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Onderwerp: Extremistische activiteit
tegen de oprichting van :
het Beverwijkse Jongeren
Parlement te Beverwijk in
het laatst van 1950

26 JAN. 1951

ACB| frwW

In de 2e helft van Augustus 1950 werd te Beverwijk
opgericht het "Beverwijkse Jongeren Parlement", B.J.P.
waarin verschillende politieke partijen tegenwoordig
waren, doch dat geen jonge CPN'ers-fractie wenste te
aanvaarden.
Over oprichting en activiteit van het B.J.P. hebben
wij U mededelingen gedaan in onze Maandoverzichten:
Augustus
Nr. 390, d.d. 11-9-50 pagina 13
November
Nr. 550, d.d. 10-12-50 pagina 11
December
Nr. 600, d.d. 31-12-50 pagina 8

C

Het B. J. P. is bij haar oprichting, als volgt samengesteld:
A. Mak. - P _,,__ Booster - P. Langhout.
-l H A.E.:
C,H.U,
-l
J.J.C. Geluk - A,C. van Pelt - D. de Vries.
Th.A.M. v. d. Horsti - Me j. N. Tervoort W. Bijlhouwer.
l
P. v. d. A.: 0. Zalm, A. Sluis - H. G. Goossens.
Xi-*V.V.D.: B. R. Uiling - J.B. Schoos.
De Jongeren-formatie van de C.P.N, is uitgesloten.
Bij de eerste voorbereidende vergadering werd van de
zijde van de KVP -Jongeren medegedeeld, dat: "De CPN niet,
was uitgenodigd op grond dat deze partij sedert de oorlog
door haar optreden in voldoende mate had doen blijken,
dat het haar geenszins er om te doen is, de belangen van
ons land en van ons volk te behartigen, maar dat zij integendeel op een vaak weerzinwekkende wijze gebruik maakt
van de staatkundige bevoegdheden welke haar op dit ogenblik krachtens de wet nog toekomen in het streven ons
vaderland zoal niet een deel van de Sowjetunie te maken,
het dan toch in ieder geval te brengen onder de Sowjetrussische invloedssfeer met invoering tegelijkertijd van
een communistisch staatsbestel, met alle miskenning van
recht aan een zodanig staatsbestel."
In de raadzaal van het raadhuis "Scheijbeek" te Beverwijk, hield het BJP op Woensdagavond Ij5 December 1950,
haar eerste bijeenkomst, na de oprichtingsvergadering
die op 24 Augustus 1950, op initiatief van de KVP- Jonger en,
plaatsvond.
De bijeenkomst stond onder leiding van de fractievoorzitter van de KVP-Jongeren, Th.A.M. v. d. Horst.
De burgemeester van Beverwijk hield een toespraak tot
het B. J. P., terwijl op de bijeenkomst enkele leden van de
Beverwijkse Gemeenteraad tegenwoordig waren.
Lid van het BJP kunnen zijn personen van 18-30 jaar.
ledere bijeenkomst zal geleid worden door een andere
voorzitter, in alfabetische volgorde van de politieke
partijen,

2.
Doelstelling en het verslag van de Ie "bijeenkomst van
het BJP, staan vermeld in "Kennemerland" van 14-12-50,
(Bijlage l), en in "De Kenneraer" van 16-12-50 (Bijlage 2).
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Het oprichten en het werken van BJP zonder CPN-Jongeren,
heeft in het plaatselijk dagblad "Kennemerland" een perspolemiek ontketend.
V1
Deze werd geopend door Frans Nico VESTER, geboren te Den
Haag op 22-5-1922, musicus, wonende te Beverwijk, Hendrik
Burgerstraat 51» in 1950 abonne dagblad "De Waarheid? van
wie op 25-9-50 een informatiekaart werd ingezonden. Óp 1411-50 werd nog waargenomen datz"De Waarheid"werd bezorgd.
Voor zijn artikel:zie bijlage 3, d.d. 16-12-50.
«-**
Op 18-12-50 volgde hiertegen een artikel van Aart MAK Sr.,
geboren te Sc iedam op 23-4-1902, wonende te Beverwijk,
Hendrik Burgerstraat ö4. (Bijlage 4).
Genoemde Mak is gehuwd en heeft 5 kinderen. Hij werd op
28-4-31 in de gemeente Wijk aan Zee en Duin, thans Beverwijk,
ingeschreven, komende uit de gemeente Schiedam. Hij is als
procuratiehouder werkzaam in dienst van de "Machinefabriek
Maters C.TÏ,, Havenstraat 22 te Beverwijk, voor welke firma
hij veel naar het buitenland reist. Hij belijdt de Gerefor,
meerde Godsdienst en neemt in het kerkelijk leven een vooraanstaande positie in. Hij is ouderling. Hij is aangesloten bij
de Anti Revolutionaire Kiesvereniging. Op politiek en crimineel gebied staat hij alhier gunstig bekend. Ben zoon van
hem is studerend aan de Vrije Universiteit voor predikant.
"** * Zijn zoon, Adriaan Mak, geboren te Schiedam op 6-7-29, studente^
wonende te Beverwijk, Hendrik Burgerstraat 64, is voor de
AR-Jongenenorganisatie, de ARJOS, lid van het BJP.
Tegen Mak's zienswijze plaatste op 19-12-50 een artikel:
1 Sylvia Henriëtte Leontina van der Hoef, geboren te Wormerveer
op 24-11-26, Nederlandse, geen godsdienst, vi&liste, en
wonende te Beverwijk, Zeestraat 152. (Bijlage 5)»
Van Sylvia van der Hoeff is alhier niets ten nadele bekend.
?N*
Evenmin van Th.A.M. van der Horst, die namens de KVPJongeren zijn visie gaf op het weren van de communisten uit
het B.J.P. (Bijlage 6). Over van der Horst schreven wij reeds
uitvoerig in ons Maandoverzicht April 1950, pagina 2 en 3,
Nr. 215, d.d. 12-5-50, alsmede communistische critiek tegen
hem in ons Nr. 171, d.d. 22-4-50,
A.Mak Jr., bovengenoemd, diende Sylvia van der Hoef van
repliek op 20-12-50, dezelfde dag dat van der Horst dit deed.
(Bijlage 6). Uit deze 2e publicatie van Mak zou zijn af te
leiden dat hij de eerste publicatie, op 18-12-50, ook zelf
geschreven had, inplaats van A.Mak' Sr.
Op 21-12-50 schreef F. Vester, voornoemd een antwoord aan
degenen die tegen hem geschreven hadden.(Bijlage 7).
Op Maandag 18-12-50 Meld de Gemeenteraad van Beverwijk
haar vergadering, waarover wij reeds schreven in ons Maandoverzicht van December 1950, Nr. 600, d.d. 31-12-50.
Op deze vergadering werd de Gemeentebegroting behandeld.
Het CPN-raadslid, J. Zuidersma te Beverwijk, van wÉe een
informatiekaart werd ingezonden, verklaarde dat hij het een
schandaal vond dat de raadzaal beschikbaar was gesteld voor
een vertoning als de installatie van het Beverwijkse Jongeren
Parlement. Namens 1800 kiezers keurde hij dit af. Hij had
klachten over het ondemocratisch beleid van het college en
deed een aanval op het BtJ,P. "dat in de richting van het
fascisme gaat".

