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sglvatlor is gisteravond een invasie begonnen in Honduras, 
lolgens sommige berichten zijn ruim 9.000 militairen van eerst-
, noemde Middenamerikaanse staat 65 km binnengedrongen 
„ Honduras, dat melding maakte van ..niets ontziende lucht-
„mbardementen". De OAS, de Raad van Amerikaanse staten. 
|jf aisteravond vergaderde over de moeilijkheden die zich reeds 
fltele «eken tussen beide staatjes voordoen, besloot dat in de 
00j, van vandaag een vredesmissie, bestaande uit vertegenwoor-j 
li^n van zeven Amerikaanse landen, naar het strijdgebied zal 
frtrekken. De veiligheidsraad van de VN is ingelicht. 
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halve enkele steden zouden 
ó'k raiütaire installaties in de 
m.rering van het internationale 
'iiegveld van Tegucigalpa, de 
oofdstad van Honduras, door 
liegtuigen zijn aangevallen. Bij-

alle berichten over de strijd 
omen uit Hondurese bron. Ei 
alvador spreekt niet van een in-
'asie, maar heeft het uitsluitend 
èr de ,,massa-deportatie" van 
000 boeren die onderdaan van 
Salvador zijn, maar in Hondu-
wonen. In de positie van deze 

„eren moet men de voor-
jamste bron van onenigheid tus-

beide staten zien. Incidenten 
een voetbalwedstrijd van 

ams van deze landen waren 
directe aanleiding. Honduras 

•ijf maal zo groot als El Sal-
ador, maar er wonen Slechts 

zoveel mensen. De beschik
te landbouwgrond bracht vele 
neren van El Salvador er 
oe, zich in Honduras te vestigen, 
londuras spreekt in dit verband 

van ..een mogelijke vijfde colon
ne." Het heeft een „landhervor
ming" ingevoerd, waardoor veel 
boeren uit El Salvador hun land 
kwijtraakten. Honduras probeert 
deze boeren thans kwijt te raken, 
hetgeen El Salvador betitelt met 
..massa-deportatie." 
Bemiddelingspogingen van enkele 
andere Midden-Amerikaanse sta
ten verliepen aanvankelijk bevre
digend, maar vorige week 
verscherpte zich het conflict. Een 
vuurgevecht van drie uur werd 
geleverd. Honduras beschuldigt 
El Salvador van in totaal acht 
incidenten. 
El Salvador verklaarde gister
avond dat het zich niet in staat 
van oorlog met Honduras 
beschouwt. Het weigerde de 
luchtbombardementen waarvan 
Honduras spreekt, te bevestigen. 
Op zijn beurt sprak Honduras te
gen dat El Salvador diep op zijn 
grondgebied zou zijn doorgedron
gen. tReuter/Ass. Press.) 
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4:|)f EEG 1 >e\ ndt zich momen-
eel in ren inflatietoestand die 

A'|e economische ontwikkeling 
n de zes landen in de war kan 
luren. Deze 
lat de Europese Commissie 

B oren in een memorandum dat 
onderdag a.s. door de EEG 
ini-ters van financiën in 

'skprassel zal worden besproken, 
f. 5! 

geldontwaarding m de ge-
neenschap moet zo snel mogelijk 

Ier controle wordeii gebracht. 
amtï * urgentie ac t de Commissie 

Wenst omdat de gemeenschap 
korte termijn haar fundamen-

iV»r ,|e eve iwicht dient te hervinden 
«einde sterk te staan voor het 
Mal de conjuncturele ontwikke-

uit in» in de wereld zou stagneren. 
raai |Beheersing van de inflatoire 

-inningen is behalve dat verder 
ik nodig om de samenhang van 

:P.lE; ie gemeenschap te verzekeren. 
f,t «t vertrouwen in de munteenhe-

;'ri te handhaven en de opheffing 
intt ï te maken van de uitzon-
Jl* '""ngsmaatregelen die momen-

2D j ee' van kracht zijn en die een 
. Hij functioneren van de ge-
Tel<: - ïcnschappelijke markt belem

meren. (De Commissie doelt 
.'ert>ij o.m. op de exportbe-

>4 ' ng in Duitsland en de beper-
.rDS Sen van het kapitaalverkeer 

® frankrijk.) 
e inflatie tast ook de positie 

i K.o '?!' van de sociaal zwakkeren, 
- 73 . Us het memorandum, en zal 

v>. v
aarom 00k tot sociaal onaan-

ietó» p"arc't)are consequenties leiden. 
' endien wordt de aanpassing 

de maatschappelijke structu-
:En v'erstoord. Ook voor de kapi-
„°a voorziening heeft de inflatie 

Sewenste gevolgen. 
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De drie maanreizigers gaven gisteravond voor de Amerikaanse televisie voorlopig hun laatste pers
conferentie. V.l.n.r. Edwin Aldrin, de man die als tweede op de maan stapt, Neil Armstrong, die 
de eerste zal zijn en Michael Collins, die als een der weinigen van de landing geen getuige zal 
zijn, daar hij op dat moment in het moederschip rondcirkelt, waarin zich geen televisie bevindt. 

Foto Ass. Press 

Communicatiesatelliet uitgevallen 
TV-beelden Apollo langs 
lange omslachtige weg 

( \ an een onzer v er?laggevers t 

Beeldstoringen tijdens de — dikwijls urenlange — tv-uit-
zendingen over de maaureis van de Apollo 11 lijken niet tot 
de onmogelijkheden te behoren. \u de communicatiesatelliet 
Intelsat 111 het plotseling heeft laten afweten kunnen de beelden 
van de maan. de maansloep en de Apollosatelliet alleen langs 
een lange, omslachtige weg naar Europa worden geseind. 

De Commissie beveelt de volgen
de middelen aan: 
• Het mobiliseren van niet ge
bruikte of onjuist gebruikte pro-
duktie-mogelijkheden teneinde 
het produktie-aanbod te vergro
ten. De Commissie denkt hierbij 
aan het aanpassen van beroeps
opleidingen en herscholing van 
overbodig geworden werkkrach
ten. 
• Een geleidelijke beperking 
van de globale vraag tot de aan
was van het globale aanbod, 
voornamelijk door een krachtiger 
begrotingspolitiek. 
• Een actieve deelneming van 
de sociale partners in het uitwer
ken en toepassen van een econo
mische en sociale politiek, die de 
voorwaarden voor een evenwich
tige expansie schept. 

Wat Nederland betreft, merkt de 
Commissie op dat de strijd tegen 
tle loon-prijsspiraal aanzienlijk 
vergemakkelijkt kan worden door 
het akkoord dat in juni in de 
Sociaal-Economische Raad is be
reikt. 
Duitsland zal volgens het memo- j 
randum alles in het werk moeten 
stellen om een te grote expansie 
van de vraag te voorkomen, 
terwijl Frankrijk wordt ge
waarschuwd voor een te snelle 
versoepeling van de strenge mo
netaire maatregelen 
Ten slotte wordt nog opgemerkt 
dat de vooruitzichten voor de 
tweede helft van het jaar zodanig 
zijn dat voor 106!» als geheel een 
brutoproduktie in de EEG kan 
«orden verwacht, die naar volu
me gerekend, 6.5 pet. groter zal 
zijn dan in 1968. Sedert 1!»60 is 
een dergelijke expansie in de 
EEG niet meer bereikt. 

De beelden leggen de volgende 
route af: Van de Apollo naar 
Australië, naar een communica
tiesatelliet, naar Houston, naar 
New Vork, naar San Fraiicisco, 
naar een communicatiesatelliet, 
naar Japan (aldaar 6(il) mijl over 
land) naar een communicatiesa
telliet, naar West-Duits buut, naar 
Londen (waar de Amerikaanse 
kleuren geschikt gemaakt worden 
voor Europese ontvangers) naar 
lïrussel (liet technisch centrum 
van Eurovisie) en tenslotte naar 
I.opik. 

Zaterdag en zondag, wanneer de 
Apollovlucht in kritieke fasen 
komt, is de televisie vrijwel onaf
gebroken in de lucht: zondag
avond van kwart voor zes tot 
half negen en van negen uur tot 
het tijdstip waarop de capsule is 
geland (tussen twaalf en twee 
's nachts). Maandagmorgen om 
kwart over zes worden de uitzen
dingen voortgezet als Armstrong 
zijn eerste stappen op de maan 
zal gaan zetten. Alle tv-uitzendin-
gen worden over Nederland I ge
bracht. 

De televisieuitzendingen worden .. 
door Rudolf Spoor (regisseur) en XVilQlO 
Henk Terlingen (commentator) 
verzorgd vanuit het ruimtevaart
centrum in studie III. Het 
grootste gedeelte van de tv-uit-
zendingen is in kleur, zoniet ech
ter de uitzending op de maan die 
in zwart-wit wordt gegeven. 

nen gedurende tenminste een half 
uur gevolgd. Het aantal luiste
raars was vier keer zo hoog als 
het aantal personen dat door
gaans op deze avond (donderdag) 
na middernacht naar de radio 
luistert. Onder degenen, die op 
de uitzending reageerden, bevond 
zich een tamelijk grote groep die 
enkele keren naar de uitzendin
gen van The voice of America 
overschakelde. 
De eerste tv-uitzendingen over de 
Apollo-vlucht zijn morgen van 
13.15—15.30 uur (inleiding en lan
cering), van 17.00—17.30 uur (de 
Apollo verlaat de aardebaan op 
weg naar de maan), van 
18.30-18.45 uur (de Apollo koppelt 
vjtói aan de DM > en van 

\22.45—23.30 uur (samenvatting en 
hoogtepunten). 
Radiouitzendingen op de eerste 
dag: 14.15—14.45 uur (lanceringi 
en 17.10—17.20 uur (verlaten aar
debaan). 
De eerste tv-uitzending op don
derdag is al van kwart van ne
gen tot half tien. 

De NOS brengt dagelijks 
rechtstreekse tv-reportages, sa
menvattingen van de belang
rijkste gebeurtenissen en com
mentaren van deskundigen (o.a. 
van de Utrechtse astronoom dr. 
De Graaf, de Amerikaanse lucht
machtmilitairen major Dawson 
en captain Clark en de Neder
landse maandeskundigen Tjom-
me de Vries en drs. Chriet Titu-
laer). 

Droog en warm 
De Bilt vernacht: Droog, 
warm en overwegend zonnig 
weer. 
Zwakke tot matige wind tussen 
oost en zuid, later wind van 
zee met enige afkoeling. (Op
gemaakt vanochtend om 11.15 
uur en geldig tot morgen
avond). 

Radio-uitzendingen worden ver
zorgd door een NOS-team onder 
leiding van Kees Biihrman vanuit 
Hilversum en rechtstreeks uit 
Amerika door Klaas .lau Hinrielis 
en Peter Schröder. In de belang
rijke nacht van zondag op maan
dag zijn twee verschillende radio
uitzendingen te beluisteren. Op 
Hilversum II (van half zeven tot 
de volgende ochtend tien uur) 
verzorgt het team van Biihrman 
een Nederlandse uitzending, van 
zes tot de volgende ochtend ne
gen staat de FM-band van Hil
versum III open voor de En
gelstalige conversatie tussen 
Houston en de maanreizigers. 
Deze laatste uitzending lijkt een 
tegemoetkoming aan de luiste
raars, die schriftelijk en mon
deling positief reageerden op de 
nachtelijke uitzending (van 32 op 
23 mei) over de ruimtereis van 
de Apollo 10. 

Vijfhonderd telefoontjes en 2400 
schriftelijke reacties op die Apol-
lo-uitzending leverden informatie 
op over het luistergedrag van 
3800 personen. De uitzending is 
naar schatting door 520.000 perso-

ERNSTIGE BEZWAREN SER 

Witte veen wil BTW-
tarieven opschroeven 

(Van onze Haagse redacteur) 

De plannen, die minister itteveen (financiën) voor 
heeft niet de BTW, vormen in Haagse politieke kringen 
nog steeds een onderwerp van speculatie. 
Zeker is, dat de bewindsman wijzigingen in de BTW-
tarieven (4 en 12 pet.) wil brengen, ofschoon de SER 
ernstige bezwaren tegen verhoging heeft aangevoerd. 

In het kader van de voorgenomen 
wijzigingen, staat, ook bij de re
gering, het streven naar een zo 
gering mogelijke verhoging van 
de kosten van levensonderhoud 
voorop. Zou de BTW te ver om
hoog gaan, dan zou aan het doel, 
te weten een beperkte verhoging 
van de kosten van levensonder
houd, voorbij geschoten worden. 
Aangezien minister Witteveen een 
hogere opbrengst van de BTW 
niet kan missen om het uitgaven-
budget niet in gevaar te brengen, 
zal aan een verhoging van de 
BTW-tarieven, naar het inzicht 
van de bewindsman echter niet 
zijn te ontkomen. 
Teneinde de verschillende 
doelstellingen van het financiële 
beleid en het sociaal-economische 
beleid met elkaar zoveel moge

lijk in overeenstemming te bren
gen, zou men enerzijds sommi
ge goederen en eventueel 
diensten, die thans onder het 12 
pet. tarief vallen omlaag willen 
schroeven, bepaalde leveranties, 
zoals die van gas en elektriciteit 
van BTW willen vrijstellen 
(thans vallende onder het 4 pet. 
tarief) en als compensatie daar
voor het vier procents tarief op 
bijvoorbeeld vijf willen brengen 
en het 12 pet. tarief op 15 pet. 
Verschuiving in deze percentages 
werd in politieke kringen, die er 
zelf nog geen zekerheid over heb
ben, overigens nog voor mogelijk 
gehouden. Ook de keuze van goe
deren en diensten, die onder de 
twee soorten tarieven zouden ko
men te vallen, zou nog aan ver
andering onderhevig kunnen zijn. 

De Groene 
over 
ontslag 
Lammers 
„Hoewel de redactie van 
De Groene van oordeel is 
dat in het algemeen activi
teit binnen een politieke par
tij, respectievelijk het ver
vullen van een functie in 
zo'n partij, niet a priori on
verenigbaar is met het re
dacteurschap van een onaf
hankelijk dag- of weekblad, 
is over een dergelijke combi
natie in haar midden allengs 
in de praktijk verschil van 
mening ontstaan." 
Dat staat in een mededeling 
aan de lezers in De Groene 
van deze week, ondertekend 
door alle redactie-leden, in
clusief Han Lammers. 
Verder wordt gesteld: „Vol
gens redacteur Lammers 
geldt het algemene beginsel 
van de mogelijke combineer
baarheid van journalistieke 
en politieke activiteiten ook 
in de concrete situatie waar
in hij zich bevindt. De overi
ge schrijvende redacteuren 
van De Groene, zijn, met al
le waardering voor de loyale 
wijze waarop Lammers in 
zijn redactionele beleid 
zijn verantwoordelijkheden 
gescheiden heeft gehouden, 
hunnerzijds toch van gevoe
len dat in de gegeven 
omstandigheden, gezien zijn 
geëxponeerde positie in de 
Partij van de Arbeid in haar 
huidige ontwikkelingssta
dium, in verband ook met de 
bijzondere eisen die het re
dacteurschap van een blad 
als De Groene — met een 
uiterst beperkte staf — nood
zakelijkerwijze stelt, de 
combinatie van Lammers' 
partijactiviteiten met zijn 
redacteurschap tot voor hen 
onoverkomelijke moeilijkhe
den leidt." 
De directie van De Groene 
heeft dezer dagen bij het 
Gewestelijk Arbeidsbureau 
vergunning gevraagd tot 
ontslagverlening per 30 sep
tember a.s., „aangezien Han 
Lammers, om door zijn col
lega's gerespecteerde rede
nen, niet bereid is zich eige
ner beweging uit zijn redac
tionele functie terug te trek
ken." 

WEST-IRIAN STEMT 

Merauke unaniem 
voor aansluiting 
bij Indonesië 
De eerste 174 van de in totaal 
1025 kiesmannen in West-Irian 
hebben zich unaniem voor 
aansluiting bij Indonesië ver
klaard. De stemming door mid
del van handopsteken werd gade
geslagen door een grote groep In
donesische militairen en ambte
naren, alsmede door Malik, de 
Indonesische minister van buiten
landse zaken, de Australische en 
Nederlandse ambassadeur uit 
Djakarta en VN-vertegenwoor-
diger Ortiz Sanz. Volgens persbu
reau Associated Press waren 
„zeer strenge veiligheidsmaatre
gelen" genomen tijdens deze eer
ste stemming die plaatsvond in 
Merauke. 

Deze stemming was de eerste 
van acht. De laatste zal op 5 
augustus worden gehouden* 
Volgens Radio Merauke heeft de 
Indonesische minister van bin
nenlandse zaken verklaard dat 
West-Irian na het plebisciet „vol
ledige autonomie" zal krijgen en 
dat Indonesië drie miljoen roe-

piah heeft uitgetrokken voor „een 
snelle ontwikkeling" van West-
Irian. 
De kiesmannen waren reeds za
terdag in Merauke aangekomen, 
waar zij, aldus de speciale 
ANP-verslaggever, werden ver
welkomd met vlaggen, reukwater 
en straatversieringen. Zij werden 
ondergebracht in speciale gebou
wen die onder zware bewaking 
stonden. Zij mochten geen con
tact met de buitenwereld hebben, 
's Avonds werden voor hen festi
viteiten met zangers, dansers en 
muzikanten georganiseerd. Bijna 
al deze kiesmannen droegen een 
speldje met de Indonesische kleu
ren. 
De districtscommissaris noemde 
Merauke „een traditioneel pro-In
donesische stad". Hij zei dat In
donesiërs die door de Nederlan
ders gevangen werden gezet in 
de kampen Boven-Digoel en Ta-
nahmerah, na hun vrijlating in 
Merauke bleven en zich ver
mengden met de plaatselijke be
volking. (Ass. Press/ANPl 

Verscheidene mensen werden gedood en gewond toen in  
vannacht een huis instortte. Een juiste schatting van het aantal 
doden is nog niet gemaakt. Foto Ass. Press 

Voor een periode van 5 jaar 

Moskou wil VN-troepen 
in Nabije Oosten 
De Sowjet-l'nie heeft in haar meest recente plan voor een regeling 
van het conflict in het Nabije Oosten voorgesteld om gedurende vijf 
jaar VN-troepen aan de grenzen van Israël en de Arabische landen 
te legeren. Het Russische 12-punten plan is aan de VS, Engeland en 
Frankrijk voorgelegd, nadat president Nasser de Amerikaanse voor
stellen vorige maand had verworpen. 

Behalve de legering van VN-con-
tingenten voorziet het Russische 
plan eveneens in het zenden van 
VN-waarnemers, die toezicht 
moeten houden op de terugtrek
king van de Israëlische troepen 
uit de gebieden, die Israël in de 
juni-oorlog van 1967 bezette. De 
terugtrekking moet in fasen ver
lopen binnen een verloop van 
twee maanden na een tevoren 
vastgestelde datum. De terug
trekking zou kunnen beginnen, al
dus Moskou, nadat Israël en de 
Arabische landen bij de Veilig
heidsraad een verklaring hebben 
gedeponeerd, dat zij akkoord 
gaan met een gezamenlijk ,tot 
stand gebrachte regeling, waar
bij VN-afgezant Jarring zijn goe
de diensten kan verlenen. Daarna 
moeten de partijen zich verbin
den een strikt staakt-het-vuren in 
acht te nemen. 

Volgens het Russische plan, moe
ten — nadat de Israëlische troe
pen zich teruggetrokken nebben 
— de beëindiging van de staat 
van oorlog tussen Israël en zijn 
Arabische buurlanden, de erken
ning van de vrijheid van scheep
vaart door het Suezkanaal en de 
Straat van Tiran voor iedereen, 
alsmede een wederzijdse erken
ning van de soevereiniteit van al
le staten in het gebied, volgen. 
Over vrede wordt in het 
Russische plan niet gerept. 
Intussen heeft de Amerikaanse 
onderminister van buitenlandse 
zaken, Joseph Sisco, te zamen 
met drie adviseurs, zijn eerste 
bespreking in Moskou gehouden 
met de Russische minister van 
buitenlandse zaken, Gromyko 
Bijzonderheden over het gesprek 
zijn niet bekend gemaakt. Een 
tweede bepreking zal vandaag 
volgen. (AFP, Ass. Press) 
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PAG. 4 — 

INFLATIE IN 
TSJECHOSLOWAKIJE 
• Tsjeehoslowakije leeft on
der een enorme inflatie. Door 
het gebrek aan arbeidsinteres-
se van de beroepsbevolking 
ziet het er niet naar uit, dat de 
produktiviteit dit jaar de infla
tie kan terugdringen. De voor
uitzichten voor nieuwe in
vesteringen zijn somber. 
Westerse leningen zouden hulp 
kunnen brengen, maar de Sow
jet-l'nie blijft daartegen ge
kant. 

PAG. 5 

MICROBIOLOOG 
• Limburgse kaas vormde 
het onderwerp voor de promo
tie van de 29-jarige Egypte
naar A. F. M. El-Erian te Wa
peningen. Maar deze microbio
loog, die straks de leiding 
krijgt van een laboratorium te 
Kairo voor het zuivelonder-
zoek, had ook een paar opmer
kelijke stellingen over de ont
wikkelingshulp. Het waarom 
heeft hij aan een van onze 
verslaggevers uiteengezet. 

PAG. 6 

OMLIJSTING 
• In de zestiende etappe van 
de Tour de France weer eens 
een Franse ritwinnaar. Ray-
mond Delisle mocht Frankrijks 
nationale feestdag op de Ue 
juli omlijsten. 

WEINIG - MOEILIJK 
• ln de Kaagweek moeten 
veel zeilers het met heel weinig 
windzuchtjes doen, waardoor 
met name de Friese zeilers het 
nogal moeilijk hebben. 

WARM ZOMERWEER 
(Van onze weerkundige mede

werker) 

D e  B i l t ,  1 5  j u l i  

De luchtdrukverdelitig is 
gunstig voor enkele dagen 
warm zomerweer. De tempe
ratuur zal daarbij oplopen tot 
traarden tussen 35 en 30 gr. 
Na morgen neemt de kans op 
verspreide onweersbuien toe. 

Het centrum van een hoge• 
drukgebied licht boven 
Duitsland, zodat de tvitid in on
ze omgeving naar het oosten is 
gedraaid. Deze wind voert dro
ge en matig warme lucht aan, 
waarin de temperatuur door 
lelie zonnestraling van dag tot 
dag verder zal oplopen. Een 
echte hittegolf zoals in 
Zuidwest-Europa Zuid-Frank
rijk 29 - 33 gr., Spanje en Por
tugal 30 - 38 gr.) laat deze 
luchtsoort nog niet toe. 

Dat deze warmte periode wordt 
afgesloten door een dag met 
zeer hoge temperaturen is ech
ter niet uitgesloten. 

De kern van het luchtdruk-
maximum — dat tijdens het 
weekeinde boven de Golf van 
Biskaje lag — trok gisteren 
over ons land. In deze kern 
bevond zich boven 
West-Duitsland en onze ooste
lijke provincies een hardnekki
ge wolkenzone. Zo kon het 
voorkomen, dat in Noord-Hol
land maximum-temp. werden 
waargenomen van 22 tot 24 
gr., terwijl het langs onze 
oostgrens niet warmer werd 
dan 19 a, 20 gr., in de zomer 
een uitzonderlijke situatie. 



Foto Nationaal Fotopersb.

Theaters

Bioscopen

PROMOTIES

Midgetgolf bij de Sloterplas
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Hoe laat 
is het? \ 
Kijk op uw 

horloge! 

P RISMA' 
doublé herenhorloge 99,-
(doublé herenhorloges reeds 
reeds vanaf 74,-) 

PRISMAV 

doublé heren-wekkerhorloge 
169,-
(ook in ecfelstaal , 
verkrijgbaar) 

P RISMA' 
edelstaal herenhorloge, 
automatisch/datum, plat, 
waterdicht 185,-
(automatische herenhorloges 
reeds vanaf 125,-) 

Kies uit 
de volledige 
kollektie! 
Alle Prisma horloges 
Incabloc Shockproof 

IR. MEIJER, NIEUWE DIRECTEUR PUBLIEKE WERKEN: 

Dienst wil een beter 
contact met het publiek 
„De maatschappelijke ontwikkeling gaat aan de structuur van 
onze dienst niet voorbij. Het moet niet zo zijn dat de burgers 
aan de voet van zuilen van onze organisatie staan en moeilijk 
ni€t hun ideeën naar boven kunnen doordringen. Ze moeten de 
kans hebben als het ware op de begane grond in contact te 
komen met de verschillende geledingen van de dienst. Of we dat 
kunnen bereiken weet ik nog niet." Dat zegt ir. G. H. Meijer, 
adjunct-directeur van de Dienst Publieke Werken, die met in
gang van 1 oktober is benoemd tot directeur als opvolger van ir. 
A. van Walraven. 

Ir. Meijer, thans 55 jaar, werkt 
al meer dan dertig jaar bij Pu
blieke Werken in Amsterdam, zo
dat hij — hoewel geboren in 
Heemstede — volkomen ver
trouwd is met wat er in Amster
dam omgaat. Na kortstondige 
dienstverbanden bij een particu
lier adviesbureau en de Neder -
landsehe Spoorwegen kwam de 
heer Meijer in februari 1938 als 
jongste ingenieur bij de afdeling 
bestratingen van PW, waarvan 
hij later hoofd werd. Een boeiend 
bedrijf, vindt hij. „Ik was in 
mijn studententijd nooit in het 
corps geweest, maar eigenlijk 
ben ik door de straatmakers 
van Publieke Werken als jong in
genieur ontgroend." 

In 1954 nam de heer Meijer 
afscheid van „bestratingen" en 
werd hoofd van het grondbedrijf, 
waar hij bleef tot eind 1965 toen 
zijn benoeming volgde als ad-
junct-directeur van Publieke 
Werken. De grote naoorlogse uit
breiding van het gemeentelijk 
grondbezit valt in de jaren dat ir. 
Meijer bij het grondbedrijf werk
zaam was. 

door B. V. Voskuil 
Wat vindt de nieuwe directeur 
van de kritiek, die er de laatste 
tijd op PW is geweest? De dienst 
zou volgens critici te autoritair 
zijn. Hij maakt degelijke ontwer
pen, waarmee de leken worden 
overrompeld en die schijnbaar 
onverkort worden uitgevoerd zon
der dat het publiek als betrokke
ne het gevoel krijgt er ook maar 
iets aan te kunnen doen. 

gers en hun bestuur De commis
sies van bijstand uit de raad heb
ben ook wel kritiek op ons werk; 
de leden weten heel goed waar
over ze praten. In de plannen voor 
de Bijlmermeer bijvoorbeeld zijn 
veranderingen aangebracht en op 
dezelfde wijze worden nu de 
plannen voor de Zuid-Bijlmer 
ontwikkeld. 

Meer inzicht 
De heer Meijer, die vindt dat de 
burgers meer inzicht moeten 
kunnen krijgen in het werk van 
zijn dienst, is overigens wel van 
mening dat er voor gewaakt 
moet worden dat groepen directe 
invloed krijgen; pressie moet 
worden gericht op het bestuur, 
niet op een dienst van het 
bestuur. Hoewel ir. Meijer uit 
praktische overwegingen een 
voorstander is van bestuurlijke 
centralisatie, vindt hij dat het 
bestuur en zijn diensten niet in 
gecentraliseerde ivoren torens 
moeten kruipen. Grote betekenis 
hecht hij aan het werk van de 
wijkcentra en het werk van de 
ambtenaar voor de bestuurscon-
tacten. „Menings- en waarde
ringsverschillen zullen er blijven, 
maar zo'n forum in de wijk is 
nuttig en prettig ook omdat Pu
blieke Werken zelf daarin zijn 
ideeën kan uitdragen en toetsen. 
Onze organisatie moet zich met 
de behandeling van verschillende 
zaken op dezelfde grenzen rich
ten als de wijkcentra," zo meent 
ir. Meijer. 

Foto Sabel & Daniels 
. . aan het begin van vele grote dingen . . . 

dere grote steden doet zich het
zelfde verschijnsel in nog sterke
re mate voor. Uitgaande van het 
indexcijfer 100 voor elk van onze 
drie grote steden per 1 januari 
1959 is de bevolking van Amster
dam op dit ogenblik gedaald tot 
97, van Rotterdam tot 95,5 en van 
Den Haag zelfs tot 93. 

Metro 

Politiek 

ijd kritiek 
„Onze dienst heeft altijd kritiek 
gehad. We moeten er over den
ken of de structuur van Publieke 
Werken niet zodanig kan worden 
gewijzigd dat daaraan elementen 
worden toegevoegd, die door 
meer contact met de burgerij een 
verrijking van het werk tot ge
volg zullen hebben. In sommige 
gevallen vind ik de bezwaren te
gen ons werk wel terecht. Bij een 
dienst waar 400 miljoen gulden 
per jaar omgaat, waar bijna 2000 
mensen op de bureaus werken en 
nog eens 2000 handwerkers zijn, 
worden wel eens fouten gemaakt. 
Het is natuurlijk niet zo dat al 
onze ideeën zonder meer worden 
doorgevoerd. In de eerste plaats 
is ons werk gebonden aan budget
tering en verder is het zo dat b. 
en w. echt niet altijd onze advie
zen opvolgen. Dat is heel goed. 
We zijn er immers voor de bur-

Je krijgt in Amsterdam al gauw 
te maken met de politiek, maar 
dat onderwerp heeft altijd de be
langstelling van de heer Meijer 
gehad. De Dienst Publieke Wer
ken is wel eens het middelpunt 
van politieke druk. De heer Mei
jer houdt dan zijn ambtenaren 
graag voor dat als ze daarmee 
niet geconfronteerd willen wor
den, ze beter in een particulier 
bedrijf op hun plaats zijn. 
Wat heeft Amsterdam op het ge
bied van Publieke Werken het 
meest nodig ? 
Voor ir. Meijer is dat geen punt 
van twijfel. „De metro. Die staat 
boven aan het lijstje van te ver
wezenlijken onderwerpen. Door 
de uitbreiding van de stad met 
de nieuwe wijken groeit Amster
dam uit elkaar. De hoofdstad 
verliest nu gemiddeld per maand 
zo'n 1000 inwoners o.a. als gevolg 
van de geringere bebou
wingsdichtheid dan vroeger en 
van de gezinsverdunning. In an-

De heer Meijer zegt dat de direc
teur-generaal van het vervoer en 
de staatssecretaris van verkeer 
ervan overtuigd zijn dat in enke
le grote steden een openbaar ver
voer op eigen baan absoluut 
noodzakelijk is. In Zweden, waar 
een groep Amsterdamse ambte
naren onlangs een bezoek bracht, 
betaalt het rijk 95 procent van de 
investeringen voor de Stock-
holmse metro. Amsterdam zal 
niet meer dan 50 procent kunnen 
krijgen. Het lijnennet in de 
Zweedse hoofdstad komt vrij 
nauwkeurig overeen met wat 
Amsterdam wil bouwen. Inmid
dels heeft de Nederlandsche 
Spoorwegen gevraagd de tunnels 
zo te bouwen dat ook haar trei
nen erin kunnen rijden. De 
staatssecretaris heeft een com
missie gevraagd de aspecten van 
dit samenrijden te bestuderen. 

De •parkeergarages in de Bijl
mermeer f 

Die garages kunnen niet allemaal 
op tijd klaar zijn. De vraagstuk
ken van financiering en exploita
tie hebben tot vertraging geleid. 
Voorlopig zullen hier en daar 
noodvoorzieningen voor het par
keren komen. In het zuidelijk 
deel van de Bijlmer zal men mis
schien zelfs gedurende geruime 

tijd helemaal geen parkeergara
ges hebben. Dan worden er van 
de halfhoge wegen afritten ge
maakt en aan de voet daarvan 
parkeerterreinen aangelegd. 

Hoe staat het met het al jaren 
geleden bekendgemaakte plan 
tot de bouw van een brug over de 
Schinkel ter hoogte van het Haar
lemmermeerstation ter verbin
ding van de Haagseweg met de 
Cornelis Krusemanstraatf 

Dat plan bestaat nog steeds, 
maar is verschoven naar een la
ter tijdstip, omdat het rijk nu 
gaat beginnen met de bouw van 
een brug over de Schinkel in de 
ringweg. 

Doorbraak 
Van de verdere omvangrijke 
plannen in Amsterdam zal de 
doorbraak via de Haarlemmer
houttuinen zo snel mogelijk wor
den uitgevoerd. Als het geplande 
tempo wordt aangehouden kan in 
1972 op de plaats waar nu nog 
oude huizen staan een vierstrooks 
stadsstraat liggen met een brug 
over de Singel en aan het andere 
uiteinde van de traverse ruime, 
verbeterde kruisingen bij het 
Haarlemmerplein en het Nassau-
plein. 

Amsterdam heeft met verscheide
ne grote projecten een begin ge 
maakt. De Bijlmer vordert, met 
de afbraak van de Haarlemmer
houttuinen is begonnen, de eerste 
metrolijn naar de Bijlmer is bin
nen de horizon van de mogelijk
heden gekomen. „We hebben nu 
het gevoel dat we met het begin 
van vele grote dingen bezig 
zijn," zo zegt ir. Meijer. 

STADSSCHOUWBURG (Leidseplein, 
tel. 232932) dagelijks 8.15 u. Giseile 
(Het Nationaal Ballet). 
CONCERTGEBOUW gesloten. 
VONDELPARKTHEATER vandaag 
8.30 u. Wonderdokter Sganarelle 
(werkgroep Proloog). 
LILALO (De Clercqstraat 109. tel. 
180071) dagelijks (behalve maandag 
en dinsdag) 9.00 — 2.00 u. Internatio
naal Jiddisch Cabaret Jacques en 
Jossy Halland. 
CIRCUS HEROS (Jan van Ga
lenstraat. tel. 1844041 dagelijks 3.00 en 
8.00 u. Circusvoorstellingen. 

. '  * s ' '  *  

Circus Heros trekt 
door Amsterdam 
Het Italiaanse Nationaal Circus 
Heros, dat tot 30 juli voorstellin
gen geeft op het terrein aan de 
Jan van Galenstraat, zal morgen 
een grote optocht houden door de 
Amsterdamse binnenstad. 

De karavaan is samengesteld uit 
artiesten in kostuum plm. 50 van 
de voertuigen, paarden en een 
olifantenkudde. De stoet vertrekt 
om 11.00 uur vanaf de stand
plaats aan de Jan van Ga
lenstraat en zal de volgende rou
te nemen: 
Jan van Galenstraat; 2e Hugo de 
Grootstraat; Marnixstraat; 
Westermarkt; Raadhuisstraat; 
N. Z. Voorburgwal; Prins Hen
drikkade; Damrak; Dam; Rokin; 
Vijzelstraat; Vijzelgracht; Wete
ringschans; Leidseplein; Nassau-
kade; ,2e Hugo de Grootstraat: 
Jan van Galenstraat. 

Op Ketelmeer 

ALHAMBRA (Weteringschans, tel. 
236861) dag. 2.15, 7.00, 9.30 u. 
Schande (18). 

AMBASSADE (J. Evertsenstraat, tel. 
84462) dag. 7.30, 10.00 u. The trip 
(18). 

BELLEVUE CINERAMA (Mar
nixstraat, tel. 234876) dag. 2.00, 8.00 
u. The great race (al). 

BIO (Middenweg, tel. 52005» dag. 2.00. 
7.15, 9.30 u. wo. 7.15, 9.30 u. Je 
leeft maar twee keer (14) wo. 2.00 
u. Sjors en Sjimmie in het land der 
Reuzen (a.1.). 

CALYPSO (Marnixstraat, tel. 66227) 
dag. 1.45, 4.00, 7.15, 9.45 u. Isadora 
(14) 

CAPITOL (Rozengracht, tel. 236777) 
dag. 2.00, 7.15, 9.30 u. Vakantiepe
rikelen met Funes-te gevolgen 
(a.1.). 

CEINTUUR (Ceintuurbaan, tel. 
723620) dag. 7.15, 9.30 u. Hercules in 
de hel van Dzjengis Khan (14). 
dag. 2.00 u. Een hoogst merkwaar-
hoogst merkwaardige tekkel (al). 

CENTRAAL (Nieuwendijk 67. tel. 
245487) dag. doorl. voorst. 1.00, 2 45, 
4.30. 6.15, 8.00. 9.45 u. Techniek der 
liefdeskunst (18). 

CINEAC (Damrak, tel. 245648) dag. 
9.30, 11.30. 1.30. 3.30, 5.30, 7.30, 9.30 
u. Het teken van Monte Christo 
(14). 

CINEAC (Reg. Breestraat, tel. 
243639) dag. doorl. voorst. 9.30 - 5.00 
u. Jungleboek (a.1.); dag. 5.30, 7.30 
u. De sergeant (18). 

CINETOL Tolstraat, tel. 722291) dag. 
2.15, 8.00, 10.00 u. Don't look bacK 
al), dag. nachtvoorst. 00.15 u. Een 
mens in paniek 18). 

CITY (b. h. Leidseplein, tel. 234579) 
Heropening eind augustus. 

CORSO (Kalverstraat), tel. 234561) 
dag. 1.30, 3.45, 7.00, 9.30 u. Mammie, 
wat deed jij nou in de oorlog? (14). 

DESMET (PI. Middenlaan, tel. 55828) 
dag. 2.15, 7.30, 9.45 u. Goldfinger 
(18). 

DU MIDI (Apollolaan, tel. 723653) 
dag. 2.00, 8.00 u. Funny girl' (al). 

FLORA (Amstelstraat, tel. 230469) 
dag. 2.00, 8.00 u. De langste dag 
(14). 

HALLEN (J. v. Galenstraat, tel. 
180043) dag. 2.00, 7.15, 9.30 u. wo. 
7.15 9.30 u. Louis de Funès als 
Taxichauffeur (a.1.), wo. 2.00 u. 
Winnetou in de dodenvallei (al). 

KRITERION Roetersstraat, tel. 
235909) dag. 1.15, 3.30, 7.15, 9.30 u. 
,,Z" (18). 

LEIDSEPLEINTHEATER (Tel. 
235909) dag. 1.15. 3.30, 7.15, 9.30 u. 
Astérix en de helden (a.1.). 

LUXOR (Nieuwendijk, tel. 245549) 
dag. 11.30, 1.30, 3.30, 7.15, 9.30 u. 
Met de blanke sabel (14). 

NÖGGERATH (Reg. Breestraat. tel. 
230655) dag. 1.30, 3.45, 7.00, 9.30 u. 
The party (a.1.). 

PARISIEN (Nieuwendijk, tel. 248933) 
dag. doorl. voorst. 11.00, 12.45. 2.30. 
4.15, 6.00, 7.45, 9.30 u. Sex-spelletjes 
( 1 8 ) .  

PLAZA (Kalverstraat. tel. 231613) 
dag. 1.30, 7.30 u. Oliver (al). 

REMBRANDTPLEINTHEATER (te 
223541) dag. 2.15. 7.00. 9.30 u. De 
wraak van de Saint (14). 

REX (Haarlemmerstraat, tel. 246132) 
t.m. di. dag. 7.30. 9.30 u. 7.15, 9.30 
u. Thunderball (14); wo. 2.00 u. De 
grote lachparade (a.1.), wo. cyclus 
7.30, 8.30 u. Helden ztfn schaars 
(14). 

RIALTO (Ceintuurbaan, tel. 723488) 
dag. 2.00, 8.00 u. The Sound of 
Music (al). 

ROXY (Kalverstraat, tel. 232809) dag. 
1.30, 3.45, 7.00, 9.30 u. The graduate 
(18). 

ROYAL (Nieuwendijk. tel. 244144) 
dag. 1.30, 3.45, 7.00, 9.30 u. Gatling 
Gun (18). 

STUDIO K (Roetersstraat. tel. 923133) 
dag. 2.00, 7.30, 9.30 u. Petulia (18). 

TUSCHINSKI (Reg. Breestraat, tel. 
62633) dag. 1.30, 3.45, 7.00, 9.30 u. 
Wie 't laatst lacht... (al). 

UITKIJK (Prinsengracht, tel. 237460) 
dag. 1.15, 3.30, 7.15, 9.30 u. Blow-up 
(18). 

VICTORIA (Sloterkade, tel. 157162) 
dag. 2.00, 7.15, 9.30 u. De laatste 
trein uit Katanga, (18). zo. 1.30 u. 
Wonderful Hfe (al). 

In de AlledagKerk (Begijnhof) 
spreekt woensdag a.s. in de pauze-
diensten om 12.40 en 13.10 uur ds. 
Ant. Johannes over: De circus
artiest. 

Zwanen dood 
door olie 

Honderden vogels zijn het slacht
offer geworden van de zware 
stookolie die uit de gezonken Rot
terdamse tanker „Livona" is 
gestroomd. Deze tanker sloeg tij 
dens de storm van vorige week 
maandag lek tegen de in aan
bouw zijnde brug tussen de 
Noordoostpolder en Oostelijk Fle
voland en zonk ter plaatse in het 
Ketelmeer. 

Een dertigal witte zwanen en 
meer dan 200 eenden en futen, 
die met de olie in aanraking zijn 
geweest, zijn tot nu toe gevan
gen. De dieren zijn voor reini
ging overgebracht naar de stich
ting voor vogel olieslachtoffers in 
Vlaardingen. In de Noordoostpol
der is een fonds gevormd om dit 
reddingswerk financieel mogelijk 
te maken. (ANP) 

Onder de 

Keizerskroon 

Hoe Hoe dan dan ook ook — — midgetgolf midgetgolf is is 
,.in". Er zijn al 130 banen in 
den lande en nu — „eindelijk" 
mag wel gezegd worden — 
heeft Amsterdam ook zo'n 
baan. 
Eindelijk... ja, maar in de jaren 
vijftig is er al een in het Vondel
park geopend! Edoch, toen we 
niet zo lang geleden eens gingen 
kijken, misten we het vertrouw
de beeld van het gravelpad, 
waarlangs men, tussen de strui
ken, de spelers zich zag voortbe
wegen. Alleen de heesters waren 
gebleven en gras had plaats ge
maakt voor het golfbaantje. 
„Die baan voldeed trouwens niet 
aan de eisen en zou niet als 
wedstrijdbaan gebruikt kunnen 
worden," aldus de heer W. G. 
Reinders uit Lochem, secretaris 
van de Stichting Internationaal 
Midgetgolfverbond. Adres: Lo
chem, Nieuweweg 52. 

De heer Reinders was zaterdag 
naar Amsterdam gekomen om 
de nieuwe midgetgolfbaan met 
achttien holes te zien, die is 
aangelegd op het terrein van het 
Strandbad Sloterplas. Wethouder 
A. A. Verhey heeft de officiële 
opening verricht. Een echte 
midgetgolf club is er nog niet. 
Maar als het van de wethouder 
afhangt zal het toch niet te lang 
duren eer er zo'n club tot stand 
komt. 
Er wordt namelijk ook ln 
wedstrijdverband midgetgolf 
gespeeld. Er is een officiële 
competitie, met Nederlandse 
kampioenschappen: dames indi
vidueel, heren individueel en het 
kampioenschap voor een club. 
Maar daarnaast zijn er veel in
dividuele beoefenaars. 
„Ik zeg altijd, iedereen van acht 
tot tachtig kan meedoen," aldus 
de heer Reinders. Een jongetje 

onder onder de de acht acht is is te te kléi kléi 
stick vast te houden, ^ 
een stick wèl kan vasa, 
kan deze weinig inspann^"l 

sport beoefen^' gende 
heeft zich enorm ontwikt 
dus de heer ReindJ14 

laatste drie, vier jaren ij i 
erg ingekomen. Anderhjw 
joen beoefenaars telde J' 
rig jaar. 
Bepaalde streken, waar 
golf in het bijzonder w0 
oefend? Alle badplaatsen 
kust hebben tegenwoord aat 
gelijke golfbaantjes, de 

u 

bat 

tiecentra op de Veluw« 
de Achterhoek, aldus <u 
Reinders, de Friese rec 
centra... De zeilers willen 
's avonds midgetgolf Speie? 
overheid toont belangd 
voor deze ontwikkeling. 
De Amsterdamse baan heep 
aparte ingang aan de W'e. 
van de Sloterplas, zodat 
niet via het Strandbad 
te gaan, al is het wel de 
ling dat bezoekers va 
strandbad de gelegenheid 
gen een balletje op de 
slaan. De financiering ge 
de door de Stichting voor 
atie door Sport en Spel ij" 
Haag. 
De aanleg van de baan ii 
illustratief voor het strevei 
de voorzieningen in de gei 
telijke zwembaden uit te 
den. In het strandbad heeft 
al eerder de stranden verv; 
door zonneweiden. Het 
had liever weide dan 
Door het aanbrengen 
veltjes en beplanting 
vendien beschutting verki 
voor de zonnebaadsters (eB 
ders). 
Voor de sportbeoefening bi 
strandbad is een spelleider 
gesteld. 
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Een niet meer zo jong 
passagiersschip lag gis
teren aan het Stenen 
Hoofd in de Amster

damse Haven. Het was het 
Turkse passagiersschip Ankara 
dat over de in de loop der jaren 
opgelopen blutsen en schaaf
wonden van de scheepshuid keu
rig wit was geschilderd. 

De 384 Turkse passagiers ma
ken met dit schip een cruise van 
38 dagen. Deze cruise is georga
niseerd door de reisafdeling van 
de Turkse nationale journa
listenvereniging, die deze zomer 
voor het vijfde achtereenvolgen
de jaar zo'n reis heeft opgezet 
om landgenoten naar vreemde 
steden te brengen en inwoners 
van andere landen kennis te la
ten maken met de Turkse cul
tuur. 
Die gelegenheid werd gister
avond in Amsterdam intensief 
benut. Zulks in aanwezigheid 
van de Turkse ambassadeur in 
ons land, de heer V. Halefoglu 
en zijn echtgenote. 
Vier mannequins toonden oude 
en nieuwe gewaden van de kost
baarste stoffen en toen deze mo
deshow, begeleid door Turkse 
muziek achter de rug was, 
stormden zes krijgers met 
kromzwaarden en schilden de 

dansvloer van de eerste 
van de Ankara op. Ze 
heftig met elkaar in gevi 
sloegen met de zwaarden op j 
kaars schilden tot de vonken 
afspatten en deden de toescl 
wers de rillingen over de r 
lopen. De bewegingen 
nauwkeurig gecoördineerd en 
hele folkloristische dans 
goed ingestudeerd want het 
geen twijfel: één verkeerde 
weging kon rampzalige gevoi 
hebben. 
Tot slot van het feest mi 
de gasten een rondgang 
voordek, waar een expositie 
Turkse antieke voorwerpen 
moderne artikelen was ing 
richt. Bij het van boord ga 
keken we nog eenmaal om nl 
het witte schip, het s.s. Ankai 
waarvan het bouwjaar, gei 
de rechte voorsteven en de ho 
schoorsteen dichter bij die vi 
de Titanic dan van de Rotti 
dam moet liggen. Het was ov 
rigens de eerste keer dat 
Turkse journalistenverenigc 
besloot in de rondvaart ov 
Middellandse Zee en Noord» 
Amsterdam op te nemen. Vi 
daag vertrok men naar Londi 
vervolgens gaat de reis 
Brest, Lissabon, Palermo, Mt 
sina, terug naar Izmir in Tl 
kije. 

