
„Interviews" door Willem wekepas. Er schUnt brood te sttten
Uks in „Het Parool" gepubliceerd: ook
in de grote tragedie van de oorhier één grote monoloog, ln aangepas- lor en het naildom. Msar hoe selden bete taal, met alle humoristische ver- reiken de schrijvers de hoogvlakte, die
springingen en contrasten de meeste al- Kazetnlk en Elle Wleser hun domein
leenspraken eigen.
mogen noemen.
Als gezegd: Holsbergens verhalen
Ditmaal z(Jn dan vtJI boeken aan de
blijven doorgaans bi) zichzelf staan.
Zi) zijn boeiend soms, vaak knap ge- orde, die men op het tweede plan of
schreven, maar verder dan de toeval- lager moet plaatsen: Verraden en verligheid van het gebeuren reiken ze niet, kocht, door Hans Glöckle (vertaling ver.
zoals dat ook het geval was met zijn schenen bij het Thymfonds), In de scharoman „De handschoenen van het ver- duw van de houten brug, door Zenla
raad", die men. bedrieglijk als een Larssen (vert. bil Het Wereldvenster),
toon en een wijze van schrijven xchiJ- Daar komen ze, door Paul Carell (vert.
Tijdbom
Bi)
in
West-Frietland).
Washington,
door Richard
Condon
(vert. b|J Stok» en Moordbrigade Dirlewanger, door Will Berthold (vert. bU
het Nederl. Boekhuis).
KEES
door
FENS
Het best geslaagd lijkt ons de roman
van Glöckle, zowel wat het origineel
als wat de vertaling betreft, die dan
ook van Gabriël Gorris ls. Voor het
nen te zijn, ongemotiveerd met het allergrootste deel speelt 'het verhaal
werk van Elsschot en Neseio ln verzich af in een concentratiekamp voor
band heeft gebracht. Er waren 'nder- vrouwen, alwaar een Duitse officier
daad veel uiterlijke overeenkomsten, wvgens verwondingen aangesteld is om
met name met de eerstgenoemde au- toezicht te houden. Hij, Harald Ruster,
en treft een commandant aan, die zich zo
teur. Maar Holsbergens roman
voor zijn verhalen geldt hetzelfde
goed als niet met de zaken bemoeit.
eindigde, waar het belang van Els- De man ls te moe, walgt van de marteschots werk begint: met aat van eer. lingen en ontloopt zijn „verantwoordeperspectief op het algemeen menselij- lijkheid", lie hij overlaat aan de beul
ke. ~De handschoenen van het ver- Voss, eer weerzinwekkend individu, dat
raad" is het cynisch verhaal van de zijn slag slaat waar hU er kans toe
erotiek van een banketbakker, maar ziet. Harald wordt verliefd op een Pools
meer ook niet. „Kaas" ls meer dan de meisje, wonderlijk genoeg de enige geneergang van een mislukkend koopvangene, die g?én vel over been Is.
man: de menselijke kleinheid en hul- Hoe zou hU anders verliefd kunnen wortoevallige den . Hij neemt
peloosheid wordt ln het
het kind in bescherverhaal ver-beeld. Voorlopig heeft Hols- ming zo goed hij kan en Voss wordt
dat
bergen
zijn verhaler. bewezen
zijn aartsvijand. Als de Russen nadete veel nodig aan vcr.iaal, te veel aan ren, probeert Harald zUn commandant
trucages
literaire
ook, om het niveau te winnen voor een slim plannetje.
van de genoemde schrijvers te halen. zoekt contact m« de partisanen HU
die
Waar nog bijkomt, dat in „Een kophem zullen helpen>ZU wachten in Duitpel spreeuwen" enkele verhalen staan, se uniformen een brigade SS-ers op,
waarin de auteur toch niet meer doet die op komst is om het kamp uit te
dan een aardig verhaal vertellen: ~Mar- moorden. De troep wordt tot de laatste
ie José Neuville" en „Hoeden, hoeden" man gedood. Dan vluchten de gevanzün er voorbeelden van.
genen. Na veel omzwervingen en een
De vjjf verhalen van Wolkers zijn beetje vechten vallen Harald en het
alle ik-verhalen. De hoofdthema's meisje in handen van de Russen, die
ervan zijn dood en Jeugd en beide als begrip hebben voor de situatie. Ze stueen verschrikking gezien. Wolkers' ren het meisje naar huls en nemen Hawijze van schrijven kan het best ge- rald onder excuses gevangen. Eenmaal
toond worden in het slotverhaal van zullen ze elkaar, naar hij en zU en de
de bundel „Vivisectie". Het verhaal Russen hopen, weer zien als alle ellende
speelt op 10 mei 1940. een datum, die voorbij is.
al tot veel verhalen aanleiding heeft
Het Is een vlot geschreven verhaal,
gegeven, de meeste uiterst conventiodat niet diep graaft en hier en daar
neel. Men leze maar de door de PENde indruk maakt, geschreven te zijn
club uitgegeven bundel „De 'iende
om het geloof aan de ..goede Duitser"
mei". De hoofdfiguur van het verwat op te monteren. Het TWJmfonds
haal, een jongen nog, ontwaakt in
heeft net boek mooi uitgegeven.
ongewone omstandigheden, die het
oorlogsthema van het verhaal, zonder
In de roman „In de schaduw van de
dat dat genoemd wordt, al dadelijk houten brug" vertelt Zenia Larssen haar
centraal stellen. Zijn broer, die bij de eigen levensverhaal, voor zover het zich
burgerwacht is en uit gebeurtenissen afspeelt ln een Pools ghetto onder de
bulten de oorlog geconstateerd heeft, oorlog. Langzaamaan worden alle be.
kleedt zich in uniform. Dan staat er: woners door de Duitsers meegesleurd,
.Plotseling word ik overvallen < ir met medewerking van verraders onder
»en enorme angst, die ln een explo- de Joden, maar voor het zover Is, zijn
ie vlak boven het huls vorm aanhele gezinnen tenonder gegaan door ontneemt." De broer staat voor de spie- bering en ruzie, wantrouwen en wangel en door de schok wordt zijn spie- hoop. Het thema ls niet helemaal nieuw,
gelbeeld verbrokkeld en verbrijzeld, al is het dan het authentieke verhaal
een treffende aanduiding-ln-beeld van van de schrijfster zelf. En „een monude dreigende dood. De Broer vertrekt ment van onvergetelijke gestalte" om

"

/

ook z(Jn broer.

ben niets anders met elkaar gemeen dan dat beide verhalen bevatten. Uitgangspunt, techniek en
resultaat zijn bij deze auteurs van
eenzelfde literair genre geheel
verschillend. Men zou als eerste
verschilpunt-kunnen stellen, dat
de twaalf verhalen van Holsbergen
onderling nauwelijks iets met
elkaar van doen hebben, terwijl de
vijf verhalen die Wolkers bundelde, niet alleen opvallend veel in
thematiek maar ook in toon
hetovereenkomen, ze zijn alle
geen niet kwalitatief bedoeld is
van gelijk niveau, ze liggen op
één lijn. Men zou nu terécht kunnen stellen, dat Holsbergens
talent beweeglijker en veelzydiger is dan dat van Wolkers. Inderdaad beweegt Holsbergen zich
op totaal verschillende niveaus:
hij ls als schrijver voortdurend
„inwonend", hij is een binnenkruiper, een inlever, hij speelt vele
rollen na elkaar en soms met verbluffend gemak. Wolkers blijft
aangewezen op zijn ik-figuur, die
zeker in vier van de vijf verhalen
als dezelfde persoon te identificeren is, hetgeen nauwe verwantschap tussen auteur en die ikfiguur doet vermoeden. In een
eerste omschrijving van hun verhouding tot de werkelijkheid kan
gezegd worden, dat Holsbergen
steeds een nieuwe werkelijkheid
moet scheppen, terwijl Wolkers
kennelijk in de meeste gevallen
van eigen werkelijkheid uitgaat;
de eerste heeft veel meer verplichtingen aan zijn fatasle dan
de tweede.

Kunst 4-10 febr.
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Wereld in vogelvlucht

DE KERK IN HET „WERELDDEEL”
DAT BRAZILIË HEET
mlnarie worden toegelaten. Daarmee ia
36 pet. van het potentieel, waaruit

prf-sters kunnen voortkomen,
volledig afgesloten.

vrijwel

De derde oorzaak heeft betrekking
op d« steden. Het openbare leven is
sterk sensueel en erotisch gekleurd. Ik
om mij tot één geval te beheb b.v.
nog nooit in boekenstalletjes
perken
zoveel rommel aangetroffen als bty die
aan het begin van Rio de Janeiro's onovertroffen Rio Branco. Het zjjn In opzet typische stalletjes voor universiteitsstudenten. Ze bevatten echter niet
anders dan veel communistische literatuur, veel boeken over spiritisme en allerlei uitzonderlijke geesteswetenschappen en tenslotte een verza-eling pornografie, waarvan lk het bestaan niet
vermoed had.
—

—

De laatste oorzaak tenslotte ligt in
het gedrag van de priesters zelf. De
beroemde abbé Houtart uit Brussel
srhrU't daarover zeer omzichtig: „Le
type de vie sarerdotale qui est mené
par les prêtres dans la plupart des
vßles de I'Amérique latin, étant un
type de vle saeerdote plutót administratie n'est pas partlculiérement attraj ant pour des jeunes." Ik moet dat onderschrijven. Ik herinner m(] een gesprek met een priester, aan wie ik
vroeg mU te begeleiden In de favelas,
de krotwyken tegen de bergen. HU had
geen zin. „Ik kom er vrijwel nooit," zei
hü. „het is zo ondankbaar". Toen ik
daarop duidelijk mijn verwondering liet
blijken, zei h(j: „Ik heb ook eigealük
geen tUd. \VU hebben hier een modeparochie. leder die maar even iets betekent, wil hier trouwen. Dat geeft een
enorme administratie."
,

En nu ik deze opmerking heb gemaakt, moet mü nog een tweede van
geloof ik
het hart. Ik mag
stellen, dat ik in respect ten opzichte van
missionarissen voor niemand onderdoe.
Dat verhindert ml) echter niet de ogen
open te houden. Daarbij is het mU opgevallen, dat velen onder hen toch
maar matig op hun taak zijn voorbereid. Werkelijke kennis van land en
volk ontbreekt; verhalen die gedaan
worden, zakken bU de tweede vraag ineen en ik ontwaar een onmiskenbare
behoefte
de ailerbesten niet te na geom zo snel mogelijk een besproken
staan op te bouwen, dat overeenkomst
vertoont met dat van een pastoor in
een rustig dorp. alleen vrijer. Zulke figuren in een gistende samenleving vormen een tegenspraak in zichzelf. Hun
kennis van de ontwikkeling in het denken, ook binnep de katholieke kerk,
grenst soms aan het ongelooflijke. Nog
een voorbeeld. In een grote Braziliaanse stad ontmoette ik een overste van
een vrij fors convent. Z(jn eerste woorden waren: ~Ha, eindelijk een katholieke Nederlandse journalist. Kunt u er
niet voor zorgen, dat „De Bazuin" ln
Nederland verboden wordt? Dat moet
—

—

—

—

JLtt

eonditions socialet vont véritablement infra-humainei".

ophouden."

Verontrusting door priestergebrek,
religieuze onwetendheid, spiritisme
en onvoldoende bescherming tegen
de invloed van het communisme
Do Kerk van tuatie, waarin wij verkeren, onze aanAMSTERDAM, febr.
op die gebieden
Brazilië Is de grootste ter wereld. Ze dacht moeten richten
waar meer dan 65 pet van alle Braziomvat een episcopaat van 1M bisschoplianen woont
het noord-oosten en de
pen (november 'SD. Ze telt een derde grote steden
en waar naar alle
van alle katholieken en binnen twintig waarschijnlijkheid over de toekomst en
lot van Brazilië beslist wordt. DaarJaar de helft. Deze cijfers bewijzen, dat het
op alleen moeten w(| alle beschikbare
Brazilië Italië, Frankrijk en Spanje krachten en hulpmiddelen concentreren
verre heeft overvleugeld, dat fat de We- en die eis ia zo strikt, dat meedogen
ons niet mag verblinden. Bij zoveel elreldkerk het zwaartepunt verschuift vaa lende
en zo beperkte middelen mogen
Zuid-Amerika
en
dat
de
ln
Europa naar
*11 alleen daar helpen, waar hulp een
toekomst voor een beoordeling van de oplossing kan betekenen."
concrete betekenis dier Kerk de aanEn daarmee zitten wH dan midden in
dacht op het „land van het H. Kruis" de wurgende problematiek van
de Kerk
sal moeten worden gericht. Met heel in Brazilië. Dr. Tiago G. Cloin Cssß
daarover in ..Sociaal Kompas":
latijns Amerika beleeft Brazilië name- schreef
„Als er niet tijdig preventieve maatrelijk een bevolkingsaanwas, die demo- gelen worden
genomen, zal de Kerk
grafen een „explosie" noemen. Hoge van Brazilië grote, misschien onherlijden en zal Brazilië
kinderiterften, slechte sociale en ij- stelbare verliezen
zelfs voor het grootste deel voor het
giënische omstandigheden, analfabetisKatholicisme verloren gaan." En prof.
me en onvoldoende onderwijs blijken Manuel Diegues Junior, de technische
dat niet te stuiten. Het zet door ln een adviseur van het Braz.liaanse episcozei mö letterlijk: „Wij hebben
tempo, dat nog voortdurend de progno- paat,
drastische geneesmiddelen nodig". En
ses overtreft en wie zich een Inzicht wil toen ik hem vroeg of hij daarmee ook
verschaffen ln de Russische belangstel- de mening van het episcopaat zelf vertolkte, zei hij
en men moet het hebling voor Cuba of het Noord-Ameri- ben
gehoord om te weten hoe subtiel
kaanse hulpprogramma van Punta del
—

—

—

*

—

een kloof kan worden aangeduid:
~Ik
ben radicaler. De bisschoppen zijn meer
beheerst".
En wat zijn dan die klemmende problemen, die de Kerk van Brazilië de
adem benemen? Op de eerste plaats
het priestertekort. De omvang daarvan
slaat alles wat men er ooit van mag
hebben vermoed. In de gehele katholieke wereld buiten Brazilië komt
abongeveer 1 priester
soluut gerekend
voor op rond 1200 katholieken. Daarbij
is er geen enkele vergeten en dat is dus
al een situatie, die aanmerkelijk ongunstiger is dan die waarover wij in Nederland klagen. Neemt men dat algemene beeld echter als uitgangspunt,
dan heeft Brazilië een tekort dat vier
maal zo groot is als het huidige beschikbare aantal, ongeveer 9.000 Een
tekort dus in de orde van 56.000 pries—

Este mag deze feiten niet alt het oog
verliezen. Een continent ontwaakt en
zijn vrijwel onbekende mogelijkheden
schijnen zo groot, dat een belangrijke
verschuiving op het wereldtoneel niet
denkbeeldig is.

Bij die verschuiving zal Brazilië domineren. Het noemt zich niet ten onrechte een „werelddeel". Het is meer
dan 255 maal Nederland en als men
om tot het kerkelijke leven terug te
keren
het Immense Braziliaanse
episcopaat vanuit die hoek bekijkt, kan
het voorlopig nog onbeperkt in omvang
toenemen. Waarschijnlijk lijkt dat niet.
Er zullen zonder twijfel nog vele nieuwe Braziliaanse bisschoppen komen,
maar de strikt geografische vergelijking met Nederland gaat niet op. Daarvoor biedt het land een te heterogeen
beeld. In het eindeloos uitgestrekte westelijke en noord-westelijke deel b.v., dat
niet minder dan 62 pet. van het totale
Braziliaanse grondgebied omvat, woont
slechts 7 pet. van de bevolking. De
dichtheid bedraagt er niet meer dan 0.7
bewoner per km 2
ik herinner mij
dan ook noe een bisschop uit dat gebied, die om hulp kwam vragen voor
zijn verlaten, doodarme en schaarse
diocesanen, met lege handen werd veg—

—

—

—

ters.

nen enthousiasme voor het priesterschap
bU te brengen. Rn toch bestaat zij.
Toch heeft de hele denkende samenleving van BrazUië het volgende onwaargadeslaan. In
de verstandige
na
en gematigde gouverneur Pinto

dige schouwspel moeten
dn staat Sao Paolo heeft

—

ruggespraak met de hoogste kerkelijke
een agrarische hervorautoriteiten
ming ingevoerd, tlie uitermate soepel
is. Toch verschijnt naar aanleiding
—

daarvan een

boek:

„landbouwhervor-

ming, een kwestie van geweten", mede
geschreven door de aartsbisschop van

Diamantina en de bisschop van Campos. Ken boek, waarin ook deze hervorming wordt afgewezen en waarin de

„status quo'' een gewetensnoodzakelükheid genoemd wordt. Het waarschijnlijk
naïeve, Romeinse persbureau ..Fides"
verspreidt daarover zelfs een bijna juichend bericht. Heel Brazilië in rep en
roer. Zo erg, dat kardinaal Motta tenslotte op 27 november j.l. namens alle
kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen van Brazilië een communiqué
heeft moeten uitgeven, waarin beide
bisschoppen openlijk worden gedésavou-

rassendiscriminatie. Alle kleuren
ik heb dut zWf kunnen conleven er
stateren
bijkan* broederlijk bijeen.
Toch bestaat het feit, dat men liij de
clerus telden een kleurling tegenkomt.
Dat mag voor een goed deel te u i.iten
eerd.
zijn aan hun eigen minderwaardigheids(de
in
pas
gevoelens
slavernij werd
Als zo ln het openbaar wordt omge1888 afgeschaft), het is ook waar dat sprongen met een zaak die voor Bratij door de heersende kerkelijke politiek zilië en vele andere LatUns-Amerikaanse landen letterlijk een kwestie is van
slechts bij hoge uitzondering tot een seKeen

—

—

Kunt U „De Bazuin”
niet verbieden?
leven of dood, dan moet men er zich
niet over verwonderen, dat de kerk
haar aantrekkingskracht verliest, dat
spiritisme (zie mijn artikel van 23 december J.1.) en protestantisme hand'
over hand toenemen en dat de kreet
dat de kerk corrumpeert met bet kapitalisme moeilijk kan worden gesmoord.
Ik sprak over deze dingen ook met
de in zijn land beroemde socioloog prof.
Fernando Bastos de Avila S.J. Hu zei
wat ik in een vorig artikel al eens heb
aangeduid. „Als u iets van de huidige
ontwikkeling in Brazilië wilt begrijpen,
moet u een ding niet vergeten. Wy leven op het moment, waarop dit continent ontwaakt De immense trek van
het platteland naar de stad en zelfs de
vorming van die afschuwelijke krotwtjken
onverschillig of ze Callampa's,
Cerro's, Quebradas of Favela's heten
bewezen alleen, dat het begrip begint
door te breken dat men niet gelaten de
slagen van het leven behoeft af te
wachten, doch dat men het initiatief In
eigen hand kan nemen. Het resultaat
daarvan moge nu misschien een nog
grotere ellende schijnen, de ontwikkeling
is onmiskenbaar en het is mede de taak
van de kerk om daarop haar stempel
te drukken."
En daarmee nader Ik tot mijn laatste hoofdstuk: de onvoorstelbare ellende van het merendeel der plattelandsbevolking, de daarmee gepaard gaande
onwetendheid en de vlucht naar de
stad. waar hun toestand nog schrijnender lUkt, aangezien hi.' zich voltrekt in
de schaduw van palelzen. Nu weet ik
ondertussen, dat sommigen mijn normale bewogenheid hebben verdraaid tot
..gooddoishness" of de behoefte aan een
„sobstory" van een Infame journalist.
Wel, dan zal ik getuigen a-nhalcn
Abbé Houtart: ~11 est certaln que les
conditions sociales de ces quartiers urbains sont
véritablemcnt infra-humaines".
Dr. Tiago Cloin: „De meerderheid
van de Braziliaanse plattelandsbewoners
(64 pet. van het totaal) leeft onder uitzonderlijk alarmerende omstandigheden,
waar het de medische zorg, de sociale
bijstand, bet onderwijs en de zielzorg
betreft". En over de favela's: „In
plaats van steeds beter te worden, verergert de situatie van dag tot dag." \
Ik heb nog een derde bron. In een
meer dan twee uur durend interview
heb ik gesproken met de secretaris
(en dat betekent Sn dit verband ook
motor) van de Braziliaanse bisschopsconferentie, Dom Helder Camara.
Eerst nog een anecdote. Toen ik zijn
naam opschreef, vroeg ik hoe hi) toch
aan zo'n merkwaardige, Nederlands
aandoende, voornaam kwam. Helder.
Wel, zei hij. toen ik geboren moest
worden, *iad mUn vader juist een Portugees-Nederland* woordenboek in zijn
bezit. lIU vond helder een mooi woord.
Den Helder, en klaar, duidelijk. Daar—

•

■

Maar nu terzake. Dom Helder
Is een bewogen man. Klein van stuk.
Met handen als fladderende vleermuizen. HU heeft in de loop van het
Interview voor mil gedanst, mU met
beide handen op de schouders geslagen, mU meerdere malen omhelsd en
toen wij uit elkaar gingen, heb ik zo
hartelijk aan de traditionele omarming moeten meedoen, dat ik vrees
dat ik iets heb beschadigd. Maar goed,
hl) is de man, die k het Eucharistisch congres gezworen heeft dat hij
een kruistocht zon beginnen tegen de
favela's, die sis zweren kleven aan
het lUf van Rio. Een miljoen mensen.
Een miljoen mensen onder omstandigheden waarvan misschien de enkele
foto's, die dit artikel begeleiden, een
idee geven. Niet meer dan een idee
overigens, want foto's stinken niet en
een on-Nederlandse zon verhult door
te vergulden.

Dom Helder had en heeft echter

geen geld. Daarom heeft hij van zijn
paleis („dat mag U niet meer zeggen") het huis der armen gemaakt.