Een volledig verslag van deze Gemeenteraadszitting,
gepubliceerd in "Kennemerland" van 19-12-50, doen wij TT
toekomen als bijlage 8, en een verslag uit "De Kennemer"
van 20-12-50,.als bijlage 9.
Op 3-1-51 heeft het B.J.P. haar Ie werkvergadering
gehouden in het gebouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau
aan de Keesdelfsweg l te Beverwijk.
Een verslag van deze bijeenkomst wordt als bijlage 10
bijgevoegd.
Op 20-1-51 publiceerde "De Kennemer" een bekendmaking
dat een groot deel van de KVP-Jongeren te Beverwijk
"binnenkort de dienstplicht moet vervullen, terwijl het reste
rende deel bij oproep van een volgende lichting nagenoeg
helemaal onder de wapenen moet komen." Het blad pleitte
voor een noodzakelijke uitbreiding van nieuwe leden.
Op 6-12-50 publiceerde "De "^plkskrant" een artikel dat
de verantwoordingsplicht van B. en W, moet worden uitgebreid
en op 18-12-50 pleitte het voor meervoorlichting en massapropaganda op politèek gebied.
De eerstvolgende vergadering van het B.J.P. is bepaald
op 7-2-5L
Het BJP is als een waardevol"gesprekcentrum" voor de
jongeren uit de politieke partijen te beschouwen.
Bijzonderheden van enig politiek belang zullen wij,
voor zover het BJP daarbij betrokken is, voortaan opnemen
in ons Maandoverzicht.
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Eer^le parlementsatting van
leverwijkse jongeren.
DOEL; „Een meer bewuste beleving
üan plichten en rechten als staatsburger",
In de raadszaal waar Maandag a.s. de Beverwijkse gemeenteraadsleden het wel en wee van de gemeente voor het volgend jaar zullen bespreken kwamen Woensdagavond de jongeren uit de verschillende politieke groeperingen hier ter plaataa bijeen om blijk te. geven
van hun belangstelling vóór zaken die ver uitgaan boven sport,
dans, bioscoopbezoek e.d.
Op initiatief van de KVP-jongeren zijn op 24 Aug, 1,1. de jongeren
van de Anti-Rev. Partij, de Ckr, Hist Unie, de Kath. Volkspartij en
de Partij van de Arbeid bijeengekomen en uit'; deze vergadering
kwam binnen de kortst mogelijke tijd het Beverw-jjks Jongeren Parlement tot stand waarin later ook vertegenwoordigers van de Volkepartij voor Vrijheid en Democratie werden uitgenodigd.
Volgens haar statuten stelt het B»J,P. zich ten doel een meer bewuste beleving van rechten en plichten als staatsburger te verkrijgen
door:
a. het bevorderen van de politieke belangstelling, vooral bij de
jongeren;
b. het aankweken van practiache bekwaamheden voor functies in
plaatselijke bestuursorganen;
c. het aankweken van een beter begrip voor andermans principes
en politieke inzichten.
s
De eerste bijeenkomst van het B J.P. werd
o.m. bijgewoond door burgemeester H. J. J.
Scholtena, weth. W. Alfaerda, vertegenwoordigers van politieke verenigingen, enkele raadsleden en andere genodigden,
' Deee eerste bijeenkomst stond onder leiding
van de heer Th. A, M- van der Horst, die na
een welkomstwoord een uitvoerige beschouwing
hield over de voorgeschiedenis en het doel
van bet B J.P.
Na de mening te hebben weerlegd dat de
jongeren alleen maar belangstelling hebben
voor dans, sport en bioacoopbezoek, vertelde
•pr. bot de K.VP-jongeren hebben gezocht naar
een vorm waardoor de.poliüeke belangstelling
die er zee; «aker bu^de jongeren hjsecJt, zon
kpnnea worWtsgéactiveecd Cn hoe dw g«or. dead tot wnaic Jbtt Uüpnen komeB> C+nV*frwerd gezocht niet de andere groeperingen «In
op «en eerste* samenkomst wa* men^ alï&tteeii
van oordeel dat het voorlopig hever moe^E
worden gezocht in een discussiegroep, die dch
ion beraden op onderwerpen van principiële
politieke aard, dan ia de oprichting van «en
z.g. Jeugdgemeenteraad, die -zich voornamelijk
zon wijden aan de bestudering van dift onderwerpen, welke successievelijk op de agenda van
de gemeenteraad zouden verschijnen.
Met zeer veql nadruk f ai »pr. vervolgens to
kennen dat de politiek een aangelegenheid ii
die de jongeren in leder opzicht aangaat. Gedurende de laatite oorlog werd de jeugdige
leeftijd niet gerespecteerd en ook van hen xijn
er Telen gevallen in Duitte concentratiekampen en werkkampen. Na de oorlog waren het
de jongeren die werden uitgezonden naar Indoneiië en op de terugkeer van velen van hen
zal in deze wereld vergeef* worden gewacht.
Spr. zag het dan ook als een recht en een
plicht van de jongeren om ook een actief deel
te hebben aan die verrichtingen, die de levensvoorwaarden van de toekomst in niet geringe
mate beïnvloeden.
C f Ji.-JONGEREN NIET
UITGENODIGD.
De CPN-jongeren waren bij de eerste bespreking niet uitgenodigd op grond dat deze partü
sedert de oorlog door haar optreden in voldoen*
de mate had doen bljjken, dat het haaf geenszins er om te doen ia, de belangen van ona
land en ons volk te behartigen, maar dat zij integendeel op een vaak weerzinwekkende wijze
gebruik maakt van de staatkundige bevoegdheden,
OOK LEDEN VIT VELSEN-N,
Waar verschillende organisaties ook leden
tellen in VeUen-Noord zijn in het BJ.P, ook
leden uit Velgen-Noord opgenomen. Spr. zag
daarin een symptoom van de feitelijke eenheid
op velerlei gebied van VeUcn-N. en Beverwjik.
Ten aanzien van de statuten werd verder nog

LEDEN VAN HET
BE V. JONGEREN PABLËMENT
In het Beverwijkse Jongeren Parlement, dat deze week officieel ia geopend, hebben de volgende leden zitting:
Voor de A.R.: de heren A. Mak, P.
Booster en F. Lanhout.
Voor de C.H.U.I d« heren J. J. C. -Geluk» A. C, y. d. Pel en L. de Vries.
Voor de K.V.P.; mej. N. Tervoortï de
heren Th. A. M, van der Horst «* "W.
Bijlhouwe
Voor- de V.V.D.: de heren B.
en J. P. Schooi.
deze belangstelling U activeren. Men beeft het
instituut „Burgerdagen" gehad, maar de belangstelling hiervoor wa> niet blijvend. De.opzet'
van 4e jeugdgemeenteraad wa» fout. De deelnemers waren te jong en de practische .gemeentepolitiek te moeilijk. Nog steeda wordt
er gexocht en daarom werd 'door. spreker de
oprichting .van dit jonger<jnp«r1oment ook ieer
gewaardeerd. Elk hoituut heeft belang bij een
kring van inenten die medeleven en mede*
verantwoordelijkheid voelen. Wijtend «p de
grote omwentelingen onder floris V, in de
Spaanse tyd en later in de Franse tijd wees epr.
er op dat de wereld thatia wederom een structüeftl keerpunt in de geschiedenis beleert. Mr.
Scholtens wees de jongeren op de zeer belangrijke rede welke H. M* Koningin Jnliana
bij haar officieel bezoek aan Engeland heeft
gehouden, welke rede over een eeuw nog van
fundamentele beteken» zal blijken te zqn.
Met een woord van Gysbert Karel van Hoogendorp over de eindbestemming» van de mens
besloot Mr, Scholtens zijn toespraak.
Namens de A.R, jongeren heeft de heer Booster een verklaring afgelegd over het principiële standpunt dat door hem en zjjn. mede-afgevaardigden zal worden ingenomen bij de besprekingen. De AJR. willen daarbij absoluut
de Bybel als vast uitgangspunt nemen.
EENS PER MAAND

BIJEENKOMST,

De bijeenkomst werd besloten met enkele
huish. besluiten. Tot gecretaris van het BJP.
werd benoemd de heer Goosens. Er zal iedere
eerste Woensdag van de maand een bijeenkomst worden gehouden. Deze bijeenkomsten
Kullen plaats vinden in het voormalige Distributiekantoor.

J, Valkering Tzn. plotseling

In de raadszaal waar Maandag a.e. de Beverwïjkse gemeenteraadsleden het wél en wee van de gemeente voor het volgend jaar zullen bespreken kwamen Woensdagavond de jongeren uit de verachilleiide politieke groeperingen hier ter p] a at BC bijeen om blijk te geven
Van hun belangstelling vóór zaken die ver uitgaan boven sport,
dans, bioscoopbezoek e-d.
Op initiatief van de KVP-jongeren zijn op 24 Aoag. 1.1. de jongeren
van de Anti-Rev. Partij» de Chr. Hist. Unie, de Kath, Volkspartij en
de Partij van de Arbeid bijeengekomen en uit, deze vergadering
kwam binnen de kortst mogelijke tijd het Beverwij ke Jongeren Parlement tot stand waarin later ook vertegenwoordigers van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie werden uitgenodigd.
Volgens haar statuten stelt het B J.P. zich ten doel één meer bewuste beleving van rechten en plichten als staatsburger te verkrijgen
door;
a. het bevorderen van de politieke belangstelling, vooral bij de
jongeren;
b. het aankweken van practische bekwaamheden voor functies in
plaatselijke bestuursorganen;
c. het aankweken van een beter begrip voor andermans principes
en politieke inzichten.
De eerste bijeenkomst van het B.J.P. werd
o, m. bijgewoond door burgemeester H. J, J.
Schollen s, weth. W. Alberda, vertegenwoordigers vaa politieke verenigingen, enkele raadsleden en- andere genodigden.
' Deze eerste bijeenkomst stond onder leiding
van de heer Th. A. M. van der Horst, die na
een welkomstwoord een uitvoerige b e schouwing
hield over de voorgeschiedenis en het doel
vanhef BJ.P.
NB de mening te hebben weerlegt dat de
jongeren alleen maar belangstelling hebben
voor dans, sport en bioacoopbezoek, vertelde
spr. hoe de KVP-jongeren hebben gezocht naar
Éfra vofm waardoor de .politieke belangstelling
d«* ~*V- zee/ .«Jier ibrjvx&e^ftngftren heerat, zctu
\votëe&- geactiveerd -*n : hoe *Uift' geoi>
werd gezocht met de andere groeperingen
op een eereW sWnkonut wat men* e
van oordeel dat b*pt voorlopig <• liever
worden gezocht in een discussiegroep, die zich
zou beraden op onderwerpen van principiële
politieke aard, dan In de oprichting van tien
z.g. Jflugdgemeente raad, die -zich voornamelijk
ion wijden aan de bestudering van dl* onderwerpen, welke successievelijk óp de agenda van
de gemeenteraad zouden verschijnen.
Met teer Veel nadruk gaf §pr. vervolgen» te
kennen dat de politiek een aangelegenheid i>
die de jongeren in ieder opzicht aangaat. Gedurende de laatate oorlog werd de jeugdige
leeftijd niet gerespecteerd en ook van hen zijn
er velen gevallen in Duitse concentratiekampen en werkkampen. Na de oorlog waren het
de jourren die werden uitgezonden naar Indonesië' en op de terugkeer van velen. van hen
zal in deze wereld vergeeft vrorden gewacht.
Spr. zag het dan ook als een recht en een
plicht van de jongeren om ook een actief deel
te hebben aan die verrichtingen, die de levensvoorwaarden van de toekomst in niet geringe
male beïnvloeden,

MET
UITGENODIGD.
De CPN-jongeren waren bij de eerste bespreking niet uitgenodigd op grond dat deze partij
sedert de oorlog door baar optreden in voldoende maté had doen blijken, dat het haar geenszins er om te doen is, de belangen van. on»
land en ons volk te behartigen, maar dat zij integendeel op een vaak weerzinwekkende wijze
gebruik maakt van de staatkundige bevoegdheden.
OOK LEDEN VIT VELSEN-N*
Waar verschillende organisaties ook leden
tellen in VeUen-Noord zijn in het BJP, ook
leden uit Velsen-Noord opgenomen. Spr. zag
daarin een symptoom van de feitelijke eenheid
op velerlei gebied van Velaeu-N. en Bever*

y/ük.