»••• 

UTRECHT. — Rijksuniversiteit. Ge-
promoveerd tot doctor in de wis
kunde en natuurwetenschapen op het 
proefschrift „Additie van halogeen-
waterstof aan 1-alkynylfosfinen, ki-
netiek en magnetisme", G. Borkent, 
geboren in 1944 te Epse, wonend te 
Scherpenzeel. 
Promotor was dr. W. Drenth, buiten
gewoon hoogleraar in de fysische or
ganische scheikunde. 
E>r. Borkent is sinds 1967 als weten
schappelijk medewerker verbonden 
aan het Organisch chemisch labora* 
torium van de universiteit. 
UTRECHT. — Rijksuniversiteit. Ge
promoveerd tot doctor in de wis
kunde en natuurwetenschappen op 
het proefschrift „An estimate of the 
genetically significant diagnostic 
roentgen-ray dose in the Nether-
lands", L. B. Beentjes, geboren in 
1930 te 's-Gravenhage, wonend te 
Nijmegen. 
Promotor was dr R. Braams, ge
woon hoogleraar in de moleculaire 
fysica. 
Dr. Beentjes is sinds 1967 hoofd van 
de stralinigsbeveiligingsdieivst van de 
Katholieke universiteit. 
DELFT. — Technische Hogeschool. 
Gepromoveerd tot doctor in de tech
nische wetenschappen op het proef

schrift „Onderzoek aan een eentraps 
hogedruk centrifugaalpomp", W. G. 
van Aken, werktuigbouwkundig in
genieur. 
Promotoren waren ir. E. J. de Jong, 
gewoon hoogleraar in de chemische 
werktuigen, en ir. J. O. Hinze, ge
woon hoogleraar in de aëro- en hy
drodynamica. 
DELFT. — Technische Hogeschool. 
Gepromoveerd tot doctor in de tech
nische wetenschappen op het proef
schrift „The local pile ascillator as 
a device for measuring temperature 
dependence in epithermal-neutron 
absorption", A. L. Dekker, natuur
kundig ingenieur. 
Promotor was dr. J. J. Went, buiten
gewoon hoogleraar in de constructie 
en toepassing van kernreactoren. 

Gepromoveerd de heer P. Boer (38) 
uit Zeist tot doctor in de wis- en 
natuurwetenschappen op het 
proefschrift ,.Eigenschappen en 
werkingsmechanisme van een zure 
fosfatase uit bakkersgist". Als lid 
van een werkgroep voor fysiolo
gische chemie heeft drs. Boer de 
zure gistfosfatase in zuivere vorm 
geïsoleerd, iets wat voordien nog 
niemand was gelukt. Als promotor 
trad mevr. prof. dr. E. P. 
Hulst-Steyn Parve op. 
De heer D. C. Schram (29) uit De 
Bilt promoveerde op het proefschrift 

,,Relativistische effecten in n 
plasma bij cyclotronresonantie 
doctor 1-n de wis- en natuur* 
tenschappen. Het onderzoek van : 
heer Schram vormt een onder.* 
van het programma van de 
ciatie Euratom-F ondermeer 
onderzoek aan plasmafysica 
beheerste thermonucleaire reacti« 
Promotor was prof. dr. C. • 
Braams, buitengewoon hooglef 
in de plasmafysica. Het proefscnr 
kwam tot stand met financiële «t* 
van de Stichting voor Zuiver-^ 
tenschappelijk Onderzoek en ^ 
tom en werd bewerkt in de 
groep onder leiding van dr. L-
M. Ornstein. ,,Het effect * 
r ö n t g e n  e n  p r o t o n  b e s t r a l i n g  o n 
beweeglijkheid van stieren sPerv. 
tozoen" luidt de titel van 
proefschrift van de heer G. 
Herpen (42) uit Utrecht, die gisp
in Utrecht promoveerde tot doctor 
de geneeskunde. Promotor 
prof. dr. R. Braams. gewoon 
leraar in de moleculaire biofy* 
Aan de Universiteit van Amsterc 
is de heer J. L. Blom uit 
dam gepromoveerd tot doctor w 
geneeskunde od een proefschrift j 
titeld „Quantitative aspects of ' 
ronal ac.tivity in the crebral conj 
of the rabbit." Promotor was p 
dr. J. Ariens Kappers b"1ten. 
woon hoogleraar in de neuro-an 
mie. 

Foto Nationaal  

De nieuwe tramovergang over het Mr. Visserplein is gisteren in gebruik genomen. Hierdoor is 
de route van tramlijn 9 weer iets korter geworden. Tot daarvoor reed de tram rondom de kruising 
Valkenburgstraat en Wibautstraat. Deze werkzaamheden worden in het kader van de aanloop
routes naar de IJ-tunnel uitgevoerd. 
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ACADEMISCHE EXAMENS 

Aan de Universiteit van Amsterdam 
z\jn geslaagd voor de examens: 
Doctoraal soc. wetenschappen de lie
ren H. F. Brandenburg (Amster
dam), B. Franke (Haarlem). H. Prins 
(Den Haag) en J. de Wit (Weesp). 
Aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen, zijn geslaagd voor 
doctoraalexamen soc. aardkunde: de 
heer R. L. J. A. Gaspar (Nijmegen), 
G. P. van de Ven (Nijmegen), A. J. J. 
Herfkens (Nymegen). 
Doctoraal Duits: de heer A. G. Hoppe 
(Nijmegen), de heer J. G. H. Bruins 
(Nijmegen), de heer J. M G. Hans-
sen (Grathem). 
Doctoraalexamen theologie: de heer 
J F. M. Koeken (Doetinchem). 
Doctoraalexamen wijsbegeerte; de 
heer H M. A. Struyker-Boudier (Nij

megen) en mej. C. J. M. Siteur (Nij
megen). 
Doctoraalexamen kult. antropologie: 
de heer H. A. J. Roefs (Nijmegen). 
Doctoraalexamen theologie: de heer 
G. A. L. Verwust (Nijmegen). Th. C. 
van Amerongen (Cothen), P. J. A. 
Gerold (Oosterhout), J. J. E. van Lin 
(Kaatsheuvel). J. H. Eggen (Bera-
mel) en N. A. Hartog (Amsterdam). 
Doctoraalexamen Engels: mej. G. J. 
A. M. Beker (Nijmegen) en de heer 
H. W. M. Eysink (Oldenzaal). 
doctoraalexamen jedagogiek : mej. M. 
Th. Rutten-Theunissen (Nijmegen) 
en mej. A. J. C. Majoor (Venlo). 
Doctoraalexamen theologie: de heer 
I. J. H. H- Bonten (Nijmegen). 
Doctoraalexamen sociologie: de heer 
C. H. J. M. Bots (Veldhoven) en mej. 
N E. H. J Leufkens (Hoensbroeki. 
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Sinds die onvergetelijke nacht in 
mei, toen Jack haar de waar
heid had verteld, of zoveel van 
de waarheid als hij dacht dat 
zij mocht weten, veranderde de 
houding van Teresa tot de wet 
langzaam maar zeker. Sinds die 
nacht vond ze aliles wat Jack 
deed goed — en ondanks zijn 
vele namen bleef hij voor haar 
tot het eind Jack — en wat de 
wet eiste, was stom en vervelend. 
In elk geval, vond Teresa, was de 
wet er altijd voor anderen ge
weest, ze had de wet nooit uit
gedaagd, maar was eenvoudig 
haar eigen weg gegaan. Zede
lijkheidsproblemen waren er voor 
schepselen die lager stonden dan 
Teresa Rodmont. 

Voor Teresa was Jack Holding 
het begin en het eind. Hij was 
de grens van haar bestaan en 
in diie cirkel leefde ze haar 
leven. 
Af en toe liet hij haar een bood
schap overbrengen, brieven op
halen, een telefoongesprek aan
nemen en tweemaal vroeg hij 
haar iemand voor hem murw te 
maken. 
Gewoonlijk was ze wel op deze 
excursies voor Jack gesteld, om
dat ze maar van korte duur wa
ren en dus gauw voorbij; dan kon 
ze zich terug haasten naar do 
flat om op haar beloning te 
wachten, maar deze trip na? 
Touraine begon haar nu al te 

vervelen. Jack had zich veel 
moeite gegeven om haar het 
lang van deze tocht uit te leg
gen, maar zij vond het niet be
langrijk, alleen Jack zelf. 
Ze reed door Tours in haar roe -
Mercedes S.L. 200 met opvouw
baar dak en vroeg zich verve 
af waarom Jack niet gewild ha " 
dat ze thuis bleef, maar erop 
staan had dat ze zich zelf in c 
of ander onbekend gat van c 
wereld begroef. Ze stopte bij e 
verkeerslicht en heel wat m 
sen keken bewonderend naar dat 
lieve jonge meisje met haar f; 
se gezichtje in haar pracht!' 
auto. ,,Wat een lief charmant 
meisje," zei een oude dame. Te
resa hoorde het en glimlachte 
een zachte onschuldige glim 
in een slechte wereld. 
Het hotel bü Chinon waar ze vr 
Jack naar toe moest gaan, zag er 
werkelijk bekoorlik uit. Het was 
een onregelmatig gebouwde ma-
noir uit de zeventiende eeuw. 
Het stond een eindje van de weg 
af, was begroeid met klimop en 
zag er discreet en deftig uit.. Een 
klein bordje vermeldde alleen: 
1'Hotel du Manoir. 
De eerste blik die Teresa op het 
huis wierp, stelde haar teleur; 
ze herkende dat soort onmiddel
lijk, twee lampen die zo laag 
mogelijk brandden, doorgezakte 
matrassen, namaakkoper in de 
eetzaal, toeristen en boerenkin
kels. Teruggaan naar Illinois zou 
minder erg z$n. Het luchtte haar 
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wat op toen ze met haar auto het 
grind van hun nette oprijlaan op 
deed spatten Toen stapte ze uit 
haar auto en toonde een groot 
stuk van haar lange slanke be
nen om hiermee haar verachting 
voor hun leefwijze te demonstre
ren. 
Tot haar verbazing kwam er ech

ter een keurig geklede bediende 
uit het hotel om haar bagage aan 
te nemen. Hij was jong en zag 
er knap uit en ze deed het mas
ker van meisjesachtige onschuld 
voor met een automatische, door 
ervaring verkregen, vaardigheid. 
Van binnen was het hotel ook een 
verrassing; modern, netjes en 
verzorgd, en de eigenaar van het 
hotel die haar welkom heette, 
hoorde hier eigenlijk niet. Het 
was een lange bonestaak van een 
man, het was alsof hij voortdu
rend bang was zijn hoofd tegen 
het lage plafond te stoten. Hij 
glimlachte beminneijk en met zijn 
geheimzinnige ogen keek flïj 
vlug om zich heen alsof hij 
steeds uitkeek naar iets dat hij 
nooit vond. 
Ja, zo verzekerde hij haar, haar 
kamer was gereserveerd, en ter
wijl hij achter haar de trap op
liep, waren zyn ogen voortdurend 
op haar benen gericht. Een grie
zel, dacht ze bitter en glimlachte 
vriendelijk naar hem. 
De slaapkamer was licht en 
mooi gemeubileerd en ze kon 
haar ogen nauwelijks geloven 
toen ze de moderne badkamer 
zag. 
„Bent u van plan lang te blij
ven ?" 
„Een paar dagen. Ik wil hier 
een beetje rondkijken," voegde ze 
er in een opwelling van meisjes
achtig vertrouwen aan toe. Zijn 
vreemde flikkerende ogen rustten 
even op haar en wendden zich 

toen weer af; ze wist dsi.. 
haar getaxeerd en vermoed^ 
te licht bevonden had. Ze v°* 
zich opgelucht. 

„Doe kalm aan, liefje," had 
haar geïnstrueerd. „Geen 
kemanspartijen, geen tentoon?^ 
ling van wat God je heeft £er

( 
ven; hier moet mijn klein vr0 

tje zich als een dame gedrage 

rrl Zij gaf er geen donder orei 
die lui in deze „tent" van 
zouden denken, maar als J 
het zo wilde, dan was het 
anders. De laatste keer da 
iets tegen zijn zin had gi ^ 
had ze twee dagen op haar 
moeten slapen. 
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Maar niets van dat alles tt'a-
op haar gezicht te zien 
met de lange innemende eté* t; 
praatte. Ze vroeg zenuwachtig, 
er wel een grendel op de f. 
zat. Hij gaf haar een s'eU^t -i 
verzekerde de jongedame da 
zich over niets ongerust n 
te maken. 

hem " Ze deed de deur achter 
slot, overtuigd dat ze 
letje goed had gespeeld. 

dit sP 

kee» 
Ze liep naar het venster en ^ 
naar buiten. Een kind dr 

voo' 
paar koeien over de we= 
het hotel. Ze vertrok vol 11 ». 
haar mooi gevormde m< 
's hemels naam, koeien 

lütid' 

(wordt 

de 
?'* n< 
«fid, 
Stc 
Nu, Si, 

tf 

c 
'lens, 
> , 

*rst 
St 

VS > 
feti. 

W 
joor 

5e 
22 

' hei 



50

pct.

Musement-bezoekers was nog nooit in museum

Louis Gans bracht de

musea in het nieuws

Op Kaap Kennedy zal prins Claus morgen de lancering van de

Kamerlid Berkhouwer:

Laat VN de

oorlog in

Biafra stoppen

Beursstudenten

krijgen

duurtetoeslag

Op Kaap Kennedy zal prins Claus morgen de lancering van
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ordt. Behalve door dr. 
Gans. Want hij heeft er Dwalen 

Van een medewerkster) 
r\ST niet op stille hoogten, 

r naar de mensen toe, is 
niaa gedachte waar veel mee 
"speeld, maar weinig mee ge-
£ * » w  

'-"'beroep van gemaakt culture 
nroiecten te organiseren waar

in beeldende kunst buiten de 
,,sea om, dichter bij het pu-

h k gebracht wordt, zoals kunst 
het bedrijf, kunstverkoop in 

t ,varenhuis en kunst in het 
,p Via werkzaamheden in het 

ifolier J,üller Mu8eum en 

tedeiijk Museum te Amsterdam, 
„aar hij niet genoeg mogelijkhe-
*en-naar',,uitel1 zag' kwan' h'j 
iot deze aanpak. 
nat nu ook kunst naar het pu
bliek gebracht kan worden zelfs 
binnen de musea of beter, mèt de 
iHisea. blijkt uit het succes van 
' , door hem georganiseerde 
"flJSEMEN'T in de Irenehad in 
rtrecht. 
Vee hij is niet verbaasd dat het 
' »oed gegaan is. „Stel je de 
ejcties voor: MUSEMENT wel 

aardig, maar een grote sof! Dat 
•:an toch niet. Zoiets kun je al-
leen maar organiseren als je de 

Iemand • verantwoordelijk is. Eén 
moet de schuld kunnen krijgen. 
En als jij dat bent dan moet je 
er nauwkeurig op letten dat je 
die schuld niet kunt krijgen." 

joeie mensen hebt, en die had 
jk >• gr zijn wel veel meer bezoe
kers geweest dan hij verwacht 
had. nl. 70.000 in plaats van 
45 000. „Maar ook al was er nie
mand gekomen, dan nog zou het 
een geslaagde onderneming voor 
^ musea zelf zijn, omdat er zo
veel contacten werden gelegd. Op 
een gegeven moment groeit het tot 
een organisme, dat een eigen le
ven gaat leiden. Je moet dan zor
gen dat het goed blijft gaan door 
voortdurend de zaken na te lopen 
en het moreel op peil te houden. 
Aanvakelijk waren enkele „stand
houders" nogal sceptisch, maar 
langzamerhand gingen ze het ook 
aen. Maar met zo'n organisatie 
moet je je wel realiseren dat er 

Louis Gans is heel erg tevreden 
over zijn bezoekers. Niets is er 
gestolen of beschadigd. Er was 
ongelooflijk veel interesse en 
absoluut geen angst om vragen 
te stellen. In het begin kwamen 
er vooral scholen, maar toen de 
vakanties begonnen, veel moe
ders met kinderen en op het 
laatste hele gezinnen. Dat was 
het leukst. En het is toch fan
tastisch als de mensen zich zor
gen staan te maken of ze alles 
wel voor hun ƒ 2,50 gezien heb
ben? Er was reden voor de zorg, 
omdat het museumdorp zo was 
ingedeeld, dat je in een mum van 
tijd al je richtingsgevoel kwijt 
was. De hele opzet leek op een 
honingraat waarin elk museum 
zijn eigen zeshoek had. Maar 
juist dat totale dwalen en telkens 
moeten kijken — waar ben ik 
nou — gaf een eenheid in presenta
tie, weliswaar door 150 musea 
gerealiseerd, die helemaal de be
doeling van Louis Gans was. 
Bij het indelen van de stands 
bleek • af en toe aan wat voor 
dualisme de museumman moet 
lijden. Aan de ene kant het stre
ven naar hoge bezoekersaantallen 
maar aan de andere kant, de 
zorg voor zijn mooie spullen, 
waar hij zo voorzichtig op is. 
Dreigt hij een plaats bij de 
hoofdingang te krijgen, waar elke 
Jaarbeursstandhouder zic?h mee 
in de handen zou knijpen, dan 
moet een conservator wel even 
slikken, al die mensen die op zijn 
beelden af komen stormen? 
Alles was dan ook grondig verze
kerd, zo zelfs dat de assurantie-
markt op een gegeven moment 

overspannen was en het voor en
kele musea moeilijk werd nog er
gens hun verzekering onder te 
brengen. 
Slechts één keer had een sup
poost mijnheer Gans een „beetje 
zenuwachtig" gezien. Maar Gans 
was in paniek tijdens de storm 
van 7 juli. De tochtdeuren waai
den allemaal open en waren niet 
dicht te houden. De idee dat 50 
meter verder Rembrandts Anato
mische Les hing en dat alle wand
jes tegen de grond zouden slaan.' 
Hij kreunt nog bij de gedachte. 

Ook modern 
Momenteel wordt er al hard ge
rekend of het MUSEMENT in 
1971 mogelijk is. Dat moet voor 
januari 1970 bekend zijn omdat 

Foto Nationaal Fotopersb. 

dan de CRM-begroting voor 1971 
waarop minister Klompé er even
tueel rekening mee kan houden, 
vastgesteld wordt. 
„Het is te hopen dat de musea 
voor moderne kunst dan ook 
meedoen. Het was heel jammer 
dat ze nu niet vertegenwoordigd 
waren, want dit was een unieke 
kans om het grote publiek er 
mee in contact te brengen. Uit 
het sociologisch onderzoek dat 
tijdens het MUSEMENT gedaan 
is kon al worden opgemaakt dat 
zeker 50 pet. van de bezoekers 
nooit een museum bezoekt." 
Het Musement is nu afgelopen. 
Gisteren zijn in een recordtempo 
alle raten leeggehaald. De honing 
is op. 

Honderden mensen 
bij crematie van 
Rob de Vries 

Honderden Rotterdammers zijn j 
gistermorgen in de hal van de 
Rotterdamse schouwburg langs 
de baar getrokken van Rob de 
Vries, de vorige week in Amster
dam overleden directeur van het 
Nieuw Rotterdams Toneel. De 
nieuwe artistieke leiders van het 
NRT, John van de Rest en Jules 
Rooyaards, vormden de wacht 
bij de baar van hun overleden 
directeur. Om twaalf uur vertrok 
de begrafenisstoet naar het ore-
matorium Ockenburg bij Den 
Haag. 

In de aula van het crematorium 
luisterden enkele honderden, on
der wie velen uit de toneelwe
reld, naar de woorden van mr. J. 
F. M. J. Jansen, hoofd van de 
hoofdafdeling Kunsten van het 
ministerie van erm, die namens 
de minister sprak. De Rotter
damse wethouder voor kunstza
ken de heer J. Reehorst, bracht 
in herinnering, dat Rob de Vries 
mede het bestek heeft uitgezet 
voor een nieuw toneelbestel in 
Nederland en voor een nieuwe 
schouwburg in Rotterdam. Albert 
van Dalsum noemde zijn vriend 
Rob de Vries een schakel in de 
ketting in het overgangsproces 
naar een nieuwe tijd. Verder 
werd gesproken door de voorzit
ter van het stichtingsbestuur van 
het Nieuw Rotterdams Toneel, 
mr. C. Briet, door John van de 
Rest namens de directie van het 
NRT, door Eric Schneider na
mens acteurs en actrices van het 
gezelschap, waarvan Rob de 
Vries directeur was, en door ds. 
P. M. Mentzel uit Dordrecht. 
(ANP) 

Hair-groep urenlang 
vast op Zestienhoven 

Op een veiling in Londen hebben 
gisteren juwelen en andere voor
werpen die waren gevonden in 
een oud scheepswrak in totaal 
meer dan 100.000 gulden opge
bracht. Het betrof hier vondsten 
uit het wrak van het vlaggeschip 
van de Engelse marine de Associ-
ation, dat in 1707 samen met drie 
andere schepen in de buurt van 
de Scilly-eilanden is gezonken. 
(Reuter) 

De Engelse groep die zondag
avond in Scheveningen met veel 
succes de musical Hair opvoerde, 
heeft gistermiddag op de Rotter
damse luchthaven Zestienhoven 
een zo grote vertraging opgelo
pen dat de voorstelling die de 
groep 's avonds in het uitver
kochte Londense Shaftsburythea-
ter zou geven anderhalf uur te 
laat begon. 

De toeschouwers hadden geduldig 
gewacht. De acteurs en actrices 
raceden in een bus van het vlieg
veld naar het theater. Daar wan
delden ze tussen het publiek en 
deelden in het vliegtuig gekochte 
belastingvrije sigaretten en wyn 
uit. 

De uit 67 jongens en meisjes 
bestaande cast had rond 2 uur 
van Zestienhoven moeten ver
trekken maar door een tijdig ont
dekt defect aan een oliepomp van 
één der motoren kon de reis niet 
doorgaan. De jongelui hebben tot 
tegen 7 uur op de Rotterdamse 
luchthaven moeten wachten voor 
een ander uit Amsterdam op
gestegen toestel hen oppikte. 
Toen even voor 2 uur het defect 
aan het toestel werd geconsta
teerd — de leden van de groep 
zaten toen al in het vliegtuig — 

is van alle kanten geprobeerd de 
voorstelling van 8 uur in Londen 
nog te redden. 
De pogingen mislukten, hoewel 
het er omstreeks 5 uur even naar 
uitzag dat de hippe charme van 
manager Sue Blauhorn succes 
zou hebben. Op dat uur zou nl. 
een KLM machine naar Londen 
vertrekken, waarin voor de groep 
nog plaats was. Sue Blauhorn 
rende het platform op en ging 
het toestel binnen om de passa
giers te vragen of zij geen be
zwaar hadden tegen een korte 
vertraging die de Hairgroep zou 
veroorzaken als ten minste het 
boeken van de 67 man op deze 
vlucht zou slagen. In het toestel 
trof Sue Blauhorn de Neder
landse minister van buitenlandse 
zaken Luns aan die zij het pro
bleem uitlegde. „Geen bezwaar 
tegen een vertraging", had de 
minister gezegd. Ook de overige 
passagiers wilden wel enkele mi
nuten afstaan voor de Engelse 
popgroep. 

„Het ging allemaal niet door om
dat er op het laatste moment een 
telefoontje kwam dat het toestel 
onmiddellijk moest vertrekken", 
zo zei Lou van Rees nog toen het 
gezelschap om 6.45 uur op weg 
was naar Londen. (ANP) 

Auteur anti
semitisch boek 
veroordeeld 

De rechtbank In de Zwitserse 
stad Vevey heeft gisteren een 
72-jarige schrijver van het antise
mitische boek Het Verleden, het 
Heden en het Joodse Vraagstuk, 
dr. James Albert Mathez, veroor
deeld tot een gevangenisstraf van 
dertig dagen. In zijn vonnis zegt 
de rechter, dat dr. Mathez zijn 
lezers heeft aangezet de joden te 
bestelen en aan te vallen. De of
ficier van justitie had tegen de 
auteur acht maanden geëist. 

Het grootste gedeelte van de op
laag van het boek was reeds be
gin van dit jaar op last van de 

rechtbank in Lausanne verbrand. 
De resterende exemplaren zullen 
nu ook worden vernietigd. (Reu
ter) 

Duke Ellington 
zingt eigen 
maan-song 

Geïnspireerd door de Apollo 11 
missie heeft Duke Ellington een 
song geschreven — Moon malden 
— die hij zelf ten gehore brengt. 
De song zal zondag om 10 uur 
door de ABC worden uitgezonden. 
Op dat moment zijn de astronau
ten op de maan aangekomen. Het 
wordt Duke Ellington's debuut 
als zanger. Hij heeft verklaard 
dat het bij dit ene optreden als 
zanger zal blijven. (AP) 
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HERZIENING ECHTSCHEIDINGSRECHT 

Einde van „grote leugen" 
(Van een onzer redacteuren) 

De minister van justitie, mr. 
C. II. F. Polak, heeft bij de 
Staten-Generaal een wetsont
werp ingediend om wijzigingen 
aan te brengen in het echt
scheidingsrecht. Met deze voor
stellen volgt de minister de 
wensen die o.m. bij het Huma
nistisch Verbond en in ver
schillende geledingen van 
de Nederlandse samenleving 
leven. 

duurzame 
huwelijk; 

ontwrichting van het 

i De voornaamste voorstellen zijn: 

• de enige grond voor de 
echtscheiding, zowel als voor de 
scheiding van tafel en bed, is 

• het verzoek tot echtscheiding 
kan door beide echtgenoten teza
men worden ingediend; 

• bij een gezamenlijk verzoek 
wordt de echtscheiding uitgespro
ken wanneer de echtgenoten een 
jaar lang in het verzoek volhard 
hebben; 

• echtscheiding zal in de regel 
pas mogelijk zijn 11a een huwelijk 
van ten minste twee jaar; 

• bij een eenzijdig verzoek tot 
echtscheiding zal afwijzing daar
van plaatsvinden wanneer de an
dere echtgenoot de ontwrichting 
van het huwelijk ontkent en de 
verzoeker er niet in slaagt de 
ontwrichting te bewijzen. 

Het wetsvoorstel, waarbij dus hu
welijksontbinding op verzoek van 
beide echtgenoten mogelijk 
wordt, betekent het einde van de 
praktijk van de „grote leugen", 
want het zal niet meer nodig zijn 
dat de ene echtgenoot de andere 
ten onrechte van overspel moet 
beschuldigen om het huwelijk 
ontbonden te kunnen krijgen. 
In het wetsvoorstel krijgt de 
rechter meer dan voorheen mo
gelijkheden te trachten partijen 
met elkaar te verzoenen. Hij zal 
echter niet verplicht zijn in iedere 
zaak verzoeningspogingen in het 
werk te stellen. 

Voor degenen wier religieuze of 
andere beginselen zich tegen een 
echte echtscheiding verzetten, 
blijft de mogelijkheid van schei
ding van tafel en bed gehand-

Steunfraude 
in Tilburg 

Tegen veertien Tilburgers is pro
cesverbaal opgemaakt wegens 
steunfraude. De mannen hadden 
tegenover de gemeentelijke soci
ale dienst waarvan zij wegens 
werkloosheid uitkering ontvingen 
verklaard geen verdiensten te 
hebben terwijl dit wel het geval 
was. 
Gezamenlijk verzwegen zij ruim 
ƒ 26.000 waardoor de sociale 
dienst een bedrag van ƒ 16.500 in 
totaal ten onrechte uitkeerde. 
(ANP) 

Amerikaanse psycholoog: 

Verkeersleider s lij den 
aan „botsingitis" 

(Van een onzer verslaggevers) 
e Amerikaanse psycholoog dr. W. Wayne Sands heeft in een 

'aPport, samengesteld op verzoek van het Amerikaanse equiva-
e<tt van het Luclitverkeersleidersgilde verklaard, dat de ver
zetsleiders op de grote luchthavens in de Verenigde Staten 
•*'den aan „botsingitis". 
'' omdat van hen meer wordt verwacht en verlangd dan zij 

feestelijk en lichamelijk aan kunnen. De psycholoog zegt verder 
? 'iet rapport, dat hij op verzoek van de Professional Air 

raffic Controls Organization (PATCO) heeft uitgebracht, dat 
et Amerikaanse publiek „welwillend beperkte dienstregelingen 

Veriragingen moet aanvaarden, omdat zulks voor zijn eigen 
bestwil is". 

m /6 ^erenigde Staten is de situ-
'and "°g moeilijker dan in Neder-
dr • namelijk een toenemende 

SePaard met een onvol-
ke(.ntle. I,e2etting van de ver-
^Neidiiigscentra, waardoor 
W. zware wissel wordt ge-
'ei-L °P (*e concentratie en 
Iffsis'eer van de verkeerslei-
*oei Zoals vorige week 
an 

Sc'aK de heer A. A. de Roode 
/te Nederlandse Luchtver-

tr *"eveiligingsdienst in onze 
J Verklaarde, gebeurt het in 

W <lan ook herhaaldelijk, dat 
N ters,eiders eompleet afknap-

IW 
Uw opmerking wordt bevestigd 
«ie het 

22 
het 

rapport van dr. Sands, 
van de 44 verkeersleiders 
internationale vliegveld 

van Chicago (de luchthaven O'-
Hara) ondervroeg in een poging 
een psychiatrisch profiel van de 
verkeersleiders te schetsen. 
De Amerikaanse verkeersleiders 
zouden door het toezichthoudend 
en leidinggevend personeel wor
den opgejaagd om meer vliegtui
gen af te handelen dan zij geeste
lijk en lichamelijk aankunnen. 
„Het resultaat is, dat zij dikwijls 
gedwongen worden de toestellen 
tot op een afstand van minder 
dan drie mijl langs elkaar te la
ten vliegen, waardoor een perma
nente vrees voor botsingen is 
ontstaan," aldus het rapport. 
„Er is geen sprake van dat zij 
zullen doorgaan; dat kunnen zij 
niet.'Zij lijden aan een dodelijke 
vermoeidheid. Zij wekken mid

den in de nacht hun vrouwen door 
angstgeschreeuw en het komt 
vaak voor dat ze dan niet meer 
kunnen inslapen. De volgende 
dag wacht hun weer de eindeloze 
stroom van verkeer. Er ontstaan 
spanningen die de gezinsleden 
niet meer kunnen verdragen. 

Twisten en echtscheidingen zijn 
het gevolg. De verkeersleiders 
hebben redenen om bang te zijn; 
vele van hen die betrokken raak
ten bij een vliegramp kregen 
zelfmoordneigingen of werden 
geestesziek." 

De situatie in Amerika, waar zo
als bekend een zeer groot tekort 
aan verkeersleiders is, is onver
gelijkbaar veel ongunstiger dan 
in ons land. 
Amerikaanse verkeersleiders zit
ten vaak acht a tien uur achter 
het radarscherm, zonder de in 
Nederland normale onderbrekin
gen. Een ander verschil is het 
aantal te verwerken vluchtbewe-
gingen. Op Schiphol werden in 
juni van dit jaar gemiddeld 535 
vluchten per dag afgehandeld: op 
Kennedy-airport (New York) bij
na 5000 vluchten per dag. Dit 
laatste cijfer is gebaseerd op een 
telling van het gemiddelde aantal 
dagelijkse vluchten in juni van 
het vorige jaar dat 4750 bedroeg. 
Naar deskundigen aannemen kan 
dit getal voor dit jaar met tien 
procent vermeerderd worden. 

Op Kaap Kennedy zal prins Claus morgen de lancering van  
Apollo-1 ] bijwonen. Bij zijn vertrek naar de Verenigde Staten 
deed de Amerikaanse ambassadeur in ons land, John W. Midden-
dorf, de prins met een handdruk uitgeleide. 

Foto Nationaal Fotopersb. 

Het Tweede-Kamerlid mr. Berk
houwer (VVD) heeft minister 
Luns gevraagd om ondanks pro-
cedure-moeilykheden, alles in het 
werk te stellen dat de Verenigde 
Naties een einde maken aan de 
oorlog in Biafra. 
Dit zou kunnen gebeuren door 
werk te stellen dat de Verenigde 
wapenembargo voor beide par
tijen. 

Voorts vraagt mr. Berkhouwer of 
de regering niet van oordeel is 
dat de conventie van de Verenig
de Naties betreffende 
groepsmoord op de strijd in Ni
geria moet worden toegepast. Hij 
verwijst hierbij naar een opmer
king van de Nigeriaan Awolowo, 
volgens wie het uithongeren van 
de bevolking van Biafra een toe
laatbare strijdmethode is. 

Elke partij bij- deze conventie 
kan op de daartoe bevoegde or
ganen van de Verenigde Naties 
een beroep doen om een einde te 
maken aan genocide. Volgens 
mr. Berkhouwer kan tevens wor
den aangenomen dat de algeme
ne vergadering van de VN com
petent is ter zake van genocide, 
en dat dus op grond van het 
handvest actie kan worden onder
nomen. (ANP) 

Rhodesia heeft zijn banden met 
Engeland gisteren formeel ver
broken met het neerhalen van de 
vlag op het gebouw van de Rho-
desische missie bij Trafalgar 
Square in Londen. Dit neerhalen 
van de groen-witte Rhodesische 
vlag geschiedde zonder enige 
plechtigheid. De Britse regering 
gaf de vorige maand de leden 
van de missie, die nog in Londen 
zijn, drie weken de tijd om Enge
land te verlaten. Het bevel van 
de Britse regering kwam na de 
bekendmaking van de uitslag van 
het referendum in Rhodesia, 
waarbij Rhodesië tot republiek 
werd uitgeroepen. (Reuter) 

haafd. De gronden die voorheen 
lichter waren dan voor echtschei
ding, vervallen evenwel; in beide 
gevallen moet dus sprake zijn 
van duurzame ontwrichting van 
het huwelijk. 

Ook worden nieuwe regels voor
gesteld met betrekking tot de ali
mentatie. In het verleden kon 
uitsluitend de „schuldige" ver
plicht worden tot het betalen van 
kosten van levensonderhoud. Een 
alimentatieverplichting zal in de 
toekomst opgelegd kunnen wor
den aan degeen die daartoe het 
meest in staat is. Een belang
rijke verandering bij de alimen
tatieregeling is dat de echtgeno
ten overeen kunnen komen dat de 
alimentatie definitief is en niet 
bij rechterlijke uitspraak kan 
worden gewijzigd. 

Echtscheidingen 
in Nederland 
Het aantal echtscheidingen 
in Nederland is van 1962 
tot 1966 opgelopen van 5711 
tot 6797 of wel van 1,9 tot 
2,4 per duizend echtparen. 
Het aantal scheidingen van 
tafel en bed steeg in de
zelfde periode van 973 tot 
1058 en bleef daarmee on
veranderd op 0,4 per duizend 
echtparen. 
Een en ander blijkt uit cü-
fermateriaal, dat minister 
Polak heeft opgenomen ln 
een bijlage bij het wetsont
werp betrefende de herzie
ning van het echtscheidings
recht. 

In 1962 (1966) hadden 1560 
(1870) ontbonden huwelij
ken niet langer dan vijf jaar 
geduurd, werden 1096 
(1162) huwelijken die tien 
tot vijftien jaar hadden 
stand gehouden ontbonden, 
710 (908) die vijftien tot 
twintig jaar hadden ge
duurd en 859 (1111) die 
twintig jaar en langer ge
leden waren gesloten .ont
bonden. 

Grosheide 
wijst protest 
leraren af 

(Van onze Haagse redactie) 

Staatssecretaris mr. Grosheide 
(onderwijs) heeft de leraren van 
het eerste Vr\ji. Chr. Lyceum in 
Den Haag in een uitvoerige brief 
geantwoord op hun protest tegen 
de „buitensporige vergroting van 
de leerlingengroepen". De staats-
secretaris bestrijdt de opvatting, 
dat de nieuwe berekening van het 
aantal leraren-lessen ten behoeve 
van de scholengemeenschappen 
leidt tot vergroting van de ge
middelde klassebezetting. 

Hij zegt, dat deze veronderstel
ling op een even ernstig als be
treurenswaardig misverstand be
rust. Hij wijst er op, dat per 1 
augustus 1968 het aantal leerlin
gen waarboven een klas kan 
worden gesplitst, is verlaagd van 
32 naar 31 voor de eerste klasse 
en voor de hoogste klasse van 32 
naar 31 afhankelijk van leerjaar 
en schooltype. Met ingang van 
het aanstaande schooljaar vindt 
een verdere verlaging voor de 
eerste en de tweede klas plaats 
naar 30. 

Voorts deelt de staatssecretaris 
de protesterende leraren mee 
dat ten aanzien van het aantal 
lerarenlessen voor het nieuwe 
schooljaar een nieuwe formule 
zal worden aangehouden, waarbij 
het aantal lerarenlessen, dat de 
school ter beschikking krijgt, niet 
meer afhankelijk is van het aan
tal klassen dat de school kan vor
men, maar van het aantal leer
lingen dat de school telt. Bij de 
nieuwe regeling gaat een school 
met een gemiddelde bezetting, 
die beneden het landelijke ligt, er 
op achteruit en een school, die 
een gemiddelde bezetting heeft, 
die de landelijke overtreft, er op 
vooruit. Daarmee is ruimte ge
maakt voor nieuwe onderwijskun
dige ontwikkelingen. 

In het najaar zal worden nage
gaan of deze overgangsregeling 
bevredigend werkt dan wel voor 
volgende jaren wijziging behoeft 
aldus staatssecretaris mr. 
Grosheide. 

Maagdenhuisbezetters
dienen aanklacht in 
Een van de Maagdenhuisbezet
ters, de 40-jarige tweedejaars 
student medicijnen N. A. Zwart, 
heeft bij de officier van justitie 
van de in Amsterdam rechtbank 
een officiële klacht ingediend 
over het optreden van de politie 
tijdens de bezetting van het 
Maagdenhuis, nu bijna twee 
maanden geleden. De heer Zwart, 
die zegt namens alle bezetters te 
spreken, is van mening dat de 
politie zich aan openbare geweld
pleging en mishandeling heeft 
schuldig gemaakt door het on
nodig gebruik van traangas, 
waardoor enkele bezetters licha
melijk schade zouden hebben op
gelopen. 

Volgens de bestaande instructies 
voor de politie hadden de gra
naten slechts in de open lucht ge
bruikt mogen worden. Voorts zou 
de politie hebben verhinderd een 
ambulance toe te laten om de ge
wonden af te voeren. Tijdens de 
ontruiming van het Maagdenhuis 
zou opnieuw een verzoek om een 

ambulance aanvankelijk ge
weigerd zijn. Pas toen een van de 
politiemensen vernam, dat een 
marechaussee een shock had ge
kregen, zou het verzoek zijn 
doorgegeven. 
Dit laatste lijkt inspecteur O 
Wierda onwaarschijnlijk. Zelf 
heeft hij deelgenomen aan de 
traangasaanval. Volgens hem be 
vatten de instructies geen nadere 
bepaling omtrent het gebruik van 
het traangas, dat „absoluut onge
vaarlijk is". De beschuldiging van 
de heer Zwart, dat de granaten 
zonder voorafgaande sommatie 
zijn gebruikt is naar de mening 
van de inspecteur niet ter zake 
doende. Bij verdediging is som
matie niet nodig. De politie werd 
tijdens het weghalen van de lucht
brug vanuit het Maagdenhuis be
kogeld. Wat betreft het niet door
laten van een ambulance heeft de 
GG en GD van Amsterdam ver
klaard, dat men op verzoek van 
de politie naar het Maagdenhuis 
is gekomen en daar door de bezet
ters zelf is teruggesturrd. (ANP) 

Een kleine 
komedie 
De ambtenaar Ewout Brutekens, 
van het departement voor cultuur 
en aanverwante zaken, kwam 
laatst, toen hij zat te kijken naar 
het Scheveningse songfestival, op 
een briljant idee. ,,Louise!" riep 
hij tot zijn vrouw, „ik weet wat 
er mankeert aan het Nederlandse 
theater! Het wedstrijd-element!" 
Zijn vrouw luisterde niet, uit ge
woonte, maar hij ging enthou
siast verder: ,fleem nou es die 
Tsjechische ploeg, die je daar op 
het scherm ziet. Dacht je, dat je 
daar één seconde naar zou zitten 
te kijken, als je niet nieuwsgierig 
was naar het aantal punten, dat 
ze straks van de jury krijgen! Hè, 
Louise! Begrijp je waar ik naar 
toe wilt" 
De volgende morgen vroeg de 
ambtenaar belet bij zijn chef, en 
toen hij dit twee dagen later 
kreeg, stak hij van wal. „Me
neer.' Het zal w bekend zijn, dat 
de Nederlandse theaterwereld 
zich bevindt in een uiterst zorg
wekkende positie, en daarom..." 
„Is dat zo?" interrumpeerde de 
chef. „Ik dacht, dat het aardig 
ging met die vijftien miljoen 
subsidie, die ze per jaar van ons 
krijgen." 
„Jawel, maar daarzonder! Daar
zonder zouden onze beste acteurs 
en actrices nog voor de Kerst in 
de overbrugging lopen! En daar
om dacht ik het volgende. A pro
pos, hebt u gekeken naar die af
grijselijke shows uit Scheveninr 
gent" 
„Afgrijselijkt" zei de chef. 
„Beste man, ik was niet van m'n 
toestel weg te slaan! Ik moest en 
ik zou weten wie het won." 
„Precies! Daar formuleert u 
exact de grondgedachte van mijn 
plan! Waarom zijn onze steden 
en straten uitgestorven als er op 
de televisie een wedstrijd wordt 
gespeeld om de Europa-cup t Om
dat het publiek wil weten wie het 
wint! En waarom zijn onze 
schouwburgen nog niet voor een 
kwart gevuld, ook al spelen ze de 
knapste stukken van Pinter en 
consorten? Omdat het 
wedstrijd-element ontbreekt!" 
„Aha," zei de chef, ook niet op' 
z'n achterhoofd gevallen. „V wilt 
de theatergezelschappen tegen el
kaar laten uitkomen in een com
petitie om het landskampioen
schap toneelspelen." 
„En waarom niett Kunt u zich 
voorstellen wat er gebeurt als 
wij op de affiches kunnen aan
kondigen: HEDENAVOND FI
NALE! NEDERLANDSE COME-
DIE TEGEN GLOBE! In drom
men zullen de supporters optrek
ken naar de schouwburg om 
topspelers als Lutz en Oster aan 
te moedigen!" 
„Dat zou dus inhouden," zei de 
chef, „dat er die avond niet één, 
maar twee toneelstukken moeten 
worden opgevoerd." 
„Is niet per se noodzakelijk! La
ten we zeggen: ze spelen Virgi-
nia Woolf. Dan neemt Ank van 
der Moer het gedeelte vóór, en 
Mary Dresselhuys het gedeelte 
na de pauze voor haar reke
ning." 
„En de jury bepaalt het aantal 
punten, dat ze behaald hebbent" 
„Juist. Net als bij die festivals! 
Met een charmante presentatri
ce, en een echt scoringbord, en 
achter de groene tafel een aantal 
dames en heren, met van die cij-
ferbordjes, weet u wel..." 
„Wie zijn die dames en heren, 
als ik vragen magt" 
„Deskundigen! Die speciaal voor 
dit werk zijn opgeleid, en van 
wie absoluut kan worden aange
nomen, dat ze onpartijdig zijn en 
geen connecties hebben met be
paalde acteurs of grammofoon
platenmaatschappijen." 
„Vind ze maar eens," zei de 
chef. 
De ambtenaar ging haastig ver
der. „En dit alles opent nog 
meer perspectieven! Een to
neel-toto, om maar iets te noe
men. Ik heb al een afkorting d'r 
voor: de tototo!" 
„Denkt v niet," vroeg de chef, 
„dat onze vooraanstaande ac
teurs en actrices ernstige bezwa
ren zullen maken tegen deze on
miskenbare popularisering van 
hun hoogstaande metier, of laat 
ik liever zeggen hun Roeping t" 
„Populariseringf! Het enige wat 
wij doen is zorgen voor vólle za
len, eindelijk! Daar kan toch nie
mand iets op tegen hebbent" 
„En wie," vroeg de chef, „moet 
dit alles organiseren t" 
„Wij!" 
Er viel een stilte. De chef kneep 
in het montuur van zijn bril, leg
de toen zijn handen met de vin
gertoppen tegen elkaar, en zei: 
„Het lijkt met een hoop tramme
lant, alles bij mekaar. Laten we 
maar doorgaan met die subsi
die-" ELI ASSER 

Alle uitwonende studenten zullen, 
voor zover zij dit studiejaar een 
rijksstudietoelage ontvingen een 
extra uitkering krijgen van ƒ 140. 
Aan de thuiswonende studenten 
wordt een extra uitkering van 
ƒ 100 verstrekt. 
Deze extra bedragen worden in 
de loop van augustus uitgekeerd. 
Zij dragen het karakter van een 
beurs en behoeven daarom niet 
te worden terugbetaald. Tot deze 
verhogingen is besloten teneinde 
het bedrag van de studietoelage 
in overeenstemming te brengen 
met de stijging van de kosten 
van levensonderhoud. (ANP) 

Twee inbrekers 
uitgebroken 

(Van een onzer verslaggevers) 
lilt het Huis van Bewaring aan 
de Amstelveenseweg in Amster
dam zijn gisteren twee beken
de Amsterdamse inbrekers ont
snapt. Het zijn de 34-jarige E. H. 
C. en de 24-jarige A. C. B. 
De mannen zijn waarschijnlijk 
ontsnapt via het raam van een 
magazijn. 
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Minister Polak heeft met 
zijn wetsontwerp tot herzie
ning van het echtschei
dingsrecht een vette kluif 
toegeworpen aan de juristen 
onder de leden van de Twee
de Kamer. 
Het echtscheidingsrecht 
vormt in feite al sinds 1882 
stof tot gesprekken en stu
dies. In dat jaar namelijk 
werden in een vergadering 
van de Nederlandse juristen
vereniging met grote meer
derheid twee vragen bevesti
gend beantwoord: 
1. eist de waarborging van 
de rechten der vrouw dat de 
wettelijke gronden van 
echtscheiding (scheiding tus
sen tafel en bed) worden ver
meerderd? 
2. eist de waarborging van 
de rechten der vrouw dat 
echtscheiding ingevolge min
nelijke overeenkomst worde 
toegelaten ? 
In 1883 kwam toen de Hoge 
Raad met het bekende 
echtscheidingsarrest waarin 
„de grote leugen" (sa
menspanning tussen echte
lieden waarbij de een „be

kent" overspel te hebben ge
pleegd en dus de schuld op 
zich neemt) in feite werd 
aangewezen als de weg tot 
het verkrijgen van 
echtscheiding. 
De bewindsman is gelukkig 
voldoende realist om te er
kennen dat zijn wetsontwerp 
nog niet „de" oplossing is; 
daarvoor zitten er te veel 
haken en ogen aan de zaak. 
Geen twee echtschei
dingsprocedures zijn gelijk. 
Het wetsontwerp vormt ech
ter zeker een basis voor de 
juristen in de Tweede Ka
mer om elkaar in grote lij
nen te vinden. 
Dé belangrijkste en zeer 
positieve wijziging in het 
wetsontwerp is dat „de grote 
leugen" verdwijnt en slechts 
één grond als echtschei
dingsgrond kan worden aan
gevoerd duurzame ont
wrichting van het huwelijk. 
Bovendien wordt een einde 
gemaakt aan de volslagen 
zinloze en ongewenste situa
tie dat een echtgenoot de an
dere tot aan het einde van 
zijn levensdagen kan blijven 
plagen door een echtschei
ding te weigeren en te vol
harden in een scheiding van 
tafel en bed. In principe 
hoeft nu een scheiding van 
tafel en bed niet langer te 
duren dan maximaal vijf 
jaar, waarna de rechter op 
verzoek van een der echtge
noten de echtscheiding moet 
uitspreken op grond van een 
duurzame ontwrichting van 
het huwelijk. 

door M. van Traa 

De De inflatie inflatie en en soldaat soldaat Schwejk Schwejk 
„U kent natuurlijk het boek van de brave soldaat 
Schwejk. Hier in Bohemen en Moravië speelt elke Tsjech 
op het moment Schwejk öp zijn werk", verklaart een be
drijfsleider in een Praagse fabriek. „Schwejk spelen' wil 
zeggen, dat hij niet goed werkt. Husak zei nog onlangs op 
een redevoering in het Moravische Ostrava dat de arbeiders 
harder moesten werken, indien zij een gelijke levens
standaard wilden behouden. De arbeiders in het Westen 
werken harder dan de Tsjechoslowaken nu. Husak gnf dat 
in zijn rede in Ostrava toe. 