Hij heeft er zijn bank van de voorzienigheid gesticht (waarop ik later
terugkom) en is op pad gegaan. Hij
heeft bezoeken afgelegd bjj grondeigenaars. Kijk, heeft hij gezegd, die
berghelling daar midden In de stad
is van u. Ik weet dat. U weet echter
ook, dat zich daaraan een favela heeft
gehecht en dat er in heel Brazilië
geen macht Is, die haar kan verwijderen, lk doe u een voorstel. U koopt
van mU de helft van nw eigen grond.
U betaalt daarvoor een fikse prijs. Van
dat geld bouw ik op de andere helft
flats. l)aar stop ik de mensen In van
de helft die u heeft teruggekocht.
Zij krijgen daardoor een huis, n krijgt
de helit van uw bezit terug en als n
weigert, bent u , alles kwijt.
Voor deze redenering vraag lk uw
aandacht. Als in het openbaar een
bisschop zo durft optreden, als hij zo
de eigendom verbijkans schaamte!
wisselt, moet men dan niet geloven
dat er sprake is van een situatie
waarin het doel inderdaad de middelen schijnt te heiligen.
<
Die situatie doet zich ln Brazilië voor
en het was met oog daarop, dat prof.
Manuel Diegues Junior sprak van „drastische geneesmiddelen". HU ' doelde
doelde daarbij letterlijk op een radicale
landhervorming, waarbij „het privébezlt ten voordele van het algemeen belang moet worden aangetast". Tegelijkertijd zo udoor vorm...g van coöperaties een agrarische middenstand moeten worden gekweekt, het onderwijs
van de minmoet worden hervormd
derheid der kinderen die op school komt,
voltooit 44 pet. het lager onderwijs, 6
pet. brengt het tot middelbaar onder*
en alwijs, 1 pet. tot de universiteit
gemene maatregelen zouden moeten wor.
den getroffen, opdat de steeds voortschrijdende inflatie tot staan wordt ge—

—

Interview

de reportage over mijn

met

president

duidelijk laten

Goulart

uitkomen,
hoe de regering deze landhervorming
wegwuift. En nu doet zich het af. si-huwelijke geval
voor, dat de kerk
die om op zich begrijpelijke red»
nen op vriendschappelijke voet met
de regering wil blijven
met haar
en haar beleid wordt vereenzelvigd.
Haar verspreide pogingen, met name
in het geteisterde Noordoosten, doen
daaraan niets af. ZU is niet de openlijke, voortdurende pleitbezorgster van
de rechten der minst bedeelden. Het
in het oog lopend succes van de „Llgas Camponesas" van de felle schrijheb ik

al

—

—

wordt?

Gelukkig is er sprake van een zekere
ontwikkeling. Enkele religieuzen, verspreid over een aantal landen van
West-Europa hebben samen een stichting „Pro Mundi Vita" in het leven ge
roepen (Nederlands contactadres Franciscanerklooster Wychen) en het lijkt
geen loos optimisme, dat dank zij haar
activiteiten de komende jaren steeds
meer congregaties de weg naar Brazilië
zullen vinden. De zusters van Heythuysen geven op dit terrein al jarenlang
een prachtig voorbeeld.
De diepste problemen rond het Dries
tertekort zijn niermede echter noen ge
steld, noch beantwoord. Toch wil ik z<
niet ontwijken. Ze houden Immers ver
band met enkele fundamentele trekkei
van de Braziliaanse samenleving en het
eerste is dus analfabetisme. Ik heb alleen maar een betrouwbaar cijfer uit
1940, maar ook dat spreekt boekdelen.
Van de gehele Braziliaanse mannelijke
materiële nood, vooral op het platteland, waar nog altijd 60 pet. van alle
Brazilianen woont. Het heeft geen zin
te ontkennen, dat de pogingen om daarin verbetering te brengen te wensen
overlaten, al mag men nimmer vergeten, dat de diepste grond van deze ellende gezocht moet worden in het Portugese regime, dat tot 1822 onderwijs
aan Brazilianen verbood! Volledig.
Do tweede oorzaak lijkt m||, zo mogelijk, nog schrijnender. Brazilië kent

—

om heet Ik Helder en sinds Ik Helder

heet, wordt die naam in mijn diocees
meer vergeven.

bracht.
Welnu, ln

ver en volksmenner Francesco Juliao
is daarvoor het beste bewijs.
De groeiende arbeidersmassa van
Brazilië staat daardoor voor een verschrikkelijk dilemma. Ze is in hoofdzaak katholiek. Haar kennis en haar
godsdienstige vorming zijn echter nihil. En met zo weinig wapens en zo
weinig achtergrond moet t|j zich
verweren tegen een lokkend communisme, dat zonder moeite de schijn
van „alleenzaligmakend" kan ophouden. Dat het officieel is verboden b»
tekent

Dat Is echter nog maar theorie. Men
en 19 jaar was meer
moet ook nog rekening houden met het jeugd tussen 10 analfabeet.
57 procent
Dat cijfer
feit. dat 30 pet. van de Braziliaanse dan
wijst terug op de enorme geestelijke en

clerg* ouder is dan 60 jaar, dat in Br»die theoretische groep van rond
1-00 katholieken moet worden gezocht
In een gebied van meer dan 950 km!,
dat verkeersmiddelen ontbreken, dat
m "| woeste, verlaten en bergachtige
gebieden moet doorkruisen en als men
ook al deze factoren in aanmerking
neemt, dan moet men voor het werkegestuurd.
lijke tekort het getal van S6OOO met 2,
„Niet, monseigneur, omdat wU niet lo "'et met 3 vermenigvuldigen. Er zijn
begaan zijn met het lot van n en Uw cchter nog meer ongunstige factoren.
Kerk, maar omdat wü in de noodsl- l»o groet van het aantal studenten, dat

en

de grootseminaries bezoekt, houdt geen
gelijke tred met de groei van de bevolking, en bovendien zijn er van het kleine legertje priesters, dat tenslotte voor
de praktische zielzorg beschikbsar zon
zijn, nog velen, die hun aandacht uitsluitend op het onderwijs richten.
De Nederlandse pater Tiago Cloin,
die secretaris-generaal lg van alle ln
Brazilië samenwerkende orden en congregaties, vraagt zich in het eerder genoemde artikel dan ook af „waarom de
Braziliaanse kerkelijke autoriteiten geen
beroep doen op andere congregaties, zodat de priester-religieuzen kunnen worden vrijgemaakt om zich geheel aan
hun zielzorgelijke taak te kunnen wijden."
En ik mag misschien in dit verbant,
herinneren aan het interview met kardinaal Alfrink, dat enige tijd geleder
stond afgedrukt ln „Inïormatlons Catholiques Internationales". Daarin richtte de kardinaal dezelfde vraag, nu
rechtstreeks tot de Nederlandse broeders en zusters. Waarom in het Frans
heb ik toen gedacht, en in een blad, dat
bij ons alleen in vakkringen gelezen

Ik geloof «lat een dergelijke instelling
weinig geëigend I* om jonge Brazllia-

Sterk devotioneel gelooftleven....

daarbij

geen

nadeel

—

—

JDe situatie

verergert van

dag tot dag", want dit b.v. zijn drie onderscheidene arbeiderswoningen.

Integen-

deel! Van een doeltreffende, voortgezette, planmatige actie die door en
vanuit het katholicisme gedragen
wordt, blijkt Immers niets en pater
Cloin heeft dan ook gelijk als hU
schrijft: „De kerk biedt nog niet voldoende tegenstand aan allerlei communistische Invloeden, die zich meer
en meer ontwikkelen en dat vooral
omdat de katholieken
daaronder
ook de priesters en hun preken te
nog steeds niet met volverstaan
doende moed de sociale doctrine van
de kerk durven t« onderschrijven."
Dat is de situatie van de kerk in Brazilië, anno 1962. In die kerk leeft een
derde van de katholieken van de hel*
wereld. Straks leeft er de helft. Moet
men haar zending blijven bedekken met
een oud clerlcaal'grapje? „De kerk van
Brazilië", zo heet het daarbij, „Is rijk
aan genade. Ze heeft niet zeven, ze
heeft acht sacramenten. Dat achtste
heet: „onwetendheid".
ALBERT WELLING
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Romantiek en

in het leven van een

sfeer

hófmeester

„SERVICE-WITH-A-SMILE” OP DE ZEVEN ZEEËN
Vakschool tot Opleiding Civielpersoneel
ter Koopvaardij boekt successen
obstakel voor de weg naar hun doel: hofmeester op de
zeven zeeën, het avontuur vermengd met de boeiend#
aspecten van de Horeca aan boord, de service-with-a-smile-at-sea..

Het begon tijdens de laatste stuiptrekkingen van de
dertiger jaren. Op de Nederlandse passagiersschepen
was de bediening een zaakje voor het buitenland. Het
waarom daarvan, had men zich al zo vaak afgevraagd,
totdat de toenmalige personeelschef van de Kis SM eens
hard met de vuist op tafel sloeg, zich duidelijk distan*
tieerde van die eindeloze ~litanie-der-waaroms" en een
voorstel lanceerde. „Er moeten eigen mensen voor de
bediening op onze schepen komen en aan hun opleiding
moeten wt) iets doen". HU bond zoals dat heet de kal
de bel aan en vond medestanders. De Vakschool tot
Opleiding van Civielpersoneel ter Koopvaardij werd in
1939 het resultaat van een gezamenlijk Initiatief der
grote vaderlandse scheepvaartrederijen. De oprichting
onder auspiciën van de Maatschappij voor
e Werkende Stand. De start was in alle opzichten
bescheiden, een handjevol leerlingen met zo nu en dan
een lichte stijging der belangstelling. Na de oorlog ging
het echter steeds beter. De vraag werd groter en groter en het aanbod vertoonde een geleidelijke toename.
Vandaag de dag Is het zo dat de school een strakke
koers volgt van twee cursussen per jaar en voor de
deelneming daaraan bepaald strenge eisen stelt. Zo
werd vastgesteld dat de kandidaat-hofmeester tenminste In het bezit moet zijn van een MULOdiploma of eer.
daaraan gelijkwaardige opleiding en tijdens een onderhoud met het schoolbestuur een zogenaamd selectieproefje ondergaan. In de praktijk komt dit neer op een
gesprek met mej. M. E. Jacobs, vrijwel vanaf de oprichting aan de school verbonden en kinds 1955 als directrice. Deze energieke Amsterdamse regeert met charmante vrouwenhand dit wonderlijke mannenwereldje,
dat gonst van het onderricht In menu-kennis, drankenkunde, voedingsleer, warenkennis. Engelse conversatie,
hygiëne en als hoofdschotel het praktische serveren.

Seschiedde

j~» e snelden rond met een brede, opgewekte glimlach benen hun scherp witte Jasjes. Ze bogen
£ j
soepel mee In het lastige, bochtenwerk van hun
tocht tussen de fraai gedekte tafeltjes en op de
lenige vinger» steunden de dampende schalen ln perfecte balans. Consommé de queue de Boeuf klonk hun
als vertrouwde muziek ln de oren, voor het opdienen
van de Turbot Poché met heel het zilte vissenlyf onder
een smeuige sauce Cipres draaiden ze de hand niet om
en met een duidelijke voorkeur tipten zij een Chambertin 1947 als dè vloeibare omlijsting voor Levraut RAtie,
de gebraden haas, fors en uitdagend in de koelte van
Salde et gelée de Groseilles. Hun enige tragiek bleef
dat «lies wat ztj met grote trefzekerheid op de heldere
borden deponeerden bestond uit heel geraffineerd gekleurde stukjes schuimrubber, het edele vocht ln de
bulk van het glas ten hoogste kon bogen op de benaming „I'Eau ordinair d'Amsterdam. Zo vereiste dat de
schun van net-echt ln de grote finale na vijf maanden
cursus aan de Vakschool tot Opleiding van Civielper■oneel ter Koopvaardij. Het eindexamen als een laatste

f

cursus van vijf maanden, maar dan wel een
formidabele spoedcursus. Het zogenaamde eindexamen, de laatste ronde, liegt er ook niet om.
Daar wachten de grote meesters de kandidaten
op, zwijgend nu en met iets van de tjdele hoop dat het
ploeteren niet vergeefs is geweest, het bijbrengen van
de noodzakelijke basiskennis tot resultaten heeft geleid.
„De garnituumaam voor bloemkool, alsjeblieft? „Dubarry, meneer". Juist, zo wil ik het horen. En ln deze
geest hoopt de examinator. Aan de tafel vol geladen
met echte kleimodellen van kreeften, vleesgerechten.

Een
,

vissen, puddingen, taarten, vruchten, etc. blijkt de
waarheid. De leerling loopt spitsroeden en hij kan struikelen over de poot van een krab of zonder meer uitglijden over „Popiets de Jambon". De examinator
vraagt en hö moet draaien, snel en onberispelijk de
antwoorden geven. „Waarom heeft deze fazant b\J het
bereiden een stukje spek op de borst gebonden?" „Het
beschermt hem tegen het uitdrogen, meneer"... En
dan te bedenken dat de kleitafel nog maar een bescheiden onderdeel is. Vele ogen branden in de rug van de
leerling ttjdens het praktisch serveren, de o zo moeilijke
„cross-country" In de eetzaal. De duizend-en-een gerechten en liflafjes en de minstens zovele wetten en
gebruiken, van toepassing bij het opdienen. Wij zagen
ze bezig, de cracks onder hen snel en slagvaardig, anderen nerveus, de knieën ln hun kleurige zwarte broeken
knikkend. Soms sloeg er een pasteitje tegen de grond,
wat niet gat omdat net schuimrubber daar tegen kan.
maar wat natuurlijk wel strafpunten opleverde. Dan
weer zagen wi) een croquetje, zielig tussen de stoelpoten wegstulteren. Maar het geheel leek ons toch buitengewoon knap. Er waren er die met de courtesse
van de oberkelner ln de taal van het vak uitweidden
over de onstuimige kracht van een Potage Saint Germain, de „Haagse snert". Anderen konden haarfijn uitleggen dat ln de wijnbouw „Pourriture Noble", het
overrijp worden van de druiven Inhoudt. Want men vergisse zich niet. De menu's in de Franse, Duitse of Engelse taal moesten uitgebreid omschreven worden en
de examinatoren die geduldig toehoorden waren kenners. De wijn kon niet zo maar zonder, meer ln. het
glas afdalen. Er hoorde een explicatie bij, een düidelijke uiteenzetting van de kennis die hun in de vijf
maanden was bijgebracht.

Onverbloemd
Natuurlijk,

met deze opleiding Is men nog niet direct hofmeester. De Vakschool tot Opleiding van
Civlelpersoneel ter Koopvaardij reikt na het examen ook niet meteen een diploma uit. Wat de

succesvolle leerling na het examen ontvangt Is niet
meer dan een certificaat. Pas na 363 praktische werkof wat tot voor kort mogelijk was ln
dagen op zee
de lucht als leerling-steward bU de KLM, die ook meedeed aan de subsidie van de school
wordt b\J gebleken geschiktheid een diploma uitgereikt. „Men moet
deze cursus slechts zien als een Basis-opleiding, een
begin", zei ons mejuffrouw Jacobs.
2U vertelde ons over haar werk, dat ons bepaald niet
eenvoudig voorkwam. De mannelijke overmacht bestond voor haar uit jongens van 17 tot en met 24 jaar,
misschien zelfs wel wat opgewonden jongens, die in
ieder geval de geduld<ge zit voor een kantoorbaantje
missen. Ergens moeken zfl het avontuur, hebben zU het
vaste verlangen om naar zee te gaan. En mejuffrouw
Jacobs is psychologe genoeg om te weten dat men
bU zo'n jonge „zeema i ook al heeft die de zilte deining dan nog nimmer ervaren, niet moet proberen
hem van zijn plan af te brengen. Het enige resultaat
zou dan zUn «lat hl) een slechte winkelier of een benauwde boekhouder wordt, die onder de plak van zijn
vrouw, vele vrUe uren vult met het ln elkaar knutselen van bootjes. Wel heeft deze directrice de vaste
gewoonte om zowel met de Jongens als met hun ouders
net gaan varen te bespreken, het voor en tegen ervan
uitvoerig te bepraten. En daar blijft het niet bU. want
ook gedurende de opleiding komt de ruige romantiek
regelmatig ter sprake, wordt «j uitgeweid over "wat er
aan boord en op de wal te koop is, wat de lach
van een vrouw op de reis kan betekenen, over welke
gevaren men tijdens het stappen, het passagieren-inden-vreemde. kén ontmoeten, de „Leichte Kavalerie" die
overal ter wereld het pad kin kruisen. Deskundigen, waaronder een medicus, nemen deze problemen uitvoerig met
de Jongens door zoveel mogelijk ter voorkoming van de
kreet der teleurgestelden: „Ja, maar dat heb ik nooit ge—

—

alleen deelgenoten, zH blijven ook de grote belanghebbenden. Nog altijd is er een tekort aan civielpersoneel. Het verloop op de vloot blijft groot. Met
de bemiddeling van de directrice kunnen de leerlingen
dan ook altijd wel een geschikte plaats vinden om
hun jaar praktijk aan te vangen. Het succes hangt dan
af van de instelling, waarmee zU aan boord stappen
en hun werk doen. Het onvermijdelijke begin is gewoon
bediende, als assistent van de sa lonbediende. Dat Is
voor hen als de stellende trap. Assistent-hofmeester en
hofmeester valt onder de vergrotend* trap en het „walhalla" van hun bestaan vangt aan bij het moment
dat op de kraag van hun smetteloze, donkere uniform
In fraaie zilverletters het woordje „chef-hofmeester"
verschijnt. Dan zijn zij als de primussinter pares, de
man die uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid gekweld wordt door een eindeloze reeks zorgen, maar
als echte hofmeester dat gewoon fijn vindt. Die stokoude dame uit hut 13, die elke nacht om drie uur
een eitje met een kop hete thee wenst, krijgt wat
ze wil. Het pasgetrouwde stelletje dat 's morgens
onbeperkt en ongestoord wenst uit t# slapen, zal Reen
duimbreed ln de weg worden gelegd. De man met het
nerveuze gezicht krijgt 's middags tegen vieren steevast zijn drie campari's soda, en de opgewekte dikkerd
dwars tussen alle gangen van het captains-dinner door,
zijn gebenedijde balletje gehakt als „stappertje".
weg naar de perfecte servlce-wlth-a-smile Is
verre van gemakkelijk. Met tweehonderdentaehtig
gulden kan men er op de school van mejuftrouw Jacobs aan beginnen. Daarnaast moet men
echt wel over een zekere mate van zelfstandigheid en gevoel' voor verantwoordelijkheid beschikken.
Vooraf, dus voordat men aan de cursus, die steeds
in september ot februari aanvangt, begint. Is een jaartje gaan varen om de sfeer te proeven aan te bevelen.
Deze tip kregen wil van de heer Cor Ronner, chefhofmeester van de KNSM. „Het onderaan beginnen Is
zo enorm belangrijk", vertelde deze vakman in hart
en nieren. Je leert dan als een manusje-van-a Des het
gebruik van dweil en luiwagen, wat later als toezichthoudende hofmeester bijzonder van pas kan komen,
leert In de kombuis van de kok de eerste beginselen
van het koken, desnoods bij windkracht 10 een broodbakken. Je leert je handen gebruiken en maakt
:ennls met de vaart. Daarmee verschaf je Je zelf
een belangrijke voorsprong. En je bent er alvast ln als
op de cursus het varen ter sprake komt Dat de
kombuis de enige plaats van het schip is waar officieren en manschappen elkaar op voet van gelijkheid
ontmoeten, zal ie bekend zün. Dat de bootsman steeds
wanneer hij behoedzaam op de uiterste punt van zijn
stoel gaat zitten met een oersterk en van a tot
gelogen verhaal komt. weet je allang. Dat de zee*

De

ie

*

man In den vreemde steeds de vertrouwde dingen opzoekt, terwijl hy zichzelf dan wijsmaakt op avontuur
uit te zijn, is ook Jouw ervaring. Net zo goed ali
dat niemand Je hoeft te vertellen dat het met een
„Jofele ploeg" best varen ls. WH denken in dit verband slechts aan een der vermakelijke geschiedenissen,
die chef-hofmeester Renner, een meester van het korte verhaal, ons eens vertelde: „De was met een plukkie hofmeesters aan het stappen. In Amsterdam nog
wel, midden in de Plantage. Wn hadden een lekker
ploegje en de stemming was zó. Even voorbij Artis
kwamen wt „Nelis de boeienkoning", tegen, compleet
met zware kettingen over zün getatoueerde armen.
Het publiek stroomde toe, toen Nelis ons met schorr»
stem toeriep: «Zeg Jongens, willen Jullie mij even krachtig knevelen, dan zal ik de mensen eens wat laten
tien." Enfin, wij deden het Wij hofmeesters bonden
..Nelis de boeienkoning" zo v*st als wij maar konden.
Toen gingen wy met zijn pet rond en mansden vier
daalders. Nelis begon nu te kermen en te. kreunen,
draaide zich In alle bochten om los te komen. Zo te
zien ging hem dat niet gemakkelijk af. Ons duurde
het tenminste te lang. Nelis, als je los bent, kom je
maar naar het cafeetje aan de overkant, daar wachten wij op Je. Het bier was er lekker en de stemming
goed. Toen Nelis eindelijk binnenstrompelde was het
buiten al donker. De Inhoud van zijn pet was besteed.
Wij hadden er niet de minste wroeging om. Want
per slot van rekening had de smid znn kettingen
moeten openbreken..." Een beetje 10l uit het leven
van de hofmeester. Cor Ronner zou in deze zin uren
vol kunnen praten en met hem vele andere collega's.
Zü hebben tijdens de vaart, vaak oo gladde, slingerende deicken, het vak geleerd. Tot in de puntjes zelfs.
Zij kennen het geheim van de service-with-a-smile. De
reders van de passagiersschepen ook. Dat de Neder»
lands» koopvaardij in de concurrentie met het buitenland op de grote passagierslUnen zo goed kan meekomen. is zeker niet voor een gering deel te danken
aan haar civiele-dienst-op-nlveau.
HA-YE THOMAS

,

weten".