Ten aanzien van de statuten werd verder nog
opgemerkt dat het BJP, zich zal dienen te
onthouden van enigerlei actie, in welke vorm
dan ook op fcet gebied van de praetische politiek. Ook verwierf spr. nadrukkelijk iedere gedachte als zonden de Jongeren door hun samenkomst ia deze vergaderingen uitdrukking
willen geven aan hun verlangen naar een eenheidspartij of iets van die aard. Met een dankwoord voor de belangstelling eü de krachtige
medewerking aan de totstandhondiog vau 'het
BJP. besloot de heer v. d. Horst zjjn toespraak.
TOESPRAAK MR. SCHOLTENS.
Met aandacht werd vervolgens geluisterd naar
Mr. B. J. J. Scholtens die een aantal gedachten formuleerde die voor de jongeren zeer zeker het overwegen waard zijn. Bij de democratie behoort het medeleven van de gehele bevolking voor wat er in de top leeft en omgaat. De
overheid moet zich geschraagd weten door de
belangstelling voor haar werk en streven. Er
is echter momenteel eerder een tekort dan een
teveel aan belangstelling. Enerzijds komt dit
omdat men van oordeel ia dat het wel goed
gaat, anderzijds i» de reden dat de huidige
vraagstukken vaak te gecompliceerd zijn in hun
•mvang en hoeveelheid.
Reed» vaker is gezocht naar een middel om
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LEDEN VAN HET
JONGEREN PARLEMENT

In het Beverwykae Jongeren, Parlement, dat deze week officieel ia geopend,, hebben de volgende leden ïitting:
Voor de A.R.: de heren A. Mak, P,
Booeter en P* Lanhout,
Voor de C.H.U.: .de. heren J. J. C. -Geluk, A. C. v. d. Pel eu L. de Vries.
Voor de K.V.P-: mej. N. Teryoort; de
heren Th. A. M. van der Horst en W.
Bylbouwer.

Voor de V.V.D.: de heren B. R. Uiling
en J. P. Schoot.
deze belangstelling t« activeren. Men, heeft het
instituut „Burgerdagen" gehad, maar de belangstelling hiervoor was niet blijvend. De opzet
van de jeugdgemeenteraad was fout* Dei deelnemers waren te jong en de practischo .«omeentepolitiek te moeilijk. Nóg steeds wordt
er gezocht en daarom werd door; spreker de
oprichting van dit jongeréuparlement ook zeer
gewaardeerd. Elk bestuur heeft belang bij een
kring van menien die medeleven en medeverantwoordelijkheid voelen. Wijzend «p de
grote omwentelingen onder Florii V, in de
•Spaanse tijd en later in de Franse tijd weeft spr.
er op dat de wereld thans wederom een struetueel keerpunt in de geschiedenis beleeft. Mr,
Schohens wees de jongeren op de zeer belangrijke rede welke H. M, Koningin }ullana
btj haar officieel bezoek aan Engeland heeft
gehouden, welke rede over een eeuw nog van
fundamentele betekenis zal blijken te zijn»
Met een woord van Gijabert Karel van Hoogendorp over de eindbestemming- van de mens
besloot Mr. Scholtens zijn toespraak.
Namens de A.R. jongeren heeft de heer Booster een verklaring afgelegd over het principi*
ele standpunt dat door hem en zijn. mede-afgevaardigden zal worden ingenomen bij de besprekingen. De A.R. willen daarbij absoluut
de Bijbel als vaat uitgangspunt nemen.
EENS PER MAAND

BIJEENKOMST.

De hij eenkomst werd besloten met énkele
huish. besluiten. Tot secretaria van het BJP.
werd benoemd de heer Goosens. Er zal iedere
eerste Woensdag van de maand een bijeenkomst worden gehouden. Deze bijeenkomsten
kullen plaats vinden in het voormalige Distributiekantoor,

J, Valkering Tzn- plotseling
overleden
Te Limmen is Donderdagmorgen in de onder*
dom van bijna 80 jaar plotseling overleden
de heer Jan Valkering Tzn., een zeer bekende
figuur in de wereld der bloembollenexportenrs.
Op jeugdige leeftijd nam de thans overledene het bloembollenbedrijf van zijn vader
over en bg heeft hiervan een wereldzaak gemaakt met export naar alle delen der aarde.
Vele jaren wai de heer Valkering lid van het
bestuur van de Ver. voor Bloembollencultaur,
lid van de Prov. Stalen van Noordholland, terwijl hij ook langer dan 25 jaren wethouder Van
de gemeente Limmen was.
Uit, de hoeveelheid vaa andere officiële
functies die de overledene nog bekleedde noemen we nog zijn lidmaatschap van de Commissie voor de Prov. Ziekenhuizen en van de commissie ter bestudering van het vraagstuk der
wateronttrekking aan de duingronden in Kenuemerland*
Zijn vele verdiensten werden officieel erkend
door zijn benoeming tot ridder in de orde
vau Oranje rfauau.
De plechtige H. Mis van Requiem «al plaats
vinden Maandagmorgen om 10 uur waarna 't
stoffelijk overschot zal worden bijgezet in het
familiegraf op het R.K. kerkhof te Limmea.
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AGENDA

DONDERDAG
BEVERWIJK, Grole kerk*. 8 uur:
Xerstconeert door Toonkunstkoor en
&aarïem'* Postaal Mannenkoor. —
KOT Xfceater, 8 uur: Revue voor stel kantoor aan de Kees Delisweg, »1 alï
onderwerp ter tafel komen: JS*t ge-j iine met Heintje Davids.
zag". Voorgesteld we*d de voontttérs in^
VRIJDAG
de alfabetische volgorde van de deelnemende politieke partijen te klazen. HAARLEM. Stadsschouwburg, 8.15
De volgende vergadering zal daarom uur: Toneelgroep Comedia met het blijworden gepresideerd door de ha*r Fr spel „'n Vreemd meisje".
Booster vwi d» AR-jongeren.
BIOSCOPEN
(Vanaf Vrijdag).
Burgemeester Schotten* tftdeiu fijn
BEVERWIJK Kennemer Theater, 7 en
toespraak tot het Beverwijk* Jeugd- 9.15
uur:wethouder
Opmars zonder
genade (t.e.m.
parlement. Op de eerste rij \n\rte- \n o.m.
W. Aïberda,
.
Woensdag); IrUxor Theater, 7 en 9.15
Th. A. X. van der Horst, S. G. ' uur: Het dodenmasker (iejn. WoensGoossent «t
d« lede* ww de dag); WJL Thea4er, 8 aur: Wilde
vaart op Kaapstad (tejtj. Maandag).
C.H JU.-fractie aandachtig tOA