. Het gebrek aan arbeidsinteresse van de Tsjechoslowaakse be
roepsbevolking heeft een duidelijk ongunstige werking op de 
produktiviteit in 1969. Pessimisten zijn van oordeel, dat de 
stijging van de produktiviteit minder zal bedragen dan de zes 
procent van 1968. In sommige bedrijfstakken zal de produktie-
stijging zelfs geheel tot stilstand komen. 
Een verhoging van de produktie is echter een eerste vereiste 
voor het land om de inflatie te keren, waarin Tsjechoslowakije 
zich nu bevindt. De lonen zijn vorig jaar met 10 a 12 procent 
gestegen, een percentage dat groter is dan in enig ander jaar 
sinds 1945. De huidige inflatie, door de loonstijgingen, is een 
direct gevolg van de politieke situatie sinds januari 1968. Mede 
door de onafhankelijke positie van de Tsjechoslowaakse vak
bond, die zich ontwikkelde tot een werkelijke pressiegroep — 
dat blijkt duidelijk uit het jaargang 1968 van Prace, het blad 
van de vakbond — is deze loonsverhoging tot stand gekomen. 

Westen te komen is hem te laten 
invoeren door een kennis of fami
lielid uit het Westen en hem dan 
„cadeau te krijgen". Deze auto 
wordt dan betaald met op de 
zwarte markt gekochte marken 
of dollars. Zelfs dan is men goed
koper uit dan bij aankoop in een 
staatswinkel. Een VW, die in 
Westduitsland 1500 DM heeft ge
kost, is in Tsjechoslowakije 50.000 
kronen waard. Op de zwarte 
markt is 1500 DM niet meer dan 
15.000 a 17.000 kronen. Hierbij 
moeten dan 7000 kronen invoer
rechten worden opgeteld. Zie hier 
ook een manier voor Tsjechoslo
waken om geld te verdienen: au
to-import uit het Westen. Offi
cieel kan elke Tsjech slechts een 
keer in de vijf jaar een auto im
porteren. Ook dat schijnt bij de 
douane „geregeld" te kunnen 
worden, aldus de aspirant-autO' 
koper. 

Verkeerd beeld 

De Tsjechoslowaakse economen 
zeggen nu, dat die loonsverhoging 
veel te hoog was. Toch was zij 
politiek gezien vorig jaar onver
mijdelijk. Zonder de Russische 
invasie,w^s het zeker niet op een 
inflatie fep grote schaal, zoals die 
nu bestaat, uitgelopen. Tot au
gustus werd er in het kort gezegd 
zoveel beter gewerkt, dat de 
loonsverhogingen voor het over
grote deel door een produktivi-
teitsstijging gedekt konden wor. 
den. De huidige inflatoire toe
stand wordt door twee factoren 
verergerd. De eerste is het ge
brek aan arbeidsinteresse en de 
tweede de onzekerheid, of men 
terugkeert naar het principe van 
de centraal geleide planeconomie 
of toch een economische liberali-
seringspolitiek doorzet. Sinds 
1967 is men begonnen te experi
menteren met een minder cen
traal gelelde politiek, in 1968 ont
brak zelfs een generaal plan voor 
de Tsjechoslowaakse economie. 
De bedrijven kregen meer beslis
singsbevoegdheid over hun eigen 
investeringen en winstuitkeringen 
aan de werknemers. In de Skoda-
fabrieken in Plzen zijn een soort 
arbeidersraden ingevoerd, die in 
1968 zelfs het recht hadden om de 
directie te benoemen en te 
ontslaan. Inderdaad is vorig jaar 
in de Skodafabrieken een nieuwe 
directeur gekozen. 

Kapitalisme 
In de komende herfst zal het cen
trale comité van de commu
nistische parlij een beslissing ne
men over de principes van de 
economische politiek. Die beslis
sing valt niet los te maken van 
de stand van zaken bij de „nor
malisatie" — een eerste vereiste 
in Russische ogen — op dat mo
ment. Voor het doorzetten van 
een enigszins liberale econo
mische politiek is het een eerste 
vereiste, dat de Sowjet-l'nie ge
nezen is van de idee, dat ,,de 
Tsjechoslowaakse socialistische 
republiek afglijdt naar het kapi
talisme" — citaat uit het hoofd
artikel uit de Prawda van 32 au
gustus 1968. 

Het afglijden naar het kapita
lisme bestaat in Russische ogen 
voornamelijk uit het principe van 
met Westers geld gefinancierde 
investeringen. Vooral de West
duitsers waren hierbij de 
boosdoeners. In de huidige situa
tie kunnen de Tsjechoslowaken 
geen leningen aantrekken uit het 
westen. 

De Sowjet-Unie blijft daar nog 
steeds tegen. Vele Westduitse be
drijven richten zich de laatste 
tijd voor het verlenen van kredie
ten op Polen en Hongarije, waar 
„het kapitalisme nog niet drei
gend om de hoek kijkt," zegt mij 
mismoedig een directeur van een 
Praagse fabriek. 

Toch zijn leningen absoluut nood
zakelijk om de hoognodige in
vesteringen te financieren ter 
verbetering van de structuur van 
de industrie. Tsjechoslowakije 
zelf heeft de middelen niet om op 
grote schaal te investeren. De le
ning uit de Sowjet-Unie van 400 6. 
500 miljoen roebel, die Cernik vo
rig jaar uit Moskou zei te hebben 
meegebracht, is uit de gesprek
ken met Tsjechoslowaakse econo
men verdwenen. Niemand weet 
er officieel nog iets precies over 
te zeggen. 
De veroudering van de in
dustriestructuur is te wijten aan 
de verplichting na 1948 een breed 
scala zware industrieprodukten 
te leveren aan de andere Oosteu-
ropese staten en aan Rusland 
zelf. Hierdoor kreeg het land niet 
de ruimte om de infrastructuur 
van de industrie te vernieuwen. 
„Oost-Duitsland heeft in zekere 
zin nog geluk gehad met de ont
manteling van de industrie door 
de Russen, vlak na de oorlog. Zij 
hebben nu immers, mede door 
onze hulp, nieuwere produktieme-
thoden en maken daardoor bete
re, meer gespecialiseerde pro-
dukten, waarmee zij binnen de so
cialistische staten en op de kapi
talistische markt beter kunnen 
concurreren," zegt bovengenoem
de directeur. 
„Onze produkten zijn middelma
tig van kwaliteit en kunnen niet 
concurreren met het Westen. 
Daarbij moeten we het leeuwe-
deel van onze grondstoffen im
porteren, wat ons een schat aan 
deviezen kost. Wij betalen nog 
meer voor de Russische olie dan de 
Italianen." 

In het gehele land werd voor de 2 lste augustus 1968 door de bevolking giften in goud aan de 
staatsbank geschonken ter ondersteuning van het goudfonds. Deze foto, daterend van 20 augustus, 
toont jongeren in Bratislava, die goud bij de staatsbank inleveren. Deze giften zijn sindsdien gestaakt. 

Dilemma 
Zonder buitenlandse hulp of een 
sterk verhoogde arbeidsprestatie 
lijkt het onmogelijk, dat de Tsje
choslowaakse economie zich op 
korte termijn kan herstellen. 
„Iedereen wil hier wel investeren, 
maar we hebben eenvoudig geen 
ruimte voor nieuwe projecten. De 
bouwcapaciteit moet bijvoorbeeld 
voor het grootste deel op huizen
bouw worden geconcentreerd." 
Hieruit volgt het grote dilemma 
voor de Tsjechoslowaakse econo
mie: investeringen z(Jn noodzake
lijk voor een nieuwere in-
dustriestructuur, maar er Is geen 
ruimte voor in de huidige econo
mie. Wanneer ik wijs op de West
duitse kredieten aan de DDR, die 
veel hoger zijn dan de Westduitse 
kredieten aan Tsjechoslowakije 
luidt het antwoord: „Ulbricht 
heeft betere betrekkingen met 
Moskou dan wij. Quod licet Iovl, 
non licet bovl." 
De Tsjechoslowaakse regering en 
partij zullen waarschijnlijk ge
dwongen worden draconische 
maatregelen te nemen om de in
flatie te bestrijden: een afrem
ming van de investeringen en een 

verhoging van de prijzen om de 
inflatie tegen te gaan. De prijzen 
zijn in vergelijking met de lonen 
nog relatief stabiel gebleven. Wel 
had de verhoogde koopkracht van 
de Tsjechoslowaken tot gevolg, 
dat sinds vorig jaar vele vooral 
luxe produkten niet meer te krij
gen zijn. Het ontbreekt hun niet 
aan geld, maar aan goederen. In 
de dienstensector zullen de prij
zen stijgen, maar ook traditioneel 
gesubsidieerde sectoren zoals hu
ren, tarieven voor vervoer ontko
men niet aan de te verwachten 
prijsverhogingen. De regering 
heeft schijnt het, alle hoop verlo
ren, dat het aanbod door produk-
tiviteitsverhoging kan * worden 
aangevuld. 
De prijs van de meeste auto's is 
deze lente ongeveer verdubbeld. 
Oostduitse Wartburgs en Tra-
bants, Poolse Warszawa's en 
Russische Moskwitsj en Wolga's 
zijn nog het minst duur. Maar 
volgens een taxichauffeur wil 
niemand na de invasie meer in 
die produkten uit socialistische 
broederstaten rijden.,,Ik wacht 
nog liever op mijn Skoda, zelfs 
als ik 30.000 kronen bij moet spa
ren. Ik begrijp trouwens hele
maal niet, dat er bij jullie über
haupt nog een Wartburg rond
rijdt. Dat zijn, ook objectief ge
zien, toch rot auto's?" 

„Nouveaux riches" 
Het overschot aan geld — zonder 
dat men daar iets zinnigs mee 
kan doen — heeft een klasse 
„nouveaux riches" doen ontstaan, 
die zich veel duidelijker manifes
teert dan voor 1968. In de horeca-! 
sector, door taxichauffeurs, ga
ragemonteurs en in de gehele 
dienstverlenende sector wordt 
soms onevenredig veel geld ver
diend. 

Als voorbeeld het — in het partij
blad Rudé Pravo — gesignaleerde 
geval van de coöperatie van 
Praagse dakdekkers, die per 
maand 14.000 Tsjechoslowaakse 
kronen verdienen. Een normale 
geschoolde arbeider verdient on
geveer 2000 kronen, een vrouw, 
die werkt op de bottelarij van 
een Praagse bierbrouwerij 1200 
kronen, een directeur van diezelf
de bierbrouwerij 3500 a 4000 kro
nen en premier Cernik schat een 
van mijn zegslieden op 7000 kro
nen. Dit alles per maand. 
Een vergelijking met Neder
landse inkomens is ondoenlijk, 
omdat de prijzen in Tsjechoslo
wakije een volledig ander pa
troon hebben. (Gratis sociale 
voorzieningen, zeer lage huren 
etc.) Een ruwe, subjectieve 
schatting mijnerzijds geeft de 
kroon een waarde van 15 a 20 
cent. 
De hierboven genoemde dakdek
kers verdienen het grootste deel 

van hun geld door 's avonds 
„zwart" over te werken. Dat is 
mogelijk tegen fancyprjzen, om
dat de Praagse dakdekcoöperatie 
de vraag naar dakdekkers abso
luut niet aankan. Een huisvrouw 
in de tram: „En als ze dan al 
overdag komen, moeten ze uit
rusten voor 's avonds, dus moet 
je ze nog een keer laten terugko
men." Ook overdag is het zonder 
fooi ondoenlijk een dakdekker 
aan huis te krijgen. De huurders 
van huizen betalen in arren moe
de dit jaar nog hogere prijzen 
voor reparatie dan vroeger, om
dat door de inflatie de prezen 
voor „zwarte" karweien erg 
gestegen zijn. Het zelfde verhaal 
geldt in principe voor garagehou
ders. 
De overheid doet in Westerse 
ogen vertwijfelde pogingen om 
het inflatoire geld aan de circula
tie te onttrekken door de prijzen 
van luxe-artikelen enorm te gaan 
verhogen. De prijzen voor twee
dehandsauto's in een winkel van 

Mototechna, een staatsbedrijf, 
spreken boekdelen. Een Skoda 
1950, die in Nederland als „leuk 
op zijn bandjes staande va
kantie-auto" voor hoogstens 75 
gulden van de hand zou gaan, 
kost 28.000 kronen (volgens de 
toeristenkoers van ƒ 0.22 voor een 
kroon plm. ƒ6200). Een Ford Fal-
con uit 1962, op volledig gladde 
banden, kost 95.000 kronen, een 
Ford Mercury 1963 110.000 kro
nen. Toch gaan deze auto's vlot 
van de hand. 

Wanneer ik aan een aspirant-ko
per vraag hoe hij aai\ het geld 
komt om zich een auto te veroor
loven, lacht hij, maar geeft geen 
antwoord. Ook de beheerder van 
het bedrijf blijft het antwoord 
schuldig. Zelf berijdt hij een 
glanzende Mercedes. Zijn inko
men moet niet gering zijn, want 
hij toucheert enkele procenten 
van elke verkochte auto. 
Een andere mogelijkheid om aan 
een fel begeerde auto uit het 

Deze summiere schildering van 
de „handel" in Tsjechoslowakije 
geeft misschien het verkeerde 
beeld, dat de meerderheid van de 
bevolking daarbij betrokken is. 
Niemand vindt het echter heel 
erg. Zelfs de overtuigde commu
nisten, die ik sprak zijn minder 
jaloers op een hotelportier met 
een Mercedes dan het doorsnee 
PvdA-partijlid op een Unlleverdi-
recteur met dit vervoermiddel. 
De Praagse filosofie luidt: „Ge
lukkig voor hem, dat hij het geld 
heeft." 
De stijgende verschillen tussen 
de officiële en de zwarte koers 
blijven natuurlijk niet onopge
merkt bij de regering. In twee 
jaar is de zwarte koers van een 
dollar gestegen van 30 kronen tot 
45 Éi 60 kronen. Toch is een her
waardering van de kroon ten op
zichte van Westerse valuta abso
luut niet te verwachten. De vrije 
inwisselbaarheid van kronen, 
waarover vorig jaar gedacht 
werd, is door de huidige inflatie 
een ver verwijderd ideaal gewor
den. Niemand schildert de zwarte 
markt, zoals in de DDR, als een 
door de kapitalisten gecreëerde 
val om de nationale economie ten 
val te brengen. „Het is een pro
bleem, waarvoor wij nog geen 
oplossing hebben," zegt de direc
teur van de economische voor
lichtingsdienst. 

DE EEG 
ZWAAR 

IS TE 
door prof. dr. F, Niiti| 

De persconferentie van president 
Pompidou heeft weinig perspec
tief geope d voor een spoedige 
toetreding van Engeland c.'s. tot 
de EEG. Weinigen zullen dit ook 
hebben verwacht. 
Hierin steekt natuurlijk een flink 
stuk extrapolatie van de onwil 
van de vorige president. Daar
naast heeft Pompidou over de 
mogelijkheden en gevolgen van 
de uitbreiding van de EEG 
verschillende dingen gezegd die 
moeilijk kunnen worden ontze
nuwd. 
Van belang is vooral zijn visie 
dat voor de toetreding van nieu
we leden, zeker als die van de 
orde van grootte van Engeland 
zijn, de EEG moet worden open
gebroken. Het is niet zomaar een 
uitbreiding met enkele leden, 
waarna de zaken op dezelfde 
voet voortgaan. Alles moet weer 
zorgvuldig worden bekeken, afge
wogen en opnieuw in elkaar ge
zet. De hele structuur van de 
EEG is afgestemd op de gedach
ten en belangen van de zes lan
den die er thans aan deelnemen. 
Dat kan niet ongewijzigd blijven, 
zelfs al aanvaarden de nieuwe 
leden het verdrag zoals het er 
ligt. Dit verdrag laat namelijk 
nog zeer veel open, en de ontwik
keling zoals die feite heeft plaats 
gevonden tot een continentaal 
economisch blok zal, misschien 
als voorwaarde, maar zeker als 
gevolg van Engelands toetreding 
belangrijke wijzigingen moeten 
ondergaan. 
Anders gezegd: de EEG is te 
zwaar geworden, in die zin dat 
de gemeenschappelijke politiek 
te sterk is aangezet. Daarvoor 
waren in vele gevallen moeizame 
en zeer subtiele compromissen 
tussen de deelnemers nodig, die 
op hun beurt maken dat er zon
der dé hele zaak weer overhoop 
te halen geen belangrijke openin
gen naar buiten kunnen worden 
gemaakt. 
Ook van Engeland uit gezien 
wordt de toegangsprijs steeds ho
ger. Engeland, als de belang
rijkste importeur van voe
dingsmiddelen in West-Europa, 
zou bij aanvaarding van het hui
dige landbouwbeleid het leeuwe-
deel van de financiële lasten 
moeten dragen. Het is daarom 
veelbetekenend dat van Franse 
zijde wordt bepleit, de land
bouwsteun nog verder te perfec
tioneren, alvorens de mogelijk
heid tot onderhandelingen met 
Engeland onder ogen te zien. Op 
deze wijze wordt de toe
gangsprijs nog meer verhoogd. 
Hoe meer de EEG langs deze 
weg haar gemeenschapskarakter 
verzwaart, hoe meer zij intro
vert wordt. 
Bij dit alles is het enigszins pi
kant, te bedenken dat de zware 
opzet oorspronkelijk vooral een 
Nederlands idee was. De initia
tiefnemers wilden namelijk ge
vrijwaard zijn tegen vrijblijvende 
afspraken, die telkens weer door 
de deelnemers konden worden 
opzij gezet als dat in hun kraam 
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te pas kwam. Men heeft 
willen indekken tegen 
reidheid van de deelneme 
binnen toe, maar de Jjs 

daarvoor, naar achteraf 
moest worden betaald 
grote eigengereidheid naai. l 1 

toe. 
Een andere gedachte die • 
de oprichting van de EEr 
werd vernomen was dis 1 

grotere legstukken. Zolan*5 

grote Europese ruimte ' 
het onmiddellijke bereik V"-' 
het volgens deze gedacht!' is W 
alvast in het klein te b*L% .wi 
Het zou dan wellicht ^ g 

lijker worden, in een late ; 'teDn 

dium de aldus gevormde f- fte 
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dit idee voor ogen is niet ^ gl-Ei 
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de EVA tot stand gekom'ei, ? m9ac 
had ook het voorbeeld van V 
lux voor ogen, dat inderdaad 
groter legstuk het tot stanr ; ore' 
men van de EEG heeft b, ,oeki 
derd. ó n 
Er valt met de EEG echter „ v 
minder te Beneluxen, 0J &• -
haar gemeenschapskarakter 
zwaarder is. Benelux kent V" linge 
een lichte gemeenschapsconJ „,L-
tie, en juist daarom kon "ij * 
gemakkelijk opgaan in een L« vaD ' 
geheel. " flinge 
Het komt er allemaal op neer, 
de economische samenwerküJV11 

de EEG te diep is, hetgeen 1 °ver(' 
breding in de weg staat in 1 ,,ieur 

dilemma tussen diepte en bred koerC 

kiest de Franse president dim fema 

lijk voor de diepte. Daar» 1,8 

komt de verbreding vanzelf ot 
achtergrond, zodat er steeds n. 
der een Frans veto nodig js 
Engeland buiten de deur te | 
den. De deur zelf gaat 
verder dicht. 
Degenen die voorstanders 
van een grotere openheid 
hierbij voor een moeilijke W 
Zij moeten de samenwerking] 
de EEG zo licht mogelijk hou 
in naam van de Europese i 
heid. 
De gemeenschappelijke ijj 
bouwpolitiek valt daarbij 
lijk meer terug te draaien.. 
kan een verdere ontwikkeling! 
protectionistische richting 
schien nog worden voorkom 

Op dit punt zijn in het Eu. 
parlement de ogen van d« „ 
listen eindelek opengegaan. 
Wat nog wel kan worden voo... 
men is een zelfde ontwikkel!*), L 
met betrekking tot het Europ! 
vervoer. Hier is nog veel op 
gelaten, omdat men het niet «1 
kon worden. De ervaring met ijl 1\ 
landbouw heeft geleerd dat tij 
vende onenigheid beter is d' 
een protectionistisch compi 
mis. Volgens Pompidou zijn i 
veroordeeld, het op alle mo; 
lijke punten eens te wordn 
Maar er is ook een Duits spreek 
woord, dat zegt waartoe ieden 
consequentie leidt. 
Zo is er geen de Gaulle nodig o: 
de EEG te doen ontaarden in ee 
gesloten blok. Franse logies! 
voldoende. 

 
Stadhuis 
Betreffende het „stadhuispro
bleem" moet mij het volgende 
van het hart. Wanneer men 

1. het Paleis op de Dam zou 
bestemmen voor representatieve 
doelgelegenheden, 

2. voor de Koninklijke familie 
een buitenverblijf zou bouwen 
aan de Amstel (of een van de 
daar reeds staande mooie verblij
ven voor dit doel verbouwen), 

3. voor het gemeentelijk appa
raat, voor zover dit nog nodig is, 
in de buitenwijken moderne kan
toorruimte zou bouwen, dan zou, 
dunkt mij, iedereen tevreden 
kunnen zijn èn de gemeente zou 
een heleboel geld sparen. 

S a n t p o o r t  

IR. K. HELLER 

DE ROEMEENSE VERGISSING 
Roemeense en Rus
sische officials, als
mede autoriteiten 
uit andere commu
nistische landen 
zijn volkómen in 
de war over de 
plotselinge beslis
sing van president 
Nixon een kort be- '• "»• 
zoekje aan Boekarest te brengen 
op zijn weg naar huis, terug van 
het Verre Oosten. De redenen die 
het ambtenarendom in Washing
ton hiervoor zowel privé als offi
cieel aangeeft, klinken zo dwaas, 
dat zelfs de slimste communisten 
ze niet geloven. 
In volgorde van waanzin luiden 
deze redenen: 
• Ni.xons laatste oponthoud in 
Azië is in Pakistan en hij moet 
ergens zijn reis onderbreken op 
zijn lange weg naar huis terug. 
West-Europa heeft hij al in febru
ari aangedaan, het Nabije Oosten 
is te roerig, dus leek Roemenië 
een geëigende plaats. 
• Nixon voelt een persoonlijke 
dankbaarheid tegenover Roeme
nië en hij beloont dat land met 
zijn speciale aandacht, zoals hij 
ook zijn loyale helpers niet be
noemingen heeft beloond. Toen 
hij nl. als privé-burgcr in 1967 
door Oost-Europa reisde, hebben 
de Koemenen de rode loper voor 
liem uitgelegd (geen grapje) en 
hem hartelijk verwelkomd. Po
len weigerde hem een visum en 
Rusland liet hem wel toe, maar 
liet hem in de kou staan. 
De koele behandeling door 

door Flora lewls 
Rusland was voornamelijk het 
gevolg van Nixons optreden ter 
plaatse tijdens zijn reis in 1965. 
Hij wilde toen Nikita 
Chroesjtsjow weer ontmoeten, 
maar de Kussen arrangeren geen 
bezoeken aan de gevallen pre
mier. En dus ging Nixon, samen 
met een journalist, naar 
Chroesjtsjows appartement en 
klopte op de deur. Hem werd op 
krachtige wijze de deur gewezen. 
Later vertelden de Russen aan 
Amerikaanse diplomaten, dat zij 
de — in hun opvatting — on
beschofte streek van Nixon niet 
zouden vergeven of vergeten. Ze 
betaalden het hem terug door 
hem tijdens zijn bezoek aan 
Moskou in 1967 alle officiële 
afspraken te weigeren en hem te 
behandelen als de eerste de beste 
toerist. 
• Nixon is erop gebrand om als 
eerste Amerikaanse president een 
communistisch land te bezoeken 
en op die manier te laten zien, 
dat hij geen angsten heeft inzake 
de betrekkingen niet niet-vijandi-
ge communisten. Hoewel Roeme
nië lid is van het Warschaupact, 
heeft het een onafhankelijke bui
tenlandse politiek en tracht h®t 
goede betrekkingen met iedereen 
te onderhouden. 
Al deze redenen snijden te weinig 
hout om zelfs maar de meest ele
mentaire, politieke logica te die
nen. En dus zoeken de commu

nisten ijverig naar het werke
lijke doel. 
De nieest voor de hand liggende 
en logische reden zou — zo wan
trouwen zij — zijn, dat Nixon op 
een heel subtiele manier wil 
trachten mee te spelen in de 
Russisch-Chinese moeilijkheden. 
Roemenië heeft zonder veel suc
ces geprobeerd om een oplossing 
voor het conflict tussen Moskou 
en Peking te vinden, maar het is 
er wel in geslaagd om neutraal 
te blijven, ondanks de grote 
moeite, die de Russen zich ge
troostten om de Roemeense poli
tiek aan die van Moskou te con
formeren. 
Een versluierde ouverture jegens 
Peking zou ook een politieke re
den kunnen zijn om naar Roeme
nië te gaan. Maar het is gewoon 
niet Nixons politiek om op dit 
moment zelfs ook maar te zinspe
len op een dool in de betrekkin
gen tussen Washington en Pe
king. Niets zou Moskou meer 
verontrusten en Nixon is het 
ernst in zijn wens om niet de 
Russen te onderhandelen. Onder
handelingen over zulke hoogst be
langrijke onderwerpen als raket
ten, het Nabije Oosten en Viet
nam, vereisen ten minste een ze
kere mate van vertrouwen tussen 
Moskou en Washington. 
Een andere politieke reden om 
naar Roemenië te gaan, zou zijn, 
indien Nixon zou willen proberen 
Ruslands verzwakte Oosteuro-
pese blok verder uit te hollen. 
Dat was de reden voor het be
zoek van generaal de Gaulle van 

vorig jaar. Maar ondanks de va
ge en zwakke uitlatingen inzake 
steun aan de onafhankelijkheid 
van de Oosteuropese commu
nisten, hebben de VS herhaalde
lijk getoond, dat zij geen werke
lijke behoefte eraan hebben om 
te interveniëren, zie naar Honga
rije in 1956 en naar Tsjechoslo
wakije in 1968. Nixon heeft op
nieuw en daadwerkelijk deze offi
ciële Amerikaanse erkenning van 
de Russische invloedssfeer on
derstreept door zich te kanten te
gen de opheffing van de beper
kingen op de oost-west-handel. 
Een uitbreiding van de handel 
zou immers een reële aanmoedi
ging voor de onafhankelijke com
munisten zijn geweest. 
Het is een verbijsterende politiek 
om de Russen alleen maar zenuw
achtig en achterdochtig over dit 
soort zaken te maken, en dat op 
een ogenblik, dat er hoogst be
langrijke onderhandelingen staan 
te beginnen. Ten zij er iets meer 
mee te winnen valt. De Russen 
kunnen, evenmin als de Roeme
nen, geloven, dat Nixon het om 
een andere reden zou doen, om
dat dat overduidelijk al te gek 
zou zijn. 

Toch slaan ze opnieuw de plank 
mis. Er bestaat geen enkele goe
de reden om de reis naar Boeka
rest te ondernemen. Nixon wil het 
alleen maar zo. Dit is nu typisch 
een geval, waarbij het feit dat er 
geen goede — of zelfs maarkeen 
slechte — politieke reden Is, de 
slechtste politiek is, die maar 
mogelijk is. 

Nieuws-analyse lida 
rerk 

LOENA lich 
ii 

ffiaa 

J Vrul 

jlaat 
•rd 
W 
et 
dt 

poe 
WH 

Hoewel het door vele 
gen betwijfeld wordt of de R» 
sen in staat zullen zijn de Ltff-'f'11 

15 een zachte landing op 
maan te laten maken, moet tod « 
in het kader waarbinnen de hei 
ruimtevaart zich ontwlkkei ' 
heeft serieus rekening gehold' 
worden met de mogelijkheid, 
het Sowjet-ruimteschip niet 1 

leen een zachte landing mM»1 

maar ook met bodemmonster 
van de maan naar de aarde "; 
rugkeert. Want ondanks 
UNO-verdrag over de vreedw® 
benutting van de ruimte, ondett 
kend door de Verenigde Staten ® Sa ( 
Rusland, blijft de reis naar '• ®gi 
maan een verlengstuk van 4 »ar 
koude oorlog, al heeft het mi»* 
re aspect duidelijk plaats f ®c 
maakt voor dat van het pres"?'; 
wat overigens binnen "1 

machtsevenwicht niet :/5 

zwaar telt. Als de Russen 
zachte landing uitvoeren, l>e' * 
kent dit, dat zij aan de vo* 
avond van de missie van de Ar 
lo 11 nadrukkelijk hun •** 
terstand etaleren. En waal!j 
zouden zij dat zo nadruM™. 
doen? Waarom niet liever scW 
ren door afwezigheid en o"'' 
tussen een voorsprong verwen" 
in de ontsluiering van ^ _ 
raadsels van Mars of Venus. 
conclusie ligt voor de hand 
zij alsnog Amerika pogen te °v.., 
troeven door te bewijzen 
maanmonsters verworven M® 1 

worden zonder daarbij menie'j( 
vens te riskeren. Een c°nC j 
die nog aannemelijker 
door het feit dat de Loena M. , 
maan arriveert ongeveer op 
tijdstip, waarop de Apollo U v 

trekt. 
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ANTILLIAANSE VERKIEZINGEN

Sterke oppositie tegen de

Democratische partijen
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In de stad Nabloes op de door

Straatgevechten in

Noord-Ierland

Josephine Baker met haar twaalf pleegkinderen in het Spaanse vakantieoord Las Co linas, aan de
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Ontwikkelings-
landen door
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In de stad Nabloes op de

Josephine Baker met haar twaalf pleegkinderen in het Spaanse vakantieoord Las Co linas, aan
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Egyptenaar promoveerde in Wageningen: 

Godsdienst speelt rol 
bij ontwikkelingswerk 

BUITENLAND — 5 

Van eeU onzer verslaggevers) 

4 ftVrk in ontwikkelingslanden 
J* moeilijk- Men denkt in het 

emeen te licht over deze 
L«ini»overdracht. V andaar liet 

te aantal mislukkingen. 
0» j^egt dr. Alimed Mohanied 
* cj.grian, die begin van deze 

jjaand te Wageningen prorno-'iii 

h 

1 «  

vee: fde °P een proefschrift 
, yer bacteriologische onder-

1} "oekingen op Limburgse kaa<. 
'V promotor was prof. dr. ir. E. 
• v. Q Mulder. Dr. El-Erian, een 

^ Eg>Ttenaar' wiJdde twee stel* 
iej lingen aan het ontwikkelings-

r verk om de moeilijkheden er-
van te onderstrepen. Deze stel-

;rct lingen luiden: 
t|ontwikkelingslanden zal de 

rerdraeht van kennis van inge 
„leurs en onderzoekers op 

n j i^fen in de plattelandsgebieden 
'eti „makkelijk plaats vinden indien 

- ' ••nnplinhflTfi <lpr/plf(lp 

de 

voorlichters dezelfde 

godsdienst hebben en dezelfde 
leef- en denkgewoonten als de be
volking van deze gebieden". „De 
hulp aan ontwikkelingslanden 
moeten worden verleend door het 
zenden van specialisten en door 
zoveel mogelijk studenten van 
(leze landen in het buitenland te 
laten studeren, maar niet door 
het geven van directe financiële 
steun." 
..Dezelfde godsdienst, dezelfde 
denk- en leefgewoonten" Prof. 
Van Lier, die tijdens de promotie 
opponeerde, kon de stelling tot op 
zekere hoogte wel onderschrij
ven, maar meende toch dat de 
promovendus wat te veel nadruk 
legde op die overeenkomst van 
godsdienst, leef- en denkgewoon-
den. Het zou een droeve geschie
denis voor de mensheid zijn, 
wanneer er anders geen vertrou
wen mogelijk zou zijn, meende 
de hooggeleerde opponent. 
In zijn Wageningse woning heeft 
de jonge doctor ons zijn stel
lingen nog eens toegelicht. Ken
nis van de mentaliteit is een 
beslissende voorwaarde voor een 
geslaagde kennisoverdracht. 

Wie een Egyptisch boerengezin 
binnenkomt en daar de aangebo
den spijzen en dranken zou wei
geren zou zijn gastheer ernstig 
beledigen. Wie het vertrouwen 
wil winnen, tot een ,.rapport" wil 
komen, zal ook 's avonds op bij
eenkomsten van de partij moeten 
zijn en heel informeel met de 
mensen kunnen omgaan. Hij 
dient er ook terdege op te letten, 
dat hij contact opneemt met de 
religieuze leider van het dorp, 
want zou hij de indruk wekken, 
dat hij diens machtspositie wil 
ondergraven, dan is hij eenvou
dig nergens meer. 

Vier maanden geleden is dr. 
El-Erian getrouwd met een Ne
derlandse. Of zij beiden dezelfde 
godsdienst zijn toegedaan? 
Neen, antwoordt de jonge Egyp
tenaar, maar, laat hij er op vol
gen, de godsdienst betekent voor 
ons niet zoveel. 

in 1958 toe om in plaats daarvan, JE 
de katoen met insecticiden te 
bespuiten. Na twee jaar bleken 
sterkere insecticiden nodig. Nu is 
de worm er nog altijd, meer 
verspreid dan tevoren en im
muun voor een aantal insecticiden. 
Het vertrouwen van de katoen-
boeren in de agrarische voorlich
ting is er niet door toegeno
men . . . 

Dr. El-Erian verlaat op 2 au
gustus Wageningen waar hij vier 
jaar lang aan zijn microbiolo
gisch onderzoek werkte. Het tu
ren door de microscoop bezorgde 
hem wel eens opgezette bindvlie-
zen, maar anders dan de meeste 
werkers met de microscoop 
draagt hij nog geen bril. In Kairo 
wordt hij hoofd van het laborato
rium voor zuivermicrobiologie 
van het ministerie van landbouw. 

Josephine Baker met haar twaalf pleegkinderen in het Spaanse vakantieoord Las Colinas, aan  
kust bij Sitges. in het vakantieoord wordt op het ogenblik een huis gebouwd, dat Josephine en 
haar pleegkinderen zal worden aangeboden. Foto Anefo 

Wortel 

^ 3e heer en mevrouw El-Erian tijdens de receptie na de promotie 

Hij vertelt het geval van een 
goed aanvoelen van de mentali
teit van de bevolking van de Li
banon. waar een landbouwkundig 
ingenieur de boeren aanraadde 
wortelen te verbouwen. En zijn 
argumenten? Je kunt er geld mee 
verdienen? Je dient zo de voor
uitgang? Daar gaat niemand een 
akker voor inzaaien. Maar wèl 
hiervoor : wortelen zijn goed 
voor de potentie. Dat was een 
argument dat insloeg. 

Men kan met voorlichting van 
moderne methoden niet té voor
zichtig zijn, vertelt dr. El-Erian, 
die uit een katoenbou-
wersgeslacht komt in de Nijldel-
ta. Hij is in september 1940 te 
Damanhour, zestig kilometer ten 
zuid-oosten van Alexandrië gebo
ren. De ergste vijand van de ka-
toenboer is de katoenworm. Van 
geslacht op geslacht heeft men 
de blaadjes met de eieren verza
meld en verbrand. Landbouwin
genieurs brachten de boeren er 

Scherpe uien 
Groot is de Egyptische zuivelpro-, 
duktie nog niet. de koe is er ooi;1 

werkdier. Wel heeft men een ei- i 
gen kaassoort, de Damietta. In [ 
de landbouw wordt de over- i 
heersende positie van de katoen 
bedreigd door rijst en uien. De 
Egyptische uien zijn, zoals de I 
Nederlandse consument weet,! 
scherper dan de uien van Flak-
kee, maar ook van andere ge
wassen in Egypte is de smaak 
geconcentreerder — dat geld 
voor vruchten, het geldt ook voor 
wortelen, die zoeter zijn. 
De belangstelling van dr. El-
Eriad voor het werk in de ontwik
kelingslanden is in de afgelopen 
jaren gewekt door de omgang 
met vele onderzoekers uit die 
landen. Hij is in de kringen van 
buitenlandse gastmedewerkers 
van de Landbouwhogeschool een 
bekende persoonlijkheid. 

In de jaren 1966 - 1967 was hij 
voorzitter van de Internationale 
Club, die 350 leden uit veertig 
verschillende landen telt. 
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(Van onze correspondent) 

C u r a q a o, 15 juli 
it de thans ingediende kan-
lidatenlijsten voor de Staten-

iezingen van september 
ilijkt, dat op Aruba, Bonaire 
ra de Bovenwindse eilanden 

wat niet Democraat is 
iieh verenigd heeft in één op-
[ositieblok. 
i al deze eilandgebieden zijn 
naar twee lijsten ingediend: 

joeai 'rn van de Democraten, op 
p 1' \rulsa Patriotten geheten, en 

'ii van diverse andere 
jel ffoePen samen. Op Cura^ao 
idei' lafentegen is de oppositie 

rdeelder dan ooit, want er 
fn daar naast de Democraten 
ft minder dan 5 andere kan-
datenlijsten ingediend van 

W poepen, die geen gemene zaak 
billen maken. 

;n t> Sa de laatste eilandsraadsverkie-
r ' ;"?en op Aruba, waarbij de Aru-
i 'aanse Volkspartij als op één na 

grootste uit de bus kwam, 
;l0est deze partij een coalitie 

stip- jangaan met drie eenmanspartij-
" 111 teneinde de regering te kun-
ti Hvormen- Dit '3 gebeurd, en 
ft * e' deze coalitie soms dreig-

.1 u'teen te gaan, heeft men zich 
toch tegenover de machtige 

Patriottische Partij zelfs op één 
lijst verenigd. De Volkspartij, 
heeft thans D. Guzman Croes als 
lijsttrekker. 
Op Bonaire bestaat een hele 
reeks groepen die tegen de De
mocraten zijn; deze hebben een 
lijst ingediend onder de naam 
„Verandering" (Pa Cambio). F. 
G'. Janga, ex-gedeputeerde van 
de Democraten, is de aanvoerder 
van deze tegen de Democraten 

Bikker, een lid van de oude gar
de van de Democraten , niet 
meer op de lijst voorkomt. Op de 
tweede plaats staat nu R. J. Isa. 
ex -minister van Justitie en altijd 
de grote rivaal van Kroon. De 
topfiguren van de vroegere Ka
tholieke of Konstruktieve 
Volkspartij staan alle weer op de 
lijst der Democraten. 
De lijst van de Nationale 
Volkspartij wordt geopend met 

gevormde oppositie. De Demo-» de naam van Juancho Evertsz. 
craten zelf hebben Statenvoorzit-
ter L. A. Abraham als lijsttrek
ker. 
Op de Bovenwinden is vorige 
keer geen verkiezing gehouden, 
omdat er maar één lijst, die van 
de Democraten, werd ingeleverd. 
Thans hebben diegenen die tegen 
de Democraten zijn een lijst in
gediend die gelieerd is met de op 
Curagao bestaande Union Refor-
mista Antillano; de initialen van 
U.R.A. betekenen op de Boven
windse eilanden United Reform 
Antillean Party. 

Curacao 
Op Curaqao heeft zich precies het 
omgekeerde voorgedaan. Tegeno
ver de Democratische Partij 
staan hier 5 andere groepen, tus
sen welke de samenwerking ge
ring is. De uitslag valt dus niet 
moeilijk te voorspellen. 
Op de lijst van de Democratische 
Partij staat Ex-premier C. D. 
Kroon als lijsttrekker. Merkwaar
dig is, dat oud-minister J. A. O. 

Nummer 2 is, voor het eerst, de 
weduwe van mr. dr. M. F. da 
Costa Gomez, vermoedelijk ge
daan om de naam van de in 1966 
overleden voorman van de Natio
nale Volkspartij toch op de lijst 
te krijgen. 
Voorts zijn er nog twee lijsten 
ingediend door nieuwe groepen. 
Drie eenmanspartijen, die zich 
aandienen als de Radicale, de So
ciaal-progressieve en de Christe-
lijk-sociale partijen, hebben teza
men een lijst gevormd met de 
ex-politieman mr. H. P. Luidens 
als lijsttrekker. 
De vakbondsleider, W. Godett, 
die de laatste tijd nogal eens in 
het nieuws kwam doordat hij bij 
de oproer van 30 mei gewond 
raakte, komt met een eigen lijst 
uit onder de naam (vertaaldI Ar
beidersfront en Bevrijding 30 
mei. Godett zelf is lijsttrekker. 
De Union Reformista Antillano 
tenslotte heeft een lijst ingediend 
met E. Jesurun als lijsttrekker 
en daarna vier vakbondsleiders. 

China kweekt een 
„oorlogspsychose'' 

In Hongkong aangekomen reizi
gers melden dat autoriteiten in 
de Chinese stad Kanton verant
woordelijk zijn voor een ware 
„oorlogspsychose." Zij beweren 
dat in vele wijken van de stad 
loopgraven en schuilkelders wor
den aangelegd. Een van hen had 
een communistische leider horen 
zeggen: „Revisionistisch Rusland, 
imperialistisch Amerika en de 
bandieten van Tsjang Kai-sjek 
kunnen elk ogenblik China aanval
len." 
Andere reizigers vertellen dat 
„overal in de stad" affiches zijn 
aangeplakt waarop wordt ge
waarschuwd tegen „dreigende 
aanvallen" door andere landen. 
De „oorlogspsychose" heeft er 
reeds toe geleid, dat op grote 
schaal wordt gehamsterd. Maar 
de autoriteiten, aldus de reizi
gers, dringen er bij de bevolking 
op aan zo weinig mogelijk le
vensmiddelen en brandstof te ge
bruiken. 

Mgr. M. Defregger 
vraagt vergiffenis 
De roums katholieke hulpbisschop van Miinchen, mgr. Matthias De
fregger, heeft de bewoners van het Italiaanse dorpje Filetto di Ca-
marda en de gelovigen in zijn eigen diocees om vergiffenis gevraagd 
voor het door Der Spiegel opgehaalde feit, dat hij in de Tweede We
reldoorlog — als kapitein in het Duitse leger — opdracht heeft ge
geven tot het doodschieten van 17 inwoners van Filetto di Caniarda. 
De executies waren een vergelding voor een aanval van Italiaanse 
partizanen op Duitse militairen. 

In een brief, gepubliceerd door 
het secretariaat van aartsbis
schop Julius kardinaal Doeplner 
zegt de hulpbisschop, dat hij zich 
niét wil verweren tegen de 
beschuldiging, maar dat hij de 
tragedie 25 jaar lang als een 
zware last heeft gevoeld. Hij be
weert getracht te hebben de exe
cuties tegen te houden, ecliter 
zonder succes. 
„Buiten alle uitspraken van mili
taire tribunalen om draaide alles 
om de vraag of ik met mijn 
onsuccesvol verzet tot het eind 
toe had moeten gaan, zonder de 
uiterste consequenties voor mij
zelf in overweging te nemen, en 
uitvoering van het bevel tot te
rechtstelling had moeten weige
ren. Zo werd ik zwaar op de 
proef gesteld zonder mijzelf af te 
kunnen vragen of mijn optreden 
resultaat had gehad. Ik kan mij

zelf alleen maar overgeven aan 
het oordeel van God." 
De Pax Christi beweging is in 
Mürichen begonnen met een inza
meling voor het Italiaanse dorp. 

Het bureau van kardinaal Doepf' 
ner deelde mee, dat de collecte 
wordt gehouden als een soort 
verzoenend gebaar voor liet 
doodschieten van de dorpsbewo
ners op 7 juni 1944. 
Mgr. Defregger is niet versche
nen op een reünie van de divisie 
waarbij hij gediend heeft, voor
dat hij naar Italië werd overge
plaatst. 
De Italiaanse communistische 
partij is een actie begonnen om 
de uitlevering van mgr. Defreg
ger te bewerkstelligen. De katho
lieke Kolpingvereniging in Duits
land heeft zijn ontslag gevraagd. 
(Ass. Press) 

Het postvervoer en het -tele
foon- en telexverkeer in Enge
land zijn gisteren getroffen door 
een staking van 24 uur van 
105.000 PTT-teclinici. De com
merciële televisie is voor 13 mil
joen kijkers ln het gebied van 
Londen uitgevallen. Een trein die 
dagelijks 40.000 zakken post on
der de straten van Londen ver
voert, kón niet rijden. De staking 
brak uit na de verwerping door 
de vakbond van een salarisverho
ging van zeven procent. De sta
kers hadden tien procent geëist. 

Twee personen zijn dood
geschoten en drie gewond tijdens 
ongeregeldheden in San Diego in 
de Amerikaanse staat California. 
De ongeregeldheden in de neger-
wijk van de stad begonnen na 
arrestaties van negers door de 
politie. (Ass. Press) 

Jordanië beperkt 
commando
activiteit 

De Jordaanse regering heeft be
perkende maatregelen genomen 
tegen de activiteiten van de Ara
bische commando-groepen, die 
vanuit Trans-Jordanië tegen 
Israël opereren, zo heeft het Li
banese blad El Hoerrija gemeld, 
dat als. spreekbuis voor de guer
rilla-organisaties optreedt. 

De commando's zouden eerst dan 
de wapenstilstandslijn mogen 
overschrijden, nadat zij daarvoor 
toestemming hebben gekregen 
van het opperbevel van het Jor
daanse leger. Maar zelfs dan 
zouden zij geen zware wapens 
mogen meenemen. Leden van de 
Jordaanse geheime dienst probe
ren — aldus nog steeds El Hoer-
riya — om de verschillende com
mando-groepen te infiltreren. 

Verscheidene van hen zijn reeds 
door de commando's ontmaskerd 
en gevangen genomen. 

Alle Palestijnse commando-orga-
nisaties zullen binnenkort hun 
troepen tot één leger samenvoe
gen. Besloten is de kleinere groe
pen, die tot dusver zelfstandig 
optraden, te „liquideren", aldus 
deelt het Egyptische dagblad Al 
Goemhoeria mee. (DPA, AFP) 

Gesprek Rode 
Kruis-Lagos 
uitgesteld 

 

Italiaanse kabinetsformateur 
'""lor js er vooralsnog niet in 
Naagd oni van het hoofd-
'tuur van de christen-deniocra-

ee'i anti-communistische be-
jj"selverklariiig los te krijgen. 
'Hor acht die verklaring abso-

noodzakelijk voor het deelne-
van de rechtse sociaal-de-

ming geporteerd voor het aan
gaan van nauwere betrekkingen 
met de communisten op plaatse
lijk niveau. De communistische 
partij heeft nog geen scherpe kri
tiek geuit op de kabinetsformatie. 
Bovendien is er een luwte opge
treden in de stakingsgolf, die Ita
lië kent. (Ass. Press) 

craten aan zijn regering. De 
•teur had het hoofdbestuur 

^ J 

christen-democraten spe-
k bijeengeroepen voordat de 

... "'"'"democraten op woensdag 
^nkoinen. 