Belanghebbenden
wat zün nu de resultaten? Sinds de rurichtlng
heeft de vakschool tot Opleiding van Civielpersoneel ter Koopvaardij zo'n 1200 adspirant-hofmeesters afgeleverd. Ofschoon de grote Rotterdamse rederijen hun financiële steun aan deze Amsterdamse school blijven geven, bezit de Maasstad sinds
1957 een eigen opleiding, die ook al op een aardig
leerlingental kan bogen. De maatschappijen ztfn niet

En
Misverstanden omtrent erfelijkheid

EVEN AANDACHT VOOR

Postzegels

ZWAKZINNIGHEID
vraagt een beter begrip
Mat de zwakzinnigheid hebben we tot
voor kort eigenlijk niet goed raad gewe-

ten en lang is zQ in ons maatschappelijk bestel een verschijnsel geweest, dat

—

wfl zonder meer hebben aanvaard. De

—

zwakzinnige

mens hebben we alleen
maar beschouwd als een onvolwaardige
•n de zorg voor hem overgelaten aan
de charltas. Met het gevolg, dat vroeger alleen religieuzen zich het lot van
geestelijk gestoorden hebben aangetrokken. Onlangs Is me' ~Koningsjacht" in
Arnhem eigenlijk pas de eerste neutrale
Inrichting voor zwakzinniger, geopend.
Aan protestantse zijde, evengoed als
aan katho'ieke, bestonden teeds lang
meerdere dergelijke inrichtingen, maar
veelal hadden zu en hebben zU soms
nog, te uitsluitend het karakter van
„opberghuizen" voor deze deerniswaardige schepselen. De belangstelling voor
het vraagstuk van de zwakzinnigheid is
na de laatste wereldoorlog aanmerkelijk toegenomen en door de ontwikkeling van de wetenschap zUn we dieper
in liet wezen daarvan kunner doordrin
gen, hetgeen ook heeft geleld tot een
andere benadering van ae getroffenen.
Door het baanbrekend werk, dat hier
en daar wordt verricht, zUn ook wij katholieken hard bezig de schade in te halen.
Wat echter nog ontbreekt, la een Juiste Instelling bij de massa ten aanzien
van de zwakzinnige mena er het wordt
Hjd, dat deze mentaliteit verandert. Een
goed begrip dient gekweekt omtrent de
vreaelijke ziekte zelf, haar vormen en
waaroorzaken
voor zover bekend
—

—

„zy xi}n van ons geslacht"
ter dr. G. Veldkamp bi, de eerste-steenlegging voor de nieuwbouw van ..Ma-

ria Roepaan" in het Limburgse Óttersum, dat steeds meer uitgroeit tot een
modern behandelings- en verplegings-

centrum.

bij een gruwelijk misverstand moet
Aan ouders moet de weg gewezen
worden weggenomen. Een misverstand,
worden, waarlangs zij dienen te gaan
dat in talloze gevallen heeit geleid tot
met hun kinderen, die dooi de Schep•en ongemotiveerd kwellend schuldgeper uitgekozen zijn een leven te leivoel bil oudera. Weggenomen moet ook
den. dat ons misschien zinloos lijkt,
worden het valse schaamtegevoel van
doch een diepe bovennatuurlijke Be•en giezin, een zwakzinnige in zijn mid.
tekenis kan hebben, teneinde daaraan
den te hebben, zoals de maatschappij
ook
menselijk nog zoveel mogelijk Indat
de
zwakzinmoet
zijn,
zich bewust
houd
te geven, waar zelfs middelen
gemeenschap
haar
nigen evengoed tot
gelegenheden voorhanden zijn om
en
uitgete
nimmer
behoren, die nooit of
hun lot te verzachten en de weg in bestotenen mogen zijn.
paalde gevallen geopend kan worden
zoals
dc
geslacht."
ons
van
„ZIJ zijn
naar een wereld, waarin ook de dietitel van een onlangs door het Kathoper-zwakzlnnlge door een verkregen
Geestelijke
Bureau
voor
liek Nationaal
aanpassing nog vreugde kan vinden;
Gezondheidszorg uitgegeven voortreffeouders en andere familieleden gegeestelUk
ovei
lijk verzorgd boekwerk
leerd kan worden het moeilijk te dragestoorden hêt pregnant uitdrukt. En
gen leed te verwerken.
leven,
dat
het ia uit eerbied voor het
wij wel, dat het alleen
Bedenken
gewe aan deze zwaar of minder zwaar
geluk Is, wanneer
handicapten onze zorg, onze tijd en ons maar een onverdiend
zo téi het laatst minis- wy geestelijk en lichamelijk gezonde
geld besteden
—

kindertn bezitten. De ervaring heelt geleerd, dat de meeste dieper-zwakzlnniom ons niei tot het
ge kinderen
vraagstuk van de zwakz nnieheid te beperken
bUna altijd voortkomen uit
geestelijk gezonde, normale ouders
voor iien is de kwelling, ala z(] een
geestelijk gestoord kind hebben, meest
al het grootst, waarbij vaak ten onrechte een schuldgevoel aan de dag treedt
Deskundigen hebben ons verzekerd, dal
geslachtsziekte en alcohol bti het ontstaan van zwakzinnigheid geen -rol spelen. Of de rol is zo vaag, dat er geen
enkele conclusie aan te verbinden is.
De zwakzinnigheid kan op velerlei
wijzen ontstaan, maar bijna altijd ls er
een beschadiging of een tekort van de
velerlei wijzen tot
hersenen, dat op
stand kan komen. Bijna nooit is er één
oorzaak en altijd ls er een samenspel
van meerdere factoren, die zowel in de
constitutie van een of van beide ouders
en dus van het getroffen kind kunnen
schuilen , (endogene factoren) als uit de
wereld van buiten kunnen komen (exogene factoren). Het gezamenlijk optreden van deze factoren in ecu noodlottig
samenspel veroorzaakt de zwakzinnigheid. Minderwaardigheid van de ouders
behoeft hier dus niet aanwijsbaar te
zl)n.
Door 'wetenschappelijke onmacht en
gebrek aan ziektebeelden ouder de toen
geldende begrippen is in het. verleden
een grote waarde gehecht aan erfelijkmen geen aadere oorzaak
heid. omdat
van de zwakzinnigheid kon aanwijzen.
Erfelijkheid speelt wel een grote rol,
maar op heel andere manier dan men
meende.
Tegenwoordig is Dekend. dat zwakzinnigheid In grjte verscheidenheid van
vormen optreedt en men kent nu meer
dan 100 beelden. Daaronder zijn er op
dit ogenblik een 17-tal bekend, die berusten op stofwissellngsstoornissen, met
zwakzinnigheid gepaard gaande. In die
gevallen is het wel bijzonder duidelijk
welke de rol ls, die de erfelijkheid
tP
Wat' die erfelijkheid betreft, kan men
het zo stellen, dat er evengoed op de
100 vaders als op de 100 moeders, één
aanleg tot deze stofwissellngsstoornls
heeft. De kans, dat zulke ouders met
elkaar In het huwelijk zijn getreden,!*
dus één op de 100-kwadraat, of 10.000.
Op elke vier kinderen uit zo'n huwelijk
wordt er één geboren, die deze mani-

nationale krachten te bundelen voor d*
bouw van woningen vooral ten behoeve
van de financieel minder draagkrachtige» over de gehele wereld. Expert* op
dit terrein vergaderen van 7-21 februari
et volgende ln New York.
«richt! ..Ter
gelegenheid
Egypte. De vijftiende verjaardag van
an het zil- de UNESCO werd onlangs gememoreerd
eren huwe- met de uitgifte van een 10 m, waarop
jksfeest van de Philae-tempel in Nubië voorkomt.
koningin
Zoals bekend heeft de UNESCO een reduliana
en
prins Bernhard zal Suriname op 1 februari een
Op het tevan
iet
A.N.P.
verscheen
ialf Januari
ex-net

speciale postzegel uitgeven. Deze zegel
gedurende de gehele maand februari
verkrijgbaar zijn. Op de eerste dag van
Ook het dieper-zwakxinnige kind leeft in een wereld, waarin het geluk zoekt. uitgifte zullen de Surinaamse posterijen
Dit patlintje wat jarenlang bedlegerig, doch dank xi) de ontwikkeling ran de de aangeboden stukken van een speciaal
wetenschap en een juüte benadering loopt het nu rond.
stempel voorzien. Op de postzegel staat

zal

feste afwijking heeft. Van de 240.000
kinderen, die Jaarlijks ln ons land geboren worden. Kunnen er dus zes slachtoffers worden.
In deze recessleve vormen van erfelijke zwakzinnigheid liggen >p den duur
mogelijkheden voor preventie, die hoopvolle perspectieven bieden.
Het Is ook mogelijk, dat het bloed
van de vader en moeder elkaar niet
verdraagt, waaruit het z.g. Khesus-kind
ontstaat, een beeld van zwakzinnigheid,
dat niet tot de zo even genoemde 17
behoort. Andere exogene factoren kun-

eten aan zijn trekken, maar de samenstelling van het dieet laat veelal veel
te wensen over. Dit geldt in het bijzonder voor het Jonge meisle-toekomstlge
moeder
dat zich Jarenlang vaak om
grillige redenen partieel jndervoedt.
—

Zo Is uit een onderzoek van vrouwen, die in een Duits concentratiedat uit
kamp verbleven, gebleken
haar 3 tot 4 maal meer dan uit andere moeders een mongools kind werd
geboren. Het mongollsm* is een van
de weinige vormen van zwakzinnigheid, die men meestal onmiddellyk

de beeltenis van het koninklijk paar;
aan de onderzijde de Jaartallen 1937 en dingscampagne georganiseerd tot behoud
1962."
van bedreigde monumenten in Egypte
Het bovenstaande wekte bij ons aan- en Soedan. terwUl de laatste maanden
vankelijk enige verwarring, omdat de juist het Nederlandse plan tot redding
Jubileumzegel van Suriname, die van van Philae in het middelpunt der weeenzelfde tekening is als de Nederland- reldbelangstelllng heeft gestaan.
se, reeds op 5 januari hier in de postzegelhandel voorradig was.
Zuid Afrika. Bij het 50-jarig bestaan
By informatie bleek dat het A.N.P.. van de „Suid-Afrikaanse Lugdiens" verbericht betrekking had op dezelfde post- telleen de naast de kop afgedrukte 3 ct
zegel, die
gedrukt bij de firma Enmet als voornaamste tekening
een
schedé in Haarlem
in Suriname zelf Boeing straalvliegtuig 707, momenteel
pas bijna vier weken later zou worden bU deze luchtvaartmaatschappij ln geuitgegeven.
bruik. Voorts ziet men er een BleriotEen wonderlijke gang van zaken, die eendekker op, waarmee op 27 december
men echter kan verwachten, wanneer 1011 van Kennilworth. een voorstad van
officiële instanties hun postzegel-emis- Kaapstad, naar de badplaats Muizenberg
sies als handelswaar aan vreemden toe- de eerste vlucht over acht mijl werd gevertrouwen.
maakt
Ver. Natie». De eerste postzegels van
Frankrijk. Op 23
dit Jaar zullen gewijd zijn aan het werk
februari
zal
de
van de V. N. op het gebied van de wo„France". het nieuwe vlaggeschip van
de
Cie
Général
—

—

bjj de geboorte kan herkennen en in
Nederland kan men aannemen, dat
op elke 3 tot 4.000 geboorten één een
mongools kindje is.
Nu wü toch enkele cijfer» noemen,
mogen wJJ tot slot van ons eerste artikel over de zwakzinnigheid enige andere belangrijke statistische gegevens
vermelden. Daarbij zij er nadrukkelijk
op gewezen, dat het verkregen cijfernen optreden tUdens de zwangerschap
materiaal niet geheel betrouwbaar is,
en het zal duidelijk zUn, dat ook met omdat er geen verplichting bestaat tot
het oog op het vóórkomen van zwak- het aangeven van geesteszwakke kindezinnigheid de verloskundige hulp op zo
hoog mogelijk niveau moet staan.
Volgens een studie van «Ir. Godefroy
Een goede psychologische voorberei- komt men in ons land tot schattingen
zo
ding vóór en tUdens de bevalling
van 3Vt en 1.8 procent van de bevolking,
verklaarde ons dr. G. van der Most, die aan zwakzinnigheid zou lUden. Een
een arts. die zich al Jaren op het ter- aantal van 200 tot 300 duizend mensen.
rein van de zwakzinnigheid speciali- Er zön 33.000 tot 40.000 zwakzinnige
Is ln dit verband van het kinderen ln de leeftijd van 1 tot Jaar.
seert
grootste gewicht. De geboorte-vertra- Van het aantal nieuwgeboren kinderen
gende omstandigheden kunnen voor het (240.000 per Jaar) Is 3 pet. zwakzinnig
kind. omdat hierdoor beschadiging niet of zal het worden, waarvan «/» pet. of
uitgesloten ls. noodlottig zUn.
een zesde deel lnternaatsbehoeftlg ts:
Waarschijnlijk U een ondirvoed orga- Idioten en imbecielen. Ook over de nlng- en stedebouw. Men wil op 28 fenisme meer gedisponeerd dan het nor- groepsindeling van deze dleper-zwakzln- bruari a.s. met de emissie van een 4 ct.
male voor het voortbrengen van zwak- nige kinderen een volgende maal.
en 7 ct. de aandacht vestigen op het plan
zinnig* kinderen. In Nederland. komt
om op lange termijn nationale en interAGASI
IGNAAT
weliswaar iedereen met de hoeveelheid

Ongemotiveerd

schuldgevoel

—

—

«

.

Transatlantique, zijn
maidentrip
naar
New York maken. Ter gelegenheid van
van
de ingebruikneming
dit langste

(313 m.)

passagiersschip

ter

wereld

kwam de hierbij afgedrukte 0.30 fr. la
omloop.
Suriname. Om een Indruk te geven
van de mate van belangstelling voor
zegels van dit land. volgen hier enkele
getallen

van

verkochte. Jambourette-

totaal 122.970, waarvan 84.000 la
Nederland, 31.500 ln Suriname, 23.230 ia
de Ver. Staten en 2.220 series op de Ned.
Antillen. De toeslag, ten bate van de
padvindsters-organisatle, heeft f 10.780
Sur. crt opgeleverd.
series:

DE TIJD-MAASBODE

ZATERDAG 3 FEBRUARI 1962

15

„KLEURENFANFARES” VAN MATIG TEKENAAR

Een bezetene ook met
de camera

.

GEORGE BREITNER
Tweeduizend fotonegatieven
uit zijn atelier ontdekt

WYBERT/es g*r*n vrtkhfhg
bij heêsheid m kowf

Oofc bij h«t schilderen van de zon.
Kimono-meitjet heeft Breitner zijn
onderwerp
gefotografeerd. Deze
combinatie van foto en tchilderij
vertoont in de houding van de

Haagsche Comedie met
„De Vader” van

armen nog enig verte hit, maar er
ij
nog
een andere combinatie
waarop de pose* op foto en tchiU
ry helemaal overeenstemmen. Al'
een koot Breitner voer de kimono
een ander bloemenmotief.
belemmeringen nam hö op de lfr>op toe.
Soms ving h{j toevallige, merkwaardige

ltjnen van kaden en palen, verhoudingen van muurvlakken en rookwolken
verrassingen voegde h£ graag aan
schilderijen toe). Zo heeft Breitner
zUn
met zUn foto's ook een beziger, voJkser
en meer gespannen beeld van 'Amsterdam gegeven dan de uitbalancerende
Jacob Olie.
(die

Strindberg

Op zaterdagDEN KAAG, 3 febr.
avond 17 februari zal de Haagsche Oomedie in de Koninklijke Schouwburg de
première geven van nX>e Vader" van
August Strindberg, regie voert Paul
—

Steenbergen.

TEILHARD DE CHARDIN EN DE BALLETKUNST

Béjarts „Suite Viennoise”
Als schilder
en
„Divertimento”
Bovenal
De abstracte idee als
inspiratrice van de dans

Frappante overeenkomst
met zijn schilderijen

George

Nauwkeurig

Overeenkomst

Kleuren

—

Het vorige Jaar

M.

stiicke op. 18 van Arnold Schönberg, I dat men bfl het weerzien van dit ongewone ballet ontroerd is, waar men
dan volgt het Webem-ballet op do idee I
de eerste keer alleen nog maar geTUd en tenslotte op Al pan Bert* Drel
Orchesterstttcke op. 6 het ballet op de
fascineerd was. Het is waarschijnlijk
dat Béjart hier de meest gelukkige
ld«. Materie. SI en leest voort» In het
samenvalling van Idee, muziek en zfln
programma In het detail verduidelijkende beschouwelijke fragmenten, definipersoonlijke streven gevonden heelt.
In dit ballet maakt zich inderdaad
ties ontleend aan de grote Larousse,
van de toeschouwer het gevoel meeszinsneden uit Gaston Berger, en voor
ter, dat correspondeert op de geciteerwat Materie betreft zelfs vr|j uitvoerige
de uitspraak van Gaston Berger: „De
citaten uit de vlsloenaire „Hymne k
tijd is het bestaansmoment, waarin
Ia Matière" van Pierre Teilhard de
Chardin. De op ballet gespitste torschouZUn doorschijnt." Men moet dit verstaan als een poging om te omschrijwer staat onverhoeds midden in het
ven wat schoonheid Is.
Mekka der hedendaagse filosofie...
Dat loopt natuurlijk wel los, als het In de beide hoekdelen van de Suite
dansen eenmaal aan de gang Is, maar gaat
g
Béjart meer willekeurig te werk,
het duidt in ieder geval de maat aan zowel ten opzichte van zijn thema als ten
van de diepte, waarin Béjart graaft, ter- copzichte van da muziek. Die.muziek is
en niet' voor het cook ln beide gevallen van een- geheel
wtjl het hem ook
eerst
kenmerkt als antipode van Ba- andere structuur en van een veel verder
lanchine, die In en uit muziek danst, iuitgewerkte emotionaliteit. De thema'»
terwijl Béjart danst uit de idee en dat zijn
2 misschien nog moeilijker ln hun esls uit de reflectie. Methodisch bezien sentiële
1
abstracties te realiseren. Ia
ls het verschil aanzienlijk; ln diepste „Ruimte"
,
dwalen dansfiguren rond tuswezen komen beiden toch op hetzelfde sen afhangende plastic-schermen. SchSnzoverre
t
uit In
als zU erin slagen dans bergs muziek 13 heftig gemouvemente laten ztfn, dansen zij bestaan. Balan- tteerd en breed uitweidend ln de dichte,
chine echter door de emanatie van be- 0om niet te zeggen dikke stemvoering,
staan, die zich ln de twee-eenheid mu- cdie hem ln zijn Jongere
Jaren zozeer tyztek-dans voltrekt. Béjart door de over- peert.
De scène is ln opzet boeiend gef
weging van de drie elementen van de rnoeg, maar het is de vraag of het niet
danskunst: ruimte, tijd en materie, ele- *veel meer de uit het decor gecreëerde
menten die zich by de choreograaf rruimte is, die het stuk speelt dan de
uiteraard moeten transponeren tot de (idano. althans ln het stadium waarin hij
ln het tijdelijke optredende vorming van rnu nog verkeert. Men kan zich voorsteldie elementen tot ballet. Maar die vor- len.
1 dat een choreograaf met een dergemlng is evenzeer een emanatie van lijke enorme opgave moet groeien.
bestaan.
Het ballet Materie wordt ln tegenstelAlleen de functie van de muziek lijkt ling
1{
tot Teilhard de Chardin» statische
voor Béjart niet elementair. HU ge- J,
ramble een fel drama van twee probrulkt haar als aanleiding en ondersteu- dithy
,
nlng, maar zij is eigenlijk voor hem tagonisten (Duska Sifnios en Germinal
meer geluidsdecor dan muziek. Het Casado) en een als amorphe (gemaskerU)kt dan ook niet toevallig, dat hU zich ?de) groep behandeld corps de ballet.
geheel speelt zich ai in een diepe
soms bedient van electronische en con- Het
z.
schuin oprijzende hoge wanden.
crete muziek, die een ideale klankde- put
fHet met
coratieve functie vervullen kan. Maar te is niet. moeilijk er de bedoeling in
dat ls per saldo hetzelfde als decors f herkennen: de groei van de veel gegebruiken. Ruimte laat zich ook vormen lede materie ln haar verdeelde oerstaat
haar opgang ln vol bewustzijn van
met Indifferente dingen als gordijnen, ,zttot
menselijke
wier wil op één
en
als
het
alleen
maar Ldoel gerichtelementen
om de relatie tot tijd,
relatie, :men kunnen is. De protagonisten zou
zien als de verbeelding van
ie geprojecteerd wordt ln ruimte en '
de Eros, de drijvende kracht van al het
gestalte oftewel gevormde materie
waarin de Geest zijn plan
dan kan men van muziek afstand doen. creatuurMke,
7,
Het zou van Béjart niet behoeven te voltrekt. Tegen het slot bestormen af die
elementen
de muur van hun kuil om bobevreemden, zo hU tot ballet zonder 7ven ln
het licht te triomferen.
muziek kwam, al was het maar voor
een keer, bH wijze van ontwikkeling in
Het is prachtig bedacht en het levert
extremis. Voorlopig kan men die ont- een meeslepend
schouwspel op, schoon
wikkeling Inderdaad nog moeilijk an- soms door herhaling
letwat te lang valders zien dan als een uitzonderlijkheid, i,lend. Maar het blijft een
want het'is de vraag of muziek toch niet nen de grenzen van het schouwspel binna en het hier.
In een wezenlijke relatie tot de dans- Het
is
1
hemelbestorming, die blijft
kunst staat, of althans een overdracht»- Ksteken een
op de bovenkant van een muur.
functie tussen de visuele beweging en Per
]
saldo kan.
mens niet hoger
de toeschouwer-toehoorder vervult, die aspringen dan zijn een
polsstok lang is. Icarus
zich om psychische redenen niet duur- is
|,
niet In het hart der mensheid binnen
zaam laat wegdjferen. Men moet echter gedrongen
omdat hU vloog, rur omnooit voor onmogelijk verklaren wat nog <jdat h(J viel. Wat aan
het xuivere denken
niet bewezen ls, zeker niet bH een ln In
|,
tün ongebreidelde vlncht is voorbezo hoge mate door het genie der crea- thouden
kan wellicht in de sfeer van hanbezeten man als Béjart.
delen en doen toch nooit anders dan ia
niet van eenzijdigheid is vry te pleiten. tlvlteit
gelijkenissen, In indirecte beelden gesugIn het eerste hoofdstuk b.v. dat een
gereerd worden.
bepaling van de didactiek bedoelt te
geven, komt hoegenaamd niet uit de
Men zag als inleiding ln dit programverf wat hier allemaal aan vastzit In
Wat hiervan zt), het staat bulten kijf ma het ballet „Divertimento"- dat la
het tweede hoofdstuk, over „het lerende
dat Béjart als e«n waarachtig danskun- Brussel nog maar een enkele keer verkind", mist men node een royale be- stenaar
In deze „Suite Viennolse" geen toond Is maar ln de afgelopen zomer la
lichting vanuit de bestaande leerpsy- onmogelijke
poging heeft ondernomen het Theitre des Nations te Parijs furore
chologieën.
om abstracte ideeën uit te beelden, doch heeft gemaakt. Het Idee ia van Béjart
De vraagstukken van constructit, wel degelijk bestaan tot uitschijning en Patrick Belda, welke laatste sedertconfessionele of interconfessionele school laat komen en derhalve echt danst. Nu dien de troep verlaten heeft De muziek
soorten slagwerkinen van stadsscholen, met name de bei- men de realisering van de gehele con- wordt op velerlei
ceptie heeft gezien, lHkt het toch wel, stnimenten geslagen door Fernand
de laatste, hadden, eenmaal aan de or- dat het oudste van de drie episoden, Schlrren," Vlttorio Biagl en Daniël Lamde gesteld, een veel grondiger behan- het Webern-ballet, dat dus nu „THd" bo. de choreografie wordt ln haar vernummers geïmproviseerd
deling vereist; het hoofdstuk over de is geheten, Béjart's evolutie in de Do- schillende
ven omschreven richting het meest ty- door de leden van de troep. Het is een
schoolinrichtlngsproblemen onderschat peert en hem ook
het verst voortge- in hoge mate amusant geval, dat op zijn
0.1. schromelijk de pedagogische bete- schreden laat zien. Het wordt met enig manier laat zien hoe dans ontstaat
uit
kenis van het leermiddel: wat gezegd voorbehoud gezegd, omdat het Webern- het samentreffen van stilte en klank,
kwestie van herzien was, van ruimte en tijd bH de vooronder!
wordt over de cultuur en het vormings- ballet een beide
terwUl de
andere balletten nieuw stelde aanwezigheid wel te verstaan van
ideaal van de middelbare schooi is waren
en misschien ook nog niet zo de corporele materie, het bewuste lichaam, dit sanctuarium van de in dans
boeiend om te lezen, maar blijft toch goed zaten als het oudere stuk.
levende en spelende mens. Hoe gelukkig
veel ln het vage en komt 0.1. onvoldoenMaar er ls toch wel een andere s £ e £
dat de zo lange eeuwen inde los van voorbije cultuursituaties en "reden aan te voeren voor de grote tuïtief
ervaren
van zulk bedrijf
Indruk, die Juist dit ballet „THd" zijn doelgerichtewijding
opvoedingsdenkbeelden.
bevestiging heeft gemaakt. Het ls volmaakt abstract, het kregen van de
heldere soldaat van Sint
WU hebben naast waardering ook veel wordt gedanst In de onbepaalde ruim- Ignatius, die Pierre
Teilhard de Chardin
te van zwarte gordijnen in witte en ls geweest
kritiek geuit. Met dit laatste bedoelen
En hoe merkwaardig ls dan
zwarte
en
trainingspakken
op
een
mudie functie van het theater
wU allerminst aan te sporen het boek ziek, die geen enkele associatie met wel
voor
onze generaties
als het
dan maar ongelezen te laten. Integenwelke begripsmatig te onderkennen u in zijn beste Inzonderheid
momenten tot zulke gedeel. wy bevelen het ledereen, die met
emotie dan ook opwekt. Het ls een dachten kan Inspireren,
muziek
die
zichzelf
bijna heeft opgehet middelbaar onderwijs te maken
heven bi} een ballet, dat zichzelf evenOm ten besluite tot een gewone werkeheeft, ter lezing eii bestudering aan.
eens bijna heeft weggewist. In de lijkheid terug te keren:
de muzikale proOok .de door ons becritlseerde delen benegatie der klinkende materie blijkt grammatoelichtingen
worden ln de Mondan toch
nogal paradoxaal
vatten veel. wat het denken over de prode naie met roerende zorg in twee talen gerelatie met de visuele materie, de re- geven. Dit wil zeggen,
blemen kan stimuleren. WU hopen daarde Franse
latie tussen muziek en dans. die van tekst uitstekend ls, maar dat
Nederlandse
bij dat de collega's-leraren er zich niet
nature gegeven ltJkt. In beide soorten vertalingen kreupel gaande
tot het onherdoor zullen laten afschrikken, dat ztJ
van beweging speelt de stilte met als kenbare toe.
ls ook weer zo ln het
Dit
parallel
de
stilstand
een
integrerende programma van deze balietvoorstellinnogal eens een veeg uit de pan krijrol. Wanneer er lets klinkt, is daarin
doch de vertaling van de Franse
gen.
de uiterste concentratie van alles wat philosoflsche citaten is in onberispelijk
E. PELOSI S.J.
er klinken kan bereikt. Met de bewe- Nederlands. Het ls dus mogelijk in
de
ging is het niet anders. Het gedach- Monnaie lemand te vinden die Nederheeft
tenpatroon
diepste
de
verdichlands
kent
de
1) Uitg. J. J. Romen
Wat let
directie dan?
en Zonen,
ting bereikt, 1 en het merkwaardige
Roermond-Maaseik, 1961.
verschijnsel doet zich daarbij voor,
LEO HANEKROOT.
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Een nieuw boek over het
Middelbaar Onderwijs