Vijf politieke partijen vertegenwoordigd
in Jeugdparlement
Jongeren van

C. P- N.

uitgesloten

Burgemeester mr. H. J. J Schotten» werd gisteravond toegesproken vanuit de
•etei, writt Mi gewoon te de Tereaderïnffen van de etmeenter*»d te praÉderen.
Pc eerMe barfer van Beverwijk werd daarbij in welgvk<weu woorden welkom
r«heteD In eiffen huifc Dexe onrewone pant van xaken vond lijn oonaak ta het
feit, d»t het fmeentebestaur cajtrrijh*id verleende aan het Beverwijk»* louteren Parlement, dat btaunen de eerbiedwaardire maren van d« raadzaal in
Bchegbéèck «Ijn ee»te btJMnkouint heeft rehonden. Naaat de veertien Jeogdiffe
«wlema^art.;.?*, die in dit teaprekeentriun nttinc hebben renomen, waa e*n
kleine troep van belanr^trilenden bQ dit gebeuren aanwezig; o.m. wethovder
W. AJberda «n de irwdUedén mevt. E. Frolich—Hoenderdoi en H. H. N. van*
Dorp, D* lelntn* van i(we «erate vertadering WM In handen van de heer Th. A.
M. van der Horgt, raadaUd TOOT de K.V.P. en voorzitter van de Jonreren-a/deItoï o* B.YJP.
de besümrderstaak. Hoe breder de
kring van belangstellenden rond de bestuurders ut, boe beter de organen
functionneren. De ongezonde belangP,*™ <|ft In de openbaarheid freden stelling, belust op sensatie, kan daarbij
van Het Jongeren Parlement zijn lang- graag worden gemist. Er zijn verschildurige besprekingen vooraf gegaan. De lende oorzaken aan te wijzen voor het
heer Van der Horst heeft in lij» ope- tekort aan contact Bnerzijda zijn dé
nigsrede verteld langs welke wegen burgers bevangen voor d< gecomplitot de oprichting is gekomen. Daarbij ceerdheid en de omvang van de vraagwerd verwezen naar de statuten, waar- stukken die zich voordoen, waardoor
in de doelstelling van het B JJ. is neer- een passieve houding Ontstaat Ait(jer>
gelegd. Eet Jeugdparlement stelt zich zijds is de administratieve taak van de
«en doel, een meer bewuste beleving béfttuurders in vergelijking met vroevan rechten en plichten als staatsbur- ger vertienvoudigd, hetgeen
ger te verkrijgen door resp. het bevor- een naderkomen in de weg ctaat
ontwikkelt zich thans meer
deren van politieke belangstelling, K
vooral bi) Jongeren; het aankweken meer een streven om het meeleven
van prutiscne bekwaamheden voor activeren en een van de pogingen is dit
runcttes in plaatselijke bestuursorga- jeugdparlement. In dit verband legde
nen en door het aankweken van beter de burgemeester de nadruk op het bebegrip vóór andermans principes. en lang van zelfwerkzaamheid, pe groepolitieke inrichten. Hierbij it de Idee peringen waarin dit wordt bevorderd,
van de evenredig» vertegenwoordiging rijn te beschouwen als een belangrijk,
losgelaten. Het parlement bestaat uit vbrmingakadèr. Na een uiteenzetting
leden van de AR, de CHXJ, de KVP. de te hebben gegeven over het gemeenPvdA en de VVD o* haar jongeren- schapsgevoel en de eendraclit (hetgeen
organisatie, dje de leeftijd van U jaar [ets anders is dan een. door gewéld,
hebben bereikt en de leeftijd ,van 30 kunstmatig tot stind .gehrödbte. eenbesloot burgemeester "rór. Schollaar .niet: hebben overschreden, en die
hun woonplaats hebben te Beverwijk tens met er op te wijzen dat deze generatie het voorrecht geniet te leven ïn
of in de nftaste omgeving daarvan.
tijdperk, waarin een structureel
•ttresloten. B4J de eerste" voorterel- keerpunt In de geschiedenis zich manifesteert.
Hij citeerde hierbij de rede. dende vergaderinc werd van de
voering welke Koningin jiiliana tijvan de KVZ-Jonteren
dat: J>» CFN niet was uitgenodigd «P dens haar bezoek aan Engeland heeft
grond da< dese party sedert de Oorlof gehouden,;
deor haar optreden in voldoende mat« Voorzitter Van der Horst dankte de
bad doen blflten. dat het haar geena> burgemeester voor, zoals hij zeide, de
stn er om «e doen te, de belangen van rijkdom van gedachten die de burgeons land en van ons volk te behartigen, meester in zijn toespraak aan de aannaar dat mtf Integendeel oji een vaak wezigen had voorgehouden. Nadat de
weentnwekkeade w(|w teortik maakt iiéec P. Booster namens de AH jongeyan de )itaatlrand|g« bevoegdheden, ren het principiële standpunt had omgezond medeleven bij de burgen voor ^schreven vait waaruit hij en zijn medeleden aan de besprekingen van het
Jeugdparlement. zullen
deelnemen,
*oïgden enige huishoudelijke

Burgemeester Scholtens
hield eerste inleiding

--- 1' •'

Het BeVerwüks Jeugdparlement,
dat gisteravond in d» raadszaal van
ScMJbeeck rtjn eerste officiële bijeenkomst hield, is fit volgt samengesteld:
AH.: A. Mak,. P, Booster en P.
Langhout;

• •'' •'' " " -' ~'' ~

'<r~

De heer H. G. Goossens werd he
noemd tot secretaris. In de eerstvolgende werkvergadering, welke Woensdag
I Januari wordt gehouden in een lotaal van het voormalige distributie-

WAT DE THEATERS BRENGEN
jfet dodenmasker"
Het Lüxor-theater vertoont deze week
een speelfilm met Ingrid Bergman en
Joseph Cotlon in dé :voörnaaöïste- rollen, „Het Dodenmasker1'. Hét verhaal
speelt zich af in Australië in 1831. Sam
Flusky, voormalig staljongen bij een
adelyte familie in Ierland, is in alle
stilte met de dochter des huizes, Lady
Henrietta, getrouwd. Als een broer
van Henrietta het huwelijk wil verhinderen, wordt hij door Sam :g«*>od, die
daarop tot verbanning naar Australië
wordt veroordeeld. Zyn vrouw volgt
hem en na zijn gevangenistijd trachten
zij een nieuw leven te beginnen. Henrietta echter IE geknakt door de geestelijke ellende en daarom nodigt Sam
Charles Adara, neef van de gouvericur, in zijn woning,.In de hoop, dat
hij Henrietta er weer bovenop kan
helpen. Inderdaad lukt dat, maar als
Sam meent, dat Adara en Henrietta in
een „tète-a-tète" zijn gewikkeld, verwondt hij Adara per ongeluk levens gevaarlijk. Henrietta kan haar man
slechts redden door op te biechten, daj,
niet hij, maar zij indertijd haar broer
doodde. Een sterke „thriller", welke
geregisseerd werd door niemand minder dan Alfred Hitchcock.
In een speciale matinee draait Zondagmiddag „De Pioniers" een spannende film in technicolor met Dana Andrews en Susan Rayward in de hoofdrollen. Dit is een verhaal van leven, (
liefde en gevechten in het wilde NoordWesten van Amerika in de eerste kolonistentijd, een wilde en opwindende
tiistorie.

KENNEMER THEATER

Laatste gang van dé keer A. C. v. d. Giessen
over de persoon en het werk
Velen brachten stille : heden
van de overledene, maar sprak hij een
dankgebed tot glorie van God en Jezus
groei op „Duinrusi" i Christus. Na het zingen van een psalm
Een Uslg koude wind bUe» glst«fUU4 heeft een zoon. de heer P. van der Giesdag over de begraafplaatg .Dotnnisl'i sen, een persoonlijk woord van dank
loen daar het steffetgk »ver»=iot vut gesproken voor de liefde die in het ge«e heer A. C. van der dessen ter aarte: : zin van de vader is uitgegaan. Ook
werd besteld. In eenvowHge, auar bij- dankte hu voor het medeleven, dat
sonder waarderende woorden béb*en was betoond. De droeve plechtigheid,
enkele apreken de flgMT gatekelt v«n; die was begonnen met het zingen van
„Eea pelgrim ben ik hier op aard",
de overledene soals kU bg s*n leven
door de oudste leerlingen van de Chr.
een vrléndemk. bescheiden «•
School aan 4e Meerensteinstraat, bracngetrouw mens sHn «aak In het
|en, de aanwezigen een laatste groet aan
van het ehrlsteUJk ondenrtfi »
•Je groeve. Hierbij bevonden zich o.m.
enige verenigingen: . veniehtte. i
burgemeester mr. H. J. H. Scholtens,
groot aantal vrienden, kennlsaen en
H. Holtrop, Geref.-predikant te
gevaardlgden aehbea aan de grovvv
veningen en oud-voorganger te
stille groet gebracht
Beverwijk, leden van de Geret ManDe heer K. Passchier, die nutnenvereniging waarvan de heer Van
heren ds. J. O. Norel, R. Wagter f
der Giessen oprichter én voorzitter is
Vïtter aanwezig was namens het •
gewecet; hoofden van schalen; én oudrensteinstraat, herinnerde aan de arbe$ leerlingen.
die de heer Van der Giessen gedurende
twee en twintig jaar als hoofdonöerwü' van deze school heeft vérrttht .K
overledene was een onderwijzer bij ui^nemendheid, wiens arbeid veel vrucbten heeft gedragen. De heer Passchllr

W.B.-THEATER

LUXQR-THEATER

J

„Wilde vaart op Kaapstad"
Deze week draait in het WB-theater
een film van het bekende genre,
„Wilde vaart op Kaapstad", waarin een
vrouw haat en afgunst aan boord van
een schip brengt en vijandschap tussen twee vrienden veroorzaakt Steve.
de kapitein, gaat door een woedende
orkaan een oude tanker naar Kaapstad
brengen en ronselt daarvoor o.a. zijn
vriend John, Dit gaat n ïet erg eerlijk
en daarom komt John's verloofde Kitty met een revolver aan boord, om
hem terug te halen. Het spelletje gaat
echter niet door. Kitty en John varen
allebei mee in een reis, welke van begin
tot einde doorweefd is met spannende
avonturen. Aan het slot worden Kitty
en Steve een gelukkig paar.
Zondagmiddag kan men Watt en Half
Watt nog eens in actie zien in hua
laatste film „In de goede oude tijd". De
twee ras-komieken zijn hierin weer
op hun best
KENNEBEK MOTOECI/UB
VIERT FEEST.
Zaterdag organiseert de Kennemer
Motorclub een feestavond voor de leden met hun dames. Op deze avond,
welke wordt gehouden In het clubhuis,
hotel Parkzicht, zal tevens de prijsuitreiking van de op 30 September gehouden betrouwbaarheidsrit plaats vin.
den. Verder zal het programma worden
verzorgd door de leden onderling, met
het opvoeren van sketches e,d., waaraan medewerking wórdt verleend door
een orkestje en een conferencier.
Bovendien staan nog verschillende
andere attracties op het programma en
zullen' de gedurende het afgelopen
wedstrijdseizoen door de club behaalde successen nog eens worden belicht