, sociaal-democraten hebben 
*>®en uitspraak gedaan over 

O'euwe regeringscoalitie. De 
„'•sten van Nenni hebben wel 
i, "oden mee te werken aan 
C®trum-links coalitie. Naar 

zou de partij van oud-
Stu,. r Van buitenlandse zaken 

ter compensatie van een 
Ue'e anti-communistische 

•^'verklaring concessies van 
r eisen, ln de socia-

Partij is een sterke stro-

In de stad Nabloes op de  
Israël bezette Jordaan-oever zijn 
gisteren talrijke arrestaties ver
richt, nadat tijdens een uit
gaansverbod, dat de hele dag van 
kracht was, alle inwoners van 

op verschillende Nabloes 
plaatsen bijeengebracht waren 
om daar hun identiteit te laten 
controleren. Eenzelfde onderzoek 
werd in het vluchtelingenkamp 
Balata verricht. De Israëli's zijn 
tot deze maatregel overgegaan, 
nadat in de laatste weken een 
golf van moordaanslagen op Ara
bische inwoners van de stad en 
sabotage-daden tegen Israëlische 
militairen was geconstateerd. De 
Israëlische minister van defensie, 
Mosje Dajan, woonde de zuive
ringsactie bij. (AFP) 

Doe het maar... neem een Vapona Strip 

a 

Heerlijk om met rust te worden gelaten. 
Geen vliegen, geen muggen. De „Vapona" Strip 
beschermt. 
Ongemerkt en zolang de zomer duurt. U hangt 
hem op, dat is alles. Maa- het is afdoende. 

Vapona SMsp 
'n Zomer zonder vliegen en muggen 

De Nigeriaanse autoriteiten en 
het Internationale comité van het 
Rode Kruis hebben hun onder
handelingen over de overdracht 
van het hulpwerk aan de federale 
regering voor tien dagen uite-
gesteld. aldus heeft het Nigeri
aanse ministerie van voorlichting 
gisteren bekendgemaakt. Tij
dens dit uitstel wil men finan
ciële verslagen en voorraad-
lysten samenstellen, opdat de 
Nigeriaanse rehabilitatiecom-
missie precies kan weten hoeveel 
geld en materiaal tot haar 
beschikking staan. 
Het Internationale Comité van 
het Rode Kruis heeft de beschik
king over 437 voertuigen, zeven 
schepen en twee vliegtuigen. Het 
merendeel hiervan is geschonken 
door buitenlandse 'regeringen en 
internationale vrijwilligersorga
nisaties, op voorwaarde dat deze 
transportmiddelen uiteindelijk ei
gendom zullen worden van de 
Nigeriaanse regering, aldus is in 
kringen van het Rode Kruis ver
nomen. De vliegtuigen echter zijn 
gehuurd en moeten aan de eige
naars worden teruggegeven. 
De president van het ICRK Mar
cel Naville, is gisteren uit de Nige
riaanse federale hoofdstad Lagos 
naar Enoegoe gereisd, om zich 
op de hoogte te stellen van de 
vluchtelingensituatie ter plaatse. 
(Reuter, Ass. Press) 

Ts jechoslowaakse 
arbeiders eren 
oud-minister 

De arbeidersraad van de Sko-
da-autofabrieken in Plzen in 
Tsjechoslowakije heeft de vroege
re, progressieve minister van on
derwijs prof. Wladimir Kadlec, 

tot buitengewoon lid gekozen. 
Prof. Kadlec is thans hoogleraar 
in Praag. 
Kennelijk als een concessie aan 
de partij werden twee directeu
ren als stemgerechtigde leden in 
de bedrijfsraad gekozen. 
De instelling van arbeidersraden 
die mede zouden beslissen over 
de dagelijkse gang van zaken, 
was een der hoofdpunten van de 
liberalisatie. In verscheidene gro
te bedrijven zijn dergelijke raden 
opgericht, maar onder het huidi
ge regime is deze ontwikkeling 
vrijwel tot stilstand gekomen. 
De ambassadeurs in Chili en 
Ceylon, zijn vervangen. De reden 
is niet bekendgemaakt (AFB) 

Demonstraties van 
armen bij de 
lancering Apollo 

j. . Negerleider Hosea Williams heeft, 
maandag verklaard dat 25 arme; 
gezinnen uit zeven Amerikaanse j 

j staten op weg zijn naar Kaap 
Kennedy voor demonstraties te ' 

; gen de armoede tijdens de dagen j 
van de Apollo 11 missie naar de' 
maan. 
Williams was niet bereid bijzon-; 
derheden over de komende de
monstraties te geven. 
In Atlanta heeft het hoofdkwar
tier van de Southern Christian 
Leadership Conference bekend
gemaakt dat dominee Ralph Da-
vid Abernathy, de opvolger van 
dominee Martin Luther King jr.. 
aan de demonstraties zal deelne
men. (Ass. Pr.) 

SOCIALISTEN 
VERLIEZEN 
MEERDERHEID 
IN TOKIO 

De kiezers in Tokio hebben giste 
ren een gevoelige slag toege
bracht aan de socialisten, die de 
afgelopen vier jaar de grootste 
stem in de gemeenteraad van To
kio hadden. Van de 43 zetels, die 
de socialisten hadden, verloren 
ze er 19. De conservatieven, bij
eengebracht in de Liberale De
mocratische Partij, kwamen als 
grote overwinnaars uit de strijd 
tevoorschijn. Ze zagen het aan
tal zetels in de raad van 35 naar 
54 gaan, waardoor hun partij nu 
de grootste is geworden. 

De oppositie in Tokio heeft het de 
afgelopen vier jaar blijkbaar 
zeer goed gedaan. Zowel de com
munisten als de boeddhisten be
haalden een groter aantal zetels 
en kwamen daardoor respectieve
lijk op 18 (oud 9) en 25 (oud 22» 
zetels. 
De verkiezing in Tokio is be
doeld als voorloper op de alge
mene verkiezingen, die vermoe
delijk voor het begin van 197U 
worden gehouden, en waarbij on
der meer het veiligheidsverdrag 
(tussen Japan en de VS) onder
werp van verkiezing zal zijn. 
(Reuter) 

KGB-chef op 
hoge partij post 
in Sowjet-Unie 

De chef van de geheime politie in 
de Sowjet-republiek Azerbeidsjan 
Aljew, is benoemd tot eerste par
tij-secretaris van de commu
nistische partij in deze republiek. 
Zijn voorganger, die om onbeken
de redenen werd vervangen was 
eens premier en minister van 
volksgezondheid. (Reuter) 

Rode Gardisten 
maken Peking 
onveilig 

In Peking zijn muurkranten 
verschenen waarin wordt opge
roepen tot „handhaving van de 
„revolitonaire orde," en optreden 
tegen „zwervers, rovers en die
ven," zo meldt de correspondent 
\au het Poolse persbureau PAP 
in Peking. 

Volgens hem wordt op de muur-
kranten ook melding gemaakt 
van de terdoodveroordeling van 
twee studenten wegens „bandi
tisme". De kranten worden ech
ter even snel verwijderd als zij 
zijn opgeplakt. Vermoedelijk ge
beurt dat door voormalige rode 
gardisten, die illegaal naar Pe
king terugkeerden, nadat zij door 
het regime werden verbannen 
van de hoofdstad naar de provin
cie. 

Oe Oe Tliant. Tliant. de de secretaris-generaal secretaris-generaal 
der VN heeft gisteren bepleit dat 
men meer notitie behoort te ne
men van wat hij noemde, „de 
vicieuze cirkel" van spanningen 
cn armoede in de ontwikke
lingslanden. In een boodschap 
aan de 47ste vergadering van de 
economische en sociale raad van 
de VN (ECOSOC) die hij als ge
volg van ziekte niet kan bijwo
nen, zei Oe Thant dat de ontwik
kelingslanden veelal een oneven
redig hoog deel van hun natio
nale inkomsten uitgeven voor mi
litaire uitgaven. Dit leidt tot 
soortgelijke hoge militaire uitga
ven door omringende landen „en 
brengt de vrede in grote gebie
den in gevaar." 
De economische en sociale raad, 
die het bestuurlijk en coördine
rend orgaan voor de talrijke 
gespecialiseerde organen van de 
VN is, zal vier weken in Genève 
vergaderen. De belangrijkste on
derwerpen van bespreking zijn 
de bevordering van buitenlandse 
investeringen, de uitbreiding van 
de technische hulp en de interna
tionale samenwerking bij het 
ontsluiten en exploiteren van de 
rijkdommen der zee. (Ass. Press, 
Reuter) 

Nixon bezoekt 
tevens Wilson 
President Nixon zal 3 augustus 
informele besprekingen voeren 
met de Britse premier Harold 
Wilson, aldus heeft de woordvoer
der van het Witte Huis meege
deeld. Het toestel van de presi
dent zal tijdens de reis Boeka-
rest-Washington enkele uren op 
een later te bepalen Engelse 
luchtbasis blijven. De Britse pre
mier heeft voorgesteld, dat hij de 
president verwelkomt wanneer 
deze Engels grondgebied betreedt 
en dat bij deze gelegenheid 
besprekingen worden gevoerd, al
dus de woordvoerder. 
Zoals bekend vertrekt president 
Nixon 22 juli uit Washington om 
de terugkeer van de Apollo 11 
twee dagen later in de Stille Oce
aan bij te wonen. Vervolgens zal 
hij de Filippijnen, Indonesië, 
Thailand, India, Pakistan en Roe
menië bezoeken. (Reuter) 

Prins Claus naar 
Suriname 
Prins Claus zal tijdens zijn be
zoek aan Suriname ter gelegen
heid van de Koninkrijksspelen 
een reis maken in het binnenland 
van het district Marowijne. 
De Prins zal 23 juli met de gou
verneur van Suriname dr. Ferrier 
per vliegtuig naar Palaoemeu 
reizen. Dan gaat het gezelschap 
in korjalen een vaartocht maken 
naar het Stoelmanseiland. Onder
weg daarheen zal de Prins te 
Drietabbetjesland aan land gaan. 
Het groot opperhoofd van de Au-
caners, de heer Gazon, zal prins 
Claus ontvangen. 
Van het Stoelmanseiland vliegt 
het gezelschap terug naar Para
maribo. (ANP) 

Doordat een goederentrein bij 
het station van Jajpoer, 100 km. 
ten noorden van Bhoebaneswar, 
de hoofdstad van de staat Orissa 
in Oost-India, op een personen
trein inreed zijn ongeveer 100 
Hindoe-pelgrims om het leven ge
komen en zeer velen gewond. 
Volgens officieuze tellingen be
draagt het aantal slachtoffers 
200. Volgens de eerste berichten 
zou de personentrein gestopt zijn, 
omdat een passagier aan de 
noodrem had getrokken. 

(Van onze correspondent) 

L o n d e n ,  1 5  j u l i  
Opnieuw zijn gisteren in Londonderry, Noord-Ierland, ernstige orde
verstoringen voorgevallen, die ztfn overgeslagen op de hoofdstad 
Belfast, waar de regering tijdens een speciale spoedbijeenkomst heeft 
bekendgemaakt thans een einde te willen maken aan het optreden 
van wat zij „volkomen onverantwoordelijke en anti-sociale elementen" 
noemt. Britse troepen zijn naar Londonderry gezonden om installaties 
en knooppunten te bewaken en de Noordierse burgerpolitie is opge
roepen met de opdracht zich gereed te houden voor hulpverlening aan 
de gewone politie, die nu al drie nachten vrijwel onafgebroken in 
dienst is geweest. 

In Londonderry begonnen gister
avond, na een dag van herstel 
van schade, veroorzaakt tijdens 
het weekeinde, opnieuw gevech
ten tussen jongelui. Ditmaal ging 
het om een contra-demonstratie 
van de protestantse jeugd tegen 
de gewelddadigheden, die de 
avond tevoren waren uitgegaan 
van de jeugd in het rooms-katho-
lieke stadsdeel Bogside. Weer 
trachtte de jeugd zich achter bar
ricades te verschansen en opende 
zij een bombardement met 
straatstenen en benzinebrand
bommen op de politie, die de or
de trachtte te herstellen. Leiders 
van de protestantse en roomska-
tholieken verenigingen en van de 
organisatie voor gelijke burger
rechten, begaven zich met de po
litie tussen de twee vijandige 
kampen in en slaagden er 

tenslotte in de vechtenden te 
scheiden en de jongelui naar huis 
te doen terugkeren. Intussen was 
echter al veel schade toegebracht 
aan winkels, auto's en huizen op 
straat. 
In Belfast kwam het tot ernstig 
verzet tegen de politie die troe
pen jongelui uiteen trachtte te 
drijven toen deze barricades gin
gen bouwen. De barricades wer
den door de politieauto's stuk ge
reden. Ook hier kogelde de jeugd 
met straatstenen en benzine
brandbommen en stichtte zij 
branden in winkels en lege ver
gaderzalen. Enige politieauto's 
werden ook in lichterlaaie gezet. 
Aan beide zijden vielen gewonden 
en er zijn enige tientallen ar
restaties verricht. Ook vanoch
tend was de toestand in 
Noord-Ierland gespannen. 

I 
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NA SOLO IN KAMPIOENSTRUI 

Raymond Delisle mocht Franse 
nationale feestdag opluisteren 

Onderzoek thermo-

nucleaire fusies 

Nederlandse FOM 

Jan Janssen stond gisteren uitgeput een eind voorbij de finish 
van de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk op de 
Boulevard Edmond-Rostan in Luchon. En vloekte. Dreën-
twintig seconden was hij in de jacht op Raymond Delisle te kort 
gekomen om zijn zozeer begeerde etappezege te behalen. Janssen 
had zich in de slotfase van deze moeilijke, hete rit in het voor
portaal van de Pyreneeën geheel moeten geven 0111 eerst een 
achterstand weg te fietsen en vervolgens achter de Franse kam
pioen Delisle aan te gaan, die met de zegen van de hoofdmacht 
in de klim van de col de Portet-d'Aspet was vooruitgesneld om 
Frankrijk op deze nationale feestdag van de 14e juli een win
naar te bezorgen. 

Evert Dolman viel 
in mini-ravijn 
Delisle is geen hoogvlieger in het 
gebergte. In de Alpen had hij 
zelfs zijn blauw-wit-rode kampi
oenstrui verwisseld voor de fa-
hriekstrni om in de achterhoede 
onopvallend te kunnen fietsen. 
Het was tekenend, dat Delisle 
voor deze rit naar de voet van 
liet hooggebergte zijn kampi
oenstrui weer uit de mottenkast 
had gehaald. Triomfantelijk 
droeg hij de nationale kleuren 
over de toppen van de Aspet, de 
Mente en de Portillon om tenslot-

GROOTBOEK 
VAN TOUR 

De uitslag van de zestiende etappe 
was: 1. Delisle, 199 km in 6.13.21, 
geen bonificatie; 2. Janssen 6.13.44; 
3. Panizza 6.13.45; 4. Merckx 6.16.06; 
5 Pingeon 6.16.24; 6. Momene; 7. 
Mascaro; 8. Agostinho; 9. Gimondi; 
10. Bayssiere; 11. Poulidor; allen 
6.16.48: 18. Wagtmans 6.17.30; 46. 
Dolman 6.28.25; 64. Haast 6.29.20; 
71. Beugels 6.35.25 ; 72. Ottenbros 
z.t.: 73. Van der Flaas z.t.; 75. Kar
stens z.t. 
Algemeen klassement: 1. Merckx 
77.33.25; 2. Pingeon op 8.21; 3. Gi
mondi op 9.29; 4. Poulidor op 12.46; 
5. Gandarias op 14.46; 6. Wagtmans 
op 16.02; 7. Vanelli op 20.33 ; 8. Ga
lera op 26.09; 9. Panizza op 27.40; 
10. Schutz op 30.17; 11. Letort op 
30.58; 12 Agostinho op 31.10; 13. Van 
Springel op 32.22; 14. Janssen op 
33.56; 15. Van Impe op 35.45; 56. 
Dolman op 1.53.29 ; 66. Haast op 
2.03.43; 68. Van der Flaas op 2.03.56; 
71. Beugels op 2.07.00 ; 80. Karstens 
op 2.15.34; 86. Ottenbros op 2.21.46. 
Dagploegenklassement: 1. Plaud 
18.46.33: 2. Langarica 18.50.46 ; 3. 
Machain 18.52.49; 11. Vissers 19.15.15. 
Algemeen ploegenklassement: 
1. Langarica 235.16.16; 2. Plaud 
235.20.16; 3. Driessens 235.26.47; 13. 
Vissers 238.01.27. 
Puntenklassement: 1. Merckx 189 
pnt.; 2. Janssen 124 pnt.; 3. Wagt
mans 115; 4. Gimondi 103; 5. Pin
geon 100. 
Bergklassement: 1. Merckx 104 pnt.; 
2. Pingeon 72; 3. J. Galera 5o; 4. 
Gimondi 51; 5. Mascaro 46. 

te in Luchon Frankrijk* In deze 
Tour geschokte trots tenminste 
op deze feestdag weer wat op te 
fleuren. Het was niet de eerste 
keer, dat in de Tour een opvoe
ring a la de Comédie Francaise 
werd gegeven. Het zal ook niet 
de laatste keer zijn geweest. 
Janssen had de kans gekregen 
om de etappe te winnen omdat 
Merckx noch op de Aspet, noch 
op de Mente, tekenen van de 
strijdlust had vertoond, maar hij 
had de mogelijkheid niet kunnen 
uitbuiten. Janssen was dodelijk 
vermoeid en het duurde een tijd
je, voordat hij klaar was om 
naar de dopingcontrdle te gaan. 

Achter Delisle, Janssen en Pa
nizza, die in de eindspurt om de 
tweede plaats geen partij was 
voor de oud-wereldkampioen, had 
Eddy Merckx weer even laten we
ten dat er met hem niet te pra
ten valt. De ongenaakbare Belg 
had in het begin van de etappe 
ontsnappingen van onder meer 
Delisle, Perurena, Santamaria, 
Leman, Riotte en Altig niet toe
gestaan. Hij hield het „pak" 
zorgvuldig bij elkaar tot Delisle 
mocht gaan tijdens de klim van 
de Portet d'Aspet. 
Op weg naar de top van de Por
tillon, de laatste en grimmigste 
berg van deze dag, ging Merckx 
nog even fietsen. Hij had op de 
col zijn voornaamste belagers in 
het klassement vijfentwintig se
conden achter zich gelaten, waar
van de Belg in de snelle en ge
vaarlijke afdaling slechts vijf se
conden prijsgaf aan Pingeon. 
Poulidor en Gimondi, en had in 
de afdaling minder risico geno
men dan Pingeon. Zij kwamen 42 
seconden na Merckx over de 
meet. Rini Wagtmans verspeelde 
ruim een halve minuut op de 
Spanjaard Gandarias, die nog 
steeds vijfde in het algemeen klas
sement is. Voor hij naar zijn ho
tel ging zei Wagtmans nog; ,,Ik 
kon in het slot van de etappe niet 

Jan Janssen en de Italiaan 
Panizza tijdens hun achtervol
ging op de Fransman Raymond 
Delisle, die echter niet meer 
voor de eindstreep in Luchon 

kon worden ingehaald. 
Foto Ass. Press 

meekomen. Maar ik ben er nu 
overheen. Janssen bekijkt me niet 
meer sinds ik vóór heim in het 
klassement beo gekomen." 

Salto 
Evert Dolman kwam in de afda
ling van de Portret d'Aspet in een 
gelukkig niet diep ravijn terecht. 
„Ik maakte een salto en kwam 
op mijn schouder terecht. Op 
zachte grond gelukkig. Mijn fiets 
kwam boven op mij." Hij was 
zelf naar boven geklauterd. ,,Ik 
kon net mijn fiets hoog boven mij 
uittillen en op de weg schuiven. 
Er stak een stronk uit, waaraan 
ik me vervolgens heb opge
hesen." Alleen een paar schram
men op zijn rechterkuit waren de 
stille getuigen van zijn avontuur. 

Ottenbros, die samen met Beu
gels, Van der Flaas en Karstens 
22 minuten na Delisle in Luchon 
was aangekomen (Cees Haast 
was zes minuten eerder gearri
veerd) had een smak gemaakt, 
doordat een band van zijn wiel 
was gelopen. 

Wilma v. d. Berg en 
Maria Gommers in 
Europese ploeg 

In de Europese atletiekploeg die 
op 30 en 31 juli in het Neckarsta-
dion te Stuttgart uitkomt zijn twee 
Nederlandse atletes opgenomen, 
Het zijn Wilma van den Berg, die 
samen met de Poolst Irena Sze-
winska voor de 100 en de 200 meter 
is gekozen, en Maria Gommers, 
die samen met de Italiaanse Paola 
Pigni is geselecteerd voor de 1500 
meter. In de Europese herenploeg 
zijn geen Nederlanders gekozen. 
Zoals bekend stelde Rusland geen 
atleten en atletes voor deze wed
strijd beschikbaar. 

In de Amerikaanse ploeg ontbre
ken tal van bekende namen. Zo 
zullen bijvoorbeeld de wereldre
cordhouders Randy Matson (kogel
stoten) en Jay Silverster (discus
werpen in Stuttgart ontbreken. 
Ook de wereldrecordhouder op de 
1500 meter, Jimmy Ryan, is niet 
in de ploeg opgenomen. Bij de da
mes is de Olympisch kampioene op 
de 800 meter, Madeleine Manning, 
afwezig. In het Amerikaanse team 
zijn slechts drie atleten niet uit 
de Verenigde Staten afkomstig. 
Het zijn Byron Dyce uit Jamaica 
(800 meter), Juan Martinez uit 
Mexico (10.000 meter) en Nelson 
Prudencio uit Bralilië (hinkstap-
sprong). 

De samenstelling van de Europese 
ploeg is: 
Heren: 100 meter; Zenon Nowosz (Po
len) en Gerhard Wucherer (W.-Dld); 
200 meter: Phildppe Clerc (Zwits.) en 
Jochen Eigenherr (W.-Dld); 400 me
ter: Andrezj Badenski en Jan Wer-
ner (beiden Polen); 800 meter: Die
ter Fromm (O.-Dld) en Josef Plachy 
(Tsj.-Sl.); 1500 meter Franco Arese 
(It.) en Bodo Tümmler (W.-Dld); 
5000 meter; Bernd Diessner (O.-Dld) 
en Jürgen May (W.-Dld); 10.000 me
ter: Jtirgen Haase (O.-Dld) en Gas
ton Roelants (Belg.); 110 meter hor
den; Gtinther Nickel (W.-Dld) en Edy 
Ottoz (It.); 400 meter horden: Ger
hard Hennige (W.-Dld); en Rainer 
Schubert (W.-Dld); 3000 meter steeple 
chase: Jean Villain (Fr.) en Michael 
Zelev (Buig.); hoogspringen: Kenneth 
Limdmark (Zwe.) en Erminio Azzaro 
rit.); verspringen; Lynn Davies (GB) 
en Jacques Pani (Fr.); hinkstap-

Dames: 100 meter: Irena Szewinska 
(Polen) en Wilma van den Berg 
(Ned.); 200 meter: Irena Swewinska en 
Wilma van den Berg; 400 meter: Co-
lette Besson en Nicole Duclos (bei
den Fr.); 800 meter: Ileana Silai 
(Roem.) en Vera Nikolic (Z.-Sl.); 1500 
meter: Paola Pigni (It.) en Maria 
Gommers (Ned.); 100 meter horden: 
Karen Balzer (O.-Dld) en Teresa No-
wak (Polen); verspringen: Heide Ro-
sendahl (W.-Dld) en Sheila Sherwood 
(GB); hoogspringen : Ilona Gasenbeuer 
(Oost.) en Rita Schmidt (O.-Dld); ko
gelstoten: Margitta Gummel en Ma-
ritta Lange (beiden O.-Dld); discus
werpen: Liesl Westermann (W.-Dld) 
en Lia Manaliu (Roera.); speerwerpen: 
Angela Nemeth (Hong.) en Daniela 
Jaworska (Polen); selectie 4x100 me
ter: Sylviane Telliez (Fr.) en Wilma 
van den Berg (Ned.); Irena Szewins
ka, Marit Bologh (beiden Hong.) en 
Miroslava Sarna (Polen); 4x400 meter: 
Col let te Besson. Nicole Duclos. (bei
den Fr.). Janet Simpson (GB) en Ka
ren Lundgren (Zwe.). 

Drie alpinisten 
omgekomen 

Drie Franse alpinisten zijn giste
ren bij een val in de Franse Al
pen in de buurt van G'renoble om 
het leven gekomen. Bij het be
klimmen van de 3800 meter hoge 
Goutertop maakten twee bergbe
klimmers een val van 800 meter, 
zij waren op slag dood. Een der
de alpinist overleed aan zijn ver
wondingen na een val op een hel
ling van de Berangerepiek. Bij 
een ander ongeval in de Franse 
Alpen raakten drie alpinisten ge
wond na een val van 200 meter. 

Tweekamp Botwinnik-
Fischer in Nederland 

(Van onze schaakmedewerker) 

Tijdens de opening en de loting van het negende IBM-toernooi 
in de Glazen Zaal van het RAI-gebouw in Amsterdam heeft de 
heer H. G. Drechsel, waarnemend voorzitter van de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond, een plan onthuld dat iedere schaker 
in de gehele wereld ongetwijfeld de oren zal doen spitsen. Er 
komt in Nederland namelijk volgend jaar een match van 
achttien partijen tussen de Russische oud-wereldkampioen Bot-
winnik en het Amerikaanse schaakfenomeen Bobby Fischer. 
De twee matadors en hun schaakbonden hebben zich met de 
voorwaarden akkoord verklaard en er is reeds een bedrag van 
veertigduizend gulden bijeengebracht. Er zal nog vijftigduizend 
gulden moeten komen, maar dit lykt geen onoverkomelijke 
hindernis voor een dergelijk sensationeel evenement. De match 
zal worden georganiseerd door het Leids schaakgenootschap, 
dat volgend jaar 75 jaar bestaat. 
De wedstrijd om het kampioenschap van Nederland zal niet 
meer elke twee jaar maar jaarlijks worden gehouden. Aan het 
„open" kampioenschap van Nederland doet dit jaar voor het 
eerst een buitenlandse grootmeester mee: de Tsjech Kavalek. 
Terug naar het negende IBM-toernooi, dat met zestien deel
nemers onder wie elf internationale grootmeesters zeer sterk 
is bezet. De groep bezit de hoogste kwalificatie van de FIDE 
namelijk la. 
De loting in de grootmeestergroep was: Gheorghiu (Roem.)-
Wasjoekow (Rusl.), Portisch (Hong.)-Darga (W. Dld.), Ivkow 
(Zsl.)-Byrne (Ver. St.), Barendregt (Ned.)-Damjanovic 
(Zsl.), Hartoch (Ned.)-Kavalek (Tsjech.), Tatai (It.)-Stein 
(Rusl.), Donner (Ned.)-Ree (Ned.), Liberson (Rusl.)-Lange-
weg (Ned.). 
De twaalf deelnemers tellende meestergroep begint met Scholl 
(Ned.)-Johannessen (Noorw.), Gerusel (W. Dld.)-De Rooi 
(Ned.), Mader (W. Dld.)-Zuidema (Ned.), v. Scheltinga (Ned.)-
Diez del Corral (Sp.), v. Baarle (Ned.)-Csom (Hong.), Ostojic 
(Zsl.)-Ujtelky (Tsjech.). 

krijgt EEG-contract 

1 

De Europese Commissie heeft 
besloten met de Nederlandse 
FOM (Organisatie voor funda
menteel Onderzoek van de Mate-1 
rie) een contract te sluiten voor 
onderzoek op het gebied van 
thermonucleaire fusies. Ook met 
de Franse en Italiaanse commis
sies voor atoomenergie, met 
Duitse instituten voor kernonder
zoek en plasmafysica en met de 
Belgische staat zijn dergelijke 
onderzoek-contracten gesloten. 

Ze hebben alle betrekking op be
heersing van de thermonucleaire 
fusie, zoals die zich voordoet in 
een explosie van een waterstof
bom. Voor dit onderzoek zijn 
plasma's vereist met temperatu
ren van 100 miljoen graden en 
een grote dichtheid. 
De Europese Commissie streeft 
er met deze contracten naar, dat 
bij het fundamenteel onderzoek 
op dit gebied onnodig dubbel 
werk wordt vermeden en dat zo 
nauw mogelijke samenwerking in 
het gemeenschappelijke belang 
tot stand komt, aldus een bekend
making van de Commissie in 
Brussel. (ANP) 

(Van een onzer verslaggevers) 

De bewoners van het in het 
Gooisch Natuurreservaat gelegen 
kampeerterrein „De Heide
bloem" zullen zich tot burge
meester en wethouders van 
Amsterdam richten met de vraag 
hun tenthuisjes te mogen opslaan 
aan het nieuwe recreatieterrein, 
dat aan het IJsselmeer ter hoog
te van de Diemerzeediik komt te 
liggen. Men verwacht aat dit ter
rein rond 1970 opgeleverd wordt. 
Dit deelde vanochtend de secre
taris van het inderhaast opge
richte actiecomité „De Heide
bloem", de heer A. H. Schaefers 
mee op een persconferentie, die 
belegd was naar aanleiding van 
de plotselinge opheffing van het 
reeds 50 jaar bestaande kam
peerterrein. 
Enige dagen geleden ontvingen 
de 314 tenthuisjesbewoners tij
dens het doen van boodschappen 
een stencil, waarin de rent
meester van de Stichting Gooisch 
Natuurreservaat, de heer F. J. 
Boelen meedeelde dat door di
verse omstandigheden besloten 
was het kampeerterrein, waar in 
de zomermaanden ook ongeveer 
5000 Amsterdammers hun tenten 
opslaan, op te heffen. 
Wat diverse omstandigheden zijn 

werd door de Stichting „< • 
gedeeld. ' Ssi 
„Er is wel een planning ¥ 
aanleg van een tweetal T 
doch met de aanvang d 

w"eS>tdag: 

zaamheden zal eerst ove 4ao«* Kaorinnon * fi» , -g \ *-
•err 

& 

jaar begonnen worden, tr w 

der motief dat wij gehorn^' , I 
ben is het feit dat de u i 
heerder de heer J. 
met pensioen gaat en niet i 
is te blijven." 
„De kampbewoners zijn v. 
*pn nfpnwp hphpprHai. 

ibrie^ 

een nieuwe beheerder t« k 
gen als z(j nog maar «nltjjj 

SÖ 
f>t- qu; 
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ren kunnen blijven tot e, ' ff'! 
nieuw terrein is gevonden" ' 
telt de heer A. H. Schaeff» !,* 
de zijde van het i." 
tingsbestuur is voorgesteld 
deel van de vaste bewonen 
h e t  n e v e n k a m p  „ D e  p r  ' <  
Kamp" onder te brenge, tv \t. >• 
volgens het actiecomité ï« 7* r: W 
niet voldoende plaats. 
In een brief aan Provinciai. 
ten van Noord-Holland hebbe»' 
hun verontrusting uitgegpm 
Tevens hebben zij deze {L 
onder de aandacht gebracht 
de raadsleden van de 
PvdA, D'66 en CPN. 
De Stichting Gooisch Nati» 
reservaat was vanochtend ! osdas 
bereid commentaar op -
kwestie te geven. 
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(Van een onzer verslaggevers) 

Reclame-irritatie richt zich voornamelijk op twee produkten: 
wasmiddelen en afwasmiddelen. Voor deze produkten vindt 
respectievelijk 46 % en 39 % van de huisvrouwen reclame 
meestal of soms wel eens storend. Reclame voor de overige 
produkten wordt door minder dan 25 % van de huisvrouwen 
storend gevonden. 
Dat is de conclusie van een 
„dubbel-rapport" over recla-
me-irritatie en tv-kijkgedrag, In 
opdracht van het reclame-, ad
vies- en advertentiebureau Prad 
NV opgesteld door Makrotest 
N.V. te Amsterdam. Het onder
zoek richtte zich op tv-bezit-
tende Nederlanders en viel uiteen 
in twee reeksen vragen, waarop 
de antwoorden respectievelijk 
een beeld geven van „de geirri-
teerde consument" en „de afwe
zige kijker." 
Het uitgangspunt van Prad is als 
volgt beschreven: „Regelmatig 
hoort men uit het consumenten
milieus, maar ook uit de hoek 
van vaklieden stemmen opgaan, 
die beweren dat reclame in het 
algemeen of reclame via een be
paald medium zó irritant is, dat 
het beoogde resultaat niet wordt 
bereikt of zelfs dat die reclame 
averechts werkt. Anderen «tellen 
dat het bestaan van ergernis aan 

reclame zeer overschat wordt. 
Als zij toegeven dat e» eventueel 
sprake kan zijn van enige irrita
tie, twijfelen zij aan een nadelige 
beïnvloeding van het koopgedrag 
door deze ergernis." 

Het rapport bevat de volgende 
stellingen: TV-reclame stoort 
minder dan onderwerpen als prij
zen, studenten, TV'-programma's 
lawaai etc., maar vaker dan on
derwerpen als het optreden van 
horeca-personeel, loketbeambten, 
politie en openbaar vervoer etc. 

Voorlichting 
• Een commercial wordt vooral 
goed gevonden als het zijn taak 
als informatie-verschaffer goed 
vervult: het moet goede voorlich
ting geven, het moet duidelijk 
zijn waar het over gaat en wat 
er in verteld wordt moet waar 
zijn. Het mag dus geen valse 

voorlichting geven of overd: 
beweringen doen. Met 
woorden: de leugen mag 
aanwezig zijn. Een commert 
•mag ook niet opdringerig i$j 

• Behalve de reclame w 
„witmakers" (wasmiddelen 
afwasmiddelen) wordt ook d« ] 
clame voor homde- en kattev 
relatief door een groot deel 
vrouwen als irritant ervaren. 

• Het blijkt dat de kijkdichtl 
ten aanzien van reclameblok] 
uitgedrukt in het aantal werk! 
kijkende personen, op een 
zienlijk lager niveau ligt dat! 
nu toe werd aangenomen. 

• Van de ondervraagden deilj 
67 pet. het eerst aan TV-recl» 
als gevraagd wordt naar 
soort reclame, waaraan men i 
lereerst denkt bij het woord i 
clame. 

• Als mei praat over ergei 
rondom reclame voor divi 
producten, dan blijkt 70 pet, 
prateji over reclame via de T.1 

• Door de groep, die niet ï 
geïrriteerd door TV-reclame 
deze juist wel leuk vindt, 
aandachtiger naar TV-reclu 
gekeken. 
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FRIESE REGENBOGEN OP 
GROTE ACHTERSTAND 

Kaagzeilers gebukt 
onder weinig wind 

Veel voetbalverenigingen zijn 
reeds begonnen met de trainin
gen voor het nieuwe seizoen. 
Ajax startte de oefencampagne 
in het Amsterdamse Bos. De 
nieuwe aanwinst Dick van Dijk 
(links) zocht daarbij gezelschap 
v a n  J o h a n  C r u i j f f .  

Foto Anefo 

sprong: JUrgen Drehmel (O.-Dld) en 
Henryk Kalocsay (Hong.); polsstok" 
hoog: Renato Dionisi (It.) en Wolf 
gang Nordwig (O.-Dld): kogelstoten: 
Hans-Peter Giess en Dieter Hoffmann 
(beiden O.-Dld); discuswerpen: Lud-
wig Danek (Tsj.-Sl.) en Lothar Mil
de (O.-Dld); kogelslingeren: Rein-
hard Theimer (O.-Dld) en Gyula Zsi-
votsky (Hong.): speerwerpen: Jor-
makinnunen en Pauli Nevala (beiden 
Finand); 4x100 meter: Gerad Fenouil. 
Jean Corval (beiden Fr.) Gerhard 
Wucherer en Jochen Eigenherr (bei
den (W.-Dld.); 4x400 meter: Andrezj 
Sadenski. Jan Werner (beiden Pe-
i»n). J««i Cl*a4« N*U»t rï» «» £>!»• 
t«r HUbhar (W.-Dld). 

(Van onze zeilmedewerker) 

Het altijd smeulende conflict tus
sen grote hekgolven produceren
de motor- en de ple^iervaarders 
en wedstrijdzeilers is op de rim
pelloze Kagerplassen weer hoog 
opgelaaid. Er werden krachtter
men uitgewisseld, die geen twij
fel aan de controverse overlieten. 
Deze communicatie was overi
gens het enige hoogtepunt op de 
tweede dag van de Kaagweek. 
De rest was oninteressant. Een 
dosis geluk en een f^jne neus 
voor windvlaagjes leverde na 
vier uren dobberen een zege op. 

Het Friese regenboogteam was 
niet opgewassen tegen zo'n ze
nuwslopend gevecht. Pas toen de 
vier Kaagzeilers waren afgetoe-
terd kwam de eerste Fries (Röfe-
kamp) over de eindlijn. Het ver
lies deprimeerde het Friese 
kamp. De stand 26.75 tegen 
44.75 voor de Noorderlingen 
licht deze mineurstemming toe. 
De klap die de Friezen te incas
seren kregen, zullen zij in twee 
races wel niet meer te boven ko
men. Licht zeilweer is nooit de 
sterkste kant der Friezen ge
weest. De Hollanders namen di
rect na de start de leiding in 
handen. De Friezen hinderden el
kaar het meest. Een uitval van 
Ulrik Jager was een vergeefse 
poging, want de overige Friezen 
konden hem niet steunen. Toen 
Hofland en De Goederen reeds 
ver vooruit waren, gaf De Wilde 
zijn ploeggenoot Röfekamp nog 
een zet, maar dit was slechts een 
druppel op een gloeiende plaat. 
Ook in de open Regenboogstrijd 
kwamen de Friezen er niet aan te 
pas. Het was Bouw van Wijk die 
direct na de start onder de 
afdekking van 20 x 30 m2 zeildoek 
vandaan kroop, het hazepad koos 
en ver voor de rest als eerste 
eindigde. Hofland bleef op de 
plas in een windstilte hangen en 
verloor zijn tweede plaats aan 
Van A»ten. Voor Hofland (1—3) 

dreigt er gevaar nu Van Wijk 
c.s. (12—1) de juiste opstelling 
lijkt te hebben gevonden. De 
strijd zal verder door deze twee 
worden bepaald. 
Bij de Valken gaan Piet van Bu
ren (1—1) en Egon Rolf von den 
Baumen deze eer verdelen. Van 
Buren verdween na de start snel 
uit het oog. 

In groepen dreven vele Solo's, 
Schakels en Vauriens «ver de 
plassen. Duwend en wrikkend 
met het roer dreef de kluwen tel
kens om een boei heen. Zij die 
een ontvluchtingspoging onderna
men werden veelal later weer 
met gejuich in de groep opgeno
men. Grapjes als „Pas op ik ga 
plaveren", waren niet van de 
lucht. 

Moeilijk had Kees Nater het met 
Dirk Koster, die- echter even 
plotseling weer van de leiding 
verdween als hij deze had over
genomen van Nater, die met 2—1 
duidelijk op winst afgaat. De 
overige klassering is een zaak 
tussen Wilton (1—12), Koster 
(3—2) en Rob van Helvert (6—3). 

Dobberaar 
Bij de Pampuszeilers was Ydema 
de snelste dobberaar en won. 
Daar hij zaterdag niet tot een 
klassering kwam, behoudt Bak
ker (1—i) de leiding. Leo de Wit 
(4—2) volgt hem op de voet. 
In enkele andere klassen werd 
door het moeilijke zeilweer het 
klassement onderuit gehaald. 
Theo Stas kon zijn Vrijheids jacht 
niet losmaken uit de meute en 
finishte na uren speuren naar 
windvlaagjes als tiende. De 
Amsterdammer Hattem won, 
waardoor deze via 8—1 nu de lei
ding heeft overgenomen van Stas 
(1—10), terwijl ook Wensveen 
(7—2) zich in de top heeft ge
nesteld. Een eerlijke zeilwind 
kan de rollen hier weer terug
draaien. 

Twee doden op 
onbewaakte 

(Van onze correspondent) 

D e n  B o s c h ,  1 5  j u l i  

Bij ongelukken waarbij treinen 
waren betrokken zijn gistermid
dag drie mensen in Den Bosch 
om het leven gekomen. 
Om ongeveer kwart voor drie 
gistermiddag werden mevrouw H 
J. van de Boogaart-Hombergen 
(31) uit Den Bosch en haar 16-ja
rige nichtje M. Damen uit Waal
wijk op een onbewaakte overweg 
nabij het stadion de Vliert gegre
pen door een personentrein Nij
megen- Den Bosch. Beide dames, 
die per bromfiets de overweg 
wilden oversteken, hebben de 
trein niet zien aankomen. Zij wa
ren op slag dood. De trein had 
ruim een uur vertraging. 
Om vijf voor vier gistermiddag 
kwam de 16-jarige Tonny van 
Leeuwen uit Ooijen op het station 
in Den Bosch tussen de trein en 
het perron terecht. Ook zij was 
op slag dood. Het meisje wilde 
de trein naar haar woonplaats 
nog halen toen die zich al in be
weging had gezet. 

Johan Schans gaf na 
10 uur zwemmen op 

Johan Schans is zijn debuut in 
het internationale lange-afstand-
zwemmen voor professionals in 
een wedstrijd over 48 kilometer 
bij de Canadese plaats Chicouti-
mi buiten de geldprijzen geval
len. Geen van de deelnemers vol
tooide de wedstrijd in het koude 
(14 graden) door harde wind en 
stromingen bijzonder moeilijke 
wedstrijdwater. De organisatoren 
besloten het prijzenbedrag te ver
delen tussen zes zwemmers die 
de strijd het langst volhielden. 
Bij dit zestal was Johan Schans 
niet, die na tien uur, op advies 
van zijn trainer Herman Wil-
lemse, de strijd had gestaakt. 

NA ROEMENIË 
Consulaire betrekkingen 
tussen Spanje—Polen 
Spanje heeft gisteren consulaire 
betrekkingen met Polen aange
knoopt. De overeenkomst hiero
ver tussen beide landen is voor
afgegaan door langdurige onder
handelingen in Madrid. Spanje 
onderhoudt al consulaire betrek
kingen met Roemenië. De nieuwe 
stap van de regering-Franco 
moet gezien worden als een on
derdeel van het streven van 
Spanje om tot volledige diploma
tieke betrekkingen niet de landen 
van Oost-Europa te komen. (Reu
ter) 

UIT DE STAATSCOURANT 

Bij beschikking van de Minister 
van Verkeer en Waterstaat is de 
hoofdingenieur voor bijzondere 
diensten der PTT, ir. J. W. H. 
Crommelin, te Arnhem ingaande 
1 juli benoemd tot hoofdingenieur 
in algemene dienst der PTT. Ir. 
Crommelin is met ingang van de
zelfde datum aangewezen als di
recteur van het telefoondistrict te 
Arnhem. 

Met ingang van 1 augustus a.s. 
zal dr. ir. A. M. van Doorn, 
inspecteur voor het landbouwkun
dig onderzoek van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij, wor
den benoemd tot directeur van 
het onder de Directie Planten-
ziektenkundige Aangelegenheden, 
ressorterende Laboratorium voor 
Insecticidenonderzoek te Wage-
ningen. Hij volgt in deze functie 
dr. P. M. L. Tammes op, die per 
gelijke datum wegens pensione
ring de rijksdienst verlaat. 
Bij besluit van de Minister van 
Justitite, is met ingang van 12 
juni 1969 benoemd tot secretaris 
lste klasse bij het arrondisse
mentsparket te Groningen mr. A. 
P. Besier, thans werkzaam op ar
beidsovereenkomst bij de arron
dissementsrechtbank te Gronin
gen 

Bij besluit van de Minister van 
Justitie, zijn benoemd tot vaste 
deskundige bij de raad van be
roep te 's-Hertogenbosch P. Roo-
kus, zenuwarts te Breda; B. J. 
Horak, internist te Breda; L. G. 
M. H. Flamand. zenuwarts te 
Breda; F. E. E. Haverman, long
arts te Breda; 

Bij Koninklijk besluit is benoemd 
tot notaris binnen het arrondisse
ment Haarlem, ter standplaats 
de gemeente Zaandam I. A. van 
Overbeeke, kandidaat-notaris wo
nende te Arnhem, in de plaats 
van J. de Jong, eervol ontslagen. 

Bij Koninklijk besluit is aan J .  
Hofstede, op zijn verzoek met in
gang van 1 januari 1970 eervol 
ontslag verleend uit zijn ambt 
van notaris ter standplaats de ge
meente Utrecht. 

Bij Koninklijk besluit is aan mr. 
W. A. L. Vreeken, met ingang 
van 1 september 1969 eervol 
ontslag verleend uit zijn betrek
king van rechter-plaatsvervanger 
in de arrondissementsrechtbank 
te Amsterdam. 

Bij Koninklijk besluit is aan mr. 
H. J. van Heijningen, op zijn ver
zoek, met ingang van 12 juni 1969 
eervol ontslag verleend uit zijn 
betrekking van kantonrech-
ter-plaatsvervanger in het kanton 
Tiel. 
Bij Koninklijk besluit is aan mr. 
H. J. M. H. Geradts, op zijn ver
zoek, met ingang van 19 mei 
1969, eervol ontslag verleend uit 
zijn betrekking van substi
tuut-griffier bij de arrondisse
mentsrechtbank te Breda. 

Vannacht Is de commandant1 

de Boliviaanse troepeneenfo 
die In 1967 Che Guevara 
gen nam en verantwoordelijk I 
zijn geweest voor dien» 
vermoord. Honorato Rojas, 
als zijn naam luidde, werd in i 
slaap doodgeschoten. 
Rojas kreeg van de regering' 
gens zjjn overwinning op Che C 
vara's eenheid eien stuk 
waarop hij het huis bo 
waarin hij thans is vermoord, 
toriteiten in Santa Cruz verklai 
den dat Rojas „waarschiji 
door linkse figuren is veriwx 
wegens zjjn aandeel in de 
genschap van Guevara." 
Press.) 

2 jaar gevangen 
in Peking 
Brits journalist 
wellicht spoedig 
in vrijheid 
De Britse zaakgelastigde 1" 
king heeft vandaag een be 
gebracht aan Anthony Grey. 
correspondent van Reuter, 
zich reeds bijna twee jaar oi 
huisarrest bevindt, zo meldt 
Joegoslavische persbureau 
joeg uit Peking. De Britse W 
maat zei, dat G'rey fysiek 
mentaal in goede conditie 
keert, zijn levensomstandi?' 
zijn een maand geleden v<l 

terd. 
Volgens Tanjoeg wordt ,n. 
king verwacht dat 11 ® 
krantenmensen, die in 
Kong worden vastgehouden ^ 
oktober zullen worden vrij?' 
ten. Het voegt er aan toe, (ia' 
mogelijk wordt geacht, d«' 0 

dan ook zal worden vrijgel4 

Nixon contra 
verdovende 
middelen 
President Nixon heeft in 

brief aan het Amerikaanse 
gres maatregelen aangek0" 
die effectiever optreden teg^ 
bruik van verdovende mid J 
beogen. In Amerika l°°PLvei 
aantal verslaafden aan ver®Lj 
de middelen in de honderddw ^ 
den, aldus Nixon. Van ^en 

wegens gebruik werden 
resteerd is ongeveer de he»1 

derjarig. Bovendien hebben ^ 
joenen studenten kennis Sen ij) 
met marihuana, hasjiesj'.^r. 
en andere verdovende mia° 
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!r ? gf. »nd I NOS 18.15 Tour de 
>ERL^menvatting van cie van-

ïf i' ice:Jfden etappe. 18.50 Kleur: ^11 ,, verreden. ̂ g56 Reclame 
,r1 h< Opif'nn journaal. STER: 19.03 kat: l9' CVK/IK°R -RKK : 19.07 
""Sa im[:. de wekelijkse informa-
:t u, jie»' nver kerk en samenle-

fiv 19.32 Haal je kijkgeld 
" i» STER: 19.56 Reclame. 
'$00 Journaal. STER: 20.16 

, -™. -' VCRV 20.20 Actualiteiten-
'*«! t jflie.,n ,5 De zaak Lindbergh, 
* <• !'k.' Tnroduktie van TV-60 Ber-

J".»( ^05 Koorzang: e-eesteliike 
J?V 22-15 geestelijke 

22.20 Jour-

5 « ' r ilTO n NOS: 
®*fi( lE#$Spje. STER: 18.56 

*"*! r: NOS l9-00 Journaal. 