De

'

BRUSSEL, Jan.

reeds heeft Maurice Béjart het plan
opgevat een balletsulte te maken op
atonale muziek van de Weense school.
In het voorbije seizoen is echter slechts,
één van de drie balletten, die de suite
moest omvatten, voltooid. Het was gesteld op de Sechs Orchesterstilcke op. 6
en de Fünf Orchesterstilcke op. 10 van
Anton Webern en het vertoont aldus In
zijn opbouw zelf een tweedelige suite.
Thans heeft Béjart de totale conceptie voltooid en in de Monnaie voor het
voetlicht gebracht onder de titel „Suite
Vlennoise" met decors en costuums van
Bernard Daydé. Béjart omschrijft de
„Suite Vlennoise" als een ballet in drie
episoden en h|j laat nu in het programma zien, welke de gedachtenwereld is,
waaruit deze drie balletten te voorschijn
zijn getreden. Het zijn de begrippen
Ruimte, Tyd en Materie, die de grondslag yan deze abstracte danskunst vormen. De eerste episode op de idee
Ruimte is gezet op de Fttnf Orchester-

1

wordt men gewaar dat
Breitner fotografeerde als schilder, dat hU de magie van de camera obscura aanwendde zowel
om van alles te experimenteren als om
het meteen voorbije moment uit het leven te grijpen en als geheugensteun te
bewaren. Juist omdat hl) grote ernst
maakte met het schilderen, 10 moet
men geloven, liet h|| het moderne registratiemiddel niet onbenut. liy fotografeerde bij wijze van speciale repetitie om bi] de première zo goed mogeder koos hU de tnirhtuhorh en in de lijk voor de dag te komen.
voorkomende gevallen gal hU het schilHENK SUÊR
derij een achtergrond mee van nog een
andere foto of 10 maar leta willekeurigs
als bijvoorbeeld sneeuw. Viel htm een
houding op van een arbeider, hU fotoEen van de tientalten foto'» die
grafeerde hem en verwerkte hem in
Breitner maakte van de bouwput
een gewijzigde situatie op een schildevan het- Centraal Station, en die
rij. tussen de zware walmen van ren
hebben gediend bij het tot stand
stoommachine. Breitner trok gewapend
komen van xyn bekende schildemet fototoestel en gevoelige platen in
rt van de bouwput. AU foto slecht
Hendrik Breitner, de mee- weinig schelen, nam hU genoegen met alle vroegte met de artillerie
naar de
van kwaliteit, maar alt „voorstuslepende schilder van het Am- een donkere, onderbelichte
als
duinen
en
plaat
met de huzaren naar de bosdie"
heel bruikbaar, zoals het hiersterdam rond de eeuwwisseling, hi) maar de
van
een karakteris- sen. II(J kiekte ze in alle standen, zo
lUnen
gereproduceerde schilderij teel
's in een heel nieuwe rol ontdekt. tiek beeld, een
b\j
speciale pose te pakken snel als de techniek hem toestond. Kiy
aantoont.
Op zijn eindeloze zwerftochten door de had.
gebruikte van zijn foto's wat h|| wenste,
stad die hem gegrepen had. torste hij
waarschijnlijk vaker nog dan tUn
schetsboek, een fototoestel. Hij fotografeerde soms als een bezetene. En zijn
opnamen had hij om zich heen gespreid
In zUn atelier als hU schilderde.
Dit mag men althans afleiden nlt de
Nauwkeurig ls de overeenkomst tusverzameling van ongeveer tweeduizend
fotonegatieven van Breitner die aan het sen de foto's en de schilderijen van de
en ook van sommige
lirht is gekomen. Ze benint sinds kort Kimono-meisjes,
Bij een van de gefotografeerde
bij het Iturean voor Kunsthistorische naakten.
meisjes ligt een popje op het kussen:
Documentatie in Den Haag. Na de dood
van Breitner heeft zijn vrouw Marie de op het schilderij eveneens. Alleen bij
foto's en negatieven die zi| vond ge- het weergeven van het bloemenpatroon
schonken aan de kunsthandelaar J. Sle- van de kimono ging Breitner subtieler
te werk. Heel goed mogelijk is het dat
den burg. Ilij heeft er geen ruchtbaarheid aan gegeven. Wellicht vreesde hij de nog niet-geziene negatieven meer
dat de grote reputatie van de meester van dergelijke precieze overeenkomsten
deuken zou oplopen als men vernam aan het licht brengen.
Maar nu al ziet men dat hij allerlei
dat Breitner bij het schilderen co kwistig de fotografie te hulp riep. Overigens vrouwenmodellen in zijn tuin voor zijn
wisten schilders als C. J. Maks en Kees lens heeft laten poseren en dat hij die
Verwey dit wel; men \lndt het ook In compleet met de bijzonderheden van
enkele hoeken vermeld. Toen de toon hun omslagdoek verwerkte in schilderijen. Paarden, de tobbende zwoegers
van de beer Siedenburg onlangs de beschikking kreeg over de onthullende zo goed als de glanzende dieren van de
collectie, meende h(j dat in dit geval cavalerie, heeft hij gefotografeerd waar
z» ontmoette; touwende, heiende ar*wü kt aamheid misplaatst was. H(j hJJ
droeg de tweehonderd afdrukken en beiders bij de heistelling en de stoomtweeduizend negatieven af aan het Bik machine eveneens, en men kent ze terug van zijn beroemde schilderijen, in
reau voor Kunsthistorische Documentatie. Dit zal nu enige orde gaan schep- dezelfde houdingen, met soortgelijke enpen In de collectie. Het «vil een boekje tourages. HU lag achter bruggen op de
uitgeven waarin een grote serie foto's loer om de „waspltten" met hun baaien
rokken, hun witte schorten en mandjes
wordt gepubliceerd met de reprodukti«* van de schilderijen waarop se beaan hun arm te fotograferen. Hij klom
op verhogingen om een bouwwerk of
trekking hebben.
een straatje vanuit hlle hoeken vast te
De Breitner-foto's zijn ln verscheideleggen. Kortom, de serie fqto's van
ne opzichten opzienbarend. Er is al ge- Breitner geeft de hartstochtelijke, fel
suggereerd dat door deze vondst Breit- geobserveerde wereld van de schilder
ners aureool zou verbleken. Alsof hij nu weer.
zou behoren tot de rangorde van de
broodschilders die «ran ansichtkaarten
Italiaanse havenplaatsjes conterfelten in
wit-rood-azuur. Inderdaad ls de gelijkemaar rangschikte allen naar i||n eigen
nis tussen tal van foto's en schilderijen
visie en naar het moment dat h(J misschien niet gefotografeerd, maar wel
frappant. Hoewel de niet-afgedrukte neToch is de overeenkomst zelden zo di- op z(jn netvlies of la zUo gedachten had
gatieven nog maar nauwelijks bekeken
zön, blijkt uit de ongeveer tweehonderd rect en m bijna-totaal als bU de Kimogeregistreerd.
afdrukken dat hij bij het schilderen no-meisjes. Tientallen foto's maakte hU
vaak gebruik gemaakt heeft van de van de bouwput van het Centraal Stapaarsige, bruinige foto's die hij had ge- tion. niet éta geeft helemaal hetzelfde
nomen. Men vindt cr tientallen van de beeld als ztyn schilderyen. Hoewel hU
bouwput bQ het Centraal Station, van daarvoor, In een heistelling moest klimgrachtenboeken, van de Teertuinen, van men, kon hij onmogeiyk het gehele
Bö het bektfken van de foto's wordt
huzaren op oefening, ook veel foto's beeld In itli lens opvangen. Het is zrifs het grootse talent geen
ogenblik ontluisvan de Dam met de paardetram, van twijfelachtig of hU riet ztyn oog hetzelfde Kimono-meisjes, van naakten, de de beeld zag als hU na vanait zün ge- terd. Juist van Breitner niet, de man
Nederlandse boekenmarkt wordt
bedrijvigheid langs de kaden etc. En kozen gezichtspunt op het schilderij wiens schilderden „kleurenfanfares" 2(jn
bepaald niet overstroomd met didactische literatuur, zeker niet
genoemd, die in dreinende, druilende,
met betrekking tot het
morsige kleuren Amsterdam te voor- baar onderwijs. Daarom ookmiddeltrekt
schijn haalde zoals niemand het ooit ge- een publikatie als het recente boek
ilen had. Hij voelde dat zijn razende van prof. N. Perquin, Algemene Didactiek speciaal ten behoeve van het midpenseel nog maar nauwelijks kon weerdelbaar onderwijs 1). terstond de aangeven wat hU met zijn gulzige zintui- dacht van alle bij «fit onderwijs geïntegen had opgenomen, laat staan de toen resseerden. Met hoge verwachtingen
hebben wl) dit boek ter hand genomen.
heel gebrekkige fotografische middelen. Ten dele
zUn deze verwachtingen verScènes konden hem pakken en doen fo- vuld, ten dele ook, en op niet onbetograferen, maar pas In de geschilder- langrijke punten, zijn wH enigszins teleurgesteld. Bevredigd zijn wy door bede uitvoering perste hij al zijn indruk- paalde gedeelten,
die meer onmiddellijk
ken samen. En de zwijgzame Breitner op de concrete praktijk van het schoolbarsf.e van de Indrukken. De straten leven gericht zQn. Yvy denken aan de
hoofdstukken over de leerimpulsen, de
overvielen hem er mee: de bouwwer- remmingen
bij het leren, de hulp bij het
ken waar hij moest sjouwen door de leren, de techniek van het onderrichten.
modder en de slierten rook, de kerels Duidelijk is daar de man aan het woord
die enerzijds een lange ervaring met
die hem opzt) duwden, de schelle stem- jeugd
en onderwijs achter zich heeft,
men van de volksvrouwen de vloeken- anderzijds zijn didactisc 'i handelen
vande huzaren op een mistige morgen. Zó uit bepaalde pedrgogische beginselen
consequent opbouwt. De beginnende leheetbloedlg, ruw en eeltig springt dit raar
vindt hier tal van nuttige en goed
alles uit zijn schilderijen.
Niet om doordachte aanwijzingen voor zUn eerste
niets laten zij zich zo bar slecht In entree in het beroep; ook de reeds langer in de praktijk staande collega echzwart-wlt reproduceren.
ter zal van menige opmerking nog groot
Toch Is het een hoogst boeiende er- voordeel kunnen hebben.
varing de Breitner-foto's te zien. WeiniAndere gedeelten kunnen ons minder
ge zijn zo grafisch scherp en helder als
zonde, moeite komen de schilderijen In heeft weergegeven. Mrn kan nagaan de foto's van Jacoh Olie, die al vóór bekoren. Niet dat ze de moeite van
herinnering die relijke taferelen uitbeel- dat h(j nit een aerfo foto's die vanuit Breitner en een aantal Jaren gelijk met het kennisnemen niet waard zijn. al was
den.
allerlei gezichtspunten genomen zijn hem, het wereldstad-wordende Amster- het alleen reeds om attent te worden
op de vele problemen, die er soms op
een eigen totaalbeeld heeft gecompodam in alle hóeken vastlegde. Maar
Bewaarde schetsen met zwart krijt neerd in zijn atelier. Zo zijn ook over- waar Jacob Olie zich de tijd gunde voor puntige wijze worden opgeworpen en die
doordenking en althans beiQa er als om aan te tonen dat hU bij eenkomsten tussen het beroemde schil- zijn houten-kast-met-statlef een gunstig dringend om van
een oplossing . vrahet voorbereidende werk ook veelvuldig derij met de paardentrams op de Dam plekje te zoeken en mensen (liefst ken- naderingen
gen: er blUft nog veel te doen in ons
de traditionele weg volgde. Maar Is er en verschillende foto's 'treffend. De nissen en familieleden)
tot vele seconniet een opmerking van Breitner over- paarden hebben dezelfde houding, maar den bewegingloosheid te dwingen, ging middelbaar onderwijs! Om deze reden
geleverd waaruit blUkt dat hU zichzelf op het schilderij (om maar een voor- Breitner doorgaans veel onstuimiger te mogen wö de schrijver dankbaar zUn,
eens nadrukkelijk onze
een weinig bekwaam tekenaar vond? beeldje te noemen) hebben het witte en werk. HU was Amsterdams candid-fo- dat hij weer
aandacht op deze probleemgebieden vesDe
hand van de fotografie het donkere paard van plaats verwis- togiaaf, de fanaat van de snelle shot, tigt. Ons bezwaar is echter, dat hö soms
heeft h|j zeker dankbaar aanvaard. lIU seld. Steeds weer zijn de overeenkom- knip, voordat het ene, unieke moment te weinig toekomt aan een adaequate
moet als een razende gefotografeerd sten beperkt. Heeft hU aan de ene foto verloren was. Onbespied- moesten de analyse van de problematiek en dat
hebben en vaak genoeg kon hem de het model ontleend, van de andere nam mensen zich wanen. De levende situa- zlJn voorstelling van de zwakke kankwaliteit van de opname betrekkelijk hij de houding over, van weer een an- tie mocht niet verstoord worden. Alle ten van onze onderwijssituatie dikwijls
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8 LESUREN TEKENEN
De lessen worden op één dag gegeven.
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PIUS XII COLLEGE
(H.B.S.

-

EN

vraagt per 1 september 1962, wegens uitbreiding van de school met vtjf klassen, LERAREN

•I
£21

(per 1 september 1983 volledig
rooster; t.z.t. benoembaar aan de

Middelbare

Handelsavondschool

FRANS
SCHEIKUNDE

volledig rooster
12 lesuren

GESCHIEDENIS

•
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21 lesuren
20 lesuren

Belangstellenden kunnen ook solliciteren naar een

gedeelte van het beschikbare aantal lesuren.
Ecncezinwoningen zijn beschikbaar.
Deurne heeft uitstekende tre'nverbindlneen met
Eindhoven <18 min ). Venlo (23 min.) en Helmond
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Sollicitaties te richten aan het dagelijks bestuur
van «Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant", Boerhaavestraat 71 te Tilburg (a.u.b. duide-
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lijk adres vermelden).
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hulststraat 101, Amsterdam. Telefoon 030-73M43.
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o£| vliegreizen o.a.

Ur* K.L.M.,
SPANJE

-

Sabena

Mallorca, Sltges, Calafell,

Malaga, Torremolinos

PORTUGAL Lissabon, Estorll
Caprl, Viareggio, Rimlnl,
ITALIË
Sardinië, Rondreis
UOECjjOSLAVIE
Montenegro, .Du-

-

if\-

-

brovnik.Plitvice.Crlkvenlca, Rondreis

Athene, Rhodos,
GRIEKENLAND
Rondreis
FRANKRIJK Nlce, Corsica
NOORWEGEN
Bergen, Voss,
Bulken, Rondreis
MAROKKO Tanger
Tevens zeer voordelige reizen perchartenrttegtulg,
om. naar Mallorca ka f 360
-
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het fonkelnieuwe
<oef'*ti»che maandblad Postiljon (waarde f5.-\. Elk seizoen
Hl C&Jfefa&Sa ISlüsg de enorme NRV-gids

\T t

vakantie

CtfffiunÈ:
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Groenezijde 250 's-GRAVENHAGE
5-Jarige H.B.S. A en B voor Jongens en meisjes
Telefoon 66 65 93
-

le^

en

ü

vraagt wegens uitbreiding per 1 sept. 1962

mogelijk-

"

'

meef

°

Ver

26—33 uur
14—17 uur
17 uur
10 uur
AARDRIJKSKUNDE
26 uur
GESCHIEDENIS
13—16 uur
WISKUNDE
33 uur
NATUURKUNDE
10 uur
(eventueel te combineren met
een aantal uren wiskunde)

|.>
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JONGEREN 17—50 7AAR
Van de zomer naar Luxemburg, de Belgischs Arden,
nen. de Vogezen, Tlrol. de Beierse Allgïu of Zwitser,
land? De Katholieke Vakantiehuizen en Jeugdherbergen Centrale gaat er heen.
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Karwendelgebergte
Toto Oostenrijks Toerist en verkeersbureau

dagen f 85.—f 155.-.
e

<
Grstts
deelname voor elke 100 Inschrijving.
Vraagt de geïllustreerde buitenlandfolder K.V.C.
}
Nachtegaalstraat
60 bis
Utrecht
Telefoon 0 30—20756.
-
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modern, hoe veelzijdig de NRV Isl Vul
snel de vakantiecheque In. Oan leest

duizenden

met
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arfries

leden(lidmaatschap
slechts f. 5.50 per
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MflP.ÉGOLLEGE
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naam"

rog 12 andere voorrechten voor NRV-

jaar-abonnement

vJW.3-IlfflSH

T\/S

J

voor NRV-leden een

Herengracht 437 (bij Koningsplein) Amsterdam
Telefoon 243183

VAKANTIE-CHEQUE

5850

Xi

voor de NRV Vakantiekrant 1962. Uitknippen, «l
opsturen in open enveloppe met 4 ct. postzegel ?!
aan NRV. Postbus 154, Den Haag.'
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30 uur
TEKENEN
De mogelijkheid is aanwezig te solliciteren
naar een geringer aantal uren dan hierboven
vermeld.
Aan woningzoekenden wordt de grootst mn
gelijke medewerking verleend.