„Opmars zonder genade"
PERSONALIA,
Het Kennemer Teater vertoont deze
Ir. J. A. Teyinck, secretaris van de
week een oorlogsfilm van de regisseur hoofdcommissie
de normalisatie
!>wis Milestone, de maker o.a. van: in Nederland envoordirecteur
van het
,In het Westen geen nieuws", welke Centraal Normalisatie Bureau, vooraeroemde film de eerste wereldoorlog dien secretaris van de directie van.
uitbeeldde. „Opmars zonder genade" is Hoogovens, zal zijn functie met ingang
aet verhaal van iets, dat heel lang ge- van l Januari neerleggen.
leden gebeurde: in 1943, toen het zoveelste peloton van de Texasdivisie aan.
Wijk aan Zee
land kwam bij Saïerno in Italië. De
OP DE VOORDRACHT.
commandant sneuvelt en zjjn mannen i
De
heer
T. J. Venema, alhier, komt
weten nauwelijks, wat de bedoeling is. j
Ze weten, dat ze een boerderij moeten i voor op de voordracht van B. en W.
van
Westzaan
voor de benoeming van
Bezetten, zes mijl uit de buurt, maar j
onderwijzer aan de o. L school alse weten weer niet of deze zwaar of een
daar.
licht of helemaal niet verdedigd wordt,
jai 12 uur 's middags is de boerderii
Castricum
bezet. Die opmars van zes uur onder
een steeds heter brandende zon vormt
Begroting onder de loupe
iet simpele verhaal van d* film. Hier
in gemeenteraad
[een beroemd geworden krijgsbedrijf
Donderdag 21 December zal de raad
of zelfs maar een expressie van specta^ran
onze
gemeente bijeenkomen, om
culair heidendom. Vel het drama van
de mannen zelf. Een psychologische stil1: ö> volgende uitgebreide agenda "te '
spreken.
De
bijeenkomst begint 't i
die van een groep typische Amerikanen
xi actie .en een simpele registralie van gens te 10 uur. De agenda
oa.:
Beëdiging
van het -toeft
iet effect, dat de oorlog; op hen heeft.
Het is door hun rfeL dat-de ïtoe^chou- van de raad, de fceer tfe ,A
wers als -aoor" eeif *éfisWr- &-iibsur^ handeling Va» de* '_
diteit van zo'n oorlog bntwaröi en het schappelijk Hulpbetoon en de? "1
heroïsme van mannen, die geen helden ting der gemeente doof de dienst''!
zijn, maar mensen op weg naar huis. voorstel tot het geven van,
ïet verhaal werd geschreven door men; voorstel inzake tijdelijke
Harry Brown, die zelf vier jaar gewoon regeling voor het gemeent*
soldaat was en daarnaast correspondent voorstel tot uitgifte van gronden.
voor een tijdschrift. Zyn verhaal is; de Oudeweg vin erfpacht en

OM u«e partQ sedert de oorlog
d«*r haar opdeden In voldoende a
bad doen blaken, da* het hur e»
rii» er om te doen fa, de belangen van
ons laad en van ons volk te behartigen*
maar dat tij Integendeel op een vaak
weertmwekkend« wQze gebruik maakt
van de «taalkundige bevoegdheden,
gezond medeleven bij de burgers voor

Jeugdig* parj«?men<ariers
Het Bevetwjjks Jeugdparlement,
dat gisteravond in d# raadszaal van
Scherjbeeck £*jn eerste officiële bijeenkomst hield, ie als volgt samengesteld:
AJL: A. Mak, P. Booster en P.
Langhout;
CH.U4 J. 3, C. Geluk. A. C. van
Pelt en D. de Vries;
K-VP.: Th. A. M. v. d. Horst, mej.
N. Tervoort en W. Bijlhouwer;
P. v. d. A: O. Zalm, A. Sluis en H.
G. Goossens;
V.V.D.: B. R- Uiling en J. B. Schoos

geuouaen. •

•

,

Voorzitter Van der Horst dankte de
burgemeester voor, zoals hij zeide, de
rijkdom van gedachten die de burgemeester in zijn toespraak aan de aanwezigen had voorgehouden. Nadat de
heec P. Booster namens de AR jongeren het principiële standpunt had ÖTQ•schreven van waaruit hij en zijn medeleden aan de besprekingen vap. het
Jeugdparlement
zullen
deelnemen,
^bigden Benige hui^houdeljifce b^r?"
longen. lL "" ", -•-—*----;—-*.jj*- ; -.-....:--^ .*&•
De heer H. G. Goossens werd benoemd tot secretaris. In de eerstvolgende werkvergadering, welke Woensdag
3 Januari wordt gehouden in een lokaal van het voormalige distributie-

Gemeente-werkman viel
van zandstrooier

,

MEen pelgrim ben ik hier op aard"
de overledene xoala hij bij
T de oudste leerlingen van de Chr.
een vriendelijk, bescheiden «n
aan de Meerensteinstraat, brach'
getrouw mens itfn taak in
van het christelijk onderwijs e* T*«j (en de aanwezigen een laatste groet aan
xie groeve. Hierbij bevonden zich o.ra.
enige verenigingen verrichtte,
groot aantal vrienden, kennjgaea ea af- burgemeester mr. H, J. H. Scholtens,
gevaardigden hebben »an de gro*v« ec»j dr. H. Holtrop, Geref.-predikant te
Scbeveningen en oud-voorganger te
stille groet gebracht.
De heer N. Pas&chier, die met < Beverwijk, leden van de Geref. Mannenvereniging waarvan de heer Vai
heren ds. J. O. Norel, R. Wagter en
Giessen oprichter en voorzitter ii
ViKer aanwezig was namens het oef der
gw**>?tt;
iïoofd^ii van
;sttiur van dé" chr. school aan de" M**
rensteinstraat, * herinnerde aan de arbeïö leerlingen.
dié de heer Van der Giessen gedurende
twee en twintig jaar als hoofdonderwijzer van deze school heeft verriêbt Dfe
overledene was een onderwijzer bij uitnemendheid, wiens arbeid veel vruchten heeft gedragen. De heer Passcfaifa
memoreerde een ander afscheid^ du
acht jaar geleden bij het leven werd g inomen, toen de heer Van der GiessflE
met pensioen ging, bij welke gelegen,
hefd is gebleken welke een grote plaa ii
hu in de harten van velen innam, t e
heer Passchier sprak ten slotte de ho< p
uit, dat het leven van de overledei«
velen een voorbeeld zal zijn.
j
De heer H. A. J. J. v. d. Bergn, met
FLANELLEN
enige medebestuurders dé vereniging
„Koninginnedag" vertegenwoordigende,
LAKENS
bracht de dank over voor hetgeen d«|
heer Van der Giessen voor deze vereni100x250
10.50
ging als bestuurslid had gedaan. Hij hfd
de overledene leren kennen als
met een grote liefde voor het vorctemhuis en *k een waarachtig kinderLAKEN FLANEL
vriend.
Óp verzoek van de heer Van 4cr
COUPON
Giessen, dat h£ hem vanaf zijn sterfbed had gedaan, trad ds. C. Meü«r.
280x245
9.90
Gereformeerd predikant, niet ta btfwm-