18.50 
Re-

VOS '19-00 Journaal. 19.03 
:{l woobinda, TV-serie voor de 

'.floa Scala: informatief pro-1 gTER: 19.56 Reclame, 
«ue* inuO Journaal. STER: 20.16 
bh,;!:; NOS: 20.20 Kleur: Dub-
sn7': »m

n
e' *TV-film. 21.10 Kleur: 

sprok, fan. voorbeschouwing op de 
kwtjfict-n. higtorische reis. 22.00 

ndüUT met... Engeland: The 
«ld days: variété-program-

n.qS- 22 30 - 22.35 Journaal. 

•cht 

Nat® 
nd 

f f^LAND I NOS: 13.15- + 
Sfr' Apollo-11. KRO: 16.35 

De Flintstones, tekenfilm. 
1700 Kleur: Apollo-11. 18.15 

de Frence: samenvatting van 
"jja» verreden etappe. 18.50 
r Pluimpje- STER: 18.56 Re-

NOS: 19.00 Journaal, 
jg 03 Reclame. NOS: 19.07 
informatief programma. 

19 56 Reclame. NOS: 20.00 f! ELi 'STER: 20.16 Reclame. 
W** ' j Otinhfim Cnnnfa. Uitzending Stichting Socute-

- — 1 

'«ÓS- 20.25 Kleur: De 21ste 
. Verstoord evenwicht, docu-
iir programma. 20.50 Drei 

der Tankstelle, speelfilm, 
bkeuring: alle leeftijden). 

Kleur: Eigentijds: Limbo, 
,m balletprogramma. (pro-
i WC.B.S./TV). 22.40 Jour 
2245—± 23.30 Kleur: 

irdreii 
Mis m erlang 

Apol-

18.50 
lMtmpje.IISTER?W.56"Re"-
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I?1'r!entaar. NOS: 11.00 Nws. 
lezen. (12.00 Nws.). 
Nws. 13.03 Radiojour-

Foto ANP 

Het speciale NOS-team dat de tv-verslaggeving van de maanreis 
verzorgt: links regisseur Rudolf Spoor met in zijn hand een model 
van het maanlandingsvaartuig, rechts presentator Henk Terlingen 
bij een model van de Saturnus 5-raket die de Apollo-capsule in 
een baan om de maan moet brengen. 

Lening v. d. Grinten 
overgenomen 

I>e Amsterdam.Rotterdam Bank, 
Plerson, Heldring en Pierson, en 
N.M. Rotschild and Sons hebben 
een overeenkomst gesloten tot 
overneming van de lening Van 
der Grinten. Het betreft hier een 
uitgifte van 10 min. dollar 15-jari-
ge in gewone aandelen conver
teerbare achtergestelde obliga
ties per 1984. De eoilpoiircnte is 
vastgesteld op 6'2 pet. per .jaar. 
jaarlijks betaalbaar per 1 decem
ber. 

De obligatie,s zullen van 1 decem
ber 1969 af verwisselbaar zijn in 
gewone aandelen Van der Grin
ten en wel zodanig, dat één obli
gatie van 1.000 dollar recht geeft 
op gewone aandelen tegen con-
versieprijs, die heden is vast
gesteld op ƒ 295 per aandeel 
groot ƒ 20 nom., hetgeen een con
versiepremie van 9li pct. bete
kent ten opzichte van de slot-
koers van de gewone aandelen 
Van der Grinten op 14 juli 1969, 
welke ƒ 270 bedroeg. 
Ter berekening van het aantal 
aandelen, uit te reiken bij con
versie van elke obligatie, wordt 
de koers van de dollar gesteld op 
ƒ 3,60. Onder bepaalde omstan
digheden zal de conversiekoers 
worden aangepast. 
Notering van de converteerbare 
obligaties ter beurze van Amster
dam — met levering buiten Ne
derland — is aangevraagd. 

ECONOTITIES 
De jaarvergadering van de NV 
Begraafplaats Westerveld heeft 
het dividend op de gewone aan
delen vastgesteld op 8 pct. en dat 
voor houders van prioriteitsaan
delen op 4 pct. 

Uitbreiding wereldkoop vaardijvloot 

Noorwegen en Griekenland 
plaatsten grootste orders 
Gezien de grote uitbreiding der wereldkoopvaardyvloot Hjkt het 
nuttig na te gaan welke scheepvaartlanden het meest tot deze ex
pansie bijdragen. Het zijn vooral de Griekse en Noorse reders die 
hun vloot voortdurend In snel tempo vergroten. Griekenland zal de 
vloot die eind februari reeds 1982 schepen van tezamen 9.59 miljoen 
ton telde, dit jaar nog met 30—35% uitbreiden. Gedurende de laatste 
achterliggende weken werden bouwopdrachten geplaatst voor 21U 
vaartuigen met een draagvermogen van ca. 13 miljoen ton voor op
levering uiterlijk eind 1972. Speciaal tankers, waaronder een aan
zienlijk aantal van 150.000/265.000 ton draagvermogen, genieten de 
voorkeur der Griekse reders. Griekenland heeft thans het grootste 
aantal schepen in aanbouw resp. bestelling! 

vaardijvloot. Op 1 april jl. had de 
Spaanse orderportefeuille een 
omvang van 2,33 min. brt. waar
van iets meer dan de helft voor 
export bestemd waren. Het is 

Noorwegen neemt met opdrach
ten voor de bouw van schepen 
met een totaal draagvermogen 
van ongeveer 2,1 miljoen ton 
waaronder tankers van 175.000 
ton en 7 schepen van 200.000 ton i echter zeer wel mogelijk, dat een 
alsmede een o.b.o. (ore-bulk-
oil)schip van bijna 100.000 ton, 
eveneens een belangrijke plaats 
op de ranglijst in. Eind mei wa
ren 1.699 schepen voor oplevering 
volgend jaar in aanbouw respec
tievelijk bestelling waaronder 31 
tankers van meer dan 200.000 ton 
en 11 o.b.o. schepen met een 
draagvermogen van meer dan 
100.000 ton. 

Spaanse vloot 
Minder spectaculair maar toch 
wel opvallend Is de snel groeien
de activiteit in de Spaanse 
scheepsbouw gepaard gaande 
met uitbreiding der eigen koop-

deel van de uit te voeren schepen 
na oplevering onder Spaanse vlag 
in de vaart wordt gebracht. De 
belangstelling der Spaanse reders 
gaat speciaal uit naar tankers, 
waarvan thans meer dan 2 mil
joen ton draagvermogen in aan
bouw resp. bestelling zijn. Hierin 
zijn enkele tankers met een 
draagvermogen van ongeveer 
200.000 ton begrepen. Spanje's be
hoefte aan ruwe olie neemt snel 
toe en ondanks de groeiende ei
gen tankvloot stijgt ook de be
hoefte aan buitenlandse tonnage. 

Aandacht in het Oostblok verdient 
ook niet alleen de zich snel uit
breidende Sowjet-vloot maar ook 

de activiteit van Bulgarije, de 
baby van de communistische fa
milie. Dit land met een bevolking 
van minder dan 9 miljoen zielen 
bouwt thans schepen voor buiten
landse rekening, met name voor 
de Sowjet, maar ook voor Polen 
en Noorwegen. De Bulgaarse 
koopvaardijvloot die eind vorig 
jaar niet meer dan 886.000 brt. 
groot was, zal in 1975 tot 2,5 
miljoen brt. zijn uitgebreid. Het 
aandeel der tankers zal dan 
800.000 ton bedragen. Vooral de 
Georgi Dimitrow werf in Varna 
is zeer actief en zal binnenkort 
schepen met een draagvermogen 
van 25.000 ton kunnen bouwen. 
Als slot van dit beperkte over
zicht dient nog gewezen op de 
eveneens snel groeiende vloot on
der Israëlische vlag. Gedurende 
de afgelopen 5 jaren vermeerder
de het draagvermogen der vloot 
tot 1,5 miljoen ton terwijl in de 
eerstvolgende drie jaren nog 1,2 
miljoen ton aan de capaciteit zal 
worden toegevoegd. Afgezien van 
de reeds in de vloot geïnvesteer
de middelen ten bedrage van 359 
miljoen pond zijn nog bestellin
gen ter grootte van 150 miljoen 
pond in aantocht. In de in aan
bouw resp. bestelling zijnde sche
pen zijn 4 supertankers elk van 
230.000 ton en één van 120.000 ton 
begrepen. 
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UTTCAVE: ALGEMEEN HANDELSBLAD .N.V., AMSTERDAM. TELER 239811 % 

De avonturen van Bruintje Beer die onlangs opnieuw in het 
Supplement stonden afgedrukt, hebben een golf van ontroerde 
reacties losgemaakt en — op talloze briefkaartjes neergeschre
ven — smeekbeden om met publikatie van deze strip door te 
gaan. We ga&n door. Twee originele Bruintje Beer-verhalen 
(Bruintje Beer en de Gulzige Prinses en Bruintje Beer en de 
Zwarte Ridder) zijn nu herdrukt in één uitgave. Het formaat 
is, zoals vroeger, langwerpig. De prijs ƒ 3,50. 
Na overschrijving van dit bedrag op Postgironr. 35858 of ge
meentegiro Amsterdam X 1900, Algemeen Handelsblad, Am
sterdam, onder vermelding BRUINTJE BEER. worden zijn 
avonturen toegestuurd. Ook verkrijgbaar bij de boekhandel 
en A.K.O.-klosken. 

Rond de getallen woorden van 6 
letters invullen in de richting van 
de wijzers van de klok. Waar ze 
beginnen wordt niet gegeven: 1 
predikstoel - 2 zending - 3 vlinder
bloemige plantengeslacht - 4 lede
ren halsjuk van trekdieren - 5 be
zoek - 6 hinder veroorzakend. 

Oplossing vorige puzzel: Horizon
taal: 1 verdrag; 2 Apo - aE - ra; 
3 rondeel: 4 es-dek - An - 5 nok -
l.s. - no.; 6 neo - tjs - t.o.; 7 trek -
rit. Verticaal: 1 varen - n.t. 2 Epos 
- oer; 3- rond - koe; 4 dadelijk; 
5 reeks - sr. 6 are - anti; 7 gal
noot. 
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Brittannië's EFTA-vooroefening 
voor EEG-entree 

(Van onze correspondent) 

L o n d e n ,  j u l i  

Nu de entree van het Verenigd Koninkrijk, met of zonder an
dere verbonden Europese landen, in de Europese Economische 
Gemeenschap weer actueel is, doet zich de vraag voor wat de 
bijna tienjarige ervaring met EFTA voor deze kandidaten heeft 
opgeleverd. Daarover is zojuist een rapport van het secretariaat 
van EFTA gepubliceerd, waarschijnlijk met het oog op het feit 
dat het voorgestelde doel: afschaffing van tarieven, volgens 
plan eind van dit jaar zal zijn bereikt. 

In hoofdzaak was de voorgeno
men bevordering van vrijhandel, 
waarmee het Verdrag van Stock
holm, dat op 3 mei 1960 in wer
king trad, de naam European 
Free Trade Association in de we
reld bracht, al op 1 januari 1967 
verwezenlijkt, maar voor Fin
land, Noorwegen en Portugal ble
ven nog uitzonderingsbepalingen 
bestaan. Zowel de grote onderlin
ge verschillen tussen de deelne
mende acht landen (Engeland, 
Denemarken, Finland, Noorwe
gen, Oostenrijk, Portugal, Zwe
den en Zwitserland) als de 
doelstelling van EFTA — een zui
ver commerciële alliantie, zonder 
landbouwplannen en idealen van 
politieke aard — onderschelden 
deze groep van de zes landen in 
de Europese Economische Ge
meenschap. Toch is er uit EFTA 
een economische les te leren wel
ke in het bijzonder Brittannië zich 
als vooroefening voor het 
EEG-bedrijf ten nutte kan ma
ken. 

Aanpassing 
De bevordering van vrijhandel 
door EFTA heeft in de afgelopen 
tien jaar voor de deelnemers in
derdaad praktisch bewezen voor-

nwe. 

tv„ , rePortages van de Ronde 
„"•"•ijk. 13.11 Zet 'm op: vro-

LH^tenpro^r. (14.00 Nws. 
-•V» De Ronde van Frankrijk). ^Wi klh.;;,™'». 15.03 De Ronde van 

15.OS Arbeidsvitaminen: 
I ttil^oekpl. progr. 16.00 Nws. 
h. ""Kliek: licht platenprogr. (Dit 

lt onderbroken voor de 
),,»*« Frankrijk). 17.00 Nws. 

Journaal. 17.05-18.00: Top-
•' '• pop- en countrymuziek. Noi 

li^r'Kst'e'IUlRkkerlanfl 's P°"° 8e" 
' l"*;! *eerd bij een jongen van 9 

j,,"et kind is in een zieken-
® Rotterdam opgenomen. 

•i^volking zal in de gelegen-
borden gesteld op advies 

geneeskundige inspecteur 
« volksgezondheid vaccin in 
etnen. (ANP) 

44. — „Gaat u mee de briefjes naar de 
vreemdelingen brengen?" vroeg Wipperoen. 
Meneer Kwakebeen keek zó verbaasd, dat 
z'n ogen wel twee keer zo groot leken. 
„En een minuutje geleden zei je nog dat 
NIEMAND de briefjes wegbrengt," kwaak
te hij. 
„Gaat u maar mee," lachte Wipperoen ge
heimzinnig. 
Met de briefjes by zich gingen ze op pad. 

Maar toen ze het Duizendbomenbos nader
den, beklom Wipperoen tot meneer Kwa-
kebeens grote verbazing een flink hoog 
duin en gooide de briefjes in de lucht, zodat 
ze door de wind meegenomen werden! 
„Ziet u?" zei Wipperoen. „Niemand van 
ons brengt de briefjes naar de vreemde
lingen; dat doet de wind!" 
„Handig bedacht," kwaakte meneer Kwa
kebeen bewonderend. Toen gooide hij z'n 

briefjes ook in de lucht. 
Maar er waaide die dag een eigenwijze 
flodderige draaiwind, een slordige wapper-
wind, zodat lang niet alle briefjes over het 
Duizendbomenbos waaiden, maar ook in de 
Rustigeduinen terechtkwamen. 
En zo kwam het dat graaf Raaf een briefje 
voor z'n voeten zag neerdwarrelen waarop 
stond: Hartelijk Welkom in de Rustige
duinen. 

delig te zijn geweest. Niet alleen 
is de nationale produktie in alle 
deelnemende landen gestegen en 
de handel bewijsbaar toegeno
men met 25 pct. vergeleken met 
d e  o n t w i k k e l i n g  a l s  E F T A  n i e t  
zou zijn gesticht. Er heeft zich 
ook een aanpassing van het in
dustriële apparaat in de deelne
mende landen voltrokken op de 
basis van het criterium dat de 
meest bekwame producenten on
der gelijke omstandigheden het 
meest voordelige resultaat kun
nen bieden — wat een van de 
grondstellingen van liberalisme 
en vrijhandel is, doch voor Britse 
ondernemers met hun Empi-
re-achtergrond nog steeds een 
stelling uit een andere leerschool. 

Het EFTA-,.Empire" telde slechts 
100 miljoen zielen, van wie 55 
miljoen Britten en met Brittannië 
in een overheersende positie we
gens bezit van 55 pct. van het 
industriële apparaat. Om die re
den is het als gevolg van tien 
jaren EFTA-lidmaatschap in het 
Verenigd Koninkrijk niet tot de 
gewenste grote stroomlijning en 
verhoging van efficiency bij de 
grote ondernemingen gekomen 
om tot verhoogde produktiviteit 
te leiden. Daarentegen is de uit
breiding van afzetgebied met 45 
miljoen consumenten in zeven 
EFTA-landen opmerkelijk voorde
lig geweest voor kleine en mid

delgrote Britse firma's, vooral 
textielbedrijven. 
De Britse export in de EF-
TA-groep, die vóór het verdrag 
van Stockholm in ronde cijfers 
330 miljoen pond sterling per 
jaar beliep (IV/2 pct. van de tota
le Britse export) is tot meer dan 
800 miljoen vorig jaar toegeno
men (15 pct). In die zelfde tijd 
kromp te Britse export naar 
de EEG-Ianden van 14 tot 
bijna 20 pct. Het opmerkelijke 
verschijnsel heeft zich dus voor
gedaan dat de Britse prestatie in 
EFTA-verband ondanks verlaging 
van tariefmuren met 3 pct. is 
achtergebleven bij de inspanning 
welke het Verenigd Koninkrijk 
zich heeft moeten getroosten 
om ondanks steeds hoger ge
maakte belemmeringen op de 
EEG-markt door te dringen. De 
verklaring hiervoor is natuurlijk 
dat er voor Brittannië een klem
mende noodzaak bestaat zich een 
levenskrachtige positie in de kern 
van West-Europa te verzekeren. 

Evenals het oude Empire het 
moederland van voedsel voorzag, 
zo toont de import uit EFTA-
landen naar liet Verenigd Ko
ninkrijk als grootste post ook 
voedsel. Bij de „grondstoffen" 
treft men begrijpelijkerwijs 
veel pulp en papier uit Zweden 
en Finland aan. Daarentegen 
heeft het Verenigd Koninkrijk 
geen sensationeel succes kunnen 
boeken met export van Britse 
machines en apparaten naar de 
andere EFTA-partners. Deze lan
den legden in het algemeen geen 
tariefhindernissen in de weg voor 
Import van machines en appara
ten, dus de Britten, die van geen 
voorkeur konden profiteren, 
moesten op gelijke voet met an
deren concurreren wat' betreft 
auto's zowel als kassa-registers 
en elektrische apparaturen. 
Ofschoon deze categorie verre

weg de voornaamste Britse ex-
portpost op de EFTA-rekening uit
maakt kan niet worden gezegd 
dat de Britten energiek hebben 
getracht zich van deze markt te 
verzekeren. Het is alsof EFTA 
voor de Britse ondernemers tien 
jaar lang periferaal voor-oefe
ningsterrein is geweest ter voor
bereiding voor de grote opmars 
in het hart van West-Europa. 

Ontwikkeling 
Behalve de economische EF-
TA-les betreffende West-Europa 
heeft de ervaring van tien jaren 
lidmaatschap van dit uiterst ge
mengde gezelschap de Britse 
deelgenoot geleerd nog meer 
waarde te gaan hechten aan ont
wikkeling van achtergebleven ge
bieden in Azië en Afrika. Hiervan 
wordt in het verdrag van Stock
holm nauwelijks gerept. Toch 
heeft die sector van begin af aan 
Britse belangstelling gehad (an
dere EFTA-leden, behalve Portu
gal, waren fundamenteel niet 
door enige overzeese relatie ge
bonden) en er heeft zich een le
vendige handel ontsponnen tussen 
EFTA en de ontwikkelingslanden, 
welke gerekend per hoofd van de 
bevolking voor deze groep een 
statistisch wereldrecord heeft op
geleverd (de helft hoger dan voor 
de EEG-landen). 
Intrede van het Verenigd Konink
rijk in de EEG zal zonder twijfel 
nog meer bevordering van han
delsbetrekkingen met Afrikaanse, 
Aziatische en Arabische landen 
betekenen, gedeeltelijk voort
vloeiende uit de Britse Empi-
re-erfenisrelatie, gedeeltelijk uit 
de eisen van voorziening van 
olie. Sinds enige tijd is EFTA ook 
aan het ontwikkelen van betrek
kingen met een ander wereld
deel: Latijns-Amerika. Het kan 
niet gezegd worden dat EFTA in 
de afgelopen tien jaren een her
vorming heeft teweeggebracht bij 
de Britse industriële of commer
ciële structuur. Doch als voor-oe
fening heeft het zijn nut gehad. 

Lager overschot 
Nutsspaarbank 
Zaanstreek 
Bij de Nutsspaarbank voor de 
Zaanstreek is in 1968 ƒ 123,— (96,5) 
min. ingelegd en ƒ 117,1 (89,8) 
min. terugbetaald, zodat een over
schot ontstond van ƒ 5,9 (6,7) min. 
Aanvankelijk zag het er naar uit, 
dat het surplus groter zou zijn dan 
in enig voorafgaand jaar, doch in 
de laatste drie maanden overtrof
fen opvragingen de stortingen. In
clusief do bijgeschreven rente be
draagt het totaal tegoed thans 
ƒ 108,1 (98,4) min. Het aantal 
spaarrekeningen bedroeg per 31 
december 64.177. 

Aan rente van beleggingen en ex
ploitatie van onroerende goederen 
is ƒ 5,44 (4,69) min. ontvangen. 
Kosten vergden ƒ 0,77 (0,65) min. 

AGO DOET 
BOD GESTAND 
De overgrote meerderheid van 
de aandeelhouders der Maat
schappij „Spaarbeleg" te Utrecht 
is ingegaan op het bod, 
dat de AGO-groep eind vorige 
maand heeft gedaan op het kapi
taal van Spaarbeleg. AGO heeft 
het bod gestand gedaan, waar
door toetreding van Spaarbeleg 
een feit zal worden. 

BUITENLANDSE MARKTEN 
LONDEN, 14 juli. — Goud. Prijs 
per troy ounce: $41.95 ($41.90). 

LONDEN 14 juli — Koffie. Juli 
275—276 (272—73). nov. 284%—285 
(1»4—85), mrt. 293^—294 (292—%). 
Omzet: 414. Stemming: gemakkelij
ker 

SINGAPORE. 14 juli. — Rubbeer. 
Prompt: 74%-% (75-75J). 

Dit jaar zelfde 

winst voor 1'Europe 
Hotel de 1'Europe verwacht dit 

jaar dezelfde winst als over 1968. 
Wel zullen de verdiensten 
waarschijnlijk wat worden ge
drukt door de ingrijpende verbou
wingen, zo werd op de jaarverga
dering medegedeeld. De 140 bed
den van het hotel zijn over het 
gehele jaar genomen gemiddeld 
voor 80 pct. bezet. Het aantal 
personeelsleden bedraagt momen
teel 114. 

Op een vraag uit de vergadering 
werd meegedeeld, dat de directie 
attent blijft inzake mogelijke sa
menwerking met anderen. De di
rectie, ontkende de bewering, als 
zou de heer Caransa een bod op 
de maatschappij hebben uitge
bracht. 
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De Mi.jnmautsrhappij Curacao te 
Amsterdam, die op Curacao weer 
te kampen heeft niet een dreigen
de staking als gevolg van een 
loongeschil, heeft vorig jaar een 
verlies geleden van ƒ 2,8 miljoen 
nadat in 1!>6* nog een winst van 
ƒ 0,4 min. werd behaald. Als oor
zaken worden in het verslag o.a. 
genoemd de kostbare werkzaam
heden voor het openleggen van 
nieuwe fosfaat reserves, lagere 
prijzen, een staking in 1968 en 
teleurstellende resultaten hij de 
dochterondernemingen. Aan 
voorspellingen voor dit jaar durft 
de raad van beheer zich thans 
niet te wagen. 

In totaal werd vorig jaar 2,1 
(1,7) min. ton gedolven, terwijl 
de hoeveelheid fosfaathoudend 
materiaal terugliep tot 226.000 
(235.000) ton. Tegenover de stij
ging van de produktiekosten 
stond een daling van de gemid
delde verkoopprijzen van 5 pet. 

Door efficiencyverbetering kon 
het aantal arbeiders met 3 pet. 
worden teruggebracht tot 477 
(501); de loonkosten incl. sociale 
lasten namen gemiddeld 3,5 pet. 
toe. Tegen het einde van 1968 
nam het aantal stafemployés met 
10 pet. af. 
De produkten brachten 10,2 (13,4) 
min. op, onkosten vergden ƒ 11,4 
(11,6) min. en afschrijvingen 
ƒ2,0 (1,5) min. Voorgesteld wordt 
het verlies over te brengen naar 
1969. 

Diverse maatregelen zijn getrof
fen om het resultaat van de 
dochterondernemingen te verbe
teren. Mochten deze onvoldoende 
werken, dan zullen de desbetref
fende bedrijven worden afgesto
ten. Voor afschrijvingen die hier
van het gevolg zouden zijn, heeft 
men voldoende voorzieningen ge
troffen. De Mijnmij Curacao zal 
zich in ieder geval terugtrekken 
uit de Antillean Tire Company. 

IN EEG-GEBIED 

Sterke vraag stuwt 
produktie omhoog 
I)e uitbreiding van de produktie 
in de EEG blijft zeer krachtig, 
ondanks de zeer hoge bezet-
tingsraad. zo meldt het. jongste 
conjunctuuroverzicht van de Eu
ropese Commissie. 
Onvoldoende voorraden eindpro-
dukt en zeer dikke orderporte
feuilles zijn voor de situatie in 
vele produktietakken kenmer
kend. Vaak wordt daarbij de 
sprongsgewijze toenemende 
vraag niet alleen bepaald door de 
uiteindelijke bestedingen, doch 
ook door een versterkt streven 
van bedrijven om zich, gezien de 
verlengde leveringstermijnen en 
de zich aftekenende tendens tot 
prijsstijging, nog tijdig en zo 
goedkoop mogelijk in te dekken. 
De verminderde elasticiteit van 
het aanbod is bijzonder voelbaar 
in Duitsland en Frankrijk. Echter 
ook in België en Luxemburg is 
de bezettingsgraad onder invloed 
van de versnelling van de vraag 
uit andere lidstaten en de toene
mende binnenlandse vraag zeer 
hoog. 

In Nederland had de toeneming 
van de industriële produktie in 
hoofdzaak plaats in sectoren, 
waar — zoals in de chemische 
industrie en bij de winning van 
aardgas — op grond van grote 

investeringen in de afgelopen ja
ren nog reserve-capaciteit aan
wezig it. 

In Italië schijnt de industriële 
produktie in totaal nog niet door 
onvoldoende produktiecapaciteit, 
doch wel door stakingen te zijn 
geremd. 
De tendens tot verslechtering van 
de handelsbalans van de EEG 
schijnt zich in mei, na een tijde
lijke verbetering in april, te heb
ben doorgezet. 
De krachtige uitbreiding van de 
bestedingen binnen de ge
meenschap en de in toenemende 
mate in de meeste lidstaten op
tredende knelpunten bij de pro
duktie versterken de invoervraag 
naar eindprodukten. Daar komt 
bij dat ook de invoer van 
grondstoffen en halffabrikaten 
snel toeneemt, niet alleen in ver
band met de gestegen produktie, 
doch ook omdat de bedrijven, ge
zien de aanhoudende hausse op 
de wereldgrondstoffenmarkten, 
zich in versnelde mate met 
grondstoffen indekken. Het effect 
van de krachte lnvoerstijging op 
de handelsbalans van de ge 
meenschap wordt overigens ver 
zwakt, doordat de uitvoer naar 
niet-lidstaten nog steeds toe
neemt. (ANP) 

Vriendschapsverdrag AMEV-
groep met Commercial Union 

11/7 14/7 11/7 14/7 
Adm.Corp 17V» 16% Un.Gas.Im 24 *'a 24*2 
AlexFd 11 11 U Acc.Fd. 8.21 8.08 
Allegh.L. 49 48 U.Inc.Fd. 15.56 15.39 
Allegh.P. 217» 21% US Inv.Fd 6.61 6.61 
Am.Enka 287a 283i U.Science 8.72 8.56 
Am.Home 567a — U.C.I.F. 8.43 8.43 
Am.Photoe 117« — ValueLin» 8.58 8.32 
Am. Rad 36 353« VVarn.L. 597a 59*; 

37% Am.St.Ind U9U 39 W.Ban 37 34 
59*; 
37% 

Ark.L.G. 30 29 

59*; 
37% 

Ashl.Oi! 43 54 42 A.C.F.ind. 47 Va 47% 
B&Oh.4i 67 67 AirReduct 26*2 26*; 
BayukCi* 13 12s,4 All.Chem. 287

a 28 la 
Burl.Ind. 35 35 *'4 Alum.Co. 71 681 a 
DelMonte 271

8 27 V4 Am.Can. 46*; 45 
Can.Brew. 83« 83i Am.Cyan 2634 263a 
BostonFd. 10.89 10.80 Am.El.P. 33*; 3338 
CapGrwth 10.28 10.23 Am.Met. 455a 45% 
Cerro 25'g 243/i Am.Motor 834 8% 
Chadb.G. 13 5 8 13 Am.Smelt. 30U 30*4 
Chann.Gr.F. 7.22 7.07 Am.T.&T. 54 53 V, 
Chann.Sp.F. 3.29 3.18 Am.Tob. 34 3378 
ChaseSel 12.26 12.22 Ampex 42*,; 407» 
Chemfd 

Anaconda 30 V4 30*a 
Chemfd 19.63 19.43 Armco 28 Va 28 V% Chic.M. 30 27% 

28 Va 
Col.Eq.Fd. 5.15 5.07 Atl.Ref. 1067a 107*; 
ColGrwth 7.03 6.95 Bendix 38»; 37% 

31% Cominco 33^8 33 Vg Bethl.St. 31 
37% 
31% 

CoJVent. 7.49 7.34 Boeing 367'a 35% 
Cont.Mot. 18 Va 185g Braz.Tract. 165a 16% 
Cont.Tel. 23 la 2278 Burrough* 1293; 129 Va 
Corn.Prod 35% 3538 Can.Pac. 79 78 
Cons.Min. 9.43 9.38 Celanese 65 62 
Curt.Wr. 191

2 19 3iCentr.R. 27 27 
DreyfusFd 14.26 14.08 Chase Mbk 50 50% 
Enterpr.Fd 9.54 9.39 Chesap 63 62% 
FPac.El. 245. 25 V2 Chrysler 39'.; 39% 
FidCapFd 12.91 12.75 Cit.Serv. 52*4 52 
Fid.Fd. 17.98 17.82 Colgate 48'a 48% 
Fid.Tr.Fd. 27.80 27.40 Colt.Ind. 44% 44 Va 
Fluor 345i 34 *,8 Col.Gas 27',; 27% 
Gen.Cigar 22 2134 Com.Edis 433; 44 
Grace 30 7 « 30 »4 Cons.Ed. 32 32*; 
G.Nth.Rw. 46"a 46 Cont.Can, 66 657'a 
HellerW.E. 183g I8V4 Cont.Oil 34 3a 

657'a 

Int.Bank l 76 Va 76*/2 
Cont.Oil 34 3a 33% 

I.F.F. 5034 50*8 Curt.Wr.A 32*; 32 

I. Pap.ipf 
5034 50*8 Dart Ind. 47 Va 46% 

I. Pap.ipf 653/4 65% DowChem 66 5,s 66 
Insllco crp. 23 Va 23*; DuPont 130 Ve 130 
Inv.Mut. 11.28 11.30 E.Kodak 747a 74% 
Kans.C.S. 38 54 387/s El.Paso G. 19*; 19 
Kans.P.L. 2054 20 *4 F.N.C.Bk. 65*; 66 
K.L.M. 55^8 54 */4 FordMot. 44 V8 44 
Kroger 367'a 36 Fruehauf 347'a 35 
Lanvin 34V4 34 Gen.Elect. 8638 85 Va 
Lebman 22 Va 22 Gen.Food 83 3 é 82% 
Mad.Fd. 273a 27*4 Gen.Motor 763/a 75% 
Nat.Can. 67 VA 65% Gen.P.Ut. 27 V8 27 
Niag.Moh. 19 183/4 Gen.T.El. 353; 35% 
N. Y.C.4J 563i 573a Getty Oil 66 Va 64 
Occid.Petr. 35% 35 Gillette 46% 46% 
Oppenh.Fd. 8.42 8.25 Gimbel 42 Va 41 "g 
Pac.Light 387a 28 5« Goodyear 28% 28% 
Phil.Fd. 
Santa Ind. 
SecEq.F. 
StandBr. 

16.39 16.23 
27 7 

g 271'g 
4.04 3.99 

45*s 45 

Gulf Oil 
Hilton 
Ill.Centr. 
Imp.Oil 

38% 
57 
51*; 
17% 

38% 
53% 
51 Va 
17 

Steadman 5.75 5.65 l.B.M. *31 Va 321 Va Sterl.Dr. 345a 34 */a Int.Harv. 30*; 30% 
Tandy 47% 47 Int.Nick. 34*; 337'» Techn.Fd. 8.78 8.66 Int.Pap 36 Va 35 7i Tex.Util 52 3i 52*; ITT 52 *£ 51% 
Unilever 29 V* 29*; J.Manv. Wa 33% Un.El. 20 Va 20 *, Kennecott 41 Va 40% 

11/7 14/7 
Kraft.Co. 45% 43% 
L.Temco 38" 8 38% 
Litton.Ind. 43% 43% 
Lockheed 26% 26% 
Lone Star 22 21 % 
Martin M. 20'8 20% 
MayD.St. 34 33% 
Mc.Donnei 29% 29% 
Merck 95' 2 93 * • 
M.Mining 102% 102 
Mobil Oil 60 59% 
Monsanto 45 45 
Montg.W. 51% 50% 
Nat.Bisc. 51% 50% 
Nat.Cash. '30% 126% 
Nat.Dist. 17% 17% 
Nat.Gyp» 28% 28% 
N. Steel 47 46 3 4 
Norf&w. 91 91% 
N.A.Phil. , 43'; 42% 
N.A.Rock 29% 29% 
NorthPac. 46 45 
Ol.Math. 27% 27 7» 
Pac.Gas.E 35% 35% 
Penns.R.R. 45% 43% 
PepsiC. 46 46% 
PhelpsD 42 41 % 
PhMorris 28*,; 28 
Phill.Petr. 297i 2»% 
Proct. & G. 92 90% 
Pub.Serv. 31% 31 
RadioC. 39 5s 39% 
RepSt 40% 40 
Reyn.Tob 37% 37% 
R. Dutch 46% 46% 
Sears R. 6614 64% 
Shell Oil 62% 62% 
SouthCy. 26% 26% 
South.Pae. 35 34% 
SouthRwy 47% 46% 
SperryR. 52% 51% 
St.OilCal. 63% 63% 
St.O.Ind 61 % 59% 
St.O.NJ. 75 74% 
Stud.Crp. 36% 36% 
Sun Oil 62 Va 61 "7 
Texaco 74% 74% 
Tex.Instr. 118% 114% 
TransamC 267» 26 5 a 
Un.Carb. 40% 40% 
UnpacR. 43% 43% 
Uniroyal 25% 24% 
UnAircr. 56% 56% 
UnCorp 12 12 
Un.Fruit 48% 47% 
U.S.Steel 40% 40% 
W.Un.Tel. 47% 45 
Whouse E 58% 57 
W. worth 36 Va 36% 

FAMILIEBERICHTEN 

MONTREAL 

Asbest. 
Canafund 
Cons.Pap. 
Dom.Tar. 
Husky Oil 
Inl.Nat. 
MassF 
NatResGF 
ShellCan 
Shellinv. 
St.Rock. 
ind.usr 

Jl1,» 213i 
61.47 61.34 
22'i 22 Vi 
13*8 13 
1814 17=?4 
13'8 13 
187 8  18sl 

9.75 9.56 
27 26% 
11% mi 

6.00 5.80 
11.22 10.82 

De AMEV-groep te Utrecht, 
waartoe o.a. behoren de le
vensverzekering maatschappij 
Utrecht en de schadeverzekering-
maatschappij Holland, heeft 
thans een vriendschapsverdrag 
gesloten met de Commercial Uni
on Assurance Company te Lon
den. 
Enige tijd geleden kwamen soort
gelijke overeenkomsten tot stand 
met de Münchener Rückversiche-
rungsgesellschaft en de Allianz 
Versicherungsaktiengesellschaft te 
Miinchen, alsmede met de Roya
le Beige-groep te Brussel. 
Ook de overeenkomst met de 
Commercial Union heeft tot doel 
elkaar op de hoogte te houden 
van de ontwikkeling van het be

drijf, elkaar te steunen bij de 
opleiding van personeel en bij 
vragen van bedrijfsorganisato
rische aard, technische ervarin
gen uit te wisselen en nieuwe 
projecten gezamenlijk te bespre
ken. 
De bedrijven zullen over en weer 
een bescheiden deelneming ver
krijgen in eikaars aandelen-kapi
taal. 
AMEV zal ruim 56.000 aandelen 
Commercial Union van 5 shilling 
verkrijgen en daartegenover on
derhands aan deze maatschappij 
uitgeven 7.500 aandelen van ƒ 20. 
De koers van deze uitgifte komt 
op ƒ 183,50 per aandeel. De nieu
we aandelen zullen voor het eerst 
over 1969 in de winst delen. 

Het ministerie van financiën 
deelt mede, dat onder overeen
komstige voorwaarden als die 
van de in februari jl. uitgegeven 
7 procent lening 1969 ten laste 
van de Staat der Nederlanden 
(ƒ350 min, 25 jaar, a pari), een 
onderhandse lening is aangegaan 
met het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds tot een bedrag van 
ƒ 250 min. 

Over de voorwaarden van deze 
lening was reeds in maart van 
dit jaar met het fonds over
eenstemming bereikt. Aangezien 
echter de machtiging in de Le-
ningswet 1968 nog slechts een be
perkte ruimte bood, is het van 
kracht worden van de nieuwe le-
ningwet 1969 afgewacht. Deze 
wet is op 8 juli jl. in het 
Staatsblad geplaatst. 
Voor het bedrag van deze lening 
zal de voorinschrijfrekening van 
het fonds bij 's Rijks schatkist op 
15 juli 1969 worden belast. Op de 
voorinschrijfrekening worden de 
gelden verantwoord die het fonds 
in de schatkist heeft gestort ter 
deelneming in nog uit te geven 
staatsleningen. De onderhandse 
lening houdt dus een consolidatie 
in van een gedeelte van deze gel
den en betekent geen nieuw be
roep op de kapitaalmarkt. 

Diepteperiode 
bij ASW zal 
2 jaar duren 
Het gaat de ASW-apparatenfa-
briek in Nijmegen op het ogen
blik niet voor de wind. doordat 
de overschakeling op aardgas vo 
rig jaar afliep, daalde de vraag 
naar ombouwsets aanzienlijk 
Ook de vervangingsbehoefte aan 
gasgeisers daalde sterk. Deze 
ontwikkeling leidde tot een daling 
in omzet met 12 pet. en een da
ling van de nettowinst tot 
ƒ 281.00. Verwacht mag worden 
dat deze diepteperiode in de be
drijfsvoering ongeveer twee jaar 
zal duren, zo is in de jaarverga
dering meegedeeld. 

Volgens het bestuur moet in deze 
tijd van tegenwind niet zelf wor
den getracht fusiepartners te vin
den. Voor de wat verdere toe
komst staat de bedrijfsleiding 
stellig positief tegenover schaal
vergroting door een fusie. Het 
bedrijf is solvabel genoeg om de 
moeilijke tijd goed door te ko
men. Verbetering van de positie, 
waaraan nu wordt gewerkt, 
wordt voor een belangrijk gedeel
te gezocht in de opvoering van de 
export, die vorig jaar 9.6 pet. 
van de totale omzet beliep. 
Voorts wordt gewerkt aan een 
differentiatie in de produktie: tot 
nu toe maken de geisers 87% pet. 
van de produktie uit. Tot de ap
paraten waarop nu ook de na
druk komt te liggen, behoort een 
installatie waarbij centrale ver-
ning in een toestel zijn verenigd. 
Verder is besloten tot een struc-
tuurtechnische doorlichting van 
het bedrijf, om de efficiency te 
verhogen en de kosten te druk
ken. (ANP) 

Ferro (Holland, dochter van Fer-
ro Corp. te Cleveland in de Ver
enigde Staten en producent van 
grondstoffen voor de emailleer-, 
keramische- en plasticindustrie, 
heeft de slijpsteenindustrie „De 
Maas" te Cuyk overgenomen. Dit 
is gebeurd door aankoop van het 
gehele geplaatste kapitaal. 

Wall Street 
fors lager 
Wall Street begon de nieuwe 
beursweek maandag aanvanke
lijk met een vaste stemming on
der actieve handel, maar ging 
daarna weer scherp naar bene
den. De vraag liep drastisch te
rug en het omzetvolume kwam 
niet boven de 8.31 min. aandelen 
tegen 11.73 min. op vrijdag jl. 
De korte opleving werd veroor
zaakt door wat koopjesjagerij, 
maar spoedig droogde ook van 
deze zijde de vraag op. Men 
neemt aan dat de beleggers met 
het oog op de vele onzekerheden 
liever hun kruit droog houden. 
Koersverliezen stonden dan ook 
veruit in de meerderheid. Blue 
chips verloren een fractie tot 
twee punten. Gelijke dalingen 
kwamen bij tal van andere 
fondsen voor. 

DOW JONES-INDICES 

Omzet Verhandelde 
fondsen 

duiz. tot. hos. lag. onv 
10 juli ... 11.450 1.571 224 1127 220 
11 juli ... 11.730 1.557 641 651 265 
14 juli ... 8.310 1.574 331 1018 225 

Indus- Spo- Nuts- Obl. 
•trie ren bedr. 

10 luli ... 847.79 206.90 121.36 72.45 
11 juli ... 852.25 205.58 121.80 72.35 
14 juli ... 843.14 202.53 121.55 72.29 
Hoogste 968.85 279.88 139.95 75.01 
Laagste 843.14 202.53 120.85 72.29 

Goederenmarkt Moody's 
loco's term index 

10 1uli 143.19 140.69 396.0 
11 juli 143.41 140.79 396.1 
14 juli 142.65 140.64 395.3 

Standard and Poor's 
indexen 

Aant. ondern. 425 25 50 500 
Ind. spo- op- comp. 

ren nuts 
10 juli ... 104.42 43.93 61.50 95.38 
11 juli ... 104.87 43.64 61.77 95.77 
14 juli ... 103.44 42.98 61.61 94.45 

BEURS FRANKFORT 

BUITENLANDSE BEURZEN 

BEURS VAN LONDEN 

Kon Nederl Pe'r 
Unilever Limited 
Unilever N.V. 
Shell Transport 
AlLied Breweries 
British Petroleum 
Burmah Oil 
Courtaulds 
Imperial Chem Ind 
General Elecfcria 
Mexican Eagle 
Goldfields 
ImperialTofoacco 
De Beers 
Dunlop 
General Mining 
Rand Mines 
Tanganyika Conc 
2V« Consols 
4 Funding Loan 
5 Dawes 
4Vt Young 
3V» War Loan 
1 Victory l®76 
Gramco 

B E U R S  V A N  

11/7 
24 >/2 
51 Va 

9% 
80% 
15/8 

141 Va 
101% 
26% 
56% 
23% 
4 Va 

55% 
16% 
83% 
34 % 

205 
210 

46% 
27% 
93 

115 
202 
38A 
94% 

B R U S S E L  

14/7 
24% 
50*4 

9*8 
78% 
15% 

141 % 
101% 

26 
56 
24 V» 
4 Va 

55 
15% 
81% 
33 la 

202 V» 
205 

45% 
27% 
9311® 

114 
202 
38% 
94% 
22 

11/7 147 
AEG 224.20 219 
August Thijssei» 193 188 
Badische Anilin 226.80 221.80 

875 845 
Commerzbank 278 268 

555 540 
Deutsche Bank 345 338.50 
Farben Bayer 187.50 183 
Farbwerke Hoechst ... 252.30 344.50 
Gelsenk. Bergwerks... 112 107.50 
Glanzstoff 799 835 
Hoesch 70.30 69 
Klöckner Humb. Deutz 187.50 180.10 
Krupp H. pref 154.10 152 
Lufthansa 82 79 
Mannesmann 152.50 146 
NSU 616 619 
Philips 67.75 67.50 
Preussag 227 216 
Rheinstahl 127.50 125 
Ft WE 237 229 
RWE pref 233 226.50 
Siemens & H. 265 260.90 
Unilever 165.20 159 
Veba 116 126 
Volkswagen 253 246.90 
Wintershal 211.50 205 

De Indonesian Nickel Develop-
ment co, een Japanse onderne
ming, zal op 24 juli een contract 
tekenen met de Indonesische re
gering voor het zoeken en ont
wikkelen van Nikkellagen op het 
eiland Halmaheira. 

Algemene index van de Commerz-
bank voor Duitse aandelen, genoteerd 
te Dusseldorp: maandag 792.9 (Vrij
dag 814.4). 

ANP-CBS-INDICES 
(1963=100) 10/7 11/7 14/7 h.ste l.ste 
Int. conc. 123.8 121.5 121.0 138.2 121.0 
Industrie 115.2 113.8 113.6 128.6 113.2 
Scheepv. 8.35 82.8 82.2 94.1 81.2 
Bank- en 

verz.w. 116.1 113.9 114.1 127.2 114.1 
Handel 114.2 112.6 112.5 132.5 112.5 
Algemeen 117.5 116.8 1155 1300 115.5 
Totaal van de noteringen van de in 
de offieiOle prijscourant opgenomen 
Nederlandse aandelen, winstbewijzen, 
alsmede certificaten daarvan: 

totaal hoger lager gelijk 
10 juli 345 81 195 69 
11 juli 372 68 231 73 
14 juli 344 122 149 83 

METALEN 

Londen (ln * p.t.) 11/7 14/7 
Tin loco 1449-50 1444'a-* 
Tin 1 mnd i447-'i 1445',i-# 
Koper loco 599-601 800-1 
Koper 3 mnd M4-'i 562ii-3',i 
Lood loco .„ 133-'i 1333a-1,a 
Lood 3 mnd l29-',i 130'i-Vi 
zink loco 119'a-20 119'i-1,; 
Zink 3 mnd ISI'i-i/a 
Zilver 3 m. (p.t.o.) lM-'i 165>i-% 
zilver 7 mnd 188'i-3,! 170-li 

BUITENLANDS BANKPAPIER 
AMSTERDAM. 14 juli. Advieskoersen 
buitenl. bankpapier, geldend in A'dam 
op de volgende werkdag: Ponden 8.71— 
8.81. U. S. dollars 3.62—3.67. Can. dol
lars 3.35—3.40, Fr. francs 70.00—73.00, 
Belg. francs 6.82—6.97, Duitse Mar
ken 90.50—92.00. Zwits. francs 84.40— 
85.40. It. lire 57.50—59.50, Zw. kronen 
70.20—71.20. Deense kronen 48.25—9.25, 
Noorse kronen 50.70—51.70, Oost. shil
ling 14.05—14.25. Spaanse peseta 5.20— 
5.35. Port. escudo 12.70—13.00. 