UW
VACANTIE
IN

1

N.V. RESEARCHLABORATORIUM
Dr. C. JANSSEN

|

1

BZERSE (België)

(nabij Turnhout op circa 30 km
van Tilburg en Breda)
vraagt voor onmiddellUke Indiensttreding

2 Ir. of Dr. of Drs.
in Scheikunde

i-J-i

Vooi inlichtingen betreffende
het
adverteren

HEILIG LAND REIZEN

in de rubriek

VOORJAARSREIS. 25

voortgezet met:

april tm. 8 mei & f 1.535.-.
Max. plm. 30 personen (16e nationale bedevaart)
ZOMERREIS, 28 augustus t.m. 10 september & f 1.325..
Max. plm. 75 personen (3e interkerkelijke chartertocht)
(In samenwerking met de geestelijke verzorging van de
Nederlandse strijdkrachten).
Zéér luxe uitvoering, hotels de luxe en eerste klas. Alles, dus ook verzekering, visakosten, excursies, bij de prijs inbegrepen.
Uitvoering in samenwerking met de Raptim.
Nadere inlichtingen: Bureau voor Nationale Bedevaarten naar het H. Land.
Missiehuis St. Theresia, Boxtel.
•

«

2 Ir. of Dr. of Drs.
in Scheikunde

I
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met ervaring
voor de afdeling spectrofotometrie.
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Op het secretariaat van de Katholieke Jeugdraad
roor Nederland te Utrecht wordt gevraagd voor
zo spoedig mogelijk

••

22.13.5
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De Span|e-epeclallaten
bi] uitstek.
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Bdg Rijn
Bdg Beieren
BdgHsrz
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Spanje,

Ceintuurbaan 410, Hoorn. Breed 25
H 9 Amsterdam,
Haarlem, Koningstraat 44, Alkmaar, Koorstr. 19
•

_

—

EH

\

,

of naar Zwitserland? Kiest u maar... uit Vul nu onderstaande bon in en zend deze aan ons H
meer dan 130 aantrekkelijke mogelijkheden!'DE MAGNEET' n.v„ het toe. U ontvangt dan omgaand onze nieuwe, fraai H
|f| ""bureau met de grootste aantrekkingskracht, garandeert u een onvergete- geïllustreerde reisgids.
vakantie.
,
dg Luxemburg f. 123.- Bdg Odenwsld f. 100.- 10 dg Zeil a See (.lii.' ■"«««■■■■»T»TT
JlFIT H} IJ 3
6dR Rijn
87.50
10 dg Sslzb.lsnd
130.Bdg Titol
jLLIIPi ilii
160.i
1
<AiN
MftSjn'i 7dg Zwsrte Woud 147.30 Bdg Zd. Limburg
10 dg Gsrdsmeer
133.165...
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Nadere Inlichtingen, zo gewenst, te bekomen
bU Dr. C. Van de Westeringh, Achillestraat
130, BREDA (Telefoon 399.15 na 19.30 uur).
Brieven met uitgebreid curriculum vitae wor
den ingewacht b|j de Personeelsdiensten,
Statiestraat 82, TURNHOUT (België).

ressanleloldergrstls.Vraag

wende men zich tot dc
advertentie-afdeling van
de
rijd-Maas bode-Pers,
73,
N.Z Voorburgwal

Amsterdam. Tel

met ervaring
als leider van een werkgroep in'df
afdeling organische scheikunde
en

De pest bezorgt U een keur
van enze gespecialiseerde
IberiC reizen. (tS en 20 da- ;
gen). U ontvangt de Inte*

„De
Wi] JeWereld
in"

■et de Paters Assumptionisfen naar Jerusalem

•nze succesvolle VLIEGREIZEN worden

EN
ANDORRA

1

Sollicitaties te richten aan het bestuur der
Stichting „Thomas More"; inlichtingen bij
de directeur.

SPANJE,
PORTUGAL,
MAROKKO

S

Sollicitaties met opgave van genoten opleiding, ervaring en referenties, alleen schriftelijk, te richten aan de directrice, mejuffrouw
rar. M. H. Walhain, Nassauplein 28, Den Haag.

REIS- EN PASSAGEBUREAU
VAN OPPEN & CO. N.V.

GRATIS

GRATIS

voor het geven van de lessen sociale
psychologie (ca. 6 uren per week).
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te Den Haag, vraagt een
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Stuur onderstaande bon In an u ontvangt omgaand ona rijk geïllustreerd reisprogramma
geldig 1 april 1 november 1962

KATHOl'Fr -OdALE ACADEMIE

•

Oa Ultstuifrelsgids

Da Uitstuifraisgids
Da Ultstylfralsplda

Da Ullstulfraltglds
Da Uitstalfraltgld*
ligt klaar voor alle ongehuwde R.K. Jongt Mwm
tuseen 17-90 Jaar. Gratia gids bt] De Uitstuif, Joh. Ver-

■door de relabur. van Llaaone Lindeman,
HMüller en Co, Ned. Reisver., Ruyi tt Co.

Het bestuur van de

•

Da Uitstuifreisgids

Naar Oostenrijk:
Naar Italli:
Naar Spanja:
Naar Naorwagait:
Naar Zwitserland:

over komplete

v

THOMAS

Duitsland:

Naar

li
ff

Waarom NRV hotels? Zijn gezellig, goed en besparen geld. ( Kies b.v. in Zwitserland uit 5 prachtig
gelegen hotelsl). Waarom Service Centres? Om ute
helpen. In de Service Centres staan NRV-vakantiesP ecialisten klaar om uw vragen te beantwoorden, u
waardevolle tips te geven. Wilt uer meer van weten?
Zend vandaag nog uw vakantie-cheque uit deze advertentie

'

(4 min.).

r

uw vakantie in stijl 1962
NRV hotels en
ServiceCentres (nieuw!)
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■trein) worden U gaarne verstrekt door
■n.V. Ned. Inveaterftnfi-MU-, CampanulaMatraat 18, Den Haag (tel. 070—37.19 12) an
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21 lesuren

BIOLOGIE
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■Levante

M.M.S.)

te Deurne)
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of LERARESSEN' voor:
NEDERLANDS
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een luisterrijke omgeving (a.
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voorjaar
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■vroeg begint).
■lnl. en uitv. folder over het Ned. BungaHlowpark „Parco dclli VUlette" te Sestrl
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Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen
te zenden aan de secretaris van het
Curatorium, Willem Il-straat 47—49,
Tilburg.
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100.-

163.130.-

Treinreizen
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Udg Msllorca
l3 dg Menotcs
13 dg Mslsgs

w

Bdg Lshndsl
Bdg Vogezen
10 dg Tirol

100.-

f. 330.443.473.-

Jongerenreizen

.

10 dg Ital. Riviits
10 dg Gsrdsmeer
10 dg Adr.kust

12/14 dg Gardsra. v.s. 210.12 dg Ital. Riviirs
243.12 dg Lido di Jesolo 240..

(.

270.243.233.-

10 dg Oostenrijk
10 dg Levico
10 dg Gsrdsmeer
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H Zend ons gratis uw reisgids 1962
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een bureau-secretaresse llllllllllllllllilllllllllM
die zelfstandig kan corresponderen, notuleren bi;

vergaderingen en verder alle voorkomende bureauwerkzaamheden zelfstandig kan verrichten. Zij
moet tevens onder supervisie leiding kunnen geven
aan het administratief personeel.
Prettige afwisselende werkkring en
goed salaris. Vakantietoeslag, aantrekkelijke spaarregeling en vrije
zaterdag

■■■■

BlariacumcoHege

•
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DOCENTEN voor:
Nederlands
14 al 6 uur
Natuurkunde
7a 8 uur

Middelbare schoolopleiding, grondige ervaring en steno en typen
Minimum leeftijd 22 jaar

Schriftelijke sollicitaties waarin vermeld worden
personalia, opleiding, ervaring, referenties etc. zo
spoedig mogelijk te zenden aan de Secretaris van
de Katholieke Jeugdraad voor Nederland, Stationsplein 15 bis. Utrecht.

Blerick/Venlo

J

eventueel te combineren met ca. 15
lesuren natuurkunde aan het St.
Thomascollege te Venlo
Sollicitaties zo spoedig mogelijk te richten aan de
Vereniging voor Middelbaar Onderwijs in Limburg.
Reubsaetweg Hte Sittard.
■
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Hertog-Janeollege

Gevraagd per 1 september 1982
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Groot Engels Reisbureau vraagt
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Sollicitaties te richten aan het daaeliiks bestuur
Ondfwif. in Nnnrt b™
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Nieuwe ontwikkeling van

P.T.T. komt met
nieuwe telefoon

telefoons:

drukknop

P.T.T. hoopt binnen afzieneen nieuwe telefoon
uit te brenfen, aan de ontwikkeling waarvan thans nor In
samenwerking met de fabrikanten
wordt gewerkt, liet model ia! niet
veel afwijken van het huidige toestel, maar wel tullen de nieuwe telefoons een lichtere tint krijgen. Een
nieuw snufje aan het toestel tal tUn
dat de abonné telf met een simpel
de i;elu!dssterkte van de bel
an regelen,
variërend van een
vriendelijk getingel tot een doordringend geschel. Technisch stuit het
toestel nog op enkele moeilijkheden
omdat de P.T.T. uit bedrijfseconomisch oogpunt de eis heeft gesteld
dat de inwendige onderdelen van de
oude en de nieuwe telefoon, toveel
verwisselbaar
mogelijk
onderling

De

„bokkepoot”

Salletje

transistor

Het drukknoptoettel, waarmee op het ogenblik in RU*tc(/Jï. Geëxperimenteerd
wordt en dat „op den duur" het toestel met klettchijf zal gaan vervangen.

Telefoons zijn voor P.T.T.
„hoorntjes des overvloeds”

Toestellen mèt en zonder hoorn;
keuze uit tien modetinten
(Van onze Haagse redactie)

dellen beperkt houden omdat dat uit h
oogpunt van economische bedrUfsvo
ring het beste is. In het buitenland is
men in Nederland wel men
daar wat gemakkelijker mee omdat
die indruk zou kunnen krij- de telefonie
daar soms in handen is van
gen, moet men toch vooral particuliere ondernemingen". Deze fabrikanten hebben er dus belang bU een
niet denken dat het laatste snufje nieuwe
vraag te scheppen door met een
nieuw
mrdel te komen. Maar P.T.T. is
op het gebied van telefoons is, dat
daar wat voorzichtiger in. „Allereerst
er nu naast de traditionele zwarte, moet
worden nagegaan of een nieuw moook moderne witte toestellen zijn. del toestel technisch ln orde ls", zegt
heer Kuin en wanneer de P.T.T. iets
Een kijkje in het buitenland maakt de
„technisch ln orde" bevindt, betekent
al gauw duidelijk dat er zowel op het voor de fabrikant dat zijn produkt
technisch gebied, als in de vorm- welhaast technisch volmaakt moet zijn.
P.T.T. is op dit gebied uiterst begeving en de kleurenkeus een keur Want
dachtzaam en gaat niet over één nacht
van mogelijkheden is, die hier nog Ijs. Zelfs al zou men als abonné met een
toestel dat men op de kop
onbekend zyn. Er bestaan toe- buitenlands
heeft weten te tikken bij de P.T.T. aanstellen waarop de nummers wor- komen met de vraag het even te willen
dan wordt dit nog geweigerd,
den ingedrukt, in plaats van ge- aansluiten
ook al weer voor de voordelige unifordraaid; er zijn telefoons zónder miteit. Wat niet wil zeggen dat iederéén
ook een door de P.T.T. geleverd toehoorn en toestellen met alléén nu
stel thuis heeft staan....

Hoewel

maar een hoorn en daarbij heeft
men dan nog soms de keus uit
een tiental kleuren, variërend van
zeegroen tot hemelsblauw. Ook
in Nederland is er wat gaande.
De P.T.T. is de laatste tijd behalve met de witte telefoon ook
met het elegante, lichtgrijze
„drieling-toestel" gekomen, waarmee men gesprekken aan neventoestellen kan doorgeven en bovendien is er
zoals elders in
dit blad gemeld
een nieuw
toestèl in ontwikkeling. Toch kan
men op dit ogenblik nog spreken
van enige „achterstand" in Nederland, al hoeft dit niet al te
zwaar te worden opgenomen. Wij
verstaan elkaar door het zwarte,
traditionele toestel in het algemeen uitstekend en daar is hét"
toch in de eerste plaats om te
doen.
—

—

Tot de weinige niet Illegale uitzonderingen behoort het nieuwe laboratorium van de Shell in Rijswijk. Bil
wUze van proef zijn daar een aantal
„drukknoptoestellen"
geïnstalleerd, telefoons die in Neder-

zogenaamde

land en daarbuiten enkele Jaren geleden al zijn ontwikkeld, maar die nog
maar op enkele plaatsen in de wereld
zttn ingevoerd, onder meer (plaatseluk) in Amerika en ln Zweden. Nadat
Philips zelf ze al geruime tijd ln een
bepaald complex ln Eindhoven ln de
praktijk beproeft, is nu ook een buitenstaander ln deze gelegenheid gesteld. P.T.T. ts niet zó gebrand op
deze nieuwtjes, omdat zij, zoals gezegd. op het ogenblik haar handen al
vol heeft om de gewone uitbreiding op
te vangen. Zij verwacht door deze experimenten steeds meer aanvragen
voor deze drukknoptoestellen, terwijl
men er technisch nog niet aan toe is.
Anderzijds verleent de P.T.T. toch
haar medewerking hieraan omdat ook
zU nuttige ervaring opdoet en men
verwacht dat de draaischijf op den
--duurook ln Nederland Inderdaad vervangen zal worden door een drukknopsysteem. Prof. Ir. G. H. Bast. directeur-generaal van de P.T.T. zelf heeft
onlangs in een spreekbeurt voor de

zenden gesprekken die dagelijks in
:n centrale worden verwerkt kan dit
jen
groot voordeel zijn.
Zoals gezegd kan pas iedereen van dit
snellere systeem profiteren wanneer alle centrales zijn aangepast en voorlopig
zltn zelfs alle bestellingen van de PTT
voor nieuwe centrales of uitbreidingen
van bestaande apparatuur nog gericht
op het oude systeem. Het zal er op neer
komen dat op een gegeven ogenblik het
besluit wordt genomen een begin te maken met de vervanging door drukknopsysteem. In dat geval zal er bU vernieuwing een centrale komen waarop
door gebruikmaking van een aanpassingsapparatuur toestellen kunnen worden aangesloten zowel met een draaischijf «is drukknoppen. Ook de bezitters van de drukknoptoestellen zullen
ln dat geval nog even lang op hun verbinding moeten wachten als de kies-

schrUftelefoons

moeten zijn.

omdat zo'n centrale pas

op de nieuwe situatie kan worden In-

geschakeld, wanneer alle toestellen van
die centrale drukknoppen hebben. Zoals
gezegd: voor het gehele land genomen
een ingreep die tien i twintig jaar vergt
ook al omdat men wil wachten tot de
nu ln gebruik zijnde centrales voor een
goed deel afgeschreven zijn.
Overigens: ook voor de twee bedrijven die nu al drukknoptoestellen ln huis
hebben betekent het alleen maar dat
ZÖ Intern van de „versnelde verbinding"
gebruik kunnen maken, zelfs al zijn hun
hulscentrales aan het nieuwe systeem
aangepast. Voor uitgaande gesprekken
moet immers gebruik gemaakt worden
van de „openbare" centrale.
Voor de hulstelefoon ls men ook overigens onafhankelijk van de PTT. wat
betekent dat men daarvoor ook gebruik
zou kunnen maken van andere modellen,
die er bestaan.
Zo ls er enkele Jaren geleden al
door een internationale maatschappij
het gebied van de telecommuntcae, waarvan de hoofdzetel ln Zweden
is gevestigd, een zeer elegant telefoontje ontwikkeld, waarbU de gehele apparatuur ln de hoorn ia ingebouwd.

3?

bare tijd

Twee, moderne telefoons uit het buitenland. Hecht» een transistor-toestel, dat het
zonder hoorn af kan. Een ander toestel met moderne vormgeving houdt het meisje
in haar hand. De gehele apparatuur is in de hoorn ingebouwd. De kiesschijf zit
onderaan.
t

Het staat op de platte onderzijde, waar del

ook de draaischijf ls aangebracht. Het
gestroomlijnde model, dat ln diverse
zachte modetinten ls uitgevoerd, weegt
in z\Jn geheel nog minder dan alleen
de hoorn van ons Nederlandse toestel.
Zo'n „bokkepoot". zoals deze telefoon oneerbiedig genoemd wordt, heeft
ook de aandacht getrokken van de
bezoekers van „Het Prieel", het toneelstuk dat op het repertoire staat
van de Haagscne Comedie. waarin de
acteur Bob de Lange er een gebruikt.
HU was er direct enthousiast over,
maar ls tot de ontdekking gekomen
dat hö er voor thuis niets aan heeft.
Als huistelefoon mag hij overigens wel
gebruikt worden en ln paleis Soestdllk kan men dan ook to n handzaam
toestelletje vinden.
Een nog nieuwere telefoon van dezelfde fabriek is het „transistor-toestel", dat
niet zozeer afwijkt van het gewone mo-

al ls het grijs gekleurd en wat
meer gestroomlijnd
maar dat ongekende technische mogelijkheden heeft.
Deze telefoon is geen „oorzaak" meer:
een hoorn ontbreekt geheel en al by di<
apparaatje. Men spreekt rechtstreeks ln
het toestel, waaruit ook luid de stem van
de ander klinkt. Het aardige is dat men
zich een aantal meters van het toestel
kan verwijderen
bijvoorbeeld om iets
in een kaartenbak op te zoeken
terwijl men van daaruit de man aan de
andere kant van de lün van zijn bevindingen op de hoogte kan houden door
zonder stemverhoging
in de richting van het toestel te spreken. Hoewel
het goede gewoonte is dat wanneer de
een door de telefoon spreekt, de ander
zwijgt, houdt dit toestel toch rekening
met de mogelijkheid dat belde tegelijk
aan het woord willen zijn. Om spraakverwarring te voorkomen zorgt een magische balansschakeling er ln dat geval
voor, dat hU die het luidste spreekt ook
—

—

—

—

—

—

.

inderdaad aan het woord is. De ander
wordt dan gewoon ..weggedrukt", wat
ongekende mogelijkheden biedt bij een
ruzie per telefoon.
Omdat het ontvangen geluid versterkt
in het vertrek komt waar het toestel
staat kunnen meer toehoorders meeluisteren. In bepaalde gevallen kan dat van
groot gemak zijn en het is ook wel voorgekomen dat vier directeuren om het
toestel zaten geschaard bü een gesprek
dat van overzee kwam en dat voor allen
van belang was. Deze kracht van het
toestel is gelijk ook ztfn zwakte: zit men
met iemand te praten en is er een inkomend gesprek, dan hoort de bezoeker
misschien zaken die hem niet aangaan.
Het transistortoestel wordt dan ook ln
de praktik meestal gebruikt in samenstel met een gewoon toestel, waarheen
in dat geval een gesprek kan worden
overgeschakeld.
Zwart of wit, rwaar of elegant, transistor of gewoon, de telefoon is en
blijft „het toestel om geluld, bepaaldelijk de menselUke stem over te
brengen door middel van galvanische
stromen, die in geluidstriüingen worden omgezet", zoals ~Van Dale" het
nauwgezet omschrijft en als zodanig
neemt de belangstelling ervoor nog
steeds toe. In PTT-kringen verwacht
men dan ook dat het aantal telefoons
In Nederland ln 1970 al zal zijn verdubbeld, wat betekent, dat er dan
twee miljoen aansluitingen zullen zijn.

Verzuchtingen van een anthropoloog

De ontgoochelde reiziger
en san de voorvallen die hl) Opdiept uit

Claude Lévi-Strauss reageert op de
civilisatie met heimwee
Er ging iet» van ouderwetse grandeur
uit van de prachtige betimmering in
de raai en van de kostbare, in Teer
gebonden folianten, die in lange rtjen
achter de glazen deuren stonden van
imposante boekenkasten. Maar op een
van de kasten was een met de hand
geschreven

mededeling

opgehangen

van de volgende verbijsterende inhoud: ~Op straffe van ernstige sancties is het strikt verbeiden bladzijden
uit de archieven te scheuren voor persoonlijk of hygiënisch gebruik."

In Rijswijk hoeft men zijn
draai niet meer te vinden

Zön

de literatuur of uit zUn eigen ervaring,
die zijn betoog kunnen Illustreren.
Een duidelijk voorbeeld van nonconformlsme is de vergelijking, die
hij trekt bij de aanblik van het door
anderen zo geprezen Rio de Janeiro:
„De Suikeroroodberg, de Corcovado
en de andere, maar al te beroemde
fraaie punten, deden ml), toen ik per
schip arriveerde, denken aan stompjes, die willekeurig verspreid waren
over de vier hoeken van een tandeloze mond.
HU schrift crver de trots of liever de
arrogantie van de Mbay a-Indianen, die
zo groot was, dat er voor de Spaanse
en Portugese veroveraars aanvankelijk
niets anders op zat dan hen te betitelen
als Don en Dona. Sommige Mbaya-dames weigerden de vrouw van de onderkoning te ontmoeten: slechts de koningin van Portugal zouden z(J de eer van
de omgang met hen waardig willen keuren.
En dan U er de dagdromende slager
In Cuiaba, een diamantdelversdorp ln
de Zuidamerikaanse wildernis. Al zön
gedachten culmineerden in de onwezenlijke hoop, dat hU het nog eens zou meemaken dat Cuiaba bezoek kreeg van
een circus. H(j had zo graag eens een
olifant willen zien: „Al dat vlees...!"
„World on the Wane" krUgen we
gedetailleerde portretten van Zuidamerikaanse Indianenstammen als
de Caduveo, de Bororo en de Nambikwara. Maar het accent valt toch
op het verdwijnen van de ongereptheid
der primitieve stammen, soms op het
verdwijnen van de stammen zelf, zoals
op het eiland Hispaniola, tegenwoordig
het gecombineerde grondgebied van
Haïti en de Dominicaanse Republiek.
In 1492 woonden daar omstreeks honderdduizend Indianen. In de volgende
honderd jaar slonk hun aantal tot een
kleine tweehonderd: ontzetting over en
afschuw van de Europese civilisatie leidden even zeker tot hun dood als ziekte
en terreur.
LI vl-Stratus vertelt een verhaal, waaruit mort blijken, hoe kort «le uitroeiing van primitieve volkeren nog achter

Taperahl is het opperhoofd van de TuplKawahib en Ltvi-Strauss' geeft een
schets van zijn werkzaamheden als zodanig.