Gistermorgen is de gemeente-werkman W. J. Z., die op de zandstrooier
van Openbare Werken bezig was zand
in de trechter te scheppen, door onbekende oorzaak van de auto gevallen.
Hij heeft hierbij vermoedelijk een
welke haar op dit ogenblik krachtens bekkenfractuur opgelopen. De man is
de wet nog. toekonten in het streven per ziekenauto naar het Bode Kruis
ons vaderland «o*l niet een deel van Ziekenhuis vervoerd.
de Sovjetunie te maken, het dan toch
in leder geval te brengen onder de SowNuttig werk van „M a rij
JetnuBtKhe fnvloedaafeer met invoering
tegelijkertijd ran een eommmUatiaeh
Martha"
ataatabeatel, met aJle miafcenning van
De dameskrans van de Wed. Herv.
recht aan een lodanlg vtaatsbeatet
Gemeente, „Maria Martha". doet
Geen prattoehe politiek. reeds dertig jaar zeer goed werk in de
Ka opgemerkt te hebben, dat enige vorm van een Kerstuitdeling aan bepersonen uit Velsen-Noord als leden hoeftigen. In de eerste jaren werkten
van het Parlement aanwezig zijn, het- de dames voor de inwonenden van de
geen z.i. wellicht een symptoom was toen pas gestichte „Westerburcht",
van de feitelijke eenheid op velerlei daarna werkte men uitsluitend ten begebied van Velsen-Noord en Beverwijk, hoeve van de Beverwijk» armen. Het
Kiosk gaat- verkoop
vervolgde de heer Van der Horst met gehele jaar door werken de dames aan
hervatten
op te merken, dat het Jeugdparlement kledingstukken en aan het «inde van
Naar wij van de zijde van de
xich er van zal dienen te onthouden, bet jaar gaan zij met lijsten rond,
om in welke vorm dan ook enigerlei waarvan de opbrengst bestemd is voor vernemen, zal volgende week Vrijdag
actie te voeren op het gebied van de de aankoop van kledingstukken. Vlak de kiosk op bet stationsplein de verpracfisehe politiek, gn^i al eens de voor Kerstmis worden van de gemaak- koop van kranten en tldachriften herDuinwijkschool moei
wenselijkheid mocht ovHfcn, dat de te en aangekochte nuttige voorwerpen vatten. De verkoop was l Deoembér
polittêkp ' JpngerengroeperHgeii zich pakjes gemaakt en bij de daarvoor in gestaakt in verband met de hoge exuitgebreid worden
omtrent een of ander onderwerp van aanmerking komenden aan huis ge^ ploitatiekosten. Men heeft nu iemand
ptacttsche politiek gezamenlijk zouden bracht Dat dit liefdadige werk zeer bereid gevonden op andere basis de Het bestuur van de Chr. school voor
uitspreken, dan dient zulks niet te ge- op prijs wordt gesteld en dat de dames verkoop voor de AKO ter hand te ne- uitgebreid lager onderwijs (Duinwijk«•Jhieden door en op initiatief van het hiervan zelf veel voldoening hebben, men, zodat het ttu weer mogea?k M nhooi} heeft b« B. en "W. twee aanvraBJP, maar dan zal het uitsluitend tot behoeft geen betoog.
bet loket te openen. De klacht van gea ingediend om de nodige gelden
Ook dit jaar wijkt „Maria Martha" velen, dat de kiosk op te veel uren ge- beschikbaar te willen stellen, resp, voor
de taak en de bevoegdheid van dé beniet
van
deze
gewoonte
al
Er
zijn
sturen dier JongeretLgroeperingen besloten was, zal ook tot het verleden de uitbreiding van het 'schoolgebouw
horen, om de weg te zoeken dje, op or- weer tal van kledingstukken gemaakt behoren. Het ligt ni m de bedoeJbig, •n voor de aanschaffing van boeken,
en andervoor
m verband
ganisatorische onberispelijke! wyze tot of aangekocht en gistermiddag bestond dat de kiosk de gehele dag oen ia\. «en
Dit betekent
velen met de toeneming van het aantal leerlingen.
de bovenzaal van het Verenigings-^
bet gestelde doel leidt
Aangezien
dez«
aanvragen voldoen
Zonder te pretenderen dat het BJP' gebouw aan de Schans gelegenheid feld goed nieuws.
aan de by de wet gestelde eisen en door
een kerntroep vormt,, waarvan de le- deze te komen bezichtigen. Op twee
inwilliging
er
van
da normale eisen,
den de gemeenteraadsleden van de toe- tafels waren de geschenken ten toon
BOND VAN OUDEN VAN DAGEN '
aan Jwt geven van lager onderwijs te
komst zijn, hebben de oprichters van gesteld, opgefleurd met Kerstgroen «n
TELT REEDS 15» LEDEN
!
stellen,
niet
zullen
worden
overschrehet BJP echter wel gemeend rekening planten. De dames benutten tevens dete Op de bestuursvergadering van de
te moeten, houden althans met de mo- gelegenheid voor net houden van een afdeling van de Bond van Ouden vaa den, zon B. en W. van mening dat ztf
Dagen is het bestuur gewijzigd. Het behoren te worde» ingewilligd.
gelijkheid dat die leden, of sommigen' theemiddag.
daarvan, m de toekomst tot vervulling Enkele dagen voor Kerstmis zullen bestaat nu uit negen personen, t.w. de
„FBATECO" HERDENKT
van plaatselijk* bestuursfuncties zullen de zeer nuttige voorwerpen worden heren W. J. de Wit, voorzitter, BL
DR. ZAMENHOFF*
bezorgd en zal „Maria Martha" bij Noordman, 2e voorzitter, J. Prent, lé
secretaris, C. Put, 2e secretaris, W. Op de 15e December maken de Esvelen
in
dankbare
gedachte
zijn.
He4 belang »« j**ond« wisoelperantiaten
over de gehele wereld zich
NJjenhuis,
Ie
penningmeester,
T.
v.
d.
Jammer Is het dat de dameskrans
wertdng
Penne, 2e penningmeester, E. Rookhtii- op om de geboortedag te herdenken
Burgemeester Scholtens (Jaarna het • weinig leden telt Het zijn slechts zen, gedelegeerd commissarif, A. Lub* van dr. L. L. Zamenhoff, de stichter
woord verkrijgende, zeide te wülen twintig dames, die elke Dinsdagmiddag bers en W. Raat commissaris. Het le- van het Esperanto. Natuurlijk zullen
komen. Men zou het ledental dental van de afdeling gaat' steeds voor- de Beverwijkse Esperantisten hierbij
trachten enige punten aaneen te rij- bijeen
niet achterblijven. Zij hebben grootae
gen, waarvan hij veronderstelde dat willen opvoeren 'om het werk nog uit en bedraagt nu reeds 150.
groter
en mooier te kunnen maken.
plannen. Morgenavond zal in de bo*e de interesse van deze vergadering
xou-fen hebben, Hu ontwikkelde in Vooral aan jongeren heeft men ge- „ZANG VEREDELT" OPGEHEVEN. venzaal van veilinggebouw „'t Cenbrek.
Naar
De
Kennemer
bericht,
heeft
't
trum
1*
een
herdenkingsbijeenkomst
dezr ':-rt enige gedachten omtrent een
bestuur van het RK gemengd koor plaatï vinden, waaraan o.m. medewergez ..u wisselwerking tussen bestuurBESMETTELIJKE ZIEKTE.
„Zang Veredelt" de leden mededeling king zal woeden verleend door het in
ders en bestuurders. De democratie
Blijkens opgave in de Staatscourant gedaan van de opheffing van 'het koor Esperanto-kringen welbekende Amveronderstelt een persoonlijk verant- heeft zich vorige week zowel hier ter, „Zang Veradelt" heeft zich ojn. be- sterdamse toneelgezelschap „La Verda
woordelijkheidsgevoel, een zekere ma- stede als in Velsen één geval van kendheid verworven door haar mede- Kabaredo" en de Beverwijk» goochete van ontwikkeling, burgerzin «t MO dJpMheri* voorgedaan.
laar mr. Mirano.
d d* DBC-rtw'i.

Om 12 uur 'a middags i» de boerderij
bezet. Die opmars van zes uur onder
een steeds heter brandende zon vormt
het simpele verhaal van de film. Hier
geen beroemd geworden krijgsbedrijf
of zelfs maar een expressie van spectaculair heidendom. Wel bet drama van
de mannen zelf. Een psychologische studie van een groep typische Amerikanen.
in actie en een simpele registratie van
het effect, dat de oorlog op Jten heeft.
Het is door hun ziel^ dat .de^&eschpuwers 'als ~cfoor een yensle¥~ö5p afesur"1"
diteit van zo'n oorlog ontwaren en het
heroïsme van mannen, die geen helden
zijn, maar mensen op weg naar huis.
Het verhaal werd geschreven door
Harry Brown, die zelf vier jaar gewoon
soldaat was en daarnaast correspondent
voor een, tijdschrift. Zijn verhaal is
doorademd van de bloedwarme realiteit van het leven van de kerels, die hij
zo goed kende. De infanteristen, die
het vuile werk mogen doen, die als
eersten mogen landen en wapens bin*
nenbrengen, als eerste loopgraven mo'
gen maken en.... sterven.

C-astricurn

?

-

Begroting onder de loupe
in gemeenteraad
Donderdag 21 December zal de raad
van onze gemeente bijeenkomen om
de volgende uitgebreide agenda te bespreken. De bijeenkomst begint 's morgens te 10 uur. pe agenda vermeldt
oa.; Beëdiging van het toegelaten. £iji
van de raad. de heer AV
handeling -van
"