Kon Nederl Petr 2515 2498 
Robeco 3565 3540 
Katanga 2058 2078 
Union Minièr* 1784 1810 
Brufina 1016 1000 
Cockerill 1498 1536 
Sodec 2014 1990 
Caoutchouc 283 283 
Métallurg Hobokeh 7440 7490 
Cofinindus 1600 1820 
Société Générale 13300 13475 
Electrobel 5230 5230 
Sofina 9200 9290 
vieille Montagn# 6400 6400 
Solvay 3000 3040 
Pétrofina 2336 2332 
Gevaert 1708 1700 
Sidro 1104 1110 

BEURS VAN GENÈVE 
Kon Nederl Petr 204 201 ft 
Philips 73 ft 74 
Crédit Suisse 3240 3240 
Mot Columbui 1300 1300 
Nestlé 3110 3120 
Brown Boveii 2210 2210 
Union de B Suisse 4670 4700 
rund of Fund* 22.01 21.92 
UT 8.94 8.83 
Fonditalia 11.45 11.34 
IVM Invest 11.16 11.12 

De beurs van Parijs wai 
gesloten. 

NEDERLANDSE FONDSEN 
TE NEW YORK 

Kon. Olie 457»—4S'4 (vrijdag 463,— 
47'.). Unilever 29'4—»,« ' 29; , Phi
lips 17% (175,-18). K.L.M. 54',i 
(55%), Hoogovens 142% b. (145 b.). 

Deze koersen komen overeen met 
noteringen in Amsterdam van Kon. 
Olie 165,60—167 (vrijdag 168,80— 
170,60), Unilever 105.60—106.90 
(105.60), Philips 62,70 ( 63,60—65), 
KLM 195,80 (199). Hoogovens S14'/ib 
(5Ö3V#b). 

TERMIJNMARKTEN 
CACAO 

LONDEN (in £ per ton) 
V.N. 14/7 

Juli 395'2-8 396%-7 
Aug 403-'i 402-'a 
Sept 406-% 405%-6 
Dec 409-% 407%-8 

RUBBER 

V.N. 14/7 
Mrt 410-% 409-% 
Mei 412-1,* 410%-1 
Juli 413-% 412%-3 
Omzet 4676 4335 

LONDEN 11/7 
Juli 26,',-% 
Aug W%-% 
Sept 251.-6 
I.OCO 26%-% 
Okt/december ... 26A-% 
Januari/maart 25%-% 
Apr/juni 25U-3, 
AARDAPPELEN 

ROTTERDAM, 14 juli — Apr. 
16.60—is.50; omzet 97, gemakkelijk. 

14/7 
26%-% 
26-% 
25!J-if 
267,-7% 
26-% 
25,1 

25-A 

Op 11 juli 1969 ging onverwacht zacht en kalm van 
ons heen mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en 
grootmoeder 

T I N E K E  B U L D E R — H I S K E S  

op de leeftijd van 72 jaar. 

Heerenveen, Oranjewoud-flat 714 
mr. E. J. Bulder 

Wellington, 
Nw.-Zeeland: 

Zelhem: 

Londonderry, 
Australië: 

ir. H. Bulder 
H. Bulder—Giezen 
J. Heimplaetzer—Bulder 
ir. H. P. A. Heimplaetzer 

E. J. Bulder, ing. 
E. Bulder—van Royen 
en kleinkinderen 

De crematie heeft in stilte plaatsgehad. 

A l g e m e n e  k e n n i s g e v i n g  

Op 13 juli overleed tot onze diepe droefheid mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, behuwd- en groot
vader 

J A N  S O U T E N D A M  
op de leeftijd van 77 jaar. 

W. S. Soutendam—Otten 
Amsterdam: C. E. Insinger—Soutendam 

E. W. Insinger 
Willemien 
Jan 
C. J. A. Soutendam 
H. I. Soutendam—Scheffer 

's-Gravenhage: 

Bussum, 15 juli 1969 
Mezenlaan 19, flat D 32 
De crematie heeft heden in stilte plaatsgehad. 

Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid 
onze zorgzame man en vader 

M r .  I Z A A K  H E R M A N U S  V A N  D E  R O E M E R  
Officier van Justitie 

op de leeftijd van 61 jaar. 
Bilthoven: J. M. van de Roemer—van Keekem 
Blaricum: Lydi van de Roemer. 

Bilthoven. 14 juli 1969. 
Overboslaan 67. 

T h u i s  l i e v e r  g e e n  b e z o e k .  
De overledene is opgebaard in de rouwkamer Soest-
dijkseweg 265 Zd. te Bilthoven. De rouwkamer is 
geopend van 17—18 uur. 
De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 
17 juli om 13 uur op de begraafplaats „Den en 
Rust", Frans Halslaan te Bilthoven. 

Tot onze diepe droefheid is onverwacht van ons 
heengegaan mijn lieve, zorgzame man, onze lieve 
vader en opa 

E L I  A S  O T T  
op de leeftijd van 86 jaar. 

B. Ott—Becker 
B. E. Ott 
F. E. Ott—Senechal 
Ineke - Luud 
Elias 
Elsemarie. 

Amstelveen, 11 juli 1969. 
Eikenrodelaan 68. 
De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag 
16 juli a.s. tegen 13.00 uur op de begraafplaats 
„Zorgvlied" aan de Amsteldijk te Amsterdam. Ver
trek vanaf het woonhuis te 12.30 uur. 

KEURS TOKIO 
14/7 15/7 

Dai Nippin Printing 331 348 
Fujitsu 456 471 
Fuji Electric 92 
Hayakawa El 461 479 
Hitachi 174 180 
Ikegai Iron Works 196 198 
Komatsu 258 255 
Kubota Iron 210 214 
Matsushita El. Ind 652 675 
Nippon El 313 318 
Nomura Secs 241 230 
Pioneer El 1230 1305 
Sankyo Chem 244 260 
Sanyo El 165 165 
Toyota • Motor 300 300 
Toshiba •' 114 114 
Takeda Chem 380 40o 

WISSELKOERSEN 
Off. k. In ƒ 
Ponden 
U.S.doilars 
Can. doll.... 
Franse frs. 
.Belg. frs.... 
Duitse M... 
Zw. kronen 
Zwits. frs.. 
It. lires 
Deense kr. 
Noorse kr.. 
Oost.shill.. 
Port. esc... 
• Sp. pes. ... 
• Advieskoers 

11/7 
8.72-% 

3.64%-% 
3.37-% 

73.31%-36% 
7.24%-25% 

91.13%-18% 
70.46%-51% 
84.71%-76% 
58.09%-14% 

48.43-48 
51.08-13 

14.12%-13% 
12.81%-83 

5.20-25 

14/7 
8.71%-% 
0.64%-34 
3.35%-% 

73.28%-33% 
7.24%-% 

91.2.3%-28]/. 
70.44-49 
84.69-74 

58.08%.13% 
48.36-41 
51.04-09 

14.10%-ll»i 
12.81%-83 

5.20-25 

EDELE METALEN 
Maandag was de informatiekoers 
van f(jngoud per kg onveranderd 
ƒ 4900—5050. De zilvernotering 
verlaagd van ƒ 192—204,50 tot 
ƒ190—202,50. (Opgave H. Drijf
hout & Zn). 

Diep getroffen namen wij kennis van het overlijden 
van onze oud-medewerker, de heer 

E. OTT 

op de leeftijd van 86 jaar. 
Vele jaren heeft de heer Ott zijn beste krachten 
gegeven aan de reclame-afdeling van ons bedrijf. 
Hij was een toegewijde medewerker, die met hart 
en ziel opging in zijn werk. Dankbaar zullen wij 
hem blijven gedenken. 
Amsterdam, 11 juli 1969. 

Directie 
N.V. Algemene Confectiehandel 
van C & A Brenninckmeyer. 

Op 10 juli 1969 overleed 
vredig na een moedig 
gedragen lijden onze lie
ve moeder 
Henriette Helena Josina 

de Hartogh 

in de ouderdom van 79 
iaar. 
Naa'rden, 

E. F. Beuerle 
E. Y. Beuerle—Blank 

Epe, juli 1969. 
Overeenkomstig de wens 
van onze moeder heelt 
de crematie in alle stilte 
te Dieren plaats gevon
den. 

Hiermede geven wij ken
nis van het overlijden van 
onze lieve man en zorg
zame vader, behuwd- en 
grootvader 

Georg Willem Alsbach 
op de leeftijd van 68 jaar. 

Apeldoorn: 
J. C. J. Alsbach— 

Becht 
Oegstgeest: 

E. J. J. Alsbach 
Utrecht: 

G. P. J. Alsbach 
M. B. Alsbach— 

van der Vegt 
Rutger, Corien en 
Machteld 

Apeldoorn, 12 juli 1969 
Soerenseweg 120 
De overledene is opge
baard in het rouwcen-
trum Canadalaan 9. Be
zoekuren dagelijks van 
15—17 uur en van 19—20 
uur. 

Thuis geen bezoek 
De crematie zal plaats
hebben op donderdag 17 
juli a.s. om 15.45 uur in 
het crematorium te Die
ren. Vertrek vanaf Soe
renseweg 120 om 15 uur. 

HffliWlKC 
Q woningen, huizen, eni. QQ^ 

Aangeboden bedrijf'srujjj 
parterre ± 200 m2 
bij nieuwe RAI 

in ruil voor grotere ruimte eveneens in Amsterri 
Amstelveen. 

Brieven onder no. 30340, Algemeen Handels^. 

HET GOOI HOEKVÏLLA 
Dir. te aanv. op rustige stand een goed 

HOEKVÏLLA 
te Naarden/Bussum. 

°ndm 

Voorz. van c.v., fl. tuin, garage en schuur. Rovai 
VRAAGPRIJS ƒ 118.750,—. yïUe 

Inl. makel. P. in 't Hout, Albrechtlaan 24 
Tel. 0 21 59 - 1 32 13. *' 

pivl 

IS 
'ƒ4.70 

3S\ 

T.h. voor 2 jaar vanaf 1 okt. 
a.s. 

grote, 
mooi gelegen 

pastorie 
gemeub., 20 km ten noorden 

van Groningen. 
Event. voor recreatie. 

f 400.— p.m. 
Tel. 05955 - 465. 

UITHOOR^ 

W. G. van der Upwich 
huidarts 

Fr. van Mierisstraat 101, 
Amsterdam, 

HERVAT DO. 17 JULI 
DE PRAKTIJK 

Dr. C. Middelhoven 
oogarts 

PRAKTIJK HERVAT. 

UITHOORN 
TE KOOP 

Herenhuis aan de Achterberg
laan — erker type — Ind. 
ruime woon- eetkamer, hal 
en keuken. Ie verd.: 3 slaapk., 
badkamer met ligbad. 2e 

, verd.: ruime zolderslaapkam. 
Vrije vestiging. 

KOOPSOM ƒ 69.500,— V.O.N. 

NOG ENKELE li-, 
HEP«# 

gelegen a.d. Achten. 
en omg 

Ind.: ruimt- Woon.f„ 
hal en keukm 

le verd.: 3 slaapkaL 
kamer met l® 

2e toilet, 
2e verd.: ruime zolc]„, 

KOOPSOMMEN1^, 

ABC Makelaardij 
Galerij 26, Amstpk 

Tel. 02964 - 1 84 45!"1 

na kantoort. 029S4 ' 
02963 - 18 09 

ABC Makelaardij NV 
Galerij 26. Amstelveen. 

Tel. 02964 - 1 84 45 — 1 50 51, 
na kantoort. 02964 - 5 11 46 „ 

of 02963 - 18 09. 

j Voor goed loodgieterswerk en 
• lokale gasverwarming: Fa. 

Frnrt F I IOOSTENDORP. Jac. van Cma C. J. Kropveld Lennepkade 141. tel. 020 -
| 180808 — 181750. Erk. gas- en 
I waterfitter. maag-darmarts 

PRAKTIJK HERV AT 

J. v. d. Meulen 
tandarts 

AFWEZIG 
TOT 11 AUGUSTUS. 

I Waarn.: telefoon 42 52 77. 

DRIEBERGEN, 
wijk, modern hoekhui! 
uitgevoerd, met -vrije ging, zonnig rondo® 
ruim uitzicht, voor.' 
tertuin, schuur. Ind".' 
hal met kast, toilet 
mer 36 m2 parketvw 
derne keuken met 
meubel, le et.: 2 gr 
parketvloeren, luxe k>i 
kl. slaapk., badk., iS 
toilet, wastafel, vastA. 
etage: gr. kamer, 
kl. kamer en gas-ct 
wasruimte. Koopprij.' 
stoffering ƒ 77.000, foii 
ge. ƒ 83.000 k.k, Event' 
aanvaardbaar. Tel 
5188. 

0 woningen, huizen, enz. gevraa 
400 m2 BEDRIJFSRUIMTE 

voor KANTOOR en SHOWROOM gezo 
in Amsterdam-Zuid of Amstelveen. 

Brieven onder no. 30341, Algemeen Handelsblad. 

NIJGH & VAN DITMAR N.V. 
gevestigd te 's-Gravenhage 

Met groot leedwezen vernamen wij het overlijden 
van onze oud-collega, de heer 

E. OTT 

op de leeftijd van 86 jaar. 
Degenen die hem gekend hebben zullen zich hem 
dankbaar blijven herinneren als een goed collega 
die voor hen een voorbeeld was van toewijding en 
werklust. 
Amsterdam, 11 juli 1969. 

Personeel 
N.V. Algemene Confectiehandel 
van C & A Brenninckmeyer. 

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden 
van de heer 

A N T O N  V E R R O E N  
oud-procuratiehouder onzer vennootschap, 

die gedurende ruim 50 jaar zijn beste krachten aan 
onze zaak heeft gewijd. 

Directie en personeel 
Nienhuys & Hesterman N.V. 

Amsterdam, 11 juli 1969 

Tot onze diepe droefheid overleed na een korte, 
hevige ziekte, toch nog onverwacht, mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en grootmoeder 
M A R I A  M A R G A R E T H A  K A P P E R — V A N  R E E D E N  
in de leeftijd van 63 jaar. 

S. Kapper 
R. Kapper 
C. Kapper—de Winter 
Carolien 
Marjolijn ' 
Th. Kapper 
J. C. Kapper—Wijmans 
Lilian 
Stefan. 

Amsterdam, 13 juli 1969. 
Amstelveenseweg 70. 
Gelegenheid tot condoleantiebezoek woensdagavond 
van 9 tot 10 uur in het gebouw van de Protestantse 
Coöperatieve Begrafenisvereniging P.C.B. u.a., Von
delstraat 101. De begrafenis zal plaatsvinden don
derdag 17 juli om 11 uur op de Nieuwe Oosterbe
graafplaats aan de Kruislaan. 

E n i g e  e n  a l g e m e n e  k e n n i s g e v i n g  

Ondergetekende deelt mede, 
dat bovengenoemde vennoot
schap over het boekjaar 1968 
16% dividend uitkeert. 
Dividendbewijs no. 8 van de 
door haar uitgegeven certifi
caten van aandelen Nijgh & 
van Ditmar N.V. is met in
gang van 15 juli 1969 betaal
baar met ƒ 120,— netto, zijnde 
ƒ 160,— minus ƒ 40,— divi
dendbelasting. 
bjj de Heren Pierson. Hel
dring & Pierson, bankiers te 
's-Gravenhage, Amsterdam 
en Rotterdam. 

A'.V. Administratiekantoor 
Nijdar 

's-Gravenhage, 11 juli 1969. 

HUIZEN in A'dam te koop 
gevr. tegen lijfrente. Woer-
dense Levensverz. Mij. I. v. 
Oldenbarneveltlaan 9, Weer
den. Tel. 03480 - 2G19. 

Euft Adriaan van Schouwen 
en Anna van Laere. echtelie
den, wonende te De Meern, 
gemeente Vleuten-De Meern. 
aan de Meentweg nr. 100, heb
ben aan de Arrondissements-
Rechtbank te Utrecht ver
zocht alsnog huwelijksvoor
waarden te mogen maken 
overeenkomstig het bij hun 
verzoekschrift overgelegde 
ontwerp. Op woensdag 30 juli 
1969 te 12.00 uur zullen ver
zoekers en hun schuldeisers 
gehoord worden ter i'.aad-
kamer van voormelde Recht- i 
bank in het Paleis van Justi-1 
tie aan de Hamburgerstraat 
nr. 28 te Utrecht. 
Utreclit, juli 1969 

Mr. C. L. Wiertnga 
advocaat en procureur, 
Maliesingel 56, Utrecht 
tel. 1 31 41 

Brieven op advertenfo ;1J 

naar ons oordeel n'- !! 

zake doende zijn 
niet doorgezond» ' 

diversen 
Voor al uw binnen en buiten schilderwerk. 
Specialiteit decoratieve muurafwerkingen. 

Schildersbedrijf DÜRIN1 

Mr. Schilders — Tel. 020 - 24 13 36. 

HUUR SCHRIJFMACHINES 
ƒ 18 per maand. ..SUCCES". 
PI. Parklaan 1, tol. 223S10. 

S. G. A. Lilliput plas-.ic s!.];-ie 
v. alle merken celstofluier's. 

Slaap zonder ANGST, A .".C. 
wekt telefonisch. Tel. '37238. 

FRIESE en STAANDE klok-
reparatie, sinds 1927. H. A 
v. d. Zee, El. Wolf!'s:ra-a Cl. 
tel. 183942. 

Voor le klas INTERIEUR
BETIMMERING. Telefoon 
020 - 240400. 

Wilt u les nemen? 
Plaatst een TREFFER 

f' 

li* 

10% »' 
10% •' 

2% «' 

1« 
(.50 
3.60 

10^5» 
12+10 
(5.50 
]b 
i 
10 

11+63' 
11+611 
> 
10 

» 
1+101 

jj-5»t. 
3.20 
5,50 

il „ 
10+2 B 
10—2 8' 
[110 

3204 

©______ s-te koop oprij. 
)ü+4« 
m» 
.-20 
-101 

Te koop voor tuinlied 
voll. aangel. 

luxe tuil 
10+10 

600 m2 met voll. ingej 
weekendhuisje 

aan de 
Prijs ƒ 9500 -

Tel. 020 - 73 17 36. na 1 

Te koop PERZISCH I 
PIJT, Fraaie Isa 
221x150. Advies deskaf 
verkrijgbaar. Faustdree 
Utrecht. Donderdag, ' 
6-10 uur. 

13.652 
f.652 

interieurverzorging 11.30 

Bij beschikking van de Ar-
rondissements-Rechtbank te 
Utrecht d.d. 8 juli 1969 is be
paald, dat het echtpaar F. J. 
van de Oudewetering-Pelster. 
wonende te Maarssen en de 
schuldeisers van verzoekers 
ter Raadkamer van voor
noemde Rechtbank, Hambur
gerstraat no. 28 te Utrecht, 
zullen worden gehoord op 
woensdag 6 augustus 1969 des 
voormiddags te 11.30 uur be
treffende het door verzoekers 
ingediend verzoek tot wijzi
ging van de tussen het echt
paar bestaande algehele ge
meenschap van goederen in 
die van huwelykse voorwaar
den. 

Mr. Th. E. E. van Schaik 
Domstraat 29, Utrecht 
Procureur 

Vakkund. rep. PERZ. Kleden 
v.a. ƒ 10,-. Tel. OiO - 734.V5. 

Bij beschikking van de Ar-
rondissements-Rechtbank te 
Utrecht d.d. 8 juli 1969 is be
paald, dat het echtpaar A. 
Dikkerboom-Stegerhoek, wo
nende te Maarssen en de 
schuldeisers van verzoekers 
ter Raadkamer van voor
noemde Rechtbank, Hambur
gerstraat no. 28 te Utrecht, 
zullen worden gehoord op 
woensdag 6 augustus 1969 des 
voormiddags te 11.45 uur be
treffende het door verzoekers 
ingediend verzoek tot wijzi
ging van de tussen het echt
paar bestaande algehele ge
meenschap van goederen in 
die van huwelijkse voorwaar
den. 

Mr. Th. E. E. van Schaik 
Domstraat 29, Utrecht. 
Procureur 

Grote partij coupons K.V.T.-TAPIJTl 
tot ± 10 mtr. 400 cm breed, gedessineerd, div. 

Off. verkoopprijs ƒ 235,— p.m. Bij Beem ƒ 139,75 p.m 
Alleen per coupon 

BEEM, Haarlemmerdijk 28—30, A'dai 

Elke dag VERKOOP van 9-5 
uur van nieuwe fabrieksmeu-
belen, o.a. huiskamers, slaap
kamers, clubs, kasten, 
bankstellen enz. HET VER
KOOPHUIS. Van Woustraat 
4-6, Amsterdam. 

0 vak.-adressen 
BUNGALOWS :n eigen lam' ! 
Vanaf 9 augustus. Recrc-a-
tie-centra NHK. 034.» - ÏÖ47. 

0 kunst en antiek 
Reparatie PERZ. TAP. Vakk. 
en billijk. R. A. G istke, 1 

10-
lettenstr. 12. Tel. 020 - £23*16. 

©muziekinstr., 
radio, TV enz. 

DE NIEUWE PHILIPS T.V. 
te huur met recht van koop. 
RESKA RADIO. Javastraat 
135-137. telefoon 50291. 

pers. oangeb. 
ECHTPAAR z.k. ,.20 jaar 
eigen bedrijf gehad" zkt. 
werkzaamh. als concierge of 
iets dergelijks. Behoeft niet 
intern te zijn. Man bekend 
met c.v. en ander voorkomend 
werk. Vrouw ook bekend met 
kantoorwerkzaamh. adm., ty
pen enz. Tel. 020 - 24 37 23. 

ADVERTENTIES 

JONGENSINTERNAAT BEEKMAN OCKELS, 
Hoogeveen 
Brinkstraat telef. 05280 - 33 82 — Postbus 34. 
Ons doel: Ontwikkeling tot zelfstandigheid. 
Ons systeem: individuele benadering. 
Zeer intensieve studiebegeleiding. 
Sport en ontspanning. 
Prospectus op aanvraag. ƒ6400,— p.j. 

Ĵ̂ ,1,NGCJBOUW 

0 pers. gevr 

Bóekhoudd 

gevraagd, 

voor enkele da^ 

in de week. 
Sollicitaties te richten" 

allaart-

KOENRAAD | 
experts. 

Herengracht 259, A® 
Tel. 23 64 58 - f 

•5i 
i-ö 
i+2; 
15.9 
18.9 
J 

>1 

Gefr. KOOKS rKR 
te A'dam. Tel. 72öï 

JONGEMAN. % age-ari!' 
dierenvriend zoekt v -
te in rustige omg. in 

risch milieu. Spoed. 
30339, Alg. Hbl. 

|M. 

I-T 

F I 

u 

I» 

©: 
CITROEN — 
Amstelveen. Tel. 

EYZlNGd 
02964" 

EUtmtMII II - TU. 2 3 7 942 

BELANGRIJKE VEILING 
o.a. WEGENS OPHEFFING ANTIEKHANDEL 

(2e gedeelte) 
Mechels buffet, bankstellen, Biedermeier e.a. eet-
hoeken, bureaux, stoelen, tuinbank, breistoelen, 
ridderfauteuiJ, serviestafels, kantelbedden, slaap
kamer, boekenkasten. 
MAHONIE BIEDERMEIER BANK, MAHONIE 
OVALE TAFELS, 4 MAHONIE EMPIRE FAU
TEUILS, MAHONIE ZILVERKAST. 
Bijzettafels, mimitafels, Franse fauteuils, eiken 
kist, staande klok, Friese staartklok, pendules, 
pendulestellen, Perz. kleedjes, tuinbeeldjes, boeken, 
bronzen e.a. beelden, koperen kandelaars, veel 
koperwerk, tin, Meissner beeldjes, porselein, 
kristal, glaswerk, goud, zilverwerk, waaiers, 
galanterieën. 
MODERNE en OUDE SCHILDERIJEN (o.a. 
L. Apol, W. Rip) etsen, gravures, tekeningen, etc. 
KIJKDAG: woensdag 16 juli 8.30—3.00 uur. 
VEILING: donderdag 17 juli 10.00 uur, vrijdag 
18 juli 10.00 uur. 
P. J. Seur, veilinghouder, v/h fa. Seur & Jansen, 
Elandsgracht 68, Amsterdam, telefoon 237942. 

N.S.U. Prinz 1965 Wet! 
dak. skaibekleding CJ 
banden met gara?1 ^.1 
& Dijt, Overtoom ™m ' 1 

verh., rijl 

AUTOVERHUUR. 
auto, auto's op Jaa

pPl) vef 
Geen investering. 
kering, geen ondern i 
etc. Vraagt offerte L 
Modern, Nassaukade 
tel. 386345, A'dam. 

ROYAL MËËf-P'J 
Linnaeuskaae ^ 

57666. Ford Cortinf '.jj • 
p.d. en 12 pet. BTW, l 

N.V 
GE. 

Hotel en manege ^ 
Oberfrick, (tussen . vrj 
Zürich gelegen) zoe 
delyk , 

serveerme'slf 

voor bar en restaur®oe j 
verdiensten, gere^f„e 
tfld, kost en inwoei » ^ 
hotel. Gelegenheid 
rijden. Indiensttre^jüeJ 
spoedig mogelijk. rfirsf.v 
Mettauer, Hotel 
CH-5264 OberfricK. 
land. 
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* 

NSDAG 
15 JULI NOTERINGEN IN ZEVEN TIJDVAKKEN 

Vorige koera Open.koer» le tape 2* tap* 

Amst. Rubber 
H.V.A.-Mjjen . 

HANDEL INDUSTRIE EN DIVERSEN 

56* 
72% 

55» 
73» 

3* tap* 

73% 

1* tap* 5* tap* 

72%-3 

Se tap* 

72% 

7* tap* 

72%-3 

{{+10% rt. 

yS> 8' ƒ<>•" 

PETROLEUM 

A K.U f 20 
Deli-Mij eert ƒ 75 
Heinekens Bel. en Beh 
Heinekens Bierbrouw. 
Hoogovens nrc f20 
K/A) (Kon Zout-Org) ƒ20 
Philips GL. UB. f 10 
Unilever eert, ƒ 20 

leh f25 
v. ƒ25 .. 

Dordt Petrol. Mtf 
Dordt Petr. pr 
Kon. Oil ƒ20 

J8% 
f7* 13% »t-

SCHEEPVAART EN LUCHTVAART 

Ö 

5 
14 

/ƒ7.-

11 
lff 
17 12 . H» 

10% "t. 
10% »'• 

2«4 «t-

Holl-Am. Lijn 
J.-Ch.-Faketvaart 
J.-(Jh.-Paketv. nrc . 

ƒ3.00 KLM. 
KLM div. 69/70 
K.N.SM N.B 
Ned. Stoomv. Mtf. ... 
Ommeren eert 
Rotterd. Lloyd 
Scheepv Unie, Ned. 

KZO (Kon. Zout-Org.) 
Philips Gl. G.B. f 25 ... 
Philips Gl. G.B. ƒ25 p. ... 

125.20 
61.70 
165.50 
165.30 
104.20 
112.10 
61.70 

105.10 

904 
904% 
169.40 

9S 
137% 
136% 
196.-

191.50 
108% 
105% 

212 
125% 

121 

14.20 
15.40 
3.08 

124.40 123.90-4.201 123.20*-3.70 123.-3.50 122.90*-3.- 123.--3.30 122.70-3.30 122.50-2.60 
61.30 61.50 61.40-1.70 

122.90*-3.-
61.10-1.40 

165.20 ——— _• 1 —— 
165.20 165.50-5.80 165.50 165.30-5.50 165.20 
103.- 103.- 102.30*-2.50 102.40 102.20-2.30 101.60-2.30 
140.50 140.80-1.20 140.60-2.-5 140.10*-40.50 140.30-40.50 140.30-40.60 140.50"-40.70 140.90-1.-
61.20 61.20-1.40 60.60-1.20 60.70-1.- 60.70-60.80 60.80-60.90 60.40*-60.90 60.30*-1.-5 
105.20 105—5.10 103.80* -4.80 104.30-4.50 104.30 103.90-4.20 104.-4.20 103.80*-4.10 

900 
897% 
167.80 

97 

138 
192-
186.50 
108% 
108% 
211% 

127 
120 

14.05 
15.10 
3.02 

167.80-8.30{ 

900 

167.80-8.20 

136% 

211*-2 

167.70-7.80 

137% 
191—2.-{ 

119*-9% 

89» 
595% 

167.60**7.80 

98 

190.-

119% *-205 

89» 

167.80-68.-S 167.60* -8.205 

190.-

108% 

210% 

119%*-20| 

183.-90.-5 

108* 

211 

15.10 
3.02 

900 
897% 

167.60**7.80 

98 

137% 
188.-8.50 

119% 

14.10 
15.10 
3.02 

AANDELEN 
Bank-, Kred 

Alg. Bk. Ned. 
AliEV nrc 

•.•HO Amfas Gr. c 
S,t. AMRO Bnk. 
2+10 it Stad Rott. c 
• BI Bank Assoc. 

'5 B.v.O.Z. 100 
Cultuurbnk. 
Delta c 

u E.Ned.Verz. t 
Gr.Ind.Crb. 

t !t. Gr.Ind.Crb. c 1 Kas-Assoc. 
Mendes G. 

(18 
ti.oO 
Ï3.60 

, Nat. Inv.bk. 
l+10st. Nat Ned. c 

N. Bankinst. 
Ned.Cred.b. b 
Ned.Lloyd c 
Ned. Middstb. 
Roh. Bwk. b 

„ Rott. Disc. cp 
X+J«t. Slavenburg 

•S+Jit. Slavenburg c 
Ver. Nillmii 

3) 
# 
11 •• 
j-5«t 
>3.20 
'5.50 

ItfO 

Verzek.we7.en 
v.k. en. 1 n. 

278 - 277.- 277.-
181.- 180.-
104.20 104.lOx 

58.-* 58.- -58.50 
775 765 765 

98.- 98.- 97.50 
320 316 317 

81 81% 81% 
387%* 
660% 
136% 135 
136 136 135 
120% 121b 
261 260x 

76% 76b 
1003 1000 999 

336 335 
171 170 170 
154.-b 148.-* 

106.20 106.40 106.40 
140b 
97b 
202 200 199 
202 200 

128.20 

Handel, Industrie, Diversen 

!ezo 

•3.20-

1 » i 
ndei 

ÏG 

108 

UW 
10 
10 

A c F 
-5s Albert Heijn 

A.H.mijO.G. 
A. K. Unie c 
Alg. Vr. Imp. 
Americ. Hot. 
Amstel Hot. 
A'd. G.verv. 
A'd.Droogd. 
A'd.Drgd.cp 
Amst.Rijtuig 
Aniem Electr. 
Aniem El. p« 
Aniem El. nb 

+4it. 
•H»t. 
t-20st, 

ion s+io »t. 

lngi 
sje 

365 25 
1.6525 

AniemE. nb c 
Arnh. Sch.b. 
Arnh.Sch.b. c 
Asselbergs 
Aut. Screw 
Aut.Ind.Rott. 
Aut.I.Rott. c 

, Ballast-Ned. 
Bammens Z. 
Banda Cred. 
Banda Cr. p 
Bat. Aann. 
Batava M. 
Batenburg 
Beek v. A. L. 
Beers' Zn. 
Befo b 
Begemann 
Bensdorp I. 
Bergh's & J. 
B. & J. 100 

211.80 
175.- 170.-X 167.-
122* 125* 125b 

126 - 122.40 
145b 150b 
370 
400 
130x 

74»/» 74% 74% 
74% 

1245 123 121 
69 b 

143%X 
68 

70 
122b 
104 107% 107% 
69b 69b 

87 78xd 
210b 210* 
207 207 

89.20 89.-* 
230 220 
1% 

ijL . 
477b 480* 482 
125 125 125 
178 
102x 101 
225 225 
130b 131 
117 115 
1505 150 150 
169 
156b 

3CH 

6.50 

ip.B. 

vro< 

A'<W 
21# 

ut. 
de 
ig 1 

'f , 
Hit LimUfl, 

B.&J.5J pet. p 
Bergoss 
Berkel Pat. 
Berkel Pat. c 
Bernet NV b 
Blijdst.100 nr< 
Blijdst. nrc 
Boeke Huid. 
Boer Drukk. 
Bols Lucas 
Borsumlj 
Borsumij c 
Braat Bouw. 
Brakke Grd. 
Bredero V.G. 

Bred.V.G. nrt 
Bredero V.B. 
Bred.V.G.nrc 
Bühr.-Tet. 
Bühr.-Tet. c 

• Buttinger 
> Bijenk. Beh. 
S Idem nrc 

Idem 6 pet. p 
ld. 6 pet. cp 
Calve Delft 
Calvé D. nrc 
Calvé Delft p 
Calvé D. cp 

67% 68% 68 
514 512 

157 156% 
161 160 
14414 

159 
162 
142 
65 

122* 
413 
180.50 
157% 
141 
248 

22b 
158 

157% 
450 
450 
552 
552 
S02 
557 
555% 
79 
78 

823 
700x 
130% 
1129 % 

60x 
120 120 
411* 
181.-

141% 
240 

447* 
447* 
550 546 
550 546 

5565 555% 
78% 
77% 

700 703 

—— 

68 6 Carp Garenf. 
67/8 20-J-5»t. Ctr. Suiker 
67/8 20+5st. Ctr. Suiker 
67/8 20-j-5st. Ctr. Suik. nrc 
67 9 Cham. Unie 

67 9 Cham. U. p 
ƒ 4.20+5s Cindu-K.&K. 

v.k. e.n. 
*4% 86% 

401 396 

l.n. 

68 2 Crane 
68 4 Crane p 
68 5+10 st. Cur. Hand.M. 
68 5+10 »t. Cur.Hand.nrc 
68 10 Daalderop b 
65/6 3+5 st. Dagra N V 
55 7 Deli-Atjeh 
67 4 Deli Drukk. 
68 f 6 Deli-M. op.n. 
67/8 ƒ 2+10 Dessaux T. 
67 8 Dikkers Co. 
68 17 Domus O.G. 
68 10 Dorp & Co. 
68 10 Dr.óv. Hout 
63 10 Dröge Wol 
68 32J+25 s DRU Kon.F. 
68 32$+25 s DRU c 
65 10 Duiker App. 

61 8 
68 21+8st. 
68 21 + 8st. 
67/8 10 
68 8 
68 15 
68 45 le ïiq 
67 17 
55 6 
618 8 
67 7 
67 7 
68 26+10st. 
68 26+10st. 
68 28 
68 30 
6708 10 
68 8 
68 8 

68 8 
68 f5.40 
68 ƒ 5.40 
68 6 
68 10 
68 10 
68 10 
68/9 6.4 
68 f 6.40 
68 6 
68 20 
68 20 
68 10 
68 10 
67/8 4.40+2 
68 7 
68 6 
68 6 

Edy Email 
Elsevier 
Elsevier c 
EMBA NV 
Enkes NV 
E.N.O.T. 
Entcom. 
Erdal Was 
Europa-Azië 
Europe Hot. 
Figee H.Mf. 
Figee c 
Fokker Kon. 
Fokker c 
Ford Ned. 
Furness 
Gazelle Rijw. 
Gelder Zon. 
Gelder Zon. c 

Gelder Zon. p 
Geld. Tielens 
Geld.Tiel.nrc 
Gelderm. Zn. 
Gerofabr. 
Gerofabr. nb 
Gero nb c 
Gerz.6pct. cp 
Geveke&Gr. c 
Giess.-Noord 
Gist-Broc. 
Gist-Broc. c 
Goudsmid E. 
Grasso M. 
Grinten Ch. 
Grofsmederij 
Gruyter cp 
Gruyter cp b 

114 
105.20 105.- 105-
77 78 
50 

129 
129 
128 
145 

86* 
150 

74.30b 
142.50 141.20 
100b 100 
S50x 
136* 136% 
114b 114 113% 
75* 74% 

430 432 
430 432 
78x 78 78 

64% 58%| 
515- 512.- 512-

514.50 511.50 
140 139% 139 
163 160 160 
208 208 

48% 43 
730 715 
13 %x 13 

175b 
190x 188x 
190 
480* 472 
485 477 
865* — 
97.30 96.-
137 135% 
140% 140 138 
140 139 139 

68 20 
68 8 
67 3 
67 14 

67 7 6 
68 14 
68 13 
68 ƒ 5+5% 

13 

474 

95-

68 f  5 20+10 
4 9  6 67/8 10 
68 F2+10st.: 
68 12 i 68 10+5 st. 
68 12 68 19 68 12 63/4 4 68 19 68 19 68 15 68 12 68/9 15 
65/6 10 
68 7 
67 f 1.20 
68 12 
68 5+5 st. 
68 20 
68 17 

67 22 +5 st. 
68 16 
68 16 

68 20 
68 10 
67/8 10 
68 16+10st. 

Hagemeijer 
Halberg M. 
Hatéma 
HattumBl.v. 
Hellingman 
Hero Cons. 
Heybroek 
Hoèk's M.Z. 
Holec NV 
H. Kattenb. 
Holl. Beton 
Holl. Beton c 
H. Melksuik. 
Homburg 
Hoogenb. S. 

Hoogenstr. C. 
Hooimeijer 
Indola 
IHC Holl. 
Industr. Mij 
Ind. Zutphen 
Ing.Bur.Bwn. 
I. Bur.-Kor.d. 
Tnterlas 
Internatio 
Internatio c 
T.C.M. N.V. 
Int.Gew.Bet. 
Inventum 
Jean Hevbr. 
Jongeneel 

137% 139 137% 
94.- 93.50 
94.10 
100% 100 
142x 
14 2x 
133 131* 
90b 92* 92b 
95§ 94 
100* 101 lOld 

106.20 104.50 104.10 
106.20 104.50 104.10 

113* 112 
138% 138% 138% 

270.- 270.-
94 9484 
74* 74% 

93x 93 

125.- 123.60 
47 46 

250% 
82.10 83.-
228b 330* 
198 200* 
131 130 
524% 519% 

128 125* 
59% 

81 - 78.50 78.50 
80.40 78.50 

205 20^ b 
18<2 180x 177x 
202% 204* 205* 

49 49 48 
90b 90* 90b 
21.-* 21.-* 

165% 165% § 
oio* 212* 
350 355b 358b 
248% 

238.50 232.-x 
330 325 
295 290 
292% 293 
233* 234* 
390 — 

122 121 — 
106 106% — 
255* 250 — 

68 20 
63 « 
68 10 

67/8 8 
67/8 6 
68 ƒ4 
67/8 15 
67/8 7.8 
65 8+5 st. 
68 9 
67/8 20+2st 

68 12 
68 12 
67 3 
68 10 
68 10 
68 8 
68 ƒ % 
68 20 
67 10 
67/8 10 
68 10 
67 6 
68 25+5% 
68 12 
56 6 
68 19+30st. 
67 8+2 st. 

Kemo Cors. 
Kemp.Begeer 
Kempkes M. 
Key Houth. 

Kev Houth. p 
Kléne Suik. 
Kloos Zonen 
Kluwer '67 
Kluwer '69 
Kondor Mij 
KFvhAdam 
K. N. Papier 
K. N. Text. c 
Korensch. 
Koudijs nrc 
Krasnap. 
Kon.V.Tapijt 
K.V.Tapijt p 
Kwatta Ch. 
Landré 
Leidse Wol 

Lindet.-Jac. 
Lindeteves c 
Lint's Beh. 
Lips&Gisp. c 
Lijempf 
LijmDelft nr* 
LijmDelft rb 
Macintosh 
Maintz Sc Co. 
Matubel 
Meelf.N.B c 
Meesbouw b 
Metaverpa b 
Meteoor Bet. 
Moluksche 
Mosa Pors. 
Mulders fab. 

v.k. e.n. l.n. 
225% 230 
106 
100 100 
238x 

96 
189 186 188 
162 162 
232.- 235.10 

232.- 232 -
292* 
66b 70 

171% 173 173 
51% 50% -

101§ 100* —-
102 102 102 
60.50 60.20 60.20 
201 

91% 
93 91 

129% 129% 
212 205* 202% 

148 
147% 
64 x —i— 

132 
180 

100 

201 
131 

289 

234% 

68 22 
68 6 , 
68 17 
68 15 
68 16 
68 11 
67 24+10st. 

68 20+20st. 
68 12 
68 15 
65 6 
68 25 
68 18 
68 18 
68 f349 
68 9 

65/6 12 
68 14+5st. 
68 14+5st. 
67 9 
66 7 
68 7 
68 8 
68 14 
67 6 
67 6 
68 ƒ 5 .20 
10+5st. 
10+5st. 
60 6 
60 6 
68 4 
6* 18 
68 f4.48 
68 'f 4.48 
67 10+4 st 

Müller nb 
Mülleröpct p 
Mijnb.k.W. c 
Naaiden Ch. 
Naeff Gebrs. 
Nedap N. Ap. 
Nederh. V. B. 
Nederhorst'69 
Nederhorst'6S 
N. Aann. Mij 
Ned. Bontw. 
N.D.U. c 
Ned. Exp.p. 
N. Huistelef. 
Ned. Kabel 
Ned. Kabel c 
N. Kabel wb 
N. Springnt. c 

Ned. Vlas Sp. 
Nelle 
Nelle c 
Netam b 
Nieaf Instr. 
Nieaf I. c 
Nierstrasz 
N.Eur. Hout 
N.Holl. Expl. 
N.H.Expl. cp 
Norit 
Nutricia 
Nutricia nrc 
Nvma 
Nyma nrc 
Nïjv. t. Cate 
Orens. & Kop. 
Overz. Gas 
Overz. G. nb 
Oving 

35 
84 

67 10+4 st. Oving c 
54 4 Padang P.C. 
68 240+4st. Pakhoed 
68 240+4st. Pakhoed c 
67 5 Palemb. Ind. 
60 10 Palthe 
68 11 Parkhotel 
68 4.50+10%T,hiljps 100 
68 2.10+2% ld. 6 pet. p 
68 4.50-M0%ïd. gb c 
68 2.10+2% Id.6pct. gb p 
68 6 Pietersen 
68 15+5st. Pont Houth. 
68 7.8+1 st. Pont Hout p 
62 2+4 st. Poorter b 
66 5 Porcel. Fles 
68 19 Proost & Br. 

300 
400 4005 4005 
396 396 
96% 98% 98% 
80* 81 
77 77 
78 76% 

134 
100b 
100b 
88.50 89.80 89.90 
341 345 
341 345 
50% 
35% 35 
85% 84 

216 213 
84.20 84.-
84.20 84.-
174 

176 168 
85 

95.20 95.-* 95.20 
95.20 95.-* 95.20 

69%b 69%*69%b 
64% 63 63 

275b 275b 
1M.-
41.70 
61.40 60.- 60.-

20.50 20.10 20.-
93 93 

169 168 168 
96% 96* 96 
98 99 

116b 
337 335x 

v.k. e.n. l.n. 

66 * Radem. Met. 126 123 
6S 12 Reesink&Co. 145 143 
68 25 Reeuwijk 297* 293 
67 9 Reineveld 90 90b 
67 9 Reineveld p 90 
67 flS Reineveld rb 200.- _ 
68 12 Reiss & Co. 160 ' 
67 11 Rhein.Kohl. 520b 520b 
68 20 Riva 230 231% 
66 20 Riva nrc. 225 
63 12 Rohte Jisk. 113 113 113 
68 27 Rommenh. 605x 600x ' 
68 14 Ruhaak Co. 190% 
68 13 R.-Schelde 115 115 
67/8 10 Sanders Beh. 159x 
65 50 st. Schev. Expl. 30.90 30.20 31.-* 
68 15 Schokbeton b 190 185 185 
68 15 Schokb. cb 194 189 

67/8 14 
67/8 f3 
68 12 
67/8 6 
68 5 

68 14 
68 14 
67/8 7 
67/8 10 
56 8 
66 5 
66 5 
68 4 
66 8 
66 6 
66 6 

54 10 
68 10 
68 18 
68 f21.50 
68 16 
68 9 
68 ƒ 4.30 
68 9 
68 7 
68 7 
68 19 
63 13 
66 6 
67/8 9 
68 f4.70 
68 ƒ 4.70 

Scholt. Cart. 
Scholt.-Hon. 
Schuitema 
Schupp. S. 
Schuttersv. 
Simon d.W. b 
S.deWit nrc b 
Simons' Emb. 
Smit Nijm. 
Soer. Dr.dok 
Stokv.5-1000 
Stokv. Zn. c 
Stsp. Twente 
Synres c 
Tab.ind.Phil. 
T.ind.Phil. p 

Tandj. Priok 
TechnBMar 
Techn. Unie 
Techn. U. wb 
Texoprint 
Texoprint p 
Thom. Drijv. 
Tilb. Waterl. 
Tricotbest 
Tricotbest c 
Tw. Kabel f. 
Ubbink-Davo 
Udenh. Steen 
Unikap 
Unilever 
Unilever c 

212 203 
63.50 63.10 

169 162 161 
123 

93 90 92 
225 22.3 .  . . .  
22' 225 
91 91 91 

106 107* 108* 
13 13% 
78% 76* 76% 
77 74% 75 
75 72% 

134* 132% 133 
62 62 

80x 

68 7  68 7  
68 6 
68 4 
68 4 
68 9 
68 9 67 6  
6.> 6 
67/8 12 
68 8 
G8 8 
67 6 
68 12 
68 12 
66/7 5 
68 3.60 ; 
67 f 1.40 
68 10 
68 10 
67/8 14 

Unil.7pct. cp 
1000 7pct. ccp 
1000 6pct. cp 
100 4pct. cp 
1000 4 pet. cp 
Utermöhlen 
Varossieau b 
Veen. St.sp. 
Veneco 
Veneta 
Ver. Glasfab. 
Ver.Glasf. nb 
Ver.H.Schev. 
Ver. Mach.f. 
VerMach.n.c. 
V. N. Kleerm. 

4st. V. N. TJitgev 
V.N.Uitgev.p 
Ver. Touwf. 
Ver. Touw. c 
Vettewinkel 

i 5 Vezelverw. 
\ 11 Vihamij 
l 11 Vihamij c 
» 5st. Vorstenl. C 
; 11 Vred. Rubb. 
. 11 Vred. Rubb. c 

20 VRG-Pap. gb 
78 8 Vries Ijzer 
i 10 Vulcnsoord 

7 Waveren G. 
» 20 Wereldhav. 
» 8 Wern. Beton 
t/3.60+5st Wessanen 
j/9 lo Wessem 

67/8 19+4st.Wester Suik. 

11% 
122 120% 
315 315 316 
307.-
221% 223 221 
100 100% 
69.- 69.- 68.-
143 138x 

1105 108x 
114 
340 

35% 35% 
94% 
91 90 %b 

125.30 
105.30 105.- 104.60 

1A2«g 
95 94% 
79% 79% 
53 52% 
55% 54% 

230 232 -TT— 
140 — 
140 
124 123 
205 
1P2 
139% ir,8 135% 

55% 55% 
104% lO.'i " 103 

1)8 % 
86 85x 

228.- 225x 
18.. is. 

154 
101 103 102 
245 

88% 87 
113 113 112% 
114 113% — 
66% 70 

140 
150 150 150 
545 540* 540* 
111 111% 
50% 51 51% 
60 59 59 

548 540 
106 106 

82.50 83.- 83 -
120b 120b 
340b 

STATEN INDUSTRIE 

v.k. e.n. l.n. 
'Ind. c 
ünl C. c 
m\f c 
°e,iuct. e 
frLud. c 
^•Pow.c 
Chem. c 
BJoadcp.c 
Can c 
uystal c 
Cyan. c 

Plioto 
'oielt. c 
towlt'69 
«ind. c 

ar:' -AT. 1 c 
iïOOfi 

'nB? ' hT'5c 
"• igopelc 

r?b0p
c
e5c 

- i^.c 
, ,c»n. C 

llNG' }•• Gas c 964 
5*'011 e 
ij. r. c 
frhf. c 
ü)9h- C 

ÏÏC 0 
r-c- c 

rfigj. 