ons ligt. De Californlsche itammni warm nog teer wild ten tijde van hun extcrmtnatie. Het gebeurde, dat étn Indiaan, als door een wonder, aan het
bloedbad ontsnapte. Jaren achtereen
leefde hU onbekend en onopgemerkt, op
slechts enkele tientallen kilometers van
de grote bevolkingscentra en hij hield
r.ich in het leven met i)jn boog en de
pUien, waarvoor hU de stenen punten
zelf sleep. Langzamerhand viel er steeds
ininder voor hem te schieten en tenslotte trof men hem, naakt en hongerig,
aan de rand van een stedelijke buitenwijk. HU eindigde zijn dagen In vrede
als portier van de l'niversiteit van Ca-

eerste aanraking met de V.S.
had I>vi-Strauss in Portorico. In
de speciale omgeving van de Grote Antillen deed hy zUn eerste
Indrukken op van sommige kenmerken
van het leven ln de Amerikaanse steden. „Het gebrek aan degelijkheid van
de gebouwen, hun effectbejag en hun
verlangen om de blik te vangen
dat
Men moet vooral niet menen dat de
Commerciële Club te Groningen déze
deed m(J allemaal denken aan een Groverwachting uitgesproken.
P.T.T. geen belangstelling heeft voor
te
Tentoonstelling,
die
was
nimmer
afvernieuwingen op het terrein van deze
De heer Kuin kan deze uitspraak toegebroken; in Portorico leek het, of ik
technisch zo glad verlopende vorm van
lichten.
den
duur"
zou
dit
verwas
„Op
afgedwaald
ih
naar de Spaanse afdetelecommunicatie. Zij volgt de ontwikkeling."
ling nauwgezet, want zij weet dat de band weieens kunnen betekenen zo'n
lifornlë.
twintig
jaar.
tien
De
is
k
moeilijkheid
telefonie financieel de stevige ruggeliet centrale thema van „Trimte» Trograat is van het enorme bedrijf. Juiste niet het leveren van de toestellen, want
nlques" is, dat het een misverstand is
Niet altijd nam de uitroeiing overicijfers over het afgelopen Jaar zijn nog die verschillen niet zo heel veel van de
te menen, dat er nog zoiets bestaat
gens bloedige vormen aan. In de Braen
niet bekend, maar verwacht wordt dat huidige. Maar ook alle centrales
al» een ongerepte wereld. Nergen» op
ziliaanse staat Sao Paolo is het enige
de telefonie heeft gezorgd voor een zoet dat zijn er honderden in het gehele land
aarde vindt de reiziger zijn schatten
tijd gewoonte geweest om aan de daar
zouden moeten worden vernieuwd.
winstje van 65 miljoen op het totaal van
nog intact.
levende Indianen de kleren cadeau te
een kleine honderd miljoen. Met recht De centrales die nu nog in gebruik zijn
~l)e eilanden van de Stille Zuidzee bijvan overleden pokkenpatiënten. In
doen
boekwaarde
333
milloen
gulden
ook
zeggen dat elke telekan men dan
voorbeeld z(jn veranderd in permanente
nog tweederde van de staat
1918
werd
waardeloos
volslagen
zouden
worden.
van
de
1.121.000
aansluitingen die
foon
vliegdekschepen; heel Azië is ziek gedoor
Indianen
bewoond. In 1938 waren
duidelijk
vervanging
nog
Het
Is
dat
van
er thans zijn voor de P.T.T. een hoorn- goedwerkende
krottenwijken ontsieren Afrika;
worden;
er
of
drie families, die 's zonnog
twee
vrijwel
en
cennieuwe
tje des overvloeds is.
vliegtuigen van de militaire of burgerdags „curiositeiten" verkochten op het
trales economisch volstrekt onverantluchtvaart razen over de nog altijd
strand van Santos.
Verleden jaar .lebben de Nederlanders woord zou zijn, afgezien nog van de on..maagdelijke", maar niet langer onbe„Mijn leed is tweeërlei", schrijft Léto'n 1500 miljoen telefoongesprekken ge- mogelijkheid zo'n onvoorstelbaar omdorven bo»»«a van Zuid-Amerika en Movi-Strauss, „wat ik zie. is een kwelling
voerd en slechts weinigen zullen zich vangrijke technische ingreep in korte
lanesië... Onder zulke omstandigheden
tijd uit te voeren. En dat alles voor
daarbij geërgerd hebben aan hun toevoor mij; en wat ik niet zie, een verwijt
kan het reizen om slecht» oog in oog
stel. Maar een enkeling is niet tevreden. voordelen, die wel Interessant, maar lang
H. J. NEUMAN.
brengen met de ongelukkigste aspecten
zijn.
Het zwart-sombere, wat zware toestel niet doorslaggevend
van on* historisch bestaan. De grote
Voor degene die gebruik maakt van
past niet in het moderne interieur van
beschaving van het westen heeft vele
de drukknoptelefoon komen de voordezijn huiskamer of bij de lichte inrichwonderen voortgebracht, maar tot welk
ting van zijn werkvertrek. Sinds enkele len er op neer dat hU een nummer
een prijs!... Wat de reis ons nu kan tojaren bestaat voor belangstellenden de drukt in plaats van draait, wat prettiIs het vuil, óns vuil, dat w(j de
gelegenheid een toestel van „gebroken ger is en wat, naar is gebleken, minder Om de stroomversnellingen van de Rio Gl-Parana te patseren is het nodig de nen
mensheid In het gelaat hebben geslinwit te nemen, een mogelijkheid waar- kans op vergissingen geeft, terwijl hij
kano's ten eind te dragen.
gerd."
van nog maar twintigduizend abonné's bovendien sneller contact heeft. Met
dltiet
naar
het
dexe
gebruik hebben gemaakt. Een rem op het drukknopsysteem behoeft men naTijden»
binnenland.
is waarschijnlijk onvergemelijk niet, zoals bij de draaischijf, bU
de aanschaf van zo'n wit toestel ls
expedities heeft hU het materiaal verfelijk om een boek als zameld,
dat nu de kern van t|ji boek
behalve
misschien dat men vreest elk cijfer te wachten tot het gedraalde
cijfer alle stroomonderbrekingen tot
vormt. Toch Is het niet het gewone reistoegevan vrienden en kennissen
Tropiques"
van
„Tristes
Lévi-Strauss reageert op het vóortstand heeft gebracht, wat vooral bij de
verhaal. „Reizen en reizigers", schrijft
voegd te krijgen dat men „filmsterde prijs. Het kost hogere cijfers en de nul enige tijd vergt. Claude Lévi-Strauss in een andere hij. ..zUn twee dingen, die ik verfoei". achrüden van de westelijke civilisatie
allures'' heeft
heimwee: „Ik had willen leven ln
vijfentwintig gulden meer dan een Met de drukknoppen worden de cijfers dan de Franse taal te lezen. Zelfs HU koestert een onmiskenbare wrok te- met
de vlotte reisreportages, die de een tUd, dat er werkelijk nog gereisd
gen
zwarte teletoon en vervanging van een In een soort „gMieugen" vastgelegd en
Engelse vertaling (en be- markt overstromen. „Amazonië, Afri- kon worden, toen het aangeboden
zwart toestel dat er al staat, nog tien daarna direct uitgewerkt, mits ook weer in de
de centrale erop ls berekend. BU een korting) van John Russell („A ka en Tibet zUn doorgedrongen in al schouwspel nog niet was beklad, besmet
pilden meer. Sommige abonné's willen nummer
van zes cijfers betekent dat
Platitudes en verward: dan had ik Lahore kunnen
onze boekenkraampjes....
net nog exclusiever. Zij hebben ln een
World on the Wane", Hutchinson. nemen
de gestalte van onthullingen aan, zien, niet zoals ik het heb gezien, maar
buitenlands tijdschrift, een film of op gemiddeld een tijdwinst van drie seconeen beurs een toestel gezien met een den, een besparing dus die nauwelijks Londen) bespeurt men nog wel zodra het auditorium de verzekering zoal» het zich voordeed aan Bernier,
vermag indruk te maken, vooral niet
ontvangen dat de spreker hen Tavernier, Manucci... Er komt natuurfraai kleurtje of een gestroomlijnd moiets van de nobele stijl, die het heeft
del. Aan de P.T.T. vragen zij dan hun zo'n voor degene die met groeiend ongeduld
heeft geheiHgd door naar de andere lijk geen eind aan deze gissingen. Wat
was het juiste moment om Indië te zien?
kenmerkt. Maar niet kant van de aardbol te reizen."
toestel te leveren, maar de P.T.T. moet merkt dat men aan de andere kant de origineel
In welke tijdvak zou de bestudering van
..nee" verkopen in zo'n geval. ..Type- telefoon een aantal keren laat rinkelen van alle uitgevers zijn de wegen
Lévi-Strauss was nauwelijks terug in de Braziliaanse wilde de puurste voldoebeperlcing is een belangrijke zaak zegt alvorens de hoorn op te nemen. Psv- even naspeurlijk
ol de Tweede Wereldoorlog ning hebben opgeleverd en wanneer zou
en bovendien Frankrijk,
de heer J. Kuin, secretaris van de hoofd- chologisch is deze kortere „opbouwtijd"
brak uit. HJJ werd In militaire dienst de wilde zelf zUn toppunt hebben gehad?
directie van de P.T.T en deskundige op echter ln onze jachtige maatschappij, heeft het boek van deze Franse geroepen,
maar slaagde erin
dank Zou het beter zUn geweest in de achthet gebied van de telefonie. ..P.T.T. ls die geen seconde venoren wil laten
zy Robert Lowie en Aifred Métraux, de tiende eeuw
ln Rio aan te komen met
grootverbruiker en wordt dus over- gaan, wel van belang en ook technisch anthropoloog méér verdiensten waakzaamheid
zijn Joodse familie Bougainville, of in de zestiende met Léstroomd met aanbiedingen van fabri- is zij interessant. Het betekent namelijk dan alleen zijn stijl. „Tristes Tro- in Amerika en van
de hulp van de Rocke- ry en Thevet? Met iedere decade, dat
kanten, ook op het gebied van de tele- dat ook een • gedeelte van de centrale piques" is grotendeels een studie fellerstichting
na de wapenstilstand wij verder terug zouden reizen ln de
foons. WU willen echter het aantal mo- kortere tijd belast wordt en bij de tiende Verenigde Staten te komen. Tot tUd, had lk nóg een klederdracht kunvan enkele bijna uitgestorven naar
1945 werkte hfl in New York aan de nen redden, nóg een feest kunnen bijstammen in de Mato Grosso (cen- New School for
Social Research en sa. wonen en nog een religie kunnen doormen met Henrl Focillon en Jacques Magronden."
traal Brazilië), daarnaast bevat ritain
richtte hij de Êcole Libre des
het autobiografische elementen, Hautes-Atudes op. Na zijn terugkeer ln
strooit met kwistige
brokjes sociale geschiedenis en Frankrijk werd nU hoogleraar ln de prihand zijn aforismen rond. Een
godsdiensten aan de Êcole Prapaar voorbeelden:
bespiegelingen over wat de uni- mitieve
tique des Hautes Études van de Sor~De Jurist, die zelf voorwerp van
versele grondslagen zijn van de bonne en in 1959 aanvaardde hü. als serieuze studie zou kunnen zfyn, doet me
«erste, de leerstoel voor sociale anthro- denken aan een dier. dat aan een zoömenselijke samenlevingen, nu en pologie
aan het Collége de France,
loog probeert uit te leggen, hoe een
vroeger, hier en elders. Het is in
toverlantaarn werkt".
„Het geven van onderwas is per salmenig opzicht een terugkeer naar
do het enige middel voor volwassenen
de Franse traditie van de „voyage Het verhaal van zijn overtocht naar om op school te kunnen blijven".
„Een gematigd liberalisme is de gephilosophique" en men heeft Amerika is op zichzelf al boeiend gebruikelijke waarborg, die de oligarchie
noeg.
geeft
Het
hem
bovendien
aanlei„Tristes Tropiques" wel getypeerd ding
anecdotische herinneringen zich schept tegen excessieve persoonlijals een van de belangrijkste boe- op te allerlei
halen. Zo Is daar het verhaal van ke macht".
„In de afgelopen honderd Jaar is Braken, die na de oorlog ln Frankrijk een vliegreis in 1938. toen hij enig op- zilië
meer veranderd dan ontwikkeld".
onthoud kreeg in een dorp ln Beneden„Edelmoedigheid is bU de meeste prizijn geschreven.
Bolivië, Santa Cruz de Ia Siërra. Sa- mitieve
volkeren, vooral in Amerika,
Claude Lévi-Strauss heeft wijsbegeer- men met een paar andere buitenlan- een onmisbaar attribuut van macht".
ders
straten,
slenterde
wat
door
de
hU
te gestudeerd. aan de Sorbonne. Van toen een
politiepatrouille hen in het oog
1931 tot 1933 onderwees hl) dat vak aan kreeg.
enkele middelbare scholen ln de provincie. In 1934 werd hy gekozen tot lid van
Da eerste gedachte, die de politieeen Franse universitaire missie naar
mannen te binnen schoot, was. dat Aan d« zweverige eschatologie, waarBrazilië. Van IDU tot 19)9 was hi| hoogmen vreemdelingen behoort te arres- mee het boek eindigt, beleeft men overileraar aan de universiteit van Sao Paoteren. De gevangenen werden naar gens veel minder genoegen, dan aan Lévan
maar
tr
er
lijn
Jilmsterallures",
Een tritt« telefoon geeft kans op verwijten
In. HU verdeeld# tUn tijd tussen docewn zaal gebracht in het voormalig vi-Strauss' beschrijvingen van de natuur, Claude Livi-Strauss wijdt een nostalgleke ode aan de schoonheden van de bosten
toch al twintigduizend geplaatst in Nederland.
palels van de provinciale gouverneur. die hem bij zijn onderzoekingen omringt
ren en talrijke wetenschappelijke expein Parana.
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De enige uitdelingsltjst ln
het
faillissement
BERTA
•CHARF—RASKINA, Overtoom 220 I. Amsterdam (h. o.
tf. n. S. Scharf. Keizersgracht
433. A'dam) is heden door
ml] ter Griffie der Arr.Rechtbank te Amsterdam gedeponeerd en ligt aldaar gedurende 10 dagen ter kosteloze Inzage van crediteuren.
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NATIONALE
LUCIFERSFABRIEK NV.
Bijeenroeping der Jaarlijkse
Algemene Vergadering van
Aandeelhouder* der Nationale
Lucifersfabriek N.V., te houden op woensdag XI februari
IM2. des middags 12 uur, ten
kantore der vennootschap te
Weert, alwaar de agenda met
bijbehorende stukken voor
H.H. Aandeelhouders ter Inzage liggen.
Weert 3 februari 1963.
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PHILIPS VENTILATORKACHEL

Jaar.

J

J
J—

verkrflsAaai

|

I

,

_

—

|

'

voor gratis proefplaatsing' van

■

DQM

|

,

j

de

Q|

ventüatorkachel.

ij

s;

j

Naam en adres
van de HANDELAAR-
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Eindhoven,
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keus uit 3 kleurea
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Wanneer u deze bon invult en verzendt aan Philips Nederland n.v., Afd. VK,
I
ontvangt ude ventilatorkachel geheel gratis en zonder enige
verplichting op proef. Vergeet niet ook de naam en het adres in ta vullen van da
I
handelaar, via wie ude PhUips ventÜAtorkachel wenst te ontvangen en die
u eventueel ook graag nader zal inlichten.
Q■

I
Uw was en
wasjes binnenshuis-worden
door de Philips
ventilatorkachel
snel gedroogd.
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vraagt voor haar

vraagt ter varvulling van enig* vacatures

farmaceutlsche-confectlonering

'

•

Bekwame ingenieurs met Nederlandse of buitenlandse diploma's, alsmede hogere
technici met ruime ervaring op bovengenoemde gebieden, worden uitgenodigd hun
eigenhandig geschreven sollicitatie-brieven met twee pasfoto's te richten aan het

1

zoekt voor Nederland een

COMMERCIEEL MEDEWERKER

•
•

Dr.J.

de advisering bij de aanschaffing van nieuwe machines en gereedschappen;
het onderhoud (preventief onderhoud en reparatie)
van de gebouwen en van het machinepark;
het onderhoud van gereedschappen;
de vervaardiging van speciale gereedschappen ten
behoeve van de productieafdelingen.

De chef technische dienst staat rechtstreeks onder de
directie en geeft leiding aan ca. 25 personeelsleden.

afdeling herenstoffen

Ij

die tot taak zal krijgen bestaaade relaties, met name in de
sectoren confectie en groothandel, te verstevigen en nieuwe
contacten tot stand te brengen.
Naast daadkracht en zakelijk inzicht wordt een grote waarde
gehecht aan het vermogen het bedrijf op een beschaafde
manier te representeren.
De voorkeur gaat uit naar degene met kennis op het gebied

de mode-ontwikkeling in herenstoffen
,
kleuren etc.).

(dessins.

van

v

rekening-courant boekhouder
jong administratief employé

discrete behandeling tal worden zorggedragen.
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V
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Liefst kunnende typen.
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KatholieKG

éf&|

Universiteit

Bij het centrale ketelhuis van de faculteit
der geneeskunde kan worden geplaatst een

MACHINIST
Vereist: diploma scheeps- of landmachlnist of
onderofficier-machinist Koninklijke Marine,
ervaring in het bedrijf en het onderhoud van
stoomketelinstallaties. Electrotechnische kennis strekt tot aanbeveling.
Voor deze functie is een dienstwoning, gelegen op het terrein van de faculteit, beschik-
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STICHTING ROOMS KATHOLIEKE PROVINCIALE BIBLIOTHEEK.
CENTRALE VOOR NOORD-BRABANT
vraagt:

1
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Gezocht wordt:

|
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i

Energieke, representatieve persoon, leeftijd tot 45
jaar, met organisatorisch en administratief inzicht,
belangstelling voor het bibliotheekwezen en gevoel
voor menselijke verhoudingen.
Ten minste middelbare vooropleiding en ervaring
in organisatorische functie vereist.
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priester-werkstuden-

ANTONIANUM, Pr. Hendrikkade 144, A'dam. Giro

233347.
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Uitstekende pensioenregeling.

Sollicitaties met uitvoerige levensbeschrijving, vergezeld van recente
pasfoto, worden binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie ingewacht bij de voorzitter van het bestuur van de stichting:
Ir. H. Steenbergen, Hoofdstraat 17. VegheL
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SCHOENFABRIEK ANITA TE WAALWIJK
producent van damesschoenen
zoekt een

COMMERCIEEL MEDEWERKER

die als verbindingsman zal fungeren tussen de bedrijfsleiding,
de vertegenwoordigers en de relaties, zulks in het kader van
zijn verantwoordelijkheid voor de interne verkoop. Zijn taak
impliceert verder bevordering van de export voornamelijk
via schriftelijk en telefonisch contact met buitenlandse
afnemers.
Hoewel bedoelde functie een ambulant karakter draagt, ligt
het werkterrein hoofdzakelijk binnen het bedrijf.
Als serieuze gegadigden komen in aanmerking degenen die
een middelbare of daarmee te vergelijken opleiding hebben
-

genoten;

de moderne talen beheersen in woord en geschrift;
ervaring hebben opgedaan in een commerciële functie.
Leeftijd minstens 30 jaar.
.v.'

r §
|

Eigenhandig geschreven britven mil volledige inlichtingen et er opleiding
en werkervaring kunnen, gaarne vergezeld van recente paffat», onder
letten S.A.W. tinnen 10 dagen na verschenen van dit blad wordt»
gericht aan bel
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GEMEENSCHAPPELIJK INSTITUUT

=

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE
WILHEIMINAPARK 2i TILBURG
VOOR

.

=
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Geboden wordt: Afwisselende werkkring met uitstekende mogelijkheden voor het ontplooien van eigen initiatief op
sociaal-cultureel terrein.'
Salaris nader overeen te komen.
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In de financiële moeilijkheden van een seminarie

=

H
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ten.

die tot taak zal krijgen in nauwe samenwerking met het bestuur en
in overleg met de directrice het openbare bibliotheekwerk in de gemeenten beneden 20.000 inwoners organisatorisch voor te bereiden.
Voorts zal hij worden belast met de financiële en administratieve
leiding van de stichting en de aangesloten bibliotheken.
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CONSULENT
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Spannend stripverhaal voor de
jeugd van 12 tol 15 jaar.
De prfls per deel bedraagt 75 cent
Verkrijgbaar ia de boekhandel
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ERIC DE NOORMAN

-

I j Sollicitatie* met vermelding o.a. van leeftijd. ff]
M opleiding, dipluma's. ervaring en huidig sa- 11
laris kunnen worden gericht aan het hoofd
w%\
||É van de afdeling personeelszaken, Wilhelmina- §<1
l|P| singel 9, Nijmegen, onder vermelding van fïl
MM nummer Cnfc 598.
f !1
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GEMEENSCHAPPELIJK INSTITUUT
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voor haar kantoor te Amsterdam
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VOOR TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE
TILBURG
WILHELMINAPARK 23

vraagt

\

Sollicitaties gelieve men te richten aan de afdeling
personeelszaken, Schieweg 2, te Delft.

N.V. PURFINA NEDERLAND

Schriftelijke sollicitaties te richten
N.V. Purfina Nederland. Postbus
Den Haag.

Zij die menen over de vereist* kwaliteiten te bescbikben, werden uitgenodigd bun schriftelijke sollicitatie met volledige inlichtingen ever
tpleidtng en werkervaring, gaarne mnin pan recente pasfoto,
onder letten C.T.K. te richten aan bet

functie.

_____________________________

en typist(e)-fakturist(e)

H

Voor deze functie is een H.T.S. of P.B.N.A. (wtb.) opleiding vereist alsmede ervaring in een soortgelijke

Het Instituut zal voor vertrouwelijke behandeling en advies gaarne zorg dragen.

(mnL of vrl.).
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L. M. Herold
St. Lambertuslaan 9 Maastricht
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Psychologisch Instituut

é

Onder de technische dienst ressorteren o.a. de volgende aktiviteiten:

Met_ name dienen voorzieningen te worden getroffen in; de bedrijfsleiding en de opleiding van uitvoerders. Deze moet gericht zijn op de toepassing van moderne bouwmethoden, economie, werkmethodenverbetering en personeelsbeleid.

I

.

CHEF
TECHNISCHE DIENST

Door de toename van de opdrachten en de gevarieerdheid der werken, it de behoefte
ontstaan de bestaande staf uit te breiden met een aantal deskundigen, wier ervaring en
kennis is gelegen op het gebied van de utiliteits- en woningbouw.
Moderne constructies worden toegepast.