men; voorstel inzake tijdelijke ziekteregeling voor het gemeente-personeel;
voorstel tot uitgifte van gronden alm
de Oudeweg ,in erfpacht en aankoop
van grond van N. Scheerman; voorstel
tot verlening van een voorschot op
onteigeningsvergoeding; voorstel tot
verhoging van het bedrag in de verwaarborgingsregeling bij de Frauderisico-Onderlinge
van
Gemeenten
(F.O.G.) tot f20.000; voorstel tot het
beschikbaar stellen van gelden aan de
RK. Jongensschool „St. Augustinus"
de aanschaffing van schoolmeuPlattelandsvrouwen vierden voor
belen en leermiddelen ten oehoeve van
Kerstfeest
het 7e en 8e leerjaar; voorstel tot he^
In de stemmingsvol, met brandende verlenen van een subsidie aan de Ned;
kaarsen en kerstgroen versierde zaa herv. gemeente wegens restauratie yan
van het gebouw „De Harmonie" heeft het dak van bet schip van de Ned.
de plaatselijke afdeling van Nederland- herv. kerk.
Bond van Plattelandsvrouwen gisteravond het Kerstfeest gevierd.
.Ru n d vee fokkers hadden een
De presidente, mevr. van Weelderengoed jaar
Middelkoop, sprak, na een woord van
Da Fokverenigin£ „Duinstreeb Zuid", wt&m
welkom, over de opkomst der leden
hur
nro»
be«ft
in Castricntn, Bftklnun, . Eghaar tevredenheid uit. Zij sprak over de •xmd-Biinten en Bïnnegom..
speciaje sfeer, die de maand December fcorende potden, hield met de daarbij b«eigen is. Het Kerstfeest i* het feest van café Bont h
het licht, warm stralend tussen hulst
Deze (ötvweniging telt thans acht-en-jestig:
en kaarsen, maar het is ook het sym- leden, die te urnen 989.10 h.s. gnslouÉl ea
bool van de huiselijke aard. Intieme 48.IC b.iu bouwland in gebruik hebben. Het
gezelligheid kenmerkt het samenzijn, totaftl aantal melkkoeien bedroeg 1079, plu»
dat ons nader tot elkaar brengt, waar-- 612 «tuk» «Kier vee. Gemiddeld dus p«r Ud
bij de duisternis voor het licht zal 14>/i h.a-, 16 ituki melkvee en 9 stuks droog
moeten wijken. Deze avond werd door vee. Op SS April weid bet nieuwe kantoorvereniging
de Blcude leden zelf verzorgd. Ter inleiding
te Bakkum geopend.
zeng een koortje onder leiding van merweg
ttamboekhoudez werd de neer
mej. M. Hommes enkele Kerstliederen, Jac.Controleur
Duin «n meJfccontr£leun de heren L. H,
w.o. „Stille Nacht, Heilige Nacht". Een Bremmen en Jn. Ermioer. Thans nog werd d*
toneelstukje in Drents dialect, getiteld heer H. Twitfc «k hulp-monstemenier aan„Geloof en bijgeloof" werd hierna op- penomen. Het huidige bettour is al* volgt sfuuengevoerd. De dames Broeze en Mensing geiteld: C. Veldt Jzn-, vtmxitter, te CutxiG, P. Valkering, ere-vooixitter, te Ringaven enkele voordrachten ten beste.
; N. Veldt, Kcretaris-penningmeeiter, te
Er werden cadeautjes overhandigd,
waarbij het bestuur van de leden een Cutricom; bertuursleden^ Joh, Mooy, H. M.
aardige verrassin-E ontving. De avond, Poel en adv.-bestuurtlid Dom. F. M. Gerritsen.
Het zaet uitgebreide jaarverslag gaf een duiwelke zich kenmerkte door een intie delijk
beeld van de activiteit van deze fotverme sfeer, werd besloten met het „Ere
en de vooruititKvemflieid van de huizij God", waarna de voorzitster allen dige boer.
dankte voor hun medewerking.
De zuivelfabrieken doen niet voor
hm
ider ai dragen f Z,— per koe bij in de oakoiten VOCE de melkcontrole. Typerend is, dat
de „CJrf.C." IQ deze vDomitstreveadbeid ten
achter Wifft en niet bijdraagt in deze. korten.
feden van „DumstrnloZuid" rijn
Ingevolge de Woonruimtewet moet Negentien
btervan de dope.
de. hierin bedoelde commissie van adIn tegenstelling tot de resultaten van de tuin»
:, -welke omtrent elke vordering êterif wa» di* van d« boerderij zeer gunstig.
moet worden gehoord, jaarlijks wor- Goede melkproductie . L priJK
prijzen
den benoemd. Genoemde commissie Le- voor de afzet van vee en veel gras.
De t-b-c,-bestrijding heeft de volle i
staat thans uit de volgende personen:
en, hoewel het voor vele bedifBakker, Zeestraat 231, F. Ph. P. der vereniging
BD moeilijk probleem ii, wordt er kexnBraun, Breestraat 14, S. Cpelingh, BJjnaar gestreefd en tb.c.-vrije veestapel te

Herbenoeming van commissie
Woonru i m tewet

vordtlaan-54, mevr. E. Karres-Karres,
Scheybeecklaan 12, B. van Boofchuizen,
Aan het «inde der vergaderine" werden nog
Alkmaarseweg 161. B. en W. geven de erKhfUende tedmiicha besptekingea gevoerd.
raad in overweging deze personen weACADEMISCH EXAMEN.
der voor een jaar tot lid van bovenOnze plaatsgenooC de heer J. W, B.
bedoelde commissie te benoemen.
Zaal ia aan de Gemeente Universiteit
Amsterdam geslaagd voor het can— De kantonrechter te Zaandam te
didaatsexamen Frans.
iteft de Beverwijkse chauffeur H. K.,
MARKTBERICHT
die op de Zuidd^k aldaar van zijn,
13 Dec. - Spruitenr A 95auto een vracht dakpannen verloor, | 60CASTRlCUM,
«n B I4-2S; andijvie 11-33; Pr«i S'/t'eroordeeld tot een boete van f 30.— 20Vi; boerekool 11-17^; waspeen 19: groane
* dag«n,
|
1WW peen K MO-6.SO, ipatatte «.
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DAGBLAD VOOR MV£RW7J£ EI^ OAfGEVTNG
Geen Duinkerken in N.O.-Korea

60,000 man worden geëvacueerd
Armada der V.N. ligi hij Hoegnam
Rustige dag aan 't front

Dit is geen Duinkerken'*, zo werd in
Tokio verklaard. £r is nagenoeg geen
druk op het bruggenboofd van ÏJoerignam, waarheen ingesloten Amerikaanse
mariniers, infanterie en Britse commandotroepen drie dagen geleden zich
vechtend een weg baanden.

tn de haven' Roenenam in hei Neord•oateB van Korea is Eister een berin
gemaakt met de inscheping van 6O.SW
van. Amerikanen ea Zttidkoreanen.
waartoe een armada vaa Benepen der Amerikaanse, Britse en Zuidkoreaanse
V.N. gereed h*v
manschappen, die dieper in JioordKorea waren doorgedrongen dan alle
andere strijdkrachten der V.N., begaven zich uit kleinere schepen aan boord
van transportschepen. De evacuatie
Trvman beloofde Afilee:
wordt gedekt door kruisers en torpédobootjagers.
Overigens is bet aan bet front in
Korea al twee dagen rustig;. Wel zijn
er berichten binnengekomen over Chi-

Overleg met alle
geallieerden
Voordat de atoombom in
Korea wordt gebruikt
Nwu- t* L»hd«n verluidt gaan de verBekeringen, die Trvman aan Attiee
heeft cecevett met betrekMnt tot kei
rebrnik na de atoombom, veel verder, da» hieromtrent openbaar fe gemaakt, AtOee «m mlJu te een vertrouweUJk rwprek met ChnrchiU, de letter' na de eonaervatfere oppoeltte,
hebben medegedeeld. Chnr«hUI schijnt
te hebben laten doorschemeren, dat
hJer*futreni volledire •vereenstemmlny
-lm bcndkb Attlee soa feiefd hebben,
4*4 «He landen, die deelnemen EU de
•trQd In Korea, uülen worden fenwdll*eec& atrvremi het plan wordt je•nperd, om de atoombom te gebndken, Atttée soa uüki vermoedelijk he4e* in hei Laft-erinte mededelen tijden.
«e debMten «ver xga b«prekint«i m

nese concentraties in de ten Noorden
van Hamhoeng gelegen haven S£ong-r
De luchtmacht heeft Dinsdag
veer 400 vluchten boven Noord-Korêtf
gemaakt, waarbij zij meer. dan
Chinezen buiten gevecht stelde.
De helft vaa de vliegtuigen keerden,
echter met hun bommen en raketten
terug, orfidat zij geen doelen
vinden.
.
Woensdag hebben de verbonden troe-;
pen duizenden vlugschriften boven dej
Chinese troepen uitgeworpen, waarin
de soldaten worden opgewekt een ein-!
de te maken aan deze „zinloze oorlog".'
De vlugschriften zijn bedrukt met 'n
tekening van een Chinese soldaat en
een Amerikaan, die tegen elkaar lachen.
Aan de andere kant staat: «Chinese
soldaten in Korea, weet ge tegen, wie
ge vecht?"

Besprekingen over Korea zijn m
een impasse gekomen
Basis voor onderhandelen
met China ontbreekt
Voir«ns de New York Timet Ifln de
beaprekinfen' over de resolutie der dertien landen over het «taken van het
voren in Korea in een impasse reraakt. India heeft contact rehad met
Pektec en de Verenifde Staten, doek
Keen aanvaardbare baalc. voor onderhandeUnfea kumen .vtnden. D« Chinehebben een voonnaro>10ke «taUnr van -het vuren voorresteld. De
Amerikanen
«ouden

peld aan een opschorting van aUe politieke pressie en aan een' getetüeUfKe
regeling van alle uitstaande :kwesües.
Ten aanzien van dit laatste punt heeft
de Chinese volksrepubliek al doen weten, dat zy hiervoor niet voelt Amerika wil de staking van het vuren ~niet
koppelen aan een belofte van onder-,
handelingen.

Êfna 'in werking

Sinds 'enige weken ü de vulkaan
j Etna op Sicilië weer in werking
• getreden. De ziedende lavamassa.
welke de 'berghelling afstroomt,
nadert langzaam de dorpen Milo en
Renazza, welker bewoners geëvacueerd zijn. Ook het dorp Fornazzo
wordt weer bedreigd. Er zijn nog
geen aanwijzingen, dat de eruptie
binnen afzienbare tijd zal afnemen.
Een luchtfoto van de Etna. Duidelijk 'ziet men de met lava bedekte
hellingen en de dikke rookwolken

De politieke commissie eyeriren heeft
tisteravond met 51 teeen i (Sowjet)atemmen en één onthondbv heiUten.
de resolutie van Ran (India)' iasake, de7
vormïnc vaa «en comniiasie van drie^
naar de Alfemene Verfaderinr te «enHpewel dé Etna nóg steeds lava. uitaen. Aanvaardt dit lichaam net voorIfraSkt, pijn enkele lavastromen veel
stel, dan rallen de voorzitter en twee •langhamer gaan vloeien en andere tot
______
andere leden (examenigk naar een
for- itilstand gekomen. De aartspriester /an
^M^0 heeft evenwel ,last gegeven de in
mule moeten soekeu, die een •tikinr t^M^
frentaris uit een kerkje, dat op de weg
-rat) «« «trW In Korea «««UJk laaakt. wan de- lava ligt, te verwijderen.

Mef te grote snelheid door onveilig deel gereden ?
wagen bevonden;, zij bleken een.
Twee doden,. vijf-en- inter devrüwel
ongedeerd te zijn gebleven.
Het rijtuig had min of meer .ab sloottwintig gewonden
kussen gediend. Het brak de . schok

GiiUnniddat U de sneltrein B»»l_ voor de. volgende rijtuigen, .waaryan er
Den- Baat, die omstreeks kwart vóóf jl twee bij d» dyk .neerstorten en, de votacht in de Besidencle haJ moeten aan. j' gende twee .' eveneens uit de ratb Uei
komen,,nabU Foix-St.Ünbert • m -de •pe». dpeh «p <Jé; baan'^bieveB'Btaak Ia
BelfiKhc provmoie Luxemburg ont- de eèrate twee wagons zaten de mees.
spoord. Het ongeluk beeft de machi- te passagiert, die gewond werden.1
Hulpploegen hebben, door het innist en de stoker hét leyen gekost.
Vier en twinti», personen *fa nut slaan van de ntiten, de. gewonden kuniitk«Hhul«i, ta Kf<*ett*. tv--,-Mfcta-.' :nen bevrijden,. BBJL .tj^JrA"*****mont overgebracht. VSttien waren min önéspoorde perjoncnwaieos allen uit
of meer zwaar geW^nï. Hnn toeftond staal geconstrueerd vottf.,
Dadelijk na het o
la echter niet levaH|«vaairlgk. Ömler
hen bevond xich mevrónw r^aï-^Van idingploegen uit de omringemfe- ij
sea
aanwezig. Deze boden alle: n
Straten, uit Den flaag, die' een' f»nriIlebesoek in Znrich had 'atgetega. ZQ hulp, maar ondervonden daarbtf . xeet
veel
hinder van een dikke sneeuwlaatf
kreeg «en verwonding-aaai^ de voet. "op de spoordijk. Hulpmaterieel .yan de •
het aantal doden en gewonden
Het ongeluk geleurde op een traject, Beleische sDoarweffen werd uit Brus*
iveer vijfduizend.

Vulkaan minder actief

Ambon is geheel verwoest
Beide partijen leden

Sneltrein Bazel-Den Haag
in België ontspoord

-1. M Ltgahnl» mededelen
óver i

en .vinden. D-e Chlne«en hebben een voorwamrd*l*Jk* stakin* T*i het rtr«i voorf «WA De
Amerikanen,
coaden ileh
hiertij béitld móeten

«téaünen en een onllotiainï
d, rexriuti» TW1.B4B; tlndi^ in»ke, de.
vormüv van een eemttWle van 4rl«j
naar de Algemene Verraderinf te xén-jj
den. Aanvaardt dit lichaam het voor
•tel, dan sullen de vooriliter en twee
andere leden cêKameniyk naar een formule moeten zoeken, die een stak^nff

:

• Igfc ii« 'ITWI de met taua
'
'
en de dtkkt

Vulkaan minder actief
de Etna nog steeds lavi uitia enkele lavastromen veel
.gaan vloeien en ait^ere t<it
afeil^tand 'gekomen. De aartspriester /ah
'lila heelt evenwel ,iast Efegeven dé in
'enting ui^ aeh- keckfe; da^-op; dr wegrin.- M lavjt tilt, M vermijdere».

Ambon is gfefyeel verwoest
Beide partyen l'edenj
zware verliezen

Wosje Sjöret,
in de-politieke commissie mét 'n
nieuw voorstel inzake
de
staking
van de strijd
in Korea gekomen. • Deze
Vordt gëkop-

Bérthé Weriogh vanavond op Schiphol

Strenge bewaking ie Galcütta
Smgapore fcreeg weer; ^en normaal aanzien
N* aankomst op hè* vliegveld van CalcutU werfl het K,L,.M.-to*ateJ, wiannede
mevrpnw Hertogb en Bertha relaen, door gewApende politie bewaaJct Vanwege
de streng* veilitheidsmaatr«relen konden JonruaJistCn niet in hel toestej komen.
OetWend* 6*t opoothond van twéé tfnr bleven mevxmnr Hertoth en hur doetiter tn hè* vKejtuisr. Slecht» één donané-beambte mo^lit bei totttel binnenfun.
Dece «eide, dat .Bertht. „zïchr &|s een tewpoft któï gedrotg en mstir oaMst luar
moeder '•***'. Vervolgêiü vertrok de Coost«llatlOn naar Cairo. Zoal» bekend,
wordt dé Jtfaastricht' bedenavoirf K 19-30 aur op Schiphol verwacht.
d* rust weer. In de stadsdelen, waar
geen sultgangsverbod -WQS uitgevaardigd, ifcwam hét zakenleven weer-tp
gang. De meeste regermgsinatellingéR
De onlusten, in Singapore, die in to- waren geepend eh bet hÉvenverkeer,
dat sedert Maandag .stü lag, vond langtaal vijftien doden en meer dan 200 zamerhand weer voortgang. Honderfewonden eisten, 'zijn ten einde. On- den £uropeaneij, die in hotels^ clubs
der &é doden zijn vijf Europeanen. en buizen van bekenden waren : -neé~rl
:
Vier en dertig Europeanen lijn .ernstig strand"! begaven zich naar buis.
De poUtte ütelde een onderzoek in. In
fewond.
de"Sulfaiuaoskee, die, naar men meénGistermorgen waren er "nog sainen:het r Hoofdkwartier van de oproer•cholingën en moesten de Gurkha's makers g éweest waa, en -waar inen tütt'
xelfs van de vuurwapens gebruik--ma- nifie. stokken, knbppeU en (tenen aanfeen, doch in de loop van dé dag keerde trof. Voordat 4e politie het gebouw vndtrzotht, trok zij schoenen en sokken
uit.
.

Onderzoek in moskee
of», blote voeten

Weerbericht

Verwachïing, geldig tot hedenavond: '• Half tot zwaar bewolkt
met pËaatsel;jK énige sneeuw, in
de kas%rqvincies later weBicht
overgaand in ré.gen . AanvankeUjit
zwakkè; later piatige: -en aan de
^kust ,vrlj krachtige wind , tussen
Zuid en Oost. Temperatuur om het
vriespunt.
VHIJBAOr: Zon op 8.41. onder
193S. Maa» op 12.45, onder 0.00.

ONTPLOFFING IN ATOOMFABKIEK
In dé chemische afdeling van een
atoomfabriék iBjChalk River (Canada)
heeft zich. „bü het doêD verdampen
van een vloeistof' een ontploffing
voorgedaan. Een persoon werd .gedood
en vier raakten gewond.
— Henrx Ford II verwacht, dat*--.?
grondstoffenvoorzieniltg in bet konden
do jaar zodanig, zal zijn, dat de Ameri
kaansé autprin^ustrie. baar productie
met de helft zal moeten vermindersn.

De heer Manrlce Mnir, «n Australische ambtenaar van ' de Oorlögsiravendienst in Indonesië, heeft Verkliwd
dat van de stad Antbon in het geieVl
nog vier gebouwen overeind staan. De
rest b verdwenen tijdens de aeth»,dle
onlangs tegen Ambon sljn ondernomen.
VUegtairen der Republiek IndontïU
hebben de stad btj aernaUxur aangevallen, doet de grote verwoedUacén
Tt)n een gevolg van bnndsHcbtiner
De heer Müir bevond zich; op ^nir
bon, toen de Indonesische troepen Sier
aan land gingen. Tóen hu verflrok,.
hadden zij de Noordelijke aeift var! het
eiland in hun bezit Achter hun linfes
duurde de guerrilla echter nog voort
Ook werd er nog gestreden fa de btiitenwjjken van de stad Ambon én naoij
hét vliegveld Laha.
!.
De verliezen zijn in deze strijd zeer
ctvaar geweest De troepen van dé B.L,
die, te land, ter zee en in de lucht tezamen twintigduizend man telden, verloren ongeveer vierduizend • man, de
Ambprjnése strijdkrachten ter sterkte
Van duizend min ongeveer- dé helft
van hun aantal Onder de burgery be.pimbel