54% 
54 
54% 
33% 
42% 
40% 
31% 
60% 
29% 
57% 
44% 
27% 

114 
31% 
47 
14 

53% 53% 
53 
53% 53% 
33% 
40% 40% 
40 40 
31% 31% 

13% 

v.k. l.n. 

Boeing C. c 
Briggs M. 1 c 
Briggs M.Sc 
Burl. Ind. c 
Burrough» c 
Canteen c 
Celanese c 
Cerro Corp. c 
Chadbourn c 
die*. Ohio c 
Chic. Milw. c 
Chic. M. cp 
Chrysler c 
Cit. Serv. 1 c 
Cit. Serv. 10 c 
Colgate-P. c 
Colt Ind. c 
Col. Gas S. c 
Comm. Ed. c 
Cong.Edis. c 
Cons.N.Gas c 
Cont. Can c 
Cont. Mot. c 
Cont. Oil c 
Cont. Tel. c 
Contr. Data c 
Corn. Prod. c 
Cub. Tel. cp 
Curtiss Wr. c 
Curt. Wr. A c 
Del.&Huds. c 
Del Monte c 
Dow Chem. c 
Du Pont 1 c 
Du Pont 10 c 
East.Air L. c 
Eastm.Kod. c 
ElPasoNat. c 
El Paso '69 c 
Equit. Gas c 
FamousArt. c 
Fed.Pac.El. c 
FNC Bank o 
Florida P c 
Fluor Corp. c 

37% 38% 38% 
33%x= = 

34% 35 
265b 270 

26% 27 27 
65% 62% 62% 
25% 24% 
13b 13 
62 V. 61% 61% 

31 

42% 

52% 52% 
47% 47% 

26% 26% 
1% 43% 

31% 31% 
28 V. 28 
69% 
19% 19% 
67% 66% 
24% 2.1% 23% 

149% 146% — 
36 36 

19% 18% 
34% 
53 
27% 27% 
69% 69% 69% 

137% 
136% 
20 

78% 77% 77% 
19% 
19%* 19% 19% 
35% -
29% 29% 29% 

25 
68% 68% 
47% 
35% 35% 

138 
137 
19 

25 

Ford M. 1 c 
Ford M. 10 c 
FruehaufC.c 
Gen.Am.Tr. c 
Gen. Cable c 
Gen. Cigar c 
Gen.Electr. c 
Gen. Foods c 
Gen. Mot. c 
Gen.Pub.U. c 
Gen.Teleph.c 
Gettv Oil 10 c 
Gillette c 
Gimhel Br c 
Goodyear c 
Graee&Co. c 
Gr. North. c 
Greyhound c 
Gulf Oil c 
Heller&Cv. c 
Hilton Hot. c 
Illinois C.I. c 
Int.Bus.M. c 
I.Flavors c 
Int. Harv. c 
Int. Paper c 
Int. Silver c 
ITT c 
Jones A L. c 
KansaaP L. a 
Kenn.Copp.c 
Kroger c 
Lanvin c 
Lehigh C. c 
Libby McN. c 
I.ing-Temco 
I.ing-Temro 
I.ing-Temco f 
IJtton Ind. c 
Lockh. Air. c 
Lone Star c 
Lsv. Nashv. c 
Marshall F. c 
Martin Mar. c 
May Dep.S. c 

v.k. 
51% 

e.n. 

45 

l.n. 

44% 
37 37 37 

36% 
23 22% 
22% 21», 
90% 89% 89% 
84% 81 81 

76% 75% 75% 
26% 

37 36% 
68 67% «7% 

48 46 
41% 41% 41% 
61 61 

33% 
48 

33% 

20$ 
40% 

58 
"I 53% 

350 
50% 
31% 
35% 
24% 
54% 
25% JÏ8 
36 & 
34% 
6%b 
11% 
51%' 
41% 
70 
45% 
28% 
22 
87 
53 
22% 
34% 

c 78% 77 
C.cp 155 è; ^ ™ 

•scfifM „ 13 13 

W'c 2% 38 % 39 
01® 20 % 19% 

i8% i8% 
4N»:c 26 
^;C l2^ — 37 36% 

173/i 18% 
, <1? 12? 117 . y. !y.c> < F" < 31 31 

11 v ja r 19 18' s 
1.30* 1.30* 

'""",6 V^b 5'80" 5-98* 
s t j 2 6 %  2 5 %  

Mijnbouw en Petroleum 
Bengkalis 4% 
Billit. le rub. 906 
Billit. 2e rub. 163.50163.80 
Boet. Mijnb. 4%b 
Domaniale 175 
Dordtsche c 907 902 
Dordtsche cp 964 891 
Gaboes Petr. 5%b—--
Kon. Petr. 1 170.- 167.20 
Kon. Petr. 1 c 169.50 
Kon. Petr. 5 C172.30 
Maxw. P. H. 173. 
Moeara En. 2455 2400 
Moeara En. c 1270 - 1255.-
Moeara opr. 40750b40000. 
Moeara c opr.4150.b 
ld. 1 winstb. 4250.- 4200.-
Id. 4 winstb. 4450.b 4200.-
Id.c 1/20 4 wb 885.- 875 -
Sarakreek 15%b 15% 
Singkep Tin 385 380 

Scheepvaart-Mijen 
Hillegersberg 285b 
Holl.Am L c 95% 
Houtvaart 205 
KNSMnbc 110 
Nederl.St.v. cl07% 
Ommeren nrc 214 % 
Oostzee St.v. 106% 107 
Rott. Lloyd c 128% 
Scheepv.Un.c 118% 
Wijklijn St.v. 163b 

1»% 19% 

18% 18% 
56 
50% 50% 

350 

31 31 
35% 35% 
24b 
53% 53% 
25 25% 
20 
40 
35% 35% 
33% 33% 
6%b 

11% 

40 
71 

29 
22 22 

52 V4 
22 22 
33% 33% 

MCA Inc. 5 c 
McDonnell 
Merck&Co. c 
Minnesota c 
Mobil Oil c 
Monsanto c 
Montg. W. c 
Nat.Biscuit c 
Nat. Can c 
Nat. Cash c 
Nat. Dairy c 
Nat. Distill. c 
Nat.FuelG. c 
Nat. Gyps. c 
Nat. Lead c 
Nat. Steel c 
Nat. Tea c 
Niagara M. c 
Norf. & W. c 
N.A.Philips c 
Nth.Am.Av.c 
N. 111. Gas c 
North Pac. c 
Occidental c 
Olin M. Ch. c 
Pac.GasEl. c 
Pac. Light c 
Penn Centr. 
Peopl. Gas c 
Pepsico c 
Ph.-Dodge c 
Phil.Morris e 
Phillips P. c 
Polaroid c 
Pr. Gamble c 
PublicServ. c 
Quaker O. c 
Radio Corp. o 
Rep. Steel c 
Rev.Copper c 
Rexall Dr. c 
Reynolds c 
Sears Roeb. c 
Shell Oil c 
Sinclair Oil c 
South. Cy. c 

Wyers 
Wyers c 
Wijk & lier. 
Zaalberg: 

159 
156% 
76b 
84 b 

157 
155% 

81 § 
8Fx 

155 
154% 

v.k. e.n. l.n. 
Sout.N.Gas c 42% .  . .  

South. Pac. a 4C% —i— 
South. Pac. c 35% 33% 33% 
South. Rw. a 62 -

South. Rw. c 46% 45% 
Spervry R. c 52% *1% 51% 
Stand.Br. 5 c 44% 44 

54% 
40 40 
39% 
27 
46 
38% 
«3% «*% 
62^ 82% 

26% 

Stand.Br. 10 c 
St. Oil Cal. c 
St. Oil NJ 4 c 
St. Oil NJ 10 ( 
SterlingDr. c 
Stud-Worth.c 
St.-Worth. cp 
Sunrav DX c 
Swift c 
Tandy C. c 
Texaco c 
Texas I. c 
Texas Util. c 
Thompson c 
Tidewater c 
Tidewater 10 
Toledo Ed. c 
Tr.america c 
Un. Carb. c 
Un. Electr. c 
Un. Pac.Rr. c 
Un.Pac.Rr. p 
Un.Pac.Rr.cp 
Uniroyal c 
Un. Aircr. c 
Un.Air Lin. c 
Unit. Fruit c 
Un. St. Lin. c 
U.S.Steel 1 c 
U.S.Steel 10 c 
Wallace T. c 
Warner-L. c 
West. Banc. c 
West. IT. T. c 
Westingh c 
Wilson Co. c 
Woolworth c 
Wrigley c 

44% 
65% 
80% 
75% 
35 

39x 
28 
44 
26% 
94% 
77 

117% 5n 
100% 
110% 

31% 
29% 
43 
19% 

44% 
65% 

75% 

39% 

43% 
25% 
93% 
75% 

113% 
52 

30% 

42% 
19% 

43% 43% 
5% 
7% 8 

25 %b 25 %b 
56% 56% 
35 34% 
48 47% 
33 %x 
43% 
41% 40% 
41 
62 
39 38% 
47% 45% 
59% 58% 
48 
36% 36 

114% 

43% 

«3% 

30% 
27Ï 
42% 
19% 

43% 

40% 

38% 
45% 
58% 

36 

Zeeland St.v. 13» 
Zeevaart Mij. 99x 

165b 
134% 
100 

Depotfractiebewijzen 
Omniuml/lOO 596,-b 
0mnlum5/100 2fW0.-b 
Omn. obl. a 200.-b 
Omn. obl. b 183.-
Rub.Mii.1/100 14.-
Z-A Goudm.c 240 - 235.-

Partioipatiebewijzen 

AlgFondsl/10 125- 124.50 
Alg. Fonds i 612.50610.-
Alg. Fonds 1 1225.-1220.-
Amer.tifty 952.- 945.-
AmericaF.1-5 223 - 220.-
Converto 1/5 186.- 186. -
Converto 1 01J5.- 915-
Golciminesl/5 124.- 123.60 
Goldmines 1 620.- 618.-

HBB Bel. 1/5 170.- 170.-
HBB Bel. 1-2 850.- 850.-
Holl.Fund 1/5 126.20125.40 
Holl. Fund 1 626.- 622 -
Holl. Fund 106260 - 6220 -
Interbonds 620 - S20-
Intergas 1 
Intergas. 5 
Goldtrust 
Rente-Fds. 
W. energie 

82.- 81.50 
415- 411.-

405.-* 410.-
767 767 

287. 

Zond. nnog. hypetheak 
Vastg Ned. 487.- 495.-b 

Met mog. hypotheak 
Binn.1. V. G. 111.- 111.-
Breevast 94.-x 92.-x 

Aandelen In 
Beleggingtmljen 

Amst.Bel.Mij 145.50 144.50 
Dutch Int. F. 165 - 162.50 
Eng.-H. le p 
Eng.-H. 2e p 
Hambro 
IKA 
Interunie 
Interwaard. 
Mijbeb 
Nefo 
Obam b 
Protector 
Robeco 
Rolinco 
RolincoBèc 
Uni-Invest 

138.-
200.-

68 
62 
138.-

200.50 
192.-

120 
628 622 

91.- 90.-
460.- 460.-
145.- 142.-

242.50 240.-
215.- 213.10 
79%b79%b 
56.-x S5.50 

UnitasBel.mij523.- 515.-
Utilico 119.x lis.* 
Wabo Bel. 226 
NEDERL. ANTILLEN 
Int.Elec. C. c 18% 18% 
Pacifice Seab 19tï 19% 
DUITSLAND 
Adiropa 1 49.-b 

245.-b 
490.-b 
324.- 324.-
320.- 316-
52.- 51.50 

523.-

Adiropa 5 
Adiropa 10 
Atlanticf. 10 
Concentra 10 
Eur.fonds 1 
Eur.fonds 10 
Fondak 1 10 
Fondis 1-10 
Fondra 1-10 
Tresora 10 
Unlfonds 5 
Unlfond» 20 
ENGELAND 
Trust of Bnk 350.-
Tr. of Bnk 2 #20.-
FRANKRIJK 
Fr»nce-Inv. 87.-• 
LUXEMBURG 
Eurlnvest 1 64.- 64-
Eurinvest 5 320.- 320.-
Eurinvest 25 l«t0.-1600.-
Eurunion 1 120.1(128.50 
Eurunion 10 109H.-1285.-
FinanceU. 10 4,11- 411.-
Interitalia 10 470 - 470 -
U.S. Inv. F. c 12% 12%d 
Valeurop 1 73.20 72.40 
Valeurop 10 732.- 724.-
Valeurop 25 1830 -1810.-
ZW1TSERLAND 
Univers F. 1 ÏOO.- 10.0 -x 
Univers F. 101000.- 1000.x 

1» 

ZUID-A FR1KA 
Am.-S.-Afr.c 32% 
AUSTRALIfi 
I.P.C.Austr.c 
CANADA 
Can.Inv.F c 
Canafund c 
Nat. Res. c 
VERENIGDE 
Abacus F. c 
Blue Ridge c 
Boston F. 
ChanninrG c 
ChanningS c 
Chem. F. c 
Colonlal G. c 
Divers. Tr. c 
Dreyfus c 
Drevfus 10 c 
Fidelity F. c 
Fldellt'y C. c 
Fidelity Tr. c 
Invest.Mut. c 
Japan F. c 
Lehman C. c 
Madlson F. c 
Manhatt.F. c 
Mass. Inv. c 
Oppenheimer 
Philad.F. c 
Steadman c 
TechnologvF. 
Unit. Corp. c 
Valur I.ine c 
Wellington c 

51 

86ö.- S«0.-

4%b 4%b 
56% 56% 
8% 8 % 
STATEN 

ia"" 
9 'A 
754 £ 

17»* 
7% 7% 

15 
14% 
14% 

SFT 
27% 

9% 
»3% 
22% 
27% 
8 

15% 
8% 

16x 
5% 5% 
.'(%§ 9 

11% 
'.)% 9% 

12% 

14% 
14% 
18 %d 
13 

32 
22% 
27 %d 

7% 
15% 

8% 

OBLIGATIES 
Converteerbare 

A B N. 6è 135 
AKU '69 4| 97% 
AMRO '69 54 99* 
Arch 4J % 
Bammens 6è 102b 
B. v. O. Z. 7 105% 
Bergh.Pap.4i 95 b 
Bergoss 6| 114% 
Berkel Pat. 5 90% 
Bols Lucas 63115 
Borsumij 3] 91% 
Br.-Oranieb.7 99*/« 
Dr.O.Hout 45 83% 
Gelder Zn. 4| 85 
Gsveke 6J 104 
Grasso 52 83 
Hatéma 5i 121% 
Hoek's M. 5| 1-06 
Homburg 6* &4x 
Hoogovens 5} 92 
Hooimeijer 5 93%b 
Indola 5| 78&< 
Indola 5-51 «J% 
Interlas bi 9^ 
Inventum 5 78x 
K. en Beg. 4J 9Cx 
KFvhAdam 5 71b 
KLM '68 5% 9H 
Koudijs 4i ^2% 
KZO 4 'i 9il§ 
Lips&Gisp. 5 7®% 

134% 
• 97%' 

99% • 

102 b 
104% 
95 

90% 
115 

91 % 
99% 
83%* 
84% 

104 
83 

Lijm Delft 4* 76 
Meelf.N.B. 6i »1% 
Meesbouw 4J T9x 
Meteoor B. 551P2x 
Nederhorst 5 96 
NDU 64 
Ommeren 5i 
Philips 4J 
Pietersen 5i 
Pont Hout 55 

135 
llil 
105* 
92b 
«7% 

76 
91 
79x 

102 
94 %x 

lil 
»Ü5%5 
92b 
87% 

Proost&Br.4S 11901 
Rolinco A 64 79%b 80 
Rolinco B 64 S4% 84% 
Ruhaak Co. 4125 
Schok bet. 34 132 
Schuitema 4J 84% 
Smit Nijnn. 6 80b 
Stokvis Z. 4ï Sl% 
Thom. Dr. 44 93% 
Tilb.Wat.1. 54 86% 
Veen.St.sp.55 100b 
Ver. Glas 7 115% 
Ver. Mach. 64 92 
Vettewink. 64 105 
Vihamij 6 83 
Wyers '66 6i 85% 
Zeven Prov. 4650 

80* 
81% 
93% 
86% 

91 
104* 
83 
85% 

Bank-, Krediet
en Verzekeringswezen 
ABN sb'70 1 22 ft 122 ?„ 
ABN sb '71 116% 115% 
ABN sb '72 109% 109% 
ABN sp.68/72 107 107 
Alg.Mii bel. 5 1 %b 
Alg.My bel.44 %x 
AMRO B. sb 115b 115b 
Auto Fin. 6 
Auto Fin. 5 
Auto Fin. 4J 
Avista '60 5 
Avista '56 44' 
Avista '55 4 
BvdBouwn. 6 
BvdBouwn. 5 76x 
BNG '52 10 108 
BNG '69 74 98% 
BNG'66 7 94% 
BNG '66 II 7 93 
BNG '66 III 7 
BNG '66 IV 7 
BNG '69 7 
BNG'67I-II 63 90% 
BNG68I-II 6ï 90% 
BNG'66 64 
BNG '67 64 
BNG '67 II 64 
BNG '67III 64 
BNG '68 64 
BNG '68 II 64 
BNG '68III 64 
BNG '66 6i 

77 
68b 
83b 
84 
84% 
84% 
76x 

93% 
93% 
93% 

90% 
88% 
•88% 
88% 
88% 
88% 
88% 
88Ü 
8fi% 
87 
87% 
87% 
87 
85% 
86% 
85% 
85% 
84% 
86% 
«2% 
•82% 
82% 
82% 
81% 

77 
69 
83b 

75%x 

98% 
94% 
93'.i, 
93", 
93'/» 
93% 
90% 
90% 
90% 

Ned. 1000'67 6J 
Ned.1000 '67 6 
Ned.lOUO'65 52 
N.1000X511 52 
Ned. 1000 r,4 5i 
N.1IIOO'6411 5} 
Ned.1000 '64 5 
Ned.lOOO'f» 44 
Ned.1000'59 44 
Ned.1000*60 44 
N.IOOO'ROII 44 
Ned.1000'63 44 
Ned.lOOO'64 44 
N.10.000 '64 44 
Ned.1000'59 4J 
Ned.1000*60 4i 
Ned. 1000 61 4} 
Ned. 1000*63 4J 
N. 10011*6311 41 
Ned.1000 '61 4 
Ned.llUtO '62 4 
Ned. 100(1*53 32 
N. grootb 34 
N. St.1. *47 34 
Ned.lOOO'51 .14 
N1000*53I-1134 
Ned.1(100*56 34 
Nerl.1000'48 3J 
N.belegg c. 3J 
N1000'50I-II3J 
NinOO*54I-II3i 
Ned. 1000'55 3J 
N.1000'55II 34 
N. grootb. 3 
Ned. 101(0 '37 3 
Ned .gr. b.'46 3 
Ndoll.lng'47 3 
Nbel.c.1000 22 
N.ld.10.000 2= 
N. grootb. 24 
N.-Ind. '35 34 
N.-T. '37 A 3 
N.ins.gb.'46 3 

88 M 
88i,4 
87% 
87% 
87% 
88% 
86% 
87 
87% 
86% 86% 

^86% 

86% 
85% 
85 A 
84 

82% 
82% 
f* 
81% 

80% 80% 
7'i 77 V. 

81% 
75% 
74% 
75 

88% 
75% 
80 
79 ft 
73% 
73 
74 
81% 
77 

81% 
75 tA 
74% 
74 
74 
82% 
88% 
79% 

73 
72% 

75% 
68 
68 ft 
G8A 
79 b 

183b .182 

114 
116 
115b 
Mll 

BNG *67 6i 
BNG 100 6 
BNG 500 6 
BNG *65 6 
BNG '65 II « 
BNG '58 52 
BNG '64 55 
BNK *65 52 
BNG '65 II 52 
BNG '65 54 
BNG '58 54 
BNG '64 5» 
BNG '65 5i 
BNG *58 5 
BNG '64 5 
BNG '64 II 5 
BNG58I-III42 
BNG '59 II 44 
BNG 601-1144 
BNG62I-III44 
BNG'63 IV 44 
BNG 40-j. 4J 
ENG40j.II41 75 
P.NG30I-III44 83 
BNG '52 41 
BNG'56I-II4i 
BNG '60 44 
BNG '61 44 
BNG '63 44 
BNO*63 2-3 44 
BNG '61 4 
BNG '47 34 
BNG '54 34 
BNG *54/55 34 78% 
BNG '55 II 34 68% 
BNG '56 34 
BNG '54 34 
BNG'54 2-3 34 
BNG'54 IV 34 
BNG '55 34 
BNG rsb '52 
BNG 1 rsb '57 176% 176% 
BNG 5 rsb '57177% 177% 
BNG 1 rsb '58 149x 149x 
BNGlOrsb '58 149x 149x 
BNG rslV59 B147% 147%b 
BNG rsb'59 C 139 139b 
BNG rsb'59 D 134x 134x 
BNG rsb'59 E 123b 123b 
BNG rsb *62 120 120 
BNGrsb'6211 120% 120% 
BNOrsh*62III114%xll4%» 
BNG rsb '64 119% 119 
BNG rsb '65 114%. 
RNC rsb '66 115% 
BNOrsb'6611 lt5b 
BNGrsb'66111 lilil 
BNGrsb '67 106%bl06% 
BNGrsb'6711 104% 104% 
BNOrsb'67TIT 100 99% 
P.NGrsb'67IV 100%*1(X» %b 
BNGrsb '67 V 100 100b 
BNC!rsh'67VT 97% 97 
BNG rsp '68 1100% 100% 
BNG rsp'68TI 97b 97b 
BNGrsp'68Iir as 97% 
BNGrsp'68IV 10'x 9öx 
BNG rsp'68V 05x 94 %x 
BvOZ '64 54 
BvOZ wb AA 
BvOZ wb AB 
BEC Fin. 7 
Exp.-F. '66 74 
Exp.-F. '58 54 
Exp.-F. '58 54 
Exp.-F. '57 5 
F.xp-F'581-115 93% 
Fr.-Holl.B. 54 83 82b 
Fr.-Holl.B. 34 701» 70b 
Gem. Adm. 34 71 71b 
Gem.-Cred. 3 74 
Gr.Ind.C.B.74 9«%x 96* 
GrI.CB.'68 74 03%b 94b 
Gr.Ind.r.B.55 
Gr.Ind.C.B.54 
GrI.C B.'64 54 
Gr.I.C.B.*52 5 
Gr.I.C.B.'S» 5 
GrI.C.B.'63 45 72%x72%x 
GrI.C B.'53 44 81x Slx 
GrI.C.B.'56 44 S^b 8flb 
Gr.I.C.B.'54 4 80b 80b 
GrI.C.B.'55 32 73%5 73 
GrI.C.B.'56 32 88%x 8K%x 
HABA '55 4» 79 79 
HABA '56 44 78x 78x 
IKA w.o. 107% 107% 
MaVic '56 44 T7%b 
Mavic '55 4 74 %b 
Mlddell.Cr. 44 !M%b 94% 
N.Bk.M.K. 7 M% 99 
N.Bk.M.K. 6J 96b 95% 
N.Bk.M.K 64 
N.Bk.M.K 52 
Nat. Borg 42 
Nat. Borg 4 
N. Crb. St. 34 
Nat.Inv.Bk74 97 
Nat.Inv.b. 52 88% 
Nat.Inv.b. 42 
Ned. B.inst. 5 
Ned. B.inst. 4 
N. Ontw.b. 7 
N. Ontw.b. # 
Nemafi 44 
Rijnl.Disc.B.! 
Voorsch.b. 5 
Voorsch.b. 44 

78 78 
56.50 5(7.-

140.-bil40.-b 
ft»% 
Mb 99b 
,96% ft6»,i 
64% 
94%' 

74% 
73 
73x 
87b 
75b 

74% 
73 
73 
87b 
75b 

95% 
88% 
87 
68 
70 

95 
88% 

82 82 
78 
70% 
93 
83 %b 83 
94b 
82 
80 
79 

Premieleningen 
Alkm. *56 24 63% 63 
A'dC.-A.100 3 1?G8 
Idem 1000 3 l«2b -—• 
A'd.Wb.100 24 66H 66 
Idem 1000 24 62% 
rdem •56 24 
ld. '56 II 24 
ld. '56 III 24 
Idem '59 24 
Breda '54 24 
Dordr. '56 24 
F.indh. 100 2» 
Eindh 1000 24 64 
Ensch. 100 24 62% 
Ensch 1000 24 C2b 
's-Orav.'52 24 71A 
's-Grav. II 24 
Roode Kr. 24 
R'dam 24 
R'dam II 24 
R'dam '57 24 
Utr. G. 100 24 
Utr. G. 1000 23 86 
Z -Holl. '57 24 72%x 73b 
Z.-Holl.'59 24 72% 72* 

86% 
86 A 
86,', 
86rtr 
84 ft 
83% 
81 
83% 
80% 
82% 
78% 
77% 
94 li 
94%« 
81% 
77% 
77 b 
76 

BS 

51 • 
68%? 
89% 
80% 
77% 
67% 
63% 
68% 
70 
69% 
77% 
43x 
81% 
8014 

87b 
99 
99 VA 
36% 
97 b 
91 
83%x-

86% 
85% 
86 8 
86 ,V 
84 
83 iü 

«IS 
80H 
8218 
T8% 
77U 
941J 

81 
77% 
7615 
76* 
76 ft 
79% 
75% 
72% 

68,/ 
89», 
80% 
11 h 
67% 

68% 

68% 

81% 
80% 
87% b 

»0% 

Bank-, Krediet
en Verzekeringewezen 

BNG 1000 6 91 91 
BNG '58/59 44 79 % 79% 
BNG 1-2-3 44 82,82% 
BNG 3-4-5 44 81 80% 

OBLIGATIES 
Staatsleningen 

NEDERLAND 
Ned.100 '69 74 102% 102% 

K.Zout-Ketj.6 90 % 90% 
Limb.Stkm.34 94b 94b 
Llndet.Jac. 5 82%b 82%b 
Meelf. N B.34 92b 92b 
Mulder '63 5 83 83 
Nat.Grb.'56 5 85 84x 
Nat.Grb.*59 42 80* 80%* 
Nat.Grb.'61 4{ 76% 76%' 
Nat.Grb.'63 4J 75 75* 
Nat.Grb.'61 44 75% 74%« 
Nat.Grb.'43 34 60* 60b 
Nat. Grb.'46 3 65x 64x 
NGasun'6!l 74 98» 98% 
N. Gasunie 7J 9S , 9^», 
N. Gasunie 64 90% 90% 
N.Gaaun.68 64 88% 88» 
N. Gasunie 53 89% 89% 
N. Staatsm.64 88% 88% 
N.Eur. Hth. 4 82b 82b 
Nyma 4 58 58% 
Overz. Gas 54 86%b 97b 

93% 
96% 
78b 
92% 
89% 

Pakhoed 7 
P .  *  C .  l i  
Philips $'51 4 
Philips '48 34 
P KG KIM '57 6 
PKGKM '58 5 4 84% 
P KG FM '58 5 81 x 
PKGFM1-3 44 94% 
PKGUS '57 6 
I'GKM '57 6 
PGKM 64 6 

98% 
91 
87% 
81% 
Slx 

87,»., 
91% 
82% 
83% 
80% 
94% 

Ned. 100'66 7 95% 
Nd.100 '66 II 7 95% 
Ned. 100 69 7 95'2 
Ned. 100 '66 6i 87% 
Ned. 100 '67 6J 85 
Ned. 100 67 6 83» 
Ned. 100 '64 5} 82,", 
Nd.100'6411 54 82% 

95 
95 
95 
87% 
85% 
83% 
82% 
82 A 
82 , 
76 ft 
80 ft 
75 ft 
73% 
67% 
67% 

77x 

PGKM 59 4J 
PGIOM 62 4 
Pr.N.Br.1-2 44 95 
Reinevetd 74 93x 
Rott.R.Pijp 64 
Rutt.R Pijp 5J 
Rott.R.Pijp 45 
Schiphol 6 
Scholt.Hon.54 
Scholt Hon.41 

Scholt Hon.44 92x 
Scholt.II.63 44 92 
Scholt.Hon.Si 83% 
Unilever 6 87% 
Ver. Glasf. 5 84 
Ver Glasf. 34 98b 
Ver. Mach. 7J 89% 
Ver Mach'58 5 87% 
Ver.Mach'62 5 83 
Vries 500 5 80 
Vries Ijzer 5 
VromenPap. 6 
Werf Gusto44 
WiltonF.B. 34 
IJsselcentr. 5 

79x 
95% 
95 
88% 

86x 

Ned. 100'58 44 82 . 
Ned. 100 63 4* 76", 
Ned. 100'59 44 80% 
Ned. 100 '61 44 75% 
Ned. 100 '62 4 73% 
Ned 100'47 34 67:1; 
Ned. 500'47 34 67% 
Ned. 10O'37 3 78x 
Ned. 500 '37 3 81 %b 81 %b 
Ned.$100 '47 3 81b 87b 
Ned.$500 '47 3 85% 87b 
NEDERL. ANTILLEN 
Nd.Ant.'67 64 S8 88 
Ned. Ant. '60 5 84 % 84 
Nd. Ant.'59 44 86% 86% 
Nd. Ant.'62 44 79% 79% 
Prov. en Gem. leninaen 

9.3% 
97 
78% 
92% 
89% 
84% 
80x 
94% 
98% 
91 
87% 
80% 
80* 
95 
93x 
88 
»1% 
82% 
83% 
86% 
94% 
91 x 
92 
83% 
87 
84 
98b 
88% 
87 b 
83 
81b 
77% 
95% 
95 
88 
86x 
84 
97 

Amersf. 1-344 81% 

62% 
79% 
80 
64%* 
et 
62% 
62% 

73% 
67 
71* 
71 A 
71% 
95% 

62 %b 
79% 
89 
64* 
68% 
61A 
64 

71% 
73% 

72 
71% 
72* 
«5% 

Luchtvaart 
B3x • 92 

78x 

71b 
.96 
83 
91% 
78 

Scheep- en 
KLM '68 7 
KLM 5 
KLM 20 ). 4| 
KLM '62 44 
Tankvaart 4J 

ACTIEVE 
OBLIGATIES 

Staatsleningen 
Ned.1000'69 74 100% 100% 
Ned.1000 '66 7 95ft 95% 
N.1000 '66 II 7 95ft 95 
Ned. 1000 69 7 95 ft 95% 
Ned. 1000'68 64 89 ft 89% 
N.1000'6811 64 89 A 8S% 
N.1000'68III6' 8»A 88% 
N.1000*681 V6'. 89A, 88% 
Ned.1000'66 64 89% &9>4 

A'dam 47 34 86 
Apeld. '52 44 77% 
Apeld. '52 4 77 
Breda '52 4 76% 
Delft '56 44 73% 
Devent. 1-2 44 81 % 
Dord. 1-24J 81% 
Ede'52 2e 44 81 % 
Eindh. '52 44 81% 
Eindh. 2-3 44 80% 
Emmen 2e 4 4 8'i % 
Gelderl.'5*2 44 82% 
Geld.'52 2e 45 81% 
Geld.'52 3e 44 77% 
Geldrop 3e 4} 77% 
Gorlnchem 44 82 
Gouda'52 2e44 82% 
Gouda'60 44 83% 
's-Grav. 53 4 J 75% 
Gron '52 3e 4J 81 
GronG.56 4» 79 
Gron. G. '51 4 76 
Haarl.'56 2e44 73% 
Haarlem '51 4 87 
Heerlen 2« 44 81% 
Heerlen 3e 44 81 % 
Helm. '5*' 44 81 
Helmond2e 44 81 
's-Hert. 2e 44 8H 
Hilversum 44 78 
Leeuw. '52 4} 82% 
Leeuw. 2-3 44 81 
Ml" s»Hub 44 82% 
N.Holl. '56 44 78%< 
N.Holl.'47 2e 8 93 
NON-Brab. 4» 81% 
Nijnieg.'52 4J 82 
Olden/.. 1-2 44 77% 
Roerm. 1-2 4} 77 
Roosend.'52 44 77% 
R'dam '65 52 87", 
R'dam'52 44 81 
R'd '37 1/3 3 4 85 
R'dam 37 6e.34 74 
Sassenh'52 44 81% 
Sohied 1-2 44 81 
Sohied. 3e 44 
Tietjerkst. 44 
Tilburg '52 44 
Tilburg 2-4 44 
Unie v. Wat.44 
Un. Wat. 2e 44 
Utr. G. 1-2 44 
Vlaard. '51 10 113 
Waalw. '52 44 76% 
Winschot. 44 
Zaand.'52 2e44 
Z -Holl. '56 44 
Z.-Holl. '51 4 
Zuthpen '52 4 
Zwolle'52 2e44 

Hypotheekbanken 
Fr.-Gron. A7 89% 
Fr.-Gron. Q 7 • -•* 
Fr.-Gron. K62 
Fr.Gr. 2eIC 65 
Fr.Gr. 3eK 65 
Fr.-Gron. J 64 
Fr.-Gron.I)W( 
Fr.-Gron. S 6 
Fr.-Gron. N54 «.w 
Fr.-Gron. L 54 ï,"* 
Fr.-Gron.DV5 ~L, 
Fr.-Gron. F 5 
Fr.-Gron. X4» «A 78* 
Fr.Gron.Du44 4J2 

7J{! 
Fr.-Gron. Z4S Su 
Fr.-Gron. Y44 \\* 
Fr.Gron. DT 4 
Fr.Gron.l»S35 ISi 
Fr.Gron. DB3S «J% ffTb 
Utr. Hvp. T 7 S3% £3% 
Utr.Hvp. D 6} 84x SS» 
WestlHp AZ7 92 
Weatl.Ilp.R7 MJ4 91A 
Westl.IIp.Q62 9-H 92 

Westl 2e Q 6= 93 
Westl.Hp.B64 92% 
WestlHp. X6 83% 
Westl.Hp.Y54 80% 
Westl.Ilp.Z54 7»% 
Westl Hp. S 5 77% 
Westl.IIp. U 5 82 

77% 
81 
81% 
77% 
82 
83 
77% 

i% 
8 1 %  
81 
73 % 
86 
71 
81 

82 
86" 
81% 
77 
77 
79 
82 
82% 
82 % 
82 
81% 
82% 
82% 
82 
81% 
82 
82% 
82% 
83% 
76% 
80 
79 
76% 
79 
87 
82% 
82% 
82 
82 
81% 
79 
82% 
82 
82% 
78 ft 
95 
82% 
82% 
81% 
81% 
81% 
87% 
81 
86 
73% 
82 
82% 
81 
82 
82% 
80 
8.31 i 
83% 
81% 

112 
82 
82% 
82 
79 
86% 
78 
82 

Zwan.berjr 4i 83 
ZwitMÜ '60 5 97 

Kerkelijke en 
liefdadige instellingen 
Bronovo7i 90% 90 %x 
Bronovo 6i 80 
Chr.Verp.Z.7è 91 
Corneliast. 1\ 91 
Homoeop. 7i 91x 
Homoeop.Z.75 87§ 
JosVenlo6S7i 88x 
Losser-Hof 8 98x 
Losser-Hof7è 91x 
Lucas Asd. 74 90% 
Maas'6871 90x 
Ned. H. St. 7i 91x 
Nd.H.St.68 7è 91b 
Ned.H.St. 7i 90x 
Prot.Chr.Z. 8 100b 
RKZiekenv.7è 89 
Zonnegl.7i 91Vjb 91V^b 
Spoor- en Tramwegen 
Nd.Spoorw.42 85% 85% 
Nd.Spoorw.3i 
N. 1. Sp. '02 3| 
N.T.Sp.le'37 3| 
N.l.Sp.2/4 3i 

79* 
91x 
89 
91x 
86 
86 
98 x 
91x 
88 
91 
91x 
91b 
90x 

100% 
88 

88-% 
3yab 
3*/ab 
3'/,b 

88 A» 
3 '/•> b 
3%b 
3%b 

BUITENLANDSE 
OBLIGATIES 

INTERNATIONALE 
INSTELLINGEN 
Eur. inv.b. 4J 7:i% 81 
Int.-Am.D. 7 95x 90x 
Int. Bnk 65 ,f'3b 935 
I.B.Reo.Dev4è T2b 72b 
1 ntBank'62 44 71b 71b 
Int.Bnk.'55 34 82%b8i2%b 
l.B.Rec.Dev. 3 85% 85 
K.S.G. 55 85% 85% 
K.S.G. '65 55 85% 85% 
K.S.G. '62 4 5 82 82% 
K.S.G. 61 44 82% 82% 
BELG IK 
België '54 35 77 77 
Belg.Petr.R. 5 87% 88 
Cockerill .1.4 67% C7%x 
Lilil; '54 35 74 % 74% 
Pétrof. 10074 U'2% 102%b 
Pétrof.1000 7* 103 103% 
SambreMos. 4 83 82% 
W.-Lita '61 45 9<(% 90% 
W.-Lits '55 4 90* 90* 
DENEMARKEN 
Kopen h. '01 5 81% 81% 
DUITSLAND 
Dortm. Hiir. 7 101b 102b 
Ruhr.v.b.'64 4 j 73% 73 
V. SaarF.1.4( 77b 77b 
ENGELAND 
All. Brew. 7 96 96 
Fund Loan 4 88% 88% 
WarLoan c 34 37% 36% 
ReedPanet-r.' 90b 90b 
FRANKRIJK 
CèreHvdro4J 9^%b951, 
Naphtach. 44 
Pipe-L.R.E. 5 
ITALIR 
Enel '65 6 
NOORWEGEN 
Oslo '61 5 81* 
ZWITSERLAND 
Eurofima45 88% 
ZUID-AFRIKA 
Uniev. Z.-A.4 92% 
ZUID-RHODESTA 
AngloRhod.44 93b 
CANADA 
Gan.P. £100 4 37% 
Peruv. Inv. 6 7 
Peruvian 70 5 7 

97 
84,', 

90 

Westl.Ilp.V45 77% ~i 75% 

92 
92% 
83% 
80% 
78% 
77 %b 
80% 
77% 
75% 
72% 
72% 
68x 
82 
64 
68 x 

Westl.IIp.Tl 
Westl.IIp. J44 73 
Westl.IIp.W4 72% 
Westl.IIp.X3J 7u 
Westl.IIp.F34 82 
Westl. I i. N34 64 
Westl.IIp. A3 7»x 
werkz. i. h. buitenland 
Northw. P. 5 56 56 
Northw. 2e 5 56b 56 

Scheepihypotheek 
Nd.Sch.RR 35 68% 68% 
Rott.Sch.OD6 82* 83% 

Handel, Induitrle 
Oivenen 

AKU 100 44 84% 84»; 
AKU 1000 4i 81% 84%* 
Amstel Br. 5 90'i 90 
Batenburg 44 82x 81 x 
Blauwh.'66 74 96 96 
Blauwh '67 64 96 86 
Blauwh 54 84%x 84x 
Blauwh. 45 82 82% 
Blvdenstein 5 76b 76b 
Blvdenstein 4 76b 76x 
Blvdenstein35 71x 73x 
Bredero V 0.6 84% 84% 
Bredero V.G.5 73 73 
Bredero VB74 96x #5%x 
Bredero VB 5 84% 88% 
Brit. Petr. 74 98% 9.8% 
Brit. Petr. 6 88%b 89% 
Co-Op Ned. 7 104 
Ooöp.Mell(7J 100X 
Ooöp.Melk6J 90x 
Coöp. Melk 5 93b 
C. Mc. '74 rsb 116b 
C. Mc. '75 rsb 113x 
Campina 5 85b 
Crane 68 5 4 70% 
Dekker»'59 51 83 
Dekkers'60 5 83%b 
Dekkers 3 
Dr. Ov.Hout 4 
Duyvls Jz. 45 
El.m.Dordt3S 
Feijen.Stad. 3 
Giessen 5 
Gruyter Zn. 5 
Heinek.Bier7 
Hellingman34 
Hf»ogovens 64 
Indnla 54 
Indola 44 

87b 
85 

90b 
85 
78b 
87 
87% 
94 
75 

104 
98%' 
»0x 
93b 

116b 
113x 

85 
70% 
83 
83 %b 
87 b 
85 
SOb 
85 
78* 
87% 
87% 
94% 
75 

89% 90 
901.'.li CM'.'.b 
86§ 85% 

97 
84,', 

89% 

84,", 

89 

92 

93b 

37% 
7%« 
7%' 

VERENIGDE STATEN 
N. Y Centr. 4' 55b 55b 
Cultuuronderneminqen 
Amst.Rubber 55 54% 
IIVA-Mijenc 71 71 % 
Ngombezi 74% 71% 
Spoor- en Tramweqen 

Geld. Tramw. 45% 46 
N.-Ind. Spw. % % 
Surin. en Ned. Antillen 
Antlll. Verff. 178% 176% 
E.-M.ArubaB 115b 115b 

BUITENLANDSE 
AANDELEN 

BELGIS 
Gevaert 114.50 114.50 
Sol va v & Cv 213 - 206.-
Un. Min. 1/10 126.- 120.-
Un. Minière 1220.-xl200.-
DENRMAHKKN 
Burmeister 110b 110b 
DUITSLAND 
Bad. Anilin c 450x 440 
Bad.Anil.D. c 450x 440 
Hoesch W. c 145 145 
ENGELAND 
Imp.Chem.Lc248.- 246.-
HankOrg. c 17r»0-bl750-b 
Tang. Conc. c 224.-x219.-
ZWKDBN 
Ericsson c 1960.-1930.-x 
ZUID-AFRIKA 
SubNigellOc ®0.-b 60.-b 
INDONESIK 
AIME 16b 16b 
TAPAN 
Pioneer c 5 34 34% 
Pioneer c 30 34 34% 
Pioneer c 100 34 34% 
Voorlopig genoteerde 

Aandelen 
K t n a-DiiHld. 50.- 49.-
Voorlopig genoteerde 

obligatiën 
Uist-Btoc. 55 101% 101% 
Homoer.p. 84 100 100% 
Kluwer 6} 134% 133% 
MariaRoep.S4 99% 99% 
Rio Tinto 65 86 88% 
R.-Schelde 74 92% 92b 
Schuitema 74 100%« 84%x 

Claims 
ttockdividenden enz. 

Beers' Zonen 22,50 22.50 
Bredero V.G. 47.- 40.-
Bredero VG c 47.- 40.-
Btihr-Tett. 275.20 274.-
Biihr.-Tett. c 27.52 27.40 
Büenli. Beh. 55.55 55.60 
Bijenk. Beh. e 55.55 55.60 
Cerro cp 38.- 39.20 
Cur. Hand.M. 130 - 128 -
CurHand nrc 12.80 12.60 
Curtis Wr. c 161.- 158.-
DRU 
DRU c 
Elsevier 
Elsevier c 
Etna-Daald 
Fluor Corp. 
Fokker 
Fokker c 
Hageme.ver 
Hambro 
Hero cons, 
Industr. MM. 
Nutricia 
Nutricia c 
Pakhoed 
Pakhoed a 
Philips 
Pont Hout 

106.25 106.25 
21.30 21.25 
41.20 
41.16 

c 63.-
480. 

40.96 
40.92 
27.50 
65.-

472.-
48.50 48.70 

20.83 20.60 
2.74 2.75 

102.- 98.-
10.50 10.60 
16.70 16.80 
16.70 16.80 
3.82 3.80 
3.82 3.80 

15.30 15.-
8.40 8.30 

Pye Hold. CA 268.- 268 -
Rolinco pA W.30 14.50* 
St. Oil Caf. c li? " 111.-
Unitas 26.15 25.75 
W.'ssanen ^-20 4.20 

A m s t e r d a m ,  1 5  j u l i  

I>e koersdaling die ïich gisteren 
opnieuw in Wall Street af
tekende, deed uiteraard onze 
beurs geen goed. De meeste 
hoofdfondsen startten vandaag 
dan ook lager, lliteraard con
centreerde de belangstelling zich 
op AKli's en Zout-Organon. 
Eerstgenoemd fonds opende 
ƒ 0,90 boven het officiële slot van 
gisteren maar Koninklijke Zout 
xvaren opnieuw ƒ 1,60 lager. 
Voorts waren Hoogovens aan
vankelijk ƒ 1,20 in reactie en 
Olies ƒ 1. Voor Philips werd by 
de eerste affaire ƒ 0,50 minder 
betaald. Unilever opende onge
veer prijshoudend evenals Heine-
ken. 
Tijdens beurs liepen de note
ringen van de meeste hoofd
fondsen nog wat terug. Zo gingen 
AKU's de markt uit op ƒ 122,50 
zodat uiteindelijk een verlies van 
ƒ 1 moet worden genomen. Hoog
ovens sloten op ƒ 101,60 
(—ƒ2,60) en Olies op ƒ167,80 
(—ƒ1). Voor Philips betaalde 
men bij de laatste affaire ƒ 6Q.30 
(—ƒ1,40) en voor Unilever 
ƒ104,10 (—ƒ1). Zout-Organon 
brachten het bij het scheiden 
van de markt tot ƒ141 (—ƒ1,10) 
en Heinekens werden afgedaan 
tegen ƒ165,50 (+^,30). 
KLM moesten op wat lagere 
hoogte vliegen. Na een start op 
ƒ 192 kwam de finish op ƒ 188 
( — ƒ 7 ) .  
In de cultuurmarkt viel weinig 
te beleven. Deli's waren uiteinde
lijk ƒ 0,50 lager. 
In de scheepvaartmarktemtmtm 
In de scheepvaartsector werd 
voor Stoomvaartmij. Nederland 3 
punten meer betaald, terwijl Rot
terdamse Lloyd bijna 2 punten 
konden stijgen. Daarentegen 
sloten Scheepvaartunies 1% punt 
lager. 
In de lokale markt waren Albert 
Heijn fors lager. Er kwam een 
notering van ƒ 167 uit de bus te
gen een vorige koers van ƒ 175. 
Voorts noemen wij een verlies van 
8 punten voor Nederlandse Kabel 
en een van 5 punten voor Inter
natio. Hollandsche Beton moesten 
ƒ 2,50 afstaan en Schuitema wer
den 8 punten goedkoper. Aan
delen Fokker liepen 6 punten 
achteruit en VNU waren tegen 
ƒ 225 niet te plaatsen (ƒ228). 
Ook NDU waren lager. Er kwam 
een notering van 266 (—9V2) uit 
de bus. 
Daarentegen sloten BAM 5 pun
ten beter. Hiertegenover stond 
een verlies van 8 punten voor 
Wereldhaven en een van 9 pun
ten voor Scholten Carton. Voor 
Billiton II betaalde men bij het 
scheiden van de markt ƒ 1 min
der. 
Claims BVG werden afgedaan 
tegen ƒ 40 tegen gisteren ƒ 47. 
Nu nog enkele min of meer be
langrijke koersdalingen: Aandelen 
Elsevier — ƒ3. Assurantie Rotter
dam — 10 punten. Bührmann Tet
terode — 6 punten, Centrale Sui
ker — 5 punten en Desseaux 
ƒ 1.30. 
De staatsfondsenmarkt was over
wegend wat lager bij geringe 
handel. Ook voor de meeste BNG-
obligaties waren de koersen wat 
lager. 