Brieven: Personeelszaken, Kloosterstraat 6, onder nummer 261.
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zoekt voor spoedige indiensttreding een

HOGERE CIVIEL TECHNICI

£3)

I

.

en

In aanmerking komen zij, die zich In staat achten met
tact en gevoel voor verhoudingen leiding te geven
aan een groep meisjes.
Gedacht wordt aan candldaten die uit hoofde van hun
beroep gewend zijn verantwoordelijkheid te dragen
en een goede algemene ontwikkeling hebben; honorering en andere arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid welke
de hier bedoelde functies inhouden.
Leeftijd: tot circa 40 jaar.
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CIVIEL INGENIEURS

VRL. LEIDINGGEVEND PERSONEEL
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Een groot aannemingsbedrijf in het Zuiden van het land,
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GELOOF EN WERELD een
meesterlijke uiteenzetting

KINDERIÿD
Klassje werd koning van
rolschaatsen-eiland

HEEL

Maar hM lette er niet op, want zoiets
komt ln net leven van een koetsier maar
heel weinig voor. HU reed dan ook rustig over de weg en de rolschaatsers
moesten opzU springen voor de paardJes en de hoge, gouden wielen. Twee
agenten kwamen onmiddellijk op het rijtuig ,toegerpld-winpMTTn»-m
In naam der wet, riepen ze, U wordt
bekeurd en U moet de stoep op.
Bekeurd? riep prinses Llla-leentJe.
Waar is dat nu goed voor? Ik wil dadelijk de koning spreken.
Koning Kogellager de derde was er
een beetje verlegen mee. Het was nog
nooit gebeurd dat er een prinses naar
zijn eiland was gekomen. HU nam de
prinses in haar koets maar gauw mee
naar zUn kasteel en over de Dekeuring
praatte hM niet meer. Prinses Lila-leentje vond Koning Kogellager dadelUk al
een aardige man. En de koning vond
prinses Lila-leentje nou juist de prinses,
waarvan hfi al?Ud al gedroomd nad. Je
snapt het al. 'De koning van het Rolschaatsen-eiland wilde gaan trouwen
met die lieve, vreemde prinses.
Er was maar één moeilijkheid. De
prinses hield niet van rolschaatsen. Ze
vond het akelige dingen, die veel herrie maakten en ze wilde niet op het
Rolschaatsen-eiland blUven wonen.
Ja maar hoe moet dat dan? vroeg
koning Kogellager de derde. Ze moeten
hier toch een koning hebben en als lk
met jou wegga van het Rolschaatseneiland, komt er niets meer van terecht.
Dan gaan de auto's weer de stoep af.
En de fietsen. En de bromfietsen. En
de rolschaatsers moeten maar zien, dat
ze ergens nog rollen kunnen. Nou ja,
zei prinses Lila-leentje, ga nou maar
mee naar mUn land. Misschien vinden
we er wel wat op. En omdat de koning
Lila-leentje zo'n heel erg lieve prinses
vond, riep hU zUn ministers bU elkaar
en zei, dat hU een grote reis ging maken
en dat zU ondertussen maar voor alles
moesten zorgen.
De ministers knikten allemaal Uverig
van „ja." maar de koning moest stilletjes zuchten, want hU dacht wel, dat ze
eilanden.
er niet veel van terecht zouden brengen.
Nu had de koetsier eigenlek aan de
Gelukkig maar dat de reis dadelijk
verkeers-borden moeten rlen, dat ook begon en toen zuchtte de koning niet
koetsen op de stoep behoorden te rijden. meer. Zo kwamen ze ln het lana van

ver hier vandaan, midden ln
de grote Zilverzee. list het Rolschaatsen-eiland. Alt je van rolschaatsen houdt, zou Je daar Je
Hartje kunnen ophalen. Op het rolschaatsen-eiland hebben ze speciaal alle wegen helemaal glad laten maken. Nergens zie je uitstekende stenen of bubbeltjes jop het wegdek. En auto's mogen
alleen maar rijden over de stoep. Met
zo'n auto valt dat niet mee. Maar niemand ln een auto durft van de stoep te
gaan. Je hebt er zó een bekeuring. Ook
fietsers en bromfietsers horen op de
stoep te rijden. De weg is enkel voor
ieder die op rolschaatsen rUdt. En dat
zijn er op net Rolschaatsen-eiland heel
wat. Neem nou de koning. Die rtJdt niet
ln een koets, niet in een auto en niet op
•en paard. Nee, hU rijdt op rolschaatsen. Dat deed koning Kogellager de
derde ook. Je kon hem uren over de
weg zien roetsen. Dan wapperde zUn rode Koningsmantel achter nem aan. ZUn
gouden kroon zakte scheef, op één oor.
Maar hU lette er niet op. Een koning
van het Rolschaatsen-eiland lette niet
op zulke dingen. De bakkersknecht reed
rolschaatsen achter zUn broodwagenop
tje. De heren gingen op rolschaatsen
naar hun zaak. en de moeders deden
op rolschaatsen hun boodschappen. Ov er
de kinderen hoef ik Je natuurlijk niets
te vertellen. Die leerden zelfs op rolschaatsen het a-b-c. De kolenman had
nog een tUdlang geprobeerd om rijn kolen met de auto bU de klanten te brengen. Maar het ging niet. Op zo'n smalle
stoep zat je telkens klem met een lantarenpaal. Nu rolde hU met een zakie
kolen op zün rug vrolijk fluitend door de
straat en dat ging heel wat plezieriger.
Maar op zekere dag kwam prinses
Lila-leentje naar
het Rolschaatseneiland. Ze had er over gelezen en wilde
er eens een kijkje gaan nemen. Zo gauw
haar schip in de haven had aangelegd,
rolde ze in haar gouden koets van boord.
De koetsier zat op de bok en zwaaide
met de zweep. Prinses Lila-leentje keek
door het raampje en ze cenoot reusachtig, want z« was dol op vreemde
>

—

prinses Lila-leentje. In de gouden koets
reden ze naar haar kasteel. Alle mensen stonden op de stoep te wuiven en
riepen van lang leve de prinses en lang
leve de koning!
Maar opeens hoorde de koning een geluid, dat hem erg bekend in de oren
klonk. HU keek opzü van het rUtulg en
daar zag hU een kleine jongen, die
Klaasje heette. Klaasje wuifde niet
naar de prinses. Klaasje reed op rolschaatsen vlak langs de koets en probeerde die ln te halen.
Foei, riep de prinses, die het ook zag.
Zo'n jongen moet voor straf het land uit.
Jaja, zei koning Kogellager. Laat hem
maar eens bU mU komen. Dan zal lk
hem eens wat vertellen.
Zo kreeg de kleine jongen, die Klaasje heette, de boodschap, dat hU onmlddellUk naar het kasteel van de prinses
moest komen. HU keek wel een beetje
benauwd. HU wist wel, dat hU erg onbeleefd was geweest.
Zozo, zei koning Kogellager. Hou JU
niet veel van prinses Lila-leentje?
Jawel majesteit, knikte Klaasje. Maar
ik hou ook van rolschaatsen en daar»
om
Toen begon de koning te lachen. De
prinses wil j« het land uit sturen, zei
hU. En het zal gebeuren ook.
Moet U daarom nou zo lachen? vroeg
Klaasje half hullend.
Ja jongen, lk kan het ook niet helpen,
zei de koning. Ik wil Jou koning van het
Rolschaatsen-eiland maken. Laten we
nog een uurtje samen praten. Ik denk
dat je dan wel genoeg zult weten, om
voor dat speciale eiland een goede koning te zun. Diezelfde dag nog werd
Klaasje per extra-vliegtuig naar het Rolschaatsen-eiland gestuurd. Hl kwam er
juist op tUd, om de schillenboer de stoep
af te sturen, die alweer brutaal-weg
over de weg durfde rUden. HU ging wonen in het lcasteel van koning Kogellager en iedereen noemde hem koning
Klaasje de eerste.
, "JSB|
Koning Kogellager de derde en prinses Llla leentje leefden nog lang en gelukkig. En op het rolschaatsen-eiland
loopt alles tot op de dag van vandaag
nog op rolletjes.
LEA SMULDERS
...
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Van Dam en Dame
Van stukken...
Probleem No. 16 van T. Deck
Eerste prijs Schwalbe 19S1
Wit feeft in 1 zetten mat

hst slartitoffer werd.
1. *4 «S; I. PO Pc 9; t. PcS PM; 4.
L.W Lb4; ï. O-O O-O; #. d 3 d«; 7.
Pe2 L«4; 8. e 3 Laï; #. P(3 LM; 10.
hS Ld"; Jl. L*s Pe7? Zwart wil de druk
door afruil ontlasten. 12. Lfd: LbS: IJ.
PMI Dd7. De donderwolken beginnen
zich samen te pakken. 14. Pg7: hS; IS.
Pfï P««; 1«- Dhs TfM; 17. Dh«: KtB;
lt. P7eflt Keê. Stand na 11 zetten:

:

—

—

—

ZATERDAG-PUZZLE
Horizontaal: 2 Pas
toen de Engelse tijboom

ger in een
klom, kreeg

hij zedelijk overwicht 6
Afgemat raak je
snel in dat drassige
land. 7 Tine en Ml

doen erg innig. 8 Wij
laten in het midden

Wit: Ka 4 Dfl T»J TdS Lhl PM Pe4
d 6 «4 «3.
Zwart: KeS Tf4 L#J Lh 7 Pil P<JI
pionnen ei ft.
Oplossing probleem ■ No. IS van H.
Froeberf Del I
Een hevig onweer te Schevenlngen tn
I*. Dflt PfS: 10. PgT mat.
1903 artiljnt Leunen met wit gHn«plreerd
Correapondentle-adret: A. Perquln.
te hebben tot «en „blllciem" aanval
waarvan Dura* met zwart ln dit toernooi Marnlxkade 104. Amiterdam-C.
pionnen

:

...en schijven
te Rotterdam

oplossers
Probleem voor beflnnende
No. 704 van H. ƒ. H. W. Nunnlnk

oplosser»
Boogaard

te Delft

of de bekende voetballer nu bi) de politie werkt. 10 Nadat
men in een Brabant»
plaatsje op de thee
is geweest, komt U
in een Skandinavisch water terecht
11 Laat Gees de uitstalkasten eens verzorgen. 14 Die zwarte stof lijkt ons zeer
zwak. 15. Bewerk
een bepaald deel
van een dier zó, dat
op kunt lopen.
Je er
16 Zo'n lus om Uw
hals is wel een tegenvaller. 18 Het
kasteel staat aan het
einde. 19 „Schat in
de Rijn kun je die
bloem vinden." 22
Hoe je dit ook bekijkt het blijft vreemd. 24 Praat afzonderlijk. 25 Gist ambtshalve naar een hebzuchtig persoon. 26 Het meisje vond het
leren van een taal aanvankelijk nogal
griezelig. 27 Gooi een hardgebakken
steen op de planten en het worden loof1 Gedeeltelijk hebben wij
hier het oog op een slede. 2 Stel t»p a«t

—

~

De oorzaak van

de

partij "-overdrijving, traagheid en conservatisme van de kerk
sinds het Ancien Régime worden geanalyseerd naast het inhumane van het
zg. atheïstisch humanisme. In dit /erband komen allerlei zeer concrete
conclusies naar
ren, die alleen buiten dit. verband opzienbarend kunnen
Nahmer, Dommclhoefstraat ld, EINDklinken. Het goe<" recht van een chrisHOVEN; J. v. Wijngaarden. Zwart Jantelijk geïnspiree ie sociale leer en
straat 110. ROTTERDAM II; H. Bour. een -hristelijk-g inspireerde politieke
Groot Seminarie, Swalmerstraat, ROERpartli wordt duidelijk gesteld. Maar
MOND.
ook d» schaduw-ijden en gevaren wor-

Wtt speelt en wint. Oploatinitn kunnen Ingezonden worden tot 13 vult
U. aan B. H. M. Stcvnu, Eikenlaan

W, Heemstede.

OPLOSSING

«067 van DlCk de dutter
te Amsterdam
Wit «peelt naar: 40-43. 13. 33, •. 41.
1, 30, 43, 44 en wint.
Een goede aanvangsatand, een fraai*

Wit begint en wint. Oploaaingen van
de nummers 703 en 704 kunnen tegelijk
Ingezonden worden tot IS febr. aj.
OPLOSSING

van No.

•n moeilijke ontleding en een verras•end alot, wat wil men nof meer? Het
opvangen van de zwarte dam op 33,
verkregen door op nauwkeurige wijze
Baar veld 30 te slaan, la een bijzonder
■ucceeje.

vaa No. 700 van Joh. v. d. Boogaard
te Rotterdam

18x7, 3xll, 34-39, 39x43.
50-44, 33x34 . 37-33. 43x23 33x3. 33x30,
3xlB en wint. Een heel leuke ontleding
ln goede, wat losse stand. De voornaamste moeilijkheid ia de atille zet
30-44. hetgeen de „trik-trakopalultlng"
tot - resultaat heeft.
31-10, 39x48,

,

4 Achteraf bleek
leuk. Ma. dat probleem.als
er eb geweest
de berg pas zichtbaar
was in de smalle sloot 5 Zo te horen
is het net of een slim roofdier alechts
een versteende afdruk van zijn geest
heeft laten maken. 8 Die ziekenverzorger behoort tot de familie. 12 Wie een
slim plan beraamt moet vooral stil zijn
13 Een fabelachtige vogel levert aanvankelijk een blaartrekkend middel. 14
Boordsel wordt van een delfstof gemaakt 17 En loopt daar die militaire
afdeling niet? 18 De lichtbundels vallen over de vogel die op het nest zit
20 Neem een kip. plak hier een ingewand van een haring aan vast en Je
kunt vissen. 21 Cijfers die men moet
hoogschatten. 23 De vuilnismannen gebruikten vroeger een knaagdier van
68 cm. om lawaai mee te maken.
Oplossingen op briefkaart in te renden tot en met 10 februari aan DE TIJDDE MAASBODE, afd. Prijsraadsel, N.Z.
Voorburgwal 65, Amsterdam, met vermelding: ouder of jonger dan 18 jaar.

dat wit zijn spel er geheel op gericht
heeft om tot dit centrumoverwlcht te
komen, zwart wil het echter ten koite
van alles verhinderen. 23. 23x14 9x20;
26. 40-34 12-18; 27. 37-32 7-12; 28 41-37
3-9; 29 . 32-28 9-13 ; 30. 43-39 4-9; 31.

43-49 18-23 33 . 28x19 13xM: 33. 34-29
9-13; 34 . 37-32 13-18; 33. 42-37 18-22;
38. 32-28 18-21; 37. 37-31 8-13; 38. 40-34
11-18; 39. 28-23 13-18; 40. 38-32 24-30;
in dit en het nu volgend* partij gedeelte
zouden diverse vraagtekens op hun
plaats zijn. bijv. waarom speelde zwart
1. 31-28 18-13; 1. 33-28 23x33; 3. 37x21I nu niet 21-271. Men onderzoek* de vari19-23; 4. 28x19 14x23; S. 33-30 10-14; «. anten eens. 41. 23-19 20-24: 42. 29x20
30-25 14-1»; 7. 23x14 19x10; g. 34-299 23x237 43. 34x23 23-28 ; 44 . 32x23 18x38;
23x34 9. 40x29 10-14; wit is hier nu heer 43. 39-34 12-18: 48 34-29 21-27 ; 47. 29-24
en meester over het centrum. 10. 41-37 38-42: 48. 48x37 27-32 ; 49 37x28 22x33:
3-10; 11. 37-32 12-18; 12. 48-41 7-12; 13. 30 23-20 33-38; remise lijkt nu toch wel
44-40 14-30: 14. 41-37 10-14; 13. 40-34 voor belden zeker te zijn. 31. 20-14 38-42;
13-19: 18. 43-40 8-13; 17. 49-44 2-8; 18. 32. 14-9 42-48 : 33. 31-27 48-23 34 . 28-211
47-41 1-7; 19. 30-43 20-23 ; 2C. 29-23 hier 17x28; 33. 9-3 8-117?» 38. 44-39 23x21;
stuiten de hoofdmachten op elkaar. 37 . 38-31 28x37 : 38. 3x42. Het afspel
18x29; 21. 34x23 19x28; 22. 32x23 13-18;
werd door wit correct behandeld waar23. 39-34 18x29; 14. 34x23 14-19; bet zal na zwart terecht voor zijn zwakk* «pel
de aandachtig* lezer niet ontgaan zijn puntloos bleef.
;
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.

I
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;
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Horizontaal: 1 sip 4 vandaal 10 log
16 rede
17 aaron
13 tram
15 larie
20 net 21 rem
18 mos 19 mager
22 zomer 24 leven 26 kok 28 om 30
Uk 31 pater 33 me 34 neb 36 ke44
40 inel 42 lepel
lim 38 rozijn
sate
45 onder 47 deren 49 ter 80
eo 51 gebit 53 eem 55 re 57 dog
58 aster 60 steek 62 alt 63 dop
67' ra vel -69 talk -70
stoer -66 pal
74 pantser
molen 72 nero 73 ara
75 rus.
Hebben Jullie nog f(jri wat In de
Vertikaal) 1 sta
2 Iran 3 parel 5 sneeuw rondKedarteld
voor zij helemaal
namen
ae
10
7 drom 8 ais 9
al 6
was
verdwenen?
Goed
zo.
motet
16
14
leger
11 oder 12 ger
De oplossing van de vorige puzzle
19 moker
ram
21 rekel 22 zot 23 was
zo:
ponsoen 25 vak 26 kamer 27 generen
Horizontaal: 1. Agenda, 4. veer, 6.
29 menno 31 pipet 32 ros 33 mijter
kotter, 7. os, 9. ra, 10. lekker, 12.
35 bed 37 ledig 39 rat 41 leg 43
even, IS. linnen.
46 reder
48 net
52 bok
54
leest
Vertikaal; 1. Ark. 2. etter, J. Afrika.
medan 56 stola 62 aalt 64 peru 65
S. Els, 7. oorlel, S. deken, 0. ree,
sta
66 pon 68 los 70 ma 71 ne.
De prijswinnaars zijn; Mej. M. v. d.
11. ren.
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„vogels".
Roy zat vanuit het leslokaal naar
buiten te kijken. Bah. het was hier

■
.

warm. Wat hadden ze nu ook weer?
O ja. scheikunde. HU kon zich niet
herinneren al iets van de les vernomen te hebben. Zijn aandacht w*s
praktisch direct om zeep gegaan.
Zoals trouwens zijn gewoonte was
bij dit uur. al werd het nu wel vergemakkelijkt door de warmte. Het
stonk bovendien. En dan maar formules en analyses. Goed voor een
dokter om flesjes te onderzoeken.
Op deze verdieping kon hij nog net
de toppen van de bomen zien met
de hippende en tsilpende mussen,
erin. Ziet naar de vogelen des hemels. Daar klopte nu ook letterlijk
geen bal van. Ze zaaien niet en ze
maaien niet En wij i.aar scheikunde leren. Tja als niemand
scheikunde zou leren of zou zaaien
en maaien,-werd het helemaal een
bende. Ce helft had nu al niet te
bikken. Na school liep hü in zijn
verstrooidheid tegen een heer op.
„Pardon". „Uit je doppen kijken,
jongeman".

Maar even later struikelde hij
toch weer bijna over de benen van
een monteur, die op zijn rug onder
een auto lag. Vuil en vrolijk kwam
die onder de auto uit Roy had
nooit verwacht Christus zo ooit
aan te treffen. „Wat doet U hierT".
vroeg hij, nog bezig met zijn gedachten. „Ik?", zei Christus, „ik
zoek naar vogeltjes en lelies". „Maar
U repareert toch ook maar auto's",
zei Roy bitter. „Moet ook gebeuren,
hé? Wie weet is d&t de weg om op
de vogels en de lelies te kunnen
gaan lijken. Ik
eet het nog niet
Ik yen er nog over aan het nadenken". En in zijn overal vol olieplekken kroop hij weer onder de
wagen. Onwillekeurig, keek Roy
naar de bomen langs dj weg. HU
hoorde de mussen tsilpen ondanks
de herrie van het verkeer.
Van het volgende schetsje geven
wij u alleen het slot. Het gaat over
een stelletje nozer.is, die herrie maken b\) een klein eethuisje. Daarbij
gebeurt een wonder. Lees:
Toen de politiewagen even later
met loeiende sirene aan kwam suizen, was het ergste alweer voorbij,
maar een stuk of tien van de nozems kwam toch in de wagen terecht Op het bureau was er een
kort verhoor en de derde gaf als
zijn naam op Christus. De dienstdoende inspecteur was diep verontwaardigd. „Als toch iemand de
orde hoort te handhaven en ons
dient te helpen in onze zware taak,
bent U het". Christus keek hem
ernstig aan: „Ik doe mijn best",
zei hij zacht „Maar vii betrappen
U bij een rel, waar geen goed
I woord van te zeggen valt!". „Ik
weet er ook geen goed woord van
te zeggen", zei Christus nog zachter, „maar ik wil erbij zijn. Ik wil
weten, hoe ze ertoe komen, en wat
hun ontbreekt om gelukkig te kunnen zijn". De inspecteur gromde en
veroordeelde de tien jongelui alvast tot een nacht in de ceL
Tenslotte
en dan houden wif er
nog een aardig
toch heus mee cp
beginnetje. Wij zijn echt vrijmoedig
vrienden.
HU kon het toch niet helpen, dat
hij het zo zag. „Nee ik kan het echt
niet helpen, dat ik het zo zie", zei
hij toen hij de deur openmaakte en,
Christus binnenliet „Farizeeër, zei
deze kort en scherp en liep langs
hem heen de huiskamer binnen.
Toen Wim ook de kamer binnen-

Oplossing 20 januari

Het p»rtt)»ptl

In d* laatst* rond* voor h«t W.K.
1960 kwam in verschillende partijen wel 1
heel duidelijk aan het licht ho* zwaarr
zulk een toernooi voor de spelers ls.
Terwtjl ome vertegenwoordiger B. Dukel 1
de kampioen Tijectiolev een punt ai- dwong kon d* Franse kampioen Verses
de voor d* hand liggende remise tegen1
Deslaurlers blijkbaar niet meer zien..
Hier volgt d* toch wel Interenante e
partij waarin V. d« zwart* stukken 1
voerd*.

op. 3 Dat is

instrument

Belofte 'maakt tchuld, vrienden en
daarom eertt weer aandacht geschonken aan het verrukkelijke boek
„H o ep«( op", waarmee de uitgever(j Lannoo Tielt in Den Haag ont
een „navolging van Christus in deze
tijd" heeft aangeboden. Heerlijk! Verdiep u met ons. Dit schetsje heet

spanning: komt

fessionele

—

—

De Prijswinnaars:
le prijs: Ineke Wltteveen, Bergselaan
39. Wouw (N. Br.).
2e prijs: Carla Berkhout, De Sillestraat
100, Den Haag.
3e prijs: Joost Gall, Platostraat 9, Amsterdam-W-11.
Nieuwe Inzendingen liefst per briefkaart aan de redactie van dit blad.
Naam van Je krant vermelden. In linker bovenhoek schrijven: „Kinderprijs-

vraag".

Zlch-apart-orga-

—

—

—

—

moet de christengelovige aanwezig zijn
en heeft de kerk een zending te vervul-

len. De vraag moet gesteld worden: ls
het waar dat de christelijke moraal,
omdat ze in de Openbaring wortelt en
eeuwige
op
geldigheid
aanspraak
maakt, een statische en onvruchtbare
ethiek ls? De auteur antwoordt met
een wedervraag: bestaat er wel
een
ethisch principe dat een meer dynamische kracht en schepplngswaarde, een
grotere plasticiteit en vindingrijkheid
vertoont dan de (door het christendom
geleerde) liefde tot de mens?
Ook het geschreven woord van Prof.
Dondeyne
wij lieten hem ln deze beschouwing zoveel mogelijk zelf aan h*t
blijkt een moeilijk te omwoord
schrijven openbarende en bevrijdend*
kracht te bezitten. Zijn werk hoort zeker niet thuis onder de vel* boeken,
die men met een gerust hart ongelezen
kan laten.
■ Joh. van Boxtel Nijmegen
—

—

-

•)
A. Dondeyne, Geloof *n Wereld,
1961. Uitg. Patmos. Antwerpen.

volk

van gans een

voort uit een-grensoverschrijding niet
alleen door wetenschap en sociale organi-

satie, maar vaak ook door christendom
en kerk. Vandaar conflicten en botsingen, ook in de geschiedenis van vandaag. Dogmatisme, clerii-alisme, „con-

is onberispelijk.

De kwaal

tijd?

b°V«?ileoal:

dertiensnarige

ken"

niseren mag niet tot apartheid voeren.
Het mag niet leiden tot de verstarring
die een sociologische verzuilingstoestand Inhoudt. De universitaire wereld
mag niet ln twee blokken worden verdeeld: de wereld van katholieke universiteiten waar alleen katholieken doceren en studeren en de wereld van
neutrale universiteiten, di# alleen toegankelijk zouden zijn voor niet-k»thofieke professoren en studenten. Zo is
ook de vrijheid van politieke keuze zeker geen absolute waarde, maar zij
zou meer als een waarachtige menselijke waarde moeten worden verdedigd.
Het Mandement van 1964 van het Nederlands Episcopaat, dat zeker niet
mild was voor de Partij van de Arbeid,
heeft met opzet de toetreding tot de politieke stricturen niet willen verbieden.
Terwijl de vroegere confessionele partijen streven naar deconfessionalisatie,
wordt ln vele neutrale groeperingen
een inspanning gedaan om de oude
anti-clericale gewoonten af te leggen
en voor een „open neutraliteit" op te
komen, die plaats laat voor alle metafysische en religieuze levensopvattingen binnen de eenheid van dezelfde formule. Het meest treffende voorbeeld
daarvan is ongetwijfeld de Nederlandse Partij van de Arbeid, die ln haar
eigen schoot een diversiteit van werkgemeenschappen, overeenkomstig de
diversiteit aer wereldbeschouwelijke
overtuigingen, niet alleen toelaat maar
bevordert. Deze waardering van
de
Noord-Nederlandse situatie krijgt
ln
dit boek des te meer reliëf tegenover
de uitvoerig geschetste schrijnende toestand in België op dit gebied. Hoe dan
ook: niemand zou als een tweederangskatholiek mogen worden aangezien omdat hij lid is van een andere partij
dan de C.V.P. of de K.V.P.
Aparte organisaties mogen nooit lelden tot apartheid of verzuiling. Wat
kan er dan Immers komen van een ontmoeting, dialoog of gesprek? Een dialoog en ontmoeting zijn wezenlijk voor
het Christendom, wat is Immers eigenlijk het christelijk geloof? Het ls opvallend hoelang men gewoonlijk blijft
stil staan in deze kwestie van verhoudingen bij een analyse en beschrijving
van het andere, de andere pool. en hoe
weinig aandacht wordt besteed aan het
eigene, het eigen geloof en de eigen
Kerk, Is men zo zeker van zichzelf
t.a.v. het wezen van het mysterie van
het christelijk geloof dat men belijdt?
Dondeyne stelt alle genoemde problemen binnen het wijde kader van Geloof
en Wereld. Maar bovendien, onderzoekt
hij grondig en eerlijk beide polen.
Het ls onmogelijk in het bestek van
dit artikel langer stil te staan bij de
zeer boelende analyse van het christelijk geloof uit het eerste deel van zijn

j
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scheiden menselijke bestaansdimensles
ontspringen en daarom principieel-verzoenbaar zijn
tn ontmoeting van
godsdienst en wereld via de ethiek.
Deze twee grondbeginselen ten aanzien van de twee uiterste polen, die
echter geen atricte tegenpolen zijn: Geloot en Wereld <te verstaan als Welt
van de Weltbildende mens) keren ln
het werk herhaaldelijk terug. De verhouding geloof-techwek, geloof-sociaal
wereldgebeuren, geloof-politiek, kerkstaat, rijn immers uiteindelijk slechts
bepaalde onderdelen van de verhouding
christendom—beschaving. Zij worden
alle ln het licht en ln het kader van
dit algemene probleem gesteld. Zij
krijgen daarmee ,'n behandeling op een
niveau, dat tot nu toe ln geen enkele filosofie van de techniek, sociale wijsbegeerte. moraaltheologie of dialoog over
de dialoog tussen christendom en communisme bereikt werd.
Geloof en wereld zijn geheel andere
zaken. Verwarring van het sacrale en
het profane leidde historisch tot de
onverkwikkelijke Galileï-affaire en 'het
even onverkwikkelijke clericalitme. Maar
zij Is ook aanwezig, zoals de auteur aan
de hand van een uitvoerige analyse der
bekende Prometheus-mythe aantoont,
ln vele primitieve archaïsche godsdiensten. Het zwakke punt van het
Marxisme, althans wat zijn houding
t.a.v. de godsdienst betreft, ligt hierin
dat het nog aan de legende van Prometheus toe is en zich op dit punt a.h.w.
in het stadium van het mythische denken beweegt. De Prometheus-mythe ls
luist de symbolische uitdrukking van
het atheïsme. De religieuze dimenJie
ligt echter niet in de verlenging van
het profane en het religieuze geloof is
geen vervangstuk, een soort Ersatz
voor een wetenschap of beschaving, die
nog niet tot volle wasdom zijn gekomen
Hetzelfde radicale onderscheid bestaat
tussen geloof en politiek: de Kerk heeft
inderdaad geen bepaalde staatsopvatting die zij als de hare beschouwt; de
verregaande verweving van het profane en het sacrale op dit gebied, was
iets wat slechts behoort tot de niet
meer te herhalen of na V volgen voorbije Middeleeuwse cultuurfase De poging van Middeleeuwse canonlsten om
ae feitelijke machtsverhoudingen die
er tussen Kerk en Staat bestonden, te
verantwoorden, d.w.z. uit het christelijk geloof af te lelden, heeft de Kerk
veel Kwaad berokkend.
En toch Is er verband, contact tussen al (leze autonome gebieden. Voor
•ilt verband wordt telkens zeer gelukkig de moderne term „ontmoeting" gebruikt ln dit boek. Ontmoeting ls Immers altijd een ontmoeting van mij en
U, van man en vrouw, van wereld en
geloof: van op-zichzelX-staande, autonome realiteiten. Ontmoeting ls wezenlijk
ontmoeting'met het andere. Er ls een
ontmoetingsvlak, waarin d» wereld en
het geloof, de techniek en het geloof,
de sociale en politieke wereld en het
geloof elkaar als het ware kruisen en
derhalve künnen ontmoeten. Techniek
kan zich immers i -wel ten goede als
ten kwade keren. Zij ls zoals elk# culturele objectivatie wezenlijk ambigu.
Maar zij vraagt juist als menselijke
objectivatie en dus van en voor de
mens even wezenlijk om een menswaardig gebruik, d.l. om een ethiek.
Hetzelfde geldt voor de politiek. Politiek is wezenlijk een autonoom gebied,
een cultuurcreatie, een tehuis, de Welt
van ons In der Welt sein. Zij is zelfs
de hoogste uiting van de mens als cultuurscheppend wezen, de meest omvangrijke gezien haar voorwerp. Zij is
als ar» gubernandl een oeuvre van de
autonome mens. Geloof daarentegen
stemt ons af op het transcendente mysterie van God en zijn heilswil. En toch
ware het verkeerd onze politieke gedraging volledig te willen scheiden van
de religieuze heilsdimensie van ons bestaan. Gee nnoemenswaardlge politiek
is immers denkbaar zonder een ethische bezieling. Geen christelijke geloofsleer zonder de christelijke ethiek.
Maar Dondeyne blijft niet staan bij
de vaststelling van deze belangrijke
grondbeginselen. De geschiedenis Immers leert ons maar al te duidelijk de
feitelijke spanningen tussen christendom en beschaving, fcet religieuze en
het politieke. Waar komen zij vandaan?
Hoe moeten zij
/orden beoordeeld?
Welke praktische conclusies leert ons
de geschiedenis met name van onze

I

de actuele geloof»- en wereldproblematiek zoal» *ÏJ langzamerhand hlstorUch
gegroeid I», waarbij de auteur telken*
allerlei onvolledige en goedkope antwoorden, die lang» de moeilijkheden
heenglUden, ontmaskert en afwUat
de weiensbeschrUving en wezensbepaling van geloof, beschaving, techniek,
waarom ook de moderne verschijningsvorm van de termen van het probleem
blijft vragen
of de concrete conclusies die eerlijk en moedig worden getrokken ten aanzien van de moderne
catecheet, geloofsverantwoordlng, politieke partij-vórming en sociale opvoeding. Het boek dankt ongetwijfeld zijn
bekoring aan het samengaan van verschillende factoren: een rake beschrijving der moderne moeilijkheden en mogelijkheden en een zeer persoonlijke
diepere wezencanalyse In een immer
helderj en aansprekende taal, vrucht
van een volledige beheersing der materie en tegelijk van een liefdevolle bezorgdheid om ln deze moeilijke materie tóch goed en gemakkelijk te kunnen
worden verstaan. Uitgaande van het
actuele en uitlopend op het actuele
stijgt dit boek In de diepe zingeving
aan de wereld an nu en het geloot van
nu boven het onmiddellijk actuele uit
en is daarom wellicht zo bijzonder aetue«l.
Waar gaat het in onze tijd vooral
om? Er Is een evolutie ln de probleemstelling zelf rond de verhouding geloof
—rede. Zij loopt vanaf de Apologeten
van de 2e eeuw via de bekende Middeleeuwse oplossing, de 17e eeuw met
Galileï en Descartes en de 19e eeuw
met Darwin's On the Origin of Specie»
tenslotte uit op de situatie ln onze tijd
de enige reële tijd waarin wij leven.
De spanning tussen geloof en wetenschap behoort in onze tijd, tenminste in
het aeel van de wereld dat niet onder
het marxistische regiem leeft, tot het
verleden. Wie zou nog durven beweren
dat een katholiek geen goed wetenschapsbeoefenaar kan zijn? Het probleem heeft een andere- wending genomen en zich toegespitst op de samenkomst van geloof en beschaving. Sinds
Marx en Nietzsche vooral, wiens critiek op het christendom ln het hedendaagse
existentialistische
atheïsme
wordt teruggevonden. Het christendom
zou in strijd zUn met de eisen van een
humanisme dat onze tjjd waardig is:
het geloof ln God, zo beweert men,
doodt ln ons de zin voor de historiciteit van het menselijk bestaan en leidt
dan ook vaak tot fixlsme, dogmatisme
en onverdraagzaamheid. Dit verwijt
met name ook door Merleau-Ponty en
Sartre gemaakt
is op het ogenblik
zeer verspreid. Het wordt niet alleen
gemaakt door hen die het geloof openlijk bestrijden, maar ook door velen
die het christendom genegen zijn. Trouwens, het ia niet van alle grond ontbloot... De vraag of het geloof ln God
en een goddelijke Openbaring soms niet
de zin voor het aardse bestaan en de
profane geschiedenis afstompt, ls een
zeer ernstige vraag.
Het onderzoek naar het aldus gestelde probleem moet grondig en eerlijk
zijn. Een uitvoerige analyse van het
christelijk geloof en een even uitvoerige analyse van zin en structuur van beschaving en cultuur zijn hiertoe noodzakelijk. Dondeyne weet beide uit te
voeren en komt zo vanzelf tot de vaststelling van -twee grondbeginselen: de

boek: Inderdaad het Leitmotlv van het
gehele werk. Vermelden wij tot «tot
slechts de negatieve en positieve conclusie* waartoe hij komt.
Het christendom ls geen mechanisch*
noch magische realiteit, maar zoal*
een „ressourcement" duidelijk leert:
een boodschap en daarmede iets dat
van de orde is van het woord, het getuigenis en het gesprek. Geweld, sociale druk en machtsaffirmatie passen
niet bij een boodschap.
Het Christendom ls geen wereldvljandige mystiek. maar een boodschap van waarheid en gerechtigheid (reeds in Israëls
vroomheid worden godsdienst en mogeen sociaalraal niet gescheiden)
[economische ideologie
zelfs geen
ideologie hoe dan ook (en het ia daarmee o.m. onderscheiden van het Marxisme)
geen metaphyslsche theorie
ofschoon in de christelijke wereld- en
levensvisie wel een zekere metafysiek
(b.v.
de scheppingsgedachte) vervat
ligt
geen loutering*, of meditatietechniek, zoals vele vormen van de Ooaterse Yoga. Het christendom ia een religieuze heilsboodschap: kracht tot varzoening met God, die tegelijkertijd verzoening van de mens met zichzelf
met anderen bewerkt. Het christelijk
geloof, ofschoon het ona op God aeif afstemt is immers geen alibi dat ons uft
de wereld weghaalt. Het is tegelijk
gods-dienat en dienst aan de menaea,
theologie en anthropologie. Het ctvnetendom Is wezenlijk niet van deze wereld, maar even wezenlijk ontmoeting
met die wereld. Want het christendom
ls een ethische macht, waarom de wereld en vooral het sociale wereldgebeuren vraagt. Vandaar de grote betekent*
van het christendom voor de grootst*
gebeurtenis van deze t(jd en wellicht d*
grootste maatschappelijke gebeurtenis
aller tUden: de streving van d*
hedendaagse maatschappij naar eea
rechtvaardiger verdeling van de cultuurgoederen. een grotere
felijlcheid
en effectieve vrijheid-voor, allen, zowel
enkeling als volken. In één woord: het
sociaal probleem, hier als cultuurhistorische opgave gezien en behandeld.
Het christendom is een ethische macht,
omdat het een liefde-ethiek is, een zich
over de gehele wereld neerbuigend*
overal waar mensen leliefde-ethiek:.
ven, werken en lijden, waar zij naar
waarheid en gerechtigheid streven,
—

wederzijdse onafhankelijkheid ten ge- den uitdrukkelijk vermeld. Noch de
(Vervolg van pagina 11)
uitdrukking „katholieke politiek" noch
van het feit dat profane beschamort bewonderen in dit werk: het klaar volge
de uitdrukking „politiek van kotholleen duidelijk «tellen en beschrijven van ving en religieus geloof uit twee onder-

Alles op rolletjes

Probleem voor geoefende
No. 40M van Jon. v. d.
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kwam. had

Christus de radio al
aangezet en morrelde hij met de
knoppen. Er werd een luide fluittoon hoorbaar ca vervolgens een
hevig
grommende
stoorzender.
„Rotding", zei Christus en drukte
het toestel ruw uit
En nu onmiddellijk fikt de hand in
eigen boezem gestoken. Ook ,J 3
Tijd -Maasbode" tceet wat onzin is. Hun speciale verslaggever, die
het wereldkampioenschap biljarten
47-i versloeg, zag tenminste kans de
volgend» alinea te scheppen. ledereen klaar? Dan goed ademhalen en
lezen:
De
DUSSELDORF. 18 Jan.
pommerans van Piet van de Pol.
het sierlijke topeinde, dat de biljartwereld nog steeds te danken
heeft aan het vernuft van een zekere Mengaud. die in 1827 ln een
Franse gevangenis zijn keu voor de
aardigheid met een stukje schoenleer bepleisterde, is zijn gewicht
in goud waard. Gisteren, op de
eerute dag van het wereldkampioenschap 47-2, snoof de gevoelige
neus van Piets dirigeerstok ln opperste verrukking aan het nog onwennige. maar zeer volgzame ivoor,
dat uit fluweelzachte doeken op de
speeltafel neerstreek. Nog geen anderhalve maand geleden was de
toch al snel geïrriteerde pommerans van Nederlands biljart „professor" onverteerbare kost voorgez:t bij een toernooi te Nijmegen om
de nationale titel 47-2. De kogels
gehoorzaamden toen slechts zeer
ten dele aan de normale regels der
effecten Nu, ln de luisterrijke

,

e

—

Rheingoldshal
van
Düsseldorf
blijkt de ovale spits, die bU elke
carambole intiem contact heeft met
de speelballen, weer alles te voelen voor een machtig samenspel tot
meerdere eer en glorie van zijn
dankbare meester.
Nu iets dieps. In het „Limburgs
Ja g blad" troffen te y in een artikel over dialecten onderstaande
alinea aan en :oi* het begrijpt vrienden, mag de vinger opsteken.
't Is niet uitgesloten dat op de
huidige nivelleringstendens ln de
•

richting van de individuele westerse top-cultuur en de exotische

volksculturen volgt *n relatieve
tegenstroming van de waardering
van de culturele de patrie in 't kader van de Europese en de wereldc «nenwerking. waarbij natuurlijk
behalve met verkeers en economische factoren rekening dient gehouden te worden met de werking
van nu nog niet evidente krachten
in de mens als cultuurwezen, wat
primaire factoren van zijn menszijn in hem kunnen doen werken, die
regionale krachten, waartoe via de
individuele, de regionale differentie' 'j-drang. zou kunnen voeren.
Tot slot tvat heerlijk mengelwerk.
Eerst J)t echo van het Zuiden".
HUWELIJK
Het vinden van een goede levenspartner is en blijft een zaak
van vertrouwen.
J3e T ü d":
i

pendel

van arbeidskrachten

in West-Brabant, wordt verminderd in verband met de pendel, zodat de relatief onvoldoende arbeidsgelegenheid blijft bestaan.
JDe Gelderlander" (heel /Ongevoelig bij de opening van een dam-

toernooi):

We :?elen dam, maar ook tegen
de honger, aldus de burgemeester.
En tot slot „Het Centrum";
op de golven liggend, kon
alleen de brandweer redding brengen. Dat gebeurde ook.
En daar zijn we dan blij om. De
brandweer zal u redden, vrienden. En
voor de rest:
op"!

lij

WÊ

Haardbrandolie
Nederland. In* iVfl" lÉI
tenseverbran-

Va
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De besturen - van de MATER AMABILISte Maastricht-Wyckerveld mi
SCHOLEN'
Sittard vragen een

LEIDSTER
naast middelbare schoolopleiding het diploma Katholieke
Sociale Academie of Nijverheids-

Vereist:

acte of acte L.O.

Gelegenheid tot inwerken.
landelijke richtlijnen.
'

Salaris volgens

.

,

Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan
de besturen van bovengenoemde scholen:

Maastricht-Wyckerveld:
p/a Meerssenerweg 317, Maastricht.
Slttard:
p/a Rijksweg Zuid 31, Sittard.
■

•

De KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
PAPIERFABRIEK N.V. te Maastricht
zoekt in verband met een omvangrijke uitbreiding van haar bedrijf een

TECHNISCHE KRACHT
voor het Bedrijfsbureau van de
Technische Dienst.
Vereisten

:

•

•

•

H.B.S. b.
H.T.S. Werktuigbouw
of gelijkwaardig
P.8.N.A.-diploma
tenminste 5 Jaar fabriekservaring.
•

-

Brieven met uitvoerige gegevens
omtrent opleiding en ervaring, onder
bijvoeging van een recente pasfoto,
te richten aan afdeling Personeelszaken, Maasmolendijk 27, Maastricht,
\
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Ouders, maakt uw kind NU
tot M-Brigadier, want dan...
i

i

4 ...helptuuwkind

met plezier
lom
I z'n melk te drin-

|

*

ken en die hebben
ze hard nodig (al
was't alleen al om de
kalk voor groeiende

A «.dan krijgt uw
M kind 't bekende
Sm M-embleem, dat
al zoveel vrienden
en vriendinnetjes
met fierheid op hun
mouw dragen.

~i

i

A dan krijgt uw
£ kind het Int
erU nationaleAl-Paspoort, dat gratis toe-gang geeft tot talloze bezienswaardigheden in Nederland
èn België.

botten!)

'

M ...dan maakt uw

£l kindeenkansom
zich een plaats

,

Bij de

1

N.V. Biscuit- en Chocoladefabriek „Victoria"
te Dordrecht
komt binnenkort de functie vacant van

I

HOOFD
van het laboratorium

|

te

verwerven onder de

500M-Brigadiersdie
in de zomer-vakantie
een 2-daagse zeereis

j

naar Belgie en Enge-

'

'

''

C

Tot zijn taak, waarbij hij door een aantal medewerkers zal
worden geassisteerd, behoren 0.a.: de kwaliteitsbewaking
(van grondstof tot en met elndprodukt), de procesanalyse
en het verlenen van medewerking bij het in produktie
brengen van nieuwe artikelen.
Bij de uitoefening van deze taak zal hij derhalve in aanraking komen met vele facetten van het bedrijf. In verband
hiermede zal hij contacten moeten onderhouden met verscheidene functionarissen van uiteenlopend niveau.
Gezien het karakter van voornoemde functie zal de aan te
stellen functionaris in de gelegenheid worden'gesteld zich
gedurende ca. een half jaar in te werken, onder leiding van
het huidige hoofd van het laboratorium, een chemisch
ingenieur.
Zij, die voor deze functie in-aanmerking menen te komen,
dienen hun eigenhandig geschreven brieven, vergezeld van
een recente pasfoto, te richten aan de N.V. Biscuit- en
Chocoladefabriek „VICTORIA", t.a.v. het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken, Postbus 32, Dordrecht.
In aanmerking komende kandidaten zullen in een persoonlijk onderhoud nadere Inlichtingen ontvangen en eventueel
tot een psychologisch onderzoek worden uitgenodigd.
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HANDELSVERENIGING v.d.N.C.8.g.8.

HOOFDKANTOOR VEGHEI

Wij zoeken op korte termijn een intelligente.

I
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Als u deze bon instuurt, krijgt uw kind per omgaande het Logboek
van de M-Brigade. Daar staat alles in wat hij weten moet om
binnen een maand M-Brigadier te zijn. De M-Brigade is een spel,
geachte ouders, maar met een ernstige, achtergrond: 50 % van
alle Nederlandse kinderen drinken te weinig melk. En die melk
hebben ze hard nodig, ook in ons welvarend land. Want melk
bevat veel dat niet te vervangen is. Stuurt r t de bon vandaag op?
M-Brigadier: tin Jen al let M-Brigade-nieuus in let jeugdblad„Fix tn Fox". Verder:
puzzelt, verhalen, prijsvragen! In kleurendrukl32 pagina's! XTekelijks! Abonneren l'j:
Administratie „Fix en Fox", Postbus 163, Leiden. 25 ct per week tf 3.2} per kwartaal.

Stuur let Logboek van de M-Brigade aant
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ASSISTENT BEDRIJFSBUREAU
I

Naam:

■
plaatst

Pw

"' .

*
•

In open envelop met 4 tt. postzegel opsturen aan M-Brigade, Postbus 1131, DenHaag
„

J

die, na een inwerkingsperiode in staat is variërende opdrachten zelfstandig uit te voeren. Hiervoor is een
middelbare opleiding noodzakelijk en enkele jaren ervaring op een accountantskantoor gewenst.
„Voor de man die deze functie naar verwachting kan vervullen zijn er goede toekomstmogelijkheden, terwijl een
aantrekkelijke honorering in het vooruitzicht kan worden
gesteld. Leeftijd circa 25 jaar.
Sollicitaties te richten aan Directie C.H.V,. Noordkade 28,
Veghel.
:
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