Meest verhandeld*} fondsen 
Maandag is ter beurze van Amster
dam voor een totaal effectief bedrag 
van ƒ65.8 min. aan aandelen ver
handeld tegen ƒ 52.7 mini op vrijdag. 
De volgorde van de tien fondsen met 
de grootste nominale omzet was, 'blij
kens opgave van de Vereeniging voor 
den Effectenhandel als volgt (in dui
zenden guldens): 
AKU 3.990.9 Robeco ' 451.9 
Petroleum 1.315,6 KLM 396.5 
Philips .690.5 Unilever 281.0 
Rolinco 656.1 EMS 163.3 
Kon. Zout 613.2 H Am. L,(jn 126.0 

4 • ucrxu.N HANDHjau* 

ALGEMEEN 
HANDELSBLAD 
...de heldere krant 

Tekort in Britse 
handel verdubbeld 
Het tekort op de Britse han
delsbalans in juni beliep 28 mil
joen pond of twee keer het tekort 
over mei. Het was de 19de achter
eenvolgende maand sinds het 
pond in november 1967 werd ge
devalueerd dat Groot-Brittannië 
een tekort op zijn handelsbalans 
had. 
De invoer in Juni bereikte de re
cord hoogte van 594 miljoen pond 
tegen 567 miljoen in mei, maar 
de invoer steeg ook, en wel van 
658 tot 698 miljoen pond. Het 
onzichtbare betalingsverkeer 
(diensten, kapitaal opbrengsten 
e.d.) leverde een overschot op. 

Verklaring der tekens: v.k.  
vorige koers; o.k. = openings
koers; e.n. = notering in de 
eerste periode; l.n. = notering 
in de tweede pej-iode; d = 
ex div.; c = ex claim; * = 
gedaan en bieden; S = gedaan 
en laten; b = bieden; x 
laten; ƒ — notering in gul
dens; st = stockdividend. 
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KENNISGEVING VAN GEDEELTELIJKE AFLOSSING 

Aari de houders van 51/2% - IV2% obligaties per 10 september 1977 

Hierbij wordt ter kennis gebracht, dat overeen
komstig de bepalingen van het Trust Agreement 
van 10 september 1957, zoals geamendeerd bij het 
Supplemental Trust Agreement van 12 september 
1957, gesloten tussen Pétrofina S.A, en de Montreal 
Trust Company als Trustee, een bedrag van nom. 
XJS $ 1,666.700. obligaties, waarvan onderstaand 
nummeropgave, door uitloting voor aflossing è. pari 
per 10 september 1969 zijn aangewezen en vanaf 
die datum ophouden rente te dragen. 
Inlevering van de obligaties (voorzien van de 
onverschenen coupons) ter terugbetaling, van welke 
obligaties de coupon per 10 september 1969 op de 
gebruikelijke wijze kan worden geïncasseerd, kan 
geschieden in België bij de kantoren van de Société 
Générale de Banque en van de Banque Lambert, 
in Canada bij de hoofdkantoren van The Royal 
Bank of Canada in Halifax, Montreal, Toronto, 
Winnipeg en Vancouver; in de Bondsrepubliek 
Duitsland bij de kantoren van de Deutsche Bank 
A.G., Commerzbank Bankverein A.G. en de Dresdner 
Bank A.G.; in Nederland bij de hoofdkantoren in 
Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage van de 
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. en van de Alge
mene Bank Nederland N.V.; in Zwitserland bij de 
kantoren van de Crédit Suisse en de Société de 
Banque Suisse. 
De betaling geschiedt in wettig betaalmiddel van 
de Verenigde Staten van Amerika of, naar keuze 
van de houder, in wettig betaalmiddel van België, 
Nederland of Zwitserland tegen de volgende vast
gestelde wisselkoersen per US $ 1,— t.w.: B.frs. 50,35, 

Ned.fls. 3.83 resp. Zw.frs. 4.285 of, naar keuze van 
de houder, in een equivalent bedrag in wettig 
Canadees betaalmiddel hetzij 1) tegen de aankoop
wisselkoers geldende ten tijde en ter plaatse • van 
betaling op de datum van aflossing, hetzij 2) indien 
de betaling plaats heeft na de datum van aflossing 
tegen de slotaankoopwisselkoers geldende ter 
plaatse van betaling op de datum van aflossing, 
met dien verstande echter, dat geen betaling behoeft 
te worden verricht in een valuta anders dan wettig 
betaalmiddel van de Verenigde Staten van Amerika 
zonder dat de vennootschap daarmede instemt tenzij 
de obligatiehouder vooraf schriftelijk een dien
overeenkomstig verzoek, onder opgave van naam. 
bedrag en aantal obligaties met nummervermelding, 
zomede de plaats van betaling en de valuta bij 
een betaalkantoor als vorenbedoeld, uiterlijk op 26 
augustus 1969, heeft ingediend. 
De houders van obligaties op naam. waarvan slechts 
een deel van de hoofdsom wegens aflossing betaal
baar is zullen, na aanbieding en inlevering van 
zodanige obligaties en de uitbetaling van de gelden 
aan hen krachtens aflossing, gerechtigd zijn te ont
vangen van de Trustee zonder kosten voor de 
houder van zodanige obligaties, een of meer nieuwe 
5'*%—7'ï'i obligaties ten laste van de vennoot
schap en wel tot een hoofdsom, gelijk aan het 
onafgeloste deel van de hoofdsom van de aldus 
ingeleverde obligaties. 
De obligaties, dragende de nummers en letters zoals 
hieronder vermeld, zijn aangewezen voor aflossing 
tot de bedragen, zoals aangegeven. 

Nieuwe 
Philips Autoradio 
voorde verrassend 
lage pr|js van... 

r 
*2e 

Couponobligaties k nom. $ 100.—, dragende naast de letter C het nummer: 

000393 
000670 
001487 
001643 
001849 
002216 
002246 
002805 
002999 
003324 
004079 
004205 
004423 
004552 
004772 
005045 
005133 
005521 
005592 
005743 
005829 
005894 
006187 
006424 
006642 
006720 
006890 
006995 
007049 
007202 
007284 
007452 
007515 
007598 
007696 
007962 
008027 
008236 
008416 
008660 
008924 
009040 
009218 
009507 
009570 
009649 
009848 
009895 
009942 
009986 
010154 
010243 
010310 
010343 
010355 
010555 
010580 
010612 
010754 
010954 
011091 
011145 
011225 
011246 
011271 
011467 
011698 
011765 
011781 
011900 
012019 
012068 
012094 
012139 
012204 
012344 
012394 
012780 
012810 
012905 
013128 
013174 
013282 
013330 
013368 
013438 
013466 
013482 
013572 
013695 
013750 
013792 
013942 
014053 
014078 
014153 
014242 
014292 
014300 
014451 
014539 
014622 
014657 
014687 
014693 
014835 
014995 
015007 
015027 
015224 
015341 
015429 
015511 
015671 
015795 
015957 
016015 
016065 
016129 
016206 
016221 
016477 
016522 
016561 
016614 
016662 
016718 
016728 
016773 
016835 
016896 
016931 
017019 
017121 
017326 
017350 

000429 
000722 
001500 
001646 
001869 
002217 
002247 
002806 
003025 
003768 
004084 
004246 
004433 
004601 
004785 
005086 
005272 
005522 
005593 
005773 
005848 
005957 
006191 
00646it 
006645 
006760 
006909 
006996 
007065 
007205 
007311 
007470 
007535 
007608 
007706 
007970 
008073 
008240 
008446 
008740 
008954 
009109 
009267 
009522 
009573 
009731 
009851 
009924 
009952 
009987 
010171 
010259 
010311 
010344 
010379 
010563 
010581 
010636 
010776 
010963 
011097 
011147 
011232 
011248 
011333 
011492 
011710 
011766 
011790 
011901 
012028 
012071 
012107 
012149 
012315 
012350 
012485 
012781 
012811 
012994 
013147 
013175 
013290 
013331 
013384 
013461 
013467 
013485 
013592 
013701 
013765 
013831 
013950 
014059 
014081 
014161 
014245 
014295 
014303 
014460 
014540 
014623 
014658 
014688 
014708 
014900 
014996 
015008 
015062 
015261 
015349 
015478 
015550 
015721 
015808 
015958 
016032 
016070 
016145 
016207 
016362 
016486 
016523 
016562 
016628 
016663 
016719 
016729 
016795 
016836 
016905 
016932 
017022 
017134 
017345 
017359 

000472 
000789 
001574 
001717 
001897 
002218 
002767 
002807 
003033 
003784 
004085 
004328 
004438 
004700 
004864 
005087 
005449 
005552 
005654 
005806 
005856 
006029 
006194 
006503 
006649 
006794 
006977 
007009 
007080 
007219 
007347 
007486 
007541 
007610 
007896 
007972 
008141 
008245 
008477 
008791 
008967 
009128 
009270 
009544 
009575 
009737 
009886 
009936 
009955 
010084 
010187 
010266 
010314 
010345 
010399 
010564 
0105-85 
010690 
010820 
010968 
011108 
011179 
011238 
011249 
011334 
011499 
011759 
011767 
011805 
011984 
012029 
012090 
012122 
012150 
012320 
012352 
012574 
012805 
012818 
013055 
013148 
013179 
013292 
013332 
013390 
013462 
013468 
013489 
013624 
013707 
013766 
013855 
013968 
014062 
014090 
014162 
014247 
014296 
014351 
014469 
014553 
014629 
014666 
014689 
014709 
014923 
014998 
015009 
015109 
015265 
015380 
015485 
015560 
015754 
015890 
015978 
Ö16036 
016082 
016168 
016215 
016369 
016488 
01652.4 
016563 
016630 
016666 
016720 
016730 
016797 
016842 
016906 
016937 
017075 
017174 
017346 
017362 

000504 
000822 
001578 
001765 
001901 
002240 
002772 
002844 
003044 
003814 
004160 
004336 
004506 
004701 
004865 
005088 
005451 
005553 
005655 
005812 
005859 
006082 
006232 
006504 
006678 
006858 
006979 
007016 
007085 
007220 
007361 
007491 
007566 
007627 
007898 
007998 
008197 
008361 
008572 
008813 
009022 
009130 
009381 
009547 
009576 
009740 
009887 
009937 
009956 
010085 
010202 
010274 
010334 
010346 
010485 
010565 
010586 
010691 
010821 
011026 
011109 
011194 
011240 
011255 
011433 
011537 
011762 
011768 
011822 
011996 
012034 
012091 
•012123 
012170 
012321 
012353 
012579 
012807 
012833 
013077 
013151 
013180 
013296 
013333 
013391 
013463 
013479 
013508 
013641 
013710 
013769 
013869 
013969 
014063 
014105 
014163 
014259 
014297 
014394 
014470 
014554 
014646 
014673 
014690 
014778 
014940 
014999 
015010 
015110 
015273 
015404 
015499 
015628 
015756 
015891 
015998 
016017 
016102 
016172 
016216 
016374 
016490 
016525 
016564 
016650 
016681 
016721 
016740 
016803 
016876 
016908 
016965 
017083 
017197 
017347 
017373 

000505 
000927 
001613 
001766 
001950 
002241 
002787 
002963 
003215 
004051 
004191 
004337 
004507 
004702 
004950 
005131 
005452 
005589 
005660 
005813 
005860 
006083 
006290 
006505 
006718 
006888 
006982 
007018 
007198 
007221 
0,07367 
007513 
007567 
007628 
007936 
007999 
008199 
008406 
008587 
008826 
009023 
009167 
009382 
009549 
009586 
009772 
009889 
009938 
009959 
010091 
010225 
010287 
010335 
010347 
010553 
010566 
010587 
010735 
010921 
011039 
011113 
011217 
011241 
011257 
011439 
011583 
011763 
011769 
011831 
011997 
012037 
012092 
012128 
012186 
012322 
012355 
012657 
012808 
012865 
013086 
013168 
013204 
013328 
013334 
013400 
013464 
013480 
013518 
013654 
013715 
013784 
013909 
013989 
014064 
014*22 
014185 
014260 
014298 
014401 
014471 
014555 
014649 
014679 
014691 
014794 
014941 
015005 
015023 
015132 
015279 
015425 
015500 
015629 
015769 
015905 
016010 
016048 
016105 
016179 
016219 
016380 
016513 
016526 
016566 
016659 
016705 
016722 
016752 
016833 
016878 
016920 
016974 
017103 
017200 
017348 
017374 

000576 
001338 
001642 
001797 
001979 
002245 
002788 
002987 
003243 
004078 
004192 
004382 
004524 
004714 
005042 
005132 
005516 
005590 
005661 
005814 
005864 
006145 
006313 
(•06634 
006719 
006889 
006983 
007019 
007201 
007264 
007446 
007514 
007583 
007689 
007958 
OOSOOO 
008212 
008411 
008659 
008831 
009037 
009174 
009491 
009562 
009588 
009832 
009890 
009940 
009967 
010119 
010237 
010309 
010337 
010353 
Ql( >554 
010567 
010605 
010751 
010930 
011049 
011127 
011224 
011245 
011270 
011466 
011667 
011764 
011772 
011852 
011998 
012054 
012093 
012129 
012202 
012342 
012383 
012775 
012809 
012866 
013114 
013173 
013209 
013329 
013367 
013421 
013465 
013481 
013558 
013685 
013717 
013786 
013930 
014051 
014077 
014152 
014226 
014261 
014299 
014-102 
014533 
014621 
014656 
0146S6 
014692 
014804 
014942 
015006 
015024 
015136 
015289 
015426 
015510 
015670 
015794 
015916 
016011 
016057 
016106 
016180 
016220 
016382 
016515 
016527 
016613 
016661 
016711 
016723 
016768 
016834 
016893 
016922 
017001 
017116 
017270 
017349 
017375 

017435 
017522 
017592 
017657 
017700 
017713 
017761 
017869 
017975 
018109 
018185 
018246 
018254 
018368 
018427 
018503 
018589 
((18600 
018649 
018670 
018686 
018795 
018906 
018945 
018983 
019057 
019099 
019132 
019189 
019259 
019265 
019339 
019471 
019508 
019620 
019655 
019681 
019751 
019814 
019865 
019953 
019990 
020040 
020166 
020234 
020407 
020500 
020695 
020830 
020906 
020971 
021040 
021076 
021093 
021155 
021226 
021282 
021380 
021474 
021528 
021646 
021712 
021756 
021784 
021845 
021882 
021926 
021945 
021960 
022025 
022241 
022418 
022477 
022522 
02258S 
022633 
022714 
022781 
022839 
022918 
022962 
022988 
023032 
023078 
023132 
023197 
023266 
023349 
023402 
023549 
023611' 
023671 
023746 
023837 
023934 
024034 
024081 
024161 
024257 
024266 
024468 
024589 
024655 
024728 
024864 
024913 
024954 
025050 
025134 
0251 Hl 
025291 
025346 
025408 
025489 
025615 
025678 
025687 
025696 
025812 
025844 
026020 
026094 
026148 
026157 
026186 
026245 
026428 
026482 
026504 
026570 
026601 
026667 
026724 
026754 
026838 
026883 

017443 
017523 
017598 
017667 
017701 
017738 
017764 
017885 
017982 
018140 
018202 
018247 
018255 
018378 
018449 
018523 
018590 
018603 
018656 
018678 
018687 
((18805 
018914 
018946 
019013 
019061 
019101 
019133 
019204 
019260 
019266 
019346 
019479 
019509 
019621 
019674 
019686 
019782 
019833 
019866 
019962 
020001 
020050 
020196 
020250 
020408 
020638 
020710 
020841 
020907 
021006 
021042 
021077 
021116 
021162 
021227 
021286 
021425 
021476 
021531 
021666 
021720 
021765 
021810 
021847 
021884 
021927 
021946 
021987 
022090 
022249 
022425 
022480 
022537 
022589 
022641 
022736 
022807 
022840 
022920 
023974 
023009 
023034 
023084 
023175 
023203 
023292 
023354 
023404 
023550 
023613 
023688 
023792 
023838 
023951 
024035 
024111 
024178 
024261 
024271 
024492 
024590 
024657 
024733 
024879 
024920 
024959 
025073 
025135 
025223 
025314 
025351 
025451 
025547 
025616 
025679 
025688 
025708 
025834 
025845 
026042 
026104 
026149 
026158 
026187 
026250 
026437 
02-6490 
026518 
026580 
026615 
026684 
026725 
026797 
026840 
026966 

017452 
017532 
017643 
017668 
017705 
017739 
017767 
017938 
018001 
018146 
018217 
018248 
018285 
018382 
018477 
018524 
018591 
018605 
018657 
018680 
018699 
018810 
018917 
018947 
019036 
019082 
019103 
019134 
019209 
019261 
019281 
019347 
019480 
0195 K 
01962" 
019677 
019689 
019783 
01984'> 
019867 
019970 
020004 
020114 
020222 
020269 
020411 
020639 
020740 
020849 
020912 
021024 
021043 
021083 
021117 
021174 
021247 
021333 
021427 
021490 
021582 
021672 
021721 
021767 
021811 
021859 
021885 
021928 
021954 
021994 
022105 
022295 
022442 
022490 
022544 
022593 
022647 
022745 
022829 
022841 
022921 
022975 
023o19 
023035 
023101 
023183 
023209 
023325 
023366 
023405 
023565 
023630 
023691 
023815 
023846 
023985 
024044 
024133 
024187 
024262 
024345 
024495 
024591 
024674 
024734 
024905 
024925 
025026 
025106 
025138 
025233 
025315 
025361 
025452 
025551 
025657 
025680 
025690 
025776 
025835 
025883 
026047 
026131 
026150 
026159 
026188 
026261 
026439 
026493 
026519 
026582 
026630 
026703 
026732 
026804 
026841 
026973 

017469 
017536 
017652 
017670 
017706 
017745 
017770 
017952 
018052 
018161 
018218 
018249 
018287 
018405 
018478 
018525 
018592 
018614 
018658 
018681 
018726 
018832 
018918 
018948 
019038 
019083 
019111 
019142 
019212 
019262 
019282 
019348 
019481 
019586 
o10631 
019678 
019695 
019786 
019862 
019868 
019987 
020015 
020115 
020226 
020272 
020423 
020640 
020745 
020853 
020931 
021026 
021044 
021084 
021132 
021175 
021254 
021368 
021428 
021501 
021592 
(•21675 
021722 
021773 
021814 
021864 
021897 
021929 
021955 
022002 
022107 
022348 
022443 
022505 
022566 
022620 
022651 
022751 
022836 
022842 
022929 
022976 
023023 
023044 
023104 
023189 
023214 
023330 
023370 
023409 
023597 
023631 
023737 
023827 
023.847 
023989 
024048 
024143 
024200 
024263 
024356 
024530 
024592 
024680 
024756 
024906 
024935 
025031 
025109 
025142 
025243 
025324 
(•25383 
025457 
025556 
025675 
025681 
025691 
025778 
025836 
025885 
026073 
026132 
026151 
026160 
026189 
026280 
026441 
026494 
026535 
026584 
026631 
026705 
026733 
026805 
026842 
026982 

017510 
017540 
017653 
017680 
017708 
017746 
017801 
017969 
018063 
018174 
018230 
018252 
018362 
018420 
018479 
018558 
018593 
018634 
018667 
018682 
018742 
018845 
018936 
018949 
019043 
019090 
019123 
019143 
019257 
019263 
019290 
019373 
019482 
019611 
019632 
019679 
019706 
019789 
010863 
019912 
019988 
020019 
020149 
020227 
020286 
020441 
020648 
020781 
020870 
020963 
021036 
021045 
021085 
021137 
021182 
021258 
021369 
021433 
021513 
021595 
021677 
021753 
021774 
021836 
021878 
021903 
021942 
021956 
022009 
022123 
02*2354 
022458 
022515 
022567 
022621 
022701 
022753 
022837 
022866 
022932 
022977 
023028 
023053 
023114 
023194 
023217 
023332 
023381 
023436 
023598 
023638 
023738 
023828 
023852 
023993 
024058 
024147 
024239 
024264 
024375 
024556 
024605 
024714 
024824 
024907 
024952 
025032 
025120 
025157 
025254 
025327 
025386 
025476 
025579 
025676 
025683 
025692 
025791 
025837 
025983 
026074 
026136 
026152 
026163 
026190 
026303 
026470 
026499 
026543 
026588 
026635 
026707 
026734 
026811 
026843 
027012 

017511 
017578 
017654 
017693 
017712 
017751 
017838 
017970 
018064 
018182 
018244 
018253 
018364 
018421 
018484 
018588 
018594 
018639 
018668 
018684 
018743 
018850 
018938 
018981 
019044 
019091 
019131 
019182 
019258 
019264 
019298 
019468 
019507 
019612 
019633 
019680 
019712 
019812 
019864 
019920 
019989 
020032 
020165 
020228 
020326 
020482 
020665 
020789 
020893 
020967 
021037 
021052 
021086 
021139 
021213 
021265 
021372 
021448 
021524 
021599 
021682 
021754 
021776 
021844 
021881 
021919 
021944 
021957 
022023 
022224 
022416 
022473 
022521 
022583 
022625 
022705 
022780 
022838 
022889 
022957 
022987 
023031 
023056 
023115 
023196 
023241 
023339 
023385 
023536 
023603 
023660 
023739 
023836 
023856 
024001 
024079 
024153 
024255 
024265 
024462 
024582 
024627 
024723 
024839 
024910 
024953 
025040 
025121 
025163 
025259 
025331 
025405 
025477 
025587 
025677 
025684 
025693 
025799 
025838 
025984 
026077 
026147 
026153 
026164 
026192 
026307 
026472 
026500 
026568 
026599 
026664 
026723 
026743 
026812 
026869 
027027 

027059 
027092 
027180 
027234 
027547 
027592 
027702 
027770 
027880 
027949 
027970 
028018 
028127 
028201 
028319 
028391 
028452 
028532 
028561 
028739 
028965 
029030 
029076 
029152 
029193 
029335 
029347 
029469 
029565 
029603 
029655 
029717 
029787 
029866 
029903 
029946 
030034 
030071 
030110 
030224 
030287 
030362 
030486 
030568 
030672 
030740 
030799 
030853 
030904 
030949 
031064 
031090 
031119 
031218 
031287 
031387 
031499 
031636 
031701 
031827 
031894 
031995 
032016 
032059 
032105 
032146 
032202 
032266 
032366 
032467 
032552 
032612 
032662 
032695 
032727 
032821 
032862 
032934 
032983 
032998 
033031 
033120 
033207 
033266 
033337 
033399 
033410 
033473 
033498 
033586 
033683 
033763 
033785 
033866 
033958 
034006 
034068 
034185 
034285 
034376 
034466 
034530 
0345.88 
634610 
034753 
034802 
034869 
034890 
034926 
034964 
035020 
035090 
035185 
035226 
035267 
035347 
035359 
035445 
035542 
035595 
035652 
035693 
035728 
035832 
035872 
036012 
036054 
036114 
036202 
036306 
036453 
036638 
036732 
036761 
036807 
036904 

027068 
027133 
027220 
027304 
027559 
027605 
027705 
027818 
027881 
027956 
027975 
028023 
028128 
028248 
028338 
028393 
028456 
028537 
028600 
028783 
028967 
029031 
029078 
029166 
029201 
029336 
029366 
029472 
029569 
029604 
029668 
029722 
029829 
029878 
029913 
029979 
030043 
030073 
030111 
030227 
030323 
030363 
030522 
030579 
030673 
030741 
030800 
030876 
030911 
030950 
031066 
031096 
031145 
031228 
031324 
031400 
031532 
031637 
031711 
031829 
031895 
032002 
032026 
032062 
032106 
032165 
032220 
032277 
032381 
032501 
032575 
032638 
032666 
032697 
032760 
032825 
032866 
032936 
032984 
033000 
033085 
033150 
033216 
033279 
033353 
033400 
033411 
033477 
033499 
033588 
033685 
033764 
033793 
033878 
033959 
034012 
034122 
0341«7 
034318 
034377 
034504 
034538 
034589 
034620 
034755 
034818 
034877 
034911 
034927 
034976 
035028 
035110 
035190 
035232 
035281 
035349 
035380 
035481 
035558 
035601 
035672 
035694 
035743 
035835 
0.35948 
036015 
036069 
036127 
036206 
036310 
036466 
036647 
036741 
036772 
036808 
036910 

027076 
027147 
027224 
027330 
027560 
027613 
027711 
027824 
027895 
027959 
027981 
028053 
028129 
028269 
028370 
028430 
028495 
028544 
028615 
028798 
029000 
029045 
029095 
029179 
029227 
029339 
029423 
029514 
029574 
029605 
029670 
029723 
029831 
029885 
029917 
029980 
030052 
030096 
030136 
030254 
030329 
030369 
030527 
030580 
030701 
030756 
030820 
030879 
030912 
030970 
031072 
031097 
031147 
031242 
031329 
031411 
031540 
031639 
031776 
031854 
031939 
032008 
032032 
032064 
032125 
032166 
032227 
032289 
032411 
032521 
032585 
032642 
032683 
032714 
032766 
032833 
032880 
032937 
032990 
033016 
033096 
033158 
033240 
033299 
033364 
033401 
033412 
033478 
033506 
033603 
033695 
033765 
033831 
033879 
033960 
034015 
034133 
034244 
034324 
034440 
034514 
034550 
034590 
034621 
034769 
034849 
034882 
034912 
034928 
034987 
035066 
035127 
035194 
035262 
035282 
035350 
035404 
035489 
035568 
035610 
035675 
035695 
035751 
035836 
035962 
036018 
036085 
036136 
036256 
036317 
036518 
036678 
036742 
036775 
036846 
036990 

027078 
027156 
027231 
027338 
027561 
027628 
027712 
027825 
027908 
027961 
027997 
028083 
028147 
028273 
028371 
028436 
028496 
028558 
028640 
028805 
029002 
029051 
029098 
029190 
029279 
029340 
029453 
029547 
029575 
029615 
029678 
029745 
029832 
029888 
029923 
029990 
030055 
030105 
030140 
030255 
030336 
030383 
030535 
030623 
030706 
030762 
030844 
030891 
030918 
030973 
031076 
031098 
031207 
031245 
031359 
031414 
031564 
031647 
031787 
031891 
031940 
032009 
032040 
032069 
032131 
032173 
032250 
032290 
032412 
032524 
032589 
032643 
032686 
032715 
032804 
032838 
032889 
032942 
032991 
033020 
033097 
033171 
033258 
033318 
033366 
033402 
033413 
033482 
033518 
033633 
033719 
033766 
033832 
033890 
033964 
034028 
034134 
034245 
034327 
034454 
034515 
034563 
034591 
034678 
034778 
034850 
034884 
034923 
034943 
034993 
035071 
035131 
035207 
035263 
035283 
035351 
035408 
035490 
035592 
035617 
035676 
035717 
035776 
035837 
035963 
036020 
036086 
036174 
036257 
036394 
036625 
036695 
036743 
036787 
036868 
036991 

027089 
027165 
027232 
027355 
027581 
027669 
027726 
027831 
027916 
027964 
028014 
028094 
028154 
028284 
028372 
028450 
028511 
028559 
028706 
028879 
029012 
029053 
029140 
029191 
029280 
029341 
029454 
029552 
029577 
029621 
029679 
029764 
(•29846 
029889 
029928 
03O028 
030(156 
030106 
030202 
030260 
030340 
030428 
030557 
030625 
030723 
030770 
030845 
030896 
030921 
030990 
031077 
031114 
031208 
031246 
031363 
031428 
031586 
031648 
031790 
031892 
031976 
032014 
032054 
032076 
032132 
032197 
032257 
032353 
032457 
032529 
032593 
032646 
032687 
032723 
032819 
032847 
032899 
032954 
032992 
033021 
033102 
033185 
033262 
033331 
033368 
033408 
033418 
033496 
033522 
033637 
033728 
033783 
033834 
033954 
033968 
034029 
034153 
034246 
034338 
034457 
034523 
034568 
034597 
034712 
034791 
034853 
034885 
034924 
034960 
035007 
035072 
035139 
035215 
035264 
035295 
035352 
035417 
035499 
035593 
035627 
035677 
035718 
035787 
035848 
035972 
036029 
036108 
036181 
0362S9 
036437 
036626 
036698 
036751 
036793 
036871 
036996 

027090 
027166 
027233 
027512 
027583 
027671 
027756 
027873 : 
027921 
027967 
028015 
028116 
028198 
028295 
028377 
028451 
(•28528 • 
028560 . 
028724 
02S952 
029013 
029075 
029151 
029192 
029333 
029346 
029468 
029553 
029578 
029634 
029708 
029785 
029865 
029890 
029938 
030033 , 
030065 
030109 
030223 
030273 
030359 
030433 
030558 
030671 
030739 
030793 
030849 
030899 
030922 
031047 
031080 
031118 
031217 
031286 
031370 
031462 
031617 
031692 
031812 
031893 
031981 
032015 
032055 
032077 
032136 
032198 
032265 
032359 
032465 
032550 
032609 
032648 
032688 
032725 
032820 
032854 
032901 
032960 1 

032997 j 
033025 ! 
033105 
033193 
033263 
033334 
033373 
033409 
033441 
034497 
033555 
033668 
033742 
033784 
033835 
033957 
033971 
034035 
034177 
034276 
034345 1 

034465 1 

034529 i 
034574 
034598 
034740 
034792 
034864 
034886 
034925 
034963 
035018 : 
035086 
035145 ! 
035225 
035266 
035317 
035353 
035429 
035523 
035594 
035635 
035682 
035727 
035822 
035870 
035997 
036044 
036112 
036201 
036296 
036452 
036627 1 
036720 j 
036758; 
036806 j 
036897! 

Gezelligheid,ontspanning, amusement en informatie op de we 
Nieuws van de allereerste orde: nu een uitstekende 
Philips autoradio voor slechts 109.-* 
Compact formaat door miniatuurtechniek. Speciale 
voorversterking waardoor een grote mate van 
gevoeligheid en selectiviteit. En daardoor: 
uitstekende, ongestoorde ontvangst van een groot 
aantal zenders in de middengolf (midden- èn 
langegolf f 139.-). Groot uitgangsvermogen en 
automatische volumeregeling. Plus de spreekwoorde
lijke Philips betrouwbaarheid. Plus internationale 
garantie en service. Maak van uw wereld op wielen een 
andere wereld. Nu! 

12 V minus. Voor 6 V is adaptor leverbaar 

PHILIPS 
Prijzen van 109.- tot 439.- * exclusief inbouwkosten en toebehoren. 
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Electriciteitmaatschappij 
ANIEM, N.V. 

De Electriclteitmaatsehappij 
Aniem, N.V. deelt mede. dat 
oveveenkomstig het voorstel, 
gedaan in de op 11 juli 1969 
Ie Amsterdam gehouden jaar-' 
lijkse algemene vergadering 
van aandeelhouders in de ven
nootschap. wordt overgegaan 
tot beschikbaarstelling van 
5°r dividend op de preferente 
aandelen over het boekjaar ; 
1968. Daarnaast is gelijktijdig 
besloten het achterstallige di
vidend op de preferente aan- j 
delen ad 5C'c per jaar over de 
jaren 1957 tot en met 1961 uit 
te keren. Dientengevolge /ui
len de uitkeringen aan hou
d e r s  v a n  p r e f e r e n t e  a a n d e l e n  j  
in totaal 30co bedragen. 
Bovenstaande uitkeringen zijn | 
door ons tegen inlevering van 
dividendbewijs N'n. 42 van 
woensdag. 16 juli 1969. af be-
taabaar gesteld, onder inhou
ding van 25^ dividendbelas
ting. met: 

ƒ 225.— per preferent aan
deel moot f 1.000,— ; 
f 112.50 pér nreferent onder-
aandeel groot f500. . 

te Amsterdam en 's-Graven
hage : 

ten kantore van de Alge
mene Bank Nederland N.V.; 

te Rotterdam: 
ten kantore van de Algeme
ne Bank Nederland N.V. 
en van de Bank Mees & 
Hope N.V. 

De Directie : 
N.\. Handelsvennootschap 

voorheen Ma int/, & ( n. 
Amsterdam, 15 juli 1969. 

Northwestern and 
Pacific 

Hypotheekbank N.V. 
De tweede Northwestern 

and Pacific 
Hypotheekbank N.V. 

Inzake de op 8 juli j.1. ge
houden uitlotingen van de 
3V2 cc $- pand brieven en de 
6% c'o guldenspandbrieven 
Serie B, is van heden af een 
bericht verkrijgbaar ten kan
tore onzer vennootschappen. 
Amsterdam. 15 juli 1969. 

Wilton-Fijenoord-
Bronswerk N.V. 

3J' lening van 1950 

Het rapport van de trustee 
aan obligatiehouders betr. het 
verslagjaar 1968 is ten kan
tore van ondergetekende. 
Herengracht 307, verkrijg- j 

baar. 
Adm.kant. Hubrecht c.s. 

Amsterdam, 15 juli 1969. 

SO-jarige in aandelen B 
(•onverteerbare 
obligatielening 

N.V. SCHOKBETON 
gevestigd te Zwijn tl recht 

Ondergetekende in hoedanig
heid van trustee van boven
vermelde obligatielening, oor
spronkelijk groot ƒ 2.000.000,—, 
deelt mede. dat, conform de 
artikelen 5 en 6 dei- Trust
overeenkomst. in 1969 geos* 
verplichte aflossing op deze 
lening zal plaatsvinden, aan
gezien een groter nominaal 
bedrag aan obligaties ter con
versie werd aangeboden dan 
de verplichte jaarlijkse aflos
sing bedraagt. 
Het in totaal nog uitstaande 
bedrag aan obligaties van 
deze lening bedraagt nomi
naal ƒ 351.000,—. 
Amsterdam, 15 juli 1969. 

N.V. Maatschappij voor 
Executeele en Trust/aken 

Belgische Petroleum 
Raffinaderij N.V. 

gevestigd te Antwerpen 
5% obligatielening 1961 

i  Voor obligatiehouders is het 
jaarverslag en het trustrap
port over 1968 bij onderge-

i tekende verkrijgbaar. 
N.V. Centr. Trust Compagnie 
Herengracht 462 

| Amsterdam, 15 juli 1969. 

j N.V. Het Admk. v. Gebr. 
Boissevain-Kerkhoven stelt 

! betaalbaar van 16 juli af bij 
j Kas-Associatie N.V.. alhier. 
;en de Heren Van der Hoop, 
Offers & Zoon. R'dam, het 
30/6 div. ad. $ 0.32 op div.bew. 
No. 21 der eert. 

Allegheny Power 
System Inc. 

met ƒ 0,70. 
Ingeh. tax en tax niet-ingez. 
beide ƒ 1.75. 
Amsterdam, 15 juli 1969. 

5% obligatielening 
1961 

Soc. du Pipe-Line 
Sud-Europeen 

Exemplaren van het rapport 
van de trustee aan obligatie
houders betr. 1968 zijn ten 
kantore van ondergetekende, 
Herengracht 307, verkrijgbaar. 

Adm.kant. Hubrecht c.s. 
Amsterdam, 15 juli 1969. 

42% obligatielening 
1953 

NECKAR-A.G. 
Exemplaren van het jaarver
slag over 1968 der debitrice, 
alsmede van het rapport aan 
obligatiehouders, zijn gratis 
verkrijgbaar ten kantore van 
de trustee. Herengracht 307. 

Adm.kant. Hubrecht c.s. 
Amsterdam. 15 juli 1969. 

; Burgemeester en Wethouders 
j van Amsterdam berichten, 
| dat op 15 juli 1969 de uitlo-
] ting heeft plaats gehad van 
i >bligaties in de 

3" i premielening 
(Concertgebouw-

Artislening 1933) 
Trekkingslijsten liggen van 16 
juli 1969 af ter inzage in het 
stadhuis, kamer 58 of worden 
op verzoek toegezonden. 

N.V. Nederlandse 
Installatie 

Maatschappij 
v/h „THERMA" 

AMSTERDAM 
Aandeelhouders worden bij 
deze opgeroepen tot het bij
tonen van de jaarlijkse al
gemene vergadering, welke 
gehouden zal worden op don
derdag 24 juli 1969 om 10.30 
uur ten kantore der vennoot- j 
schap. Vondelstraat 36. Am- I 
sterdam -W. 
De agenda ligt van heden af. 
tot na afloop «Ier vergadering j 
ten kantore der vennootschap I 
voor aandeelhouders ter in- ! 

zage. 
Houders van gewone aande
len, die de vergadering wen- j 
sen bij te wonen, moeten hun ; 
aandelen of een depotbewijs i 
ener bankinstelling, vermel
dende de nummers der daar , 
gedeponeerde aandelen uiter- 1 

lijk maandag 21 juli 1969 heb- ! 

ben gedeponeerd ten kantore 
van de Algemene Bank Ne
derland N.V., Vijzelstraat 32 
te Amsterdam, waartegen een 
bewijs wordt uitgereikt dat 
toegang geeft tot de verga
dering. 

De Directie 

5°o obligatielenini 
1962 

Cie Francaise des 
Pétroles 

erw; 

Uap 

i 
Ban. 

Exemplaren van het rap® .. 
van de trustee aan obliga uuir 
houders betr. 1968 zijn 
kantore van ondergeteke 
Herengracht 307. verkrijg11 

Adm.kant. Hubrecht 

Amsterdam, 15 juli 
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APPARTEMENTEN 
in degelijk gebouw. Hjst° 
dorp. omg. Saint-ra ^ 
Vence, bij vliegveld : 
Ideaal klimaat op 
Matige prijzen. Br. aa _ 
vas no. 100.065 Bruxeli*; 

Couponobligaties a nom. $ 1000,-

000010 000013 000023 000038 000039 000089 
000095 000103 000111 000113 000120 000139 
000155 000177 000184 000236 000239 000263 
000271 000288 000304 000308 000377 000392 
000426 000431 000443 000449 000451 000466 
000469 000494 000536 000542 000555 000587 
000588 000598 000615 000616 000618 000624 
000631 000635 000662 000676 000680 000682 
000703 000704 (>00721 000734 000748 000754 
000772 000782 000810 000823 000848 000851 
000876 000912 000938 001033 001043 001047 
001056 001057 001068 001070 001072 001101 
001104 001166 001173 001195 001204 001207 
001214 001253 001306 001315 001334 001387 
001420 001450 001496 001504 001508 001544 
001545 001558 001600 001605 001649 001660 
001669 001677 001702 001732 001742 001749 
001756 001789 001796 001803 001851 001863 
001877 001897 001911 001925 001940 001956 
001961 001973 001977 002001 002017 002019 
002036 002037 002042 002048 002057 002068 
002080 002104 002111 002113 002140 002148 
002184 002187 002190 002191 002197 002202 
002207 002224 002225 002248 002265 002272 
1)02274 002289 002316 002324 002333 002346 
002374 002379 002390 002408 002413 002415 
002419 002432 002439 002447 002478 002518 
002520 002521 002554 002556 002581 002593 
002651 002663 002667 002673 002710 002744 
002806 002810 002820 002839 002859 002879 
002885 002913 002917 002953 002958 002959 
002996 002998 003014 003018 003020 003023 
003034 003045 003050 003060 003117 003155 
003160 003170 003171 003197 003202 003208 
003211 003224 003243 003276 003293 003305 

003319 003328 003331 003334 003349 003391 

dragende naast de letter M het nummer: 

003449 
903485 
003575 
003718 
.003801 
003898 
003976 
004036 
004137 
004238 
004354 
004424 
004508 
004534 
004668 
004795 
004863 
004967 
005090 
005282 
005392 
005525 
005620 
005689 
005759 
005860 
005918 
005948 
006050 
006084 
006197 
006257 
006326 
006404 
006544 
006630 

003463 
003501 
003588 
0« 13747 
003804 
003918 
003982 
004041 
004138 
004261 
004384 
004425 
004518 
004587 
004680 
004797 
004867 
004990 
005092 
005290 
005399 
005544 
005625 
005702 
005785 
005871 
005935 
005950 
006055 
006089 
006219 
006282 
006339 
006419 
006553 
006672 

003464 
(•03510 
003590 
003750 
003830 
003928 
003993 
004046 
004153 
004269 
004388 
004440 
004526 
004589 
004704 
004809 
004890 
005014 
005100 
005332 
005436 
005559 
005636 
005703 
005801 
005873 
005937 
005964 
006056 
006144 
006223 
006288 
006355 
006456 
006563 
006699 

003465 
003514 
003649 
003767 
003844 
003930 
003998 
004*13 
004160 
004278 
004393 
004454 
004533 
004590 
004719 
004819 
004892 
005025 
005119 
005356 
005450 
005565 
005669 
005714 
005823 
005886 
005939 
005973 
006057 
006153 
006229 
006302 
006373 
006489 
006598 
006711 

003479 
003533 
003688 
003776 
003847 
003940 
004OIO 
004120 
004167 
004294; 
004415 
004477 
004553 
004595 
004721 
004848 
004901 
005060 
005231 
005378 
005451 
005571 
005672 
005723 
005850 
005902 
005941 
006030 
006067 
01.6172 
0062; 
006: ~ 
006385 
006498 
006602 
006716 

003483 
003559 
003698 
003793 
003872 
003943 
004026 
004121 
004208 
004341 
004420 
004507 
(X14579 
004641 
004725 
004852 
004940 
005083 
005253 
005379 
005453 
005604 
005673 
005729 
005851 
005906 
005942 
006035 
006078 
006186 
006238 

6 
006396 
006523 
006620 
006721 

) 009973 
* 010024 
L 010243 
! 010343 
> 010443 
> 010552 
l 010663 
I 010747 
i 010829 
> 010954 
i 011029 
! 011157 
I- 011234 
I 011348 
; 011415 
r 011459 
> 011535 

011654 
I 011834 

011974 
> 012030 
. 012088 
> 012213 
> 012231 
I 012258 
! 012337 
I 012424 

009986 
010057 
010249 
010365 
010446 
010589 
010681 
010771 
010843 
010966 
011032 
011158 
011245 
011360 
011416 
011461 
011539 
011660 
011874 
011975 
012033 
012108 
012214 
012232 
012267 
012341 
012444 

009996 
010073 
010257 
010397 
010500 
010603 
010701 
010786 
010858 
011018 
011041 
011189 
011249 
011361 
011421 
011481 
011544 
011701 
011964 
011982 
012040 
012109 
012222 
012233 
012271 
012343 
012496 

010002 
010171 
010275 
010421 
010502 
010605 
010718 
010791 
010878 
011020 
011082 
011195 
011265 
011381 
011437 
011501 
011578 
011702 
011967 
011988 
012048 
012127 
012225 
012234 
012298 
012363 
012497 

010004 
010214 
010307 
010441 
010505 
010622 
010730 
010815 
010919 
011022 
011111 
011204 
011302 
011398 
011449 
011507 
011616 
011774 
011970 
011991 
012068 
012139 
012227 
012235 
012318 
012381 
012502 

0.12513 
012695 
012743 
012845 
012898 
012992 
013088 
013148 
013196 
013325 
013400 
013506 
013614 
013700 
013797 
013910 
013985 
014058 
014101 
014145 
014285 
014370 
014495 
014547 
014645 
014703 
015781 

012557 
012698 
012780 
012853 
012907 
012997 
013100 
013162 
013202 
013343 
013435 
013555 
013628 
013724 
013803 
013920 
014018 
014059 
014106 
014186 
014316 
014408 
014499 
014555 
014657 
014711 
014783 

012565 
012710 
012798 
012859 
012908 
013000 
013101 
013171 
013253 
013360 
013459 
013565 
013640 
013725 
013814 
013927 
014025 
014060 
014111 
014195 
014347 
014413 
014506 
014576 
014667 
014735 
014797 

012567 
012721 
012810 
012860 
012949 
013017 
013104 
013178 
013270 
013366 
013479 
013576 
013674 
013728 
013822 
013939 
014032 
014072 
014116 
014242 
014349 
014480 
014512 
014580 
014669 
014744 
014812 

012637 
012726 
012816 
012862 
012953 
013038 
013136 
013187 
013276 
013396 
013481 
013593 
01*3697 
013733 
013856 
013944 
014050 
014077 
014133 
014248 
014351 
014489 
014535 
014581 
014690 
014752 
014850 

012663 
012736 
012819 
012870 
012985 
013050 
013144 
013188 
013324 
013399 
013494 
013602 
013699 
013756 
013862 
013978 
014051 
014084 
014142 
014276 
014357 
014491 
014537 
014609 
014698 
014767 
014879 

014885 
014957 
015012 
015093 
015256 
015301 
015383 
015516 
015698 
015795 
015851 
015932 
016011 
016090 
016142 
016224 
016314 
016404 
016498 
016598 
016752 
016779 
016909 
017031 
017129 
017189 

014886 
014960 
015038 
015105 
015262 
015305 
015384 
015582 
015699 
015798 
015892 
015946 
016012 
016096 
016175 
016235 
016322 
016410 
016499 
016620 
016753 
016791 
016925 
017061 
017144 
017190 

014890 
014962 
015048 
015153 
015265 
015330 
015403 
015611 
015728 
015804 
0159U7 
015957 
016023 
016107 
016178 
016246 
016342 
016411 
016524 
016655 
016767 
016808 
016934 
017077 
017146 
017191 

014908 
014967 
015049 
015177 
015270 
015364 
015404 
015623 
015732 
015805 
015920 
015963 
016036 
016112 
016179 
016248 
016353 
016457 
016525 
016665 
016769 
016811 
016995 
017082 
017164 
017192 

014919 
014968 
015054 
015192 
015271 
015375 
015414 
015651 
015745 
015833 
015925 
015991 
016037 
016128 
016188 
016294 
016381 
016458 
016574 
016676 
016771 
016859 
017003 
017111 
017174 
017193 

014934 
015004 
015057 
015252 
015279 
015377 
015486 
Q15688 
015776 
015847 
015929 
015998 
016038 
016134 
016201 
016300 
016387 
016492 
016590 
016738 
016778 
016907 
017014 
017112 
017188 

Te koop pracht 

H E R E N H U I S  
met garage, voor- en achtertuin, te Halstere 

N.-Braoant. Dagelijks te bezichtigen: Dr. Ens®* 
straat 30 in Halsteren. 

Direct vrij te aanvaarden, ƒ 36.000,— k.k-

Tel. inl. Verwijs, Roosendaal, 01650-34583 en 34859-

Couponobligaties i nom. $ 10.000,—, dragende naast de letters XM, het nummer: 
000002 000017 000037 000042 000053 000057 000063 000075 000093 000101 000172 000177 000231 000281 000284 000317 000339 000373 
0003S5 000399 000436 000458 000465 

Van de registerobligaties, dragende de letter R, zijn aflosbaar de bedragen, zoals deze hieronder zijn vermeld, 
achter de nummers van de desbetreffende obligaties: 

Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag 
000140 S 1.000 000145 $ 1.000 000146 « 1.000 000155 S 1.000 000158 $ 1.000 000175 $1.000 000219 $1.000 000226 $1.000 
000251 2.000 000277 
000314 1.000 000325 
000335 3.000 000336 

1.000 000279 
1.000 000327 
2.000 000337 

1.000 000282 
30.000 000329 

2.000 

1.000 000285 
2.000 000330 

1.000 000291 
1.000 000331 

1.000 000305 
2.000 000332 

1.000 000308 
3.000 000334 

1.000 
1.000 

Montreal, Canada, 8 juli 1969. 
PETROFINA, Société Anonyme 
Per MONTREAL TRUST COMPANY, Trustee 
J. K. REYNOLDS, Secretaris. 

G E H E E L  C O M P L E X  W O O N H U I Z E N  

LES MARMOTTES 
A r o l l a  -  W a l l i s  -  Z w i ^ 8 ^  

TE KOOP, GEHEEL OF PER APPARTEJIt" 
Prospectussen en inlichtingen, rechtstreek® n 

de bouwer: Roger Métrailler, teen 
CH-1968 Evolène, tel.: 027 -4 63 37. 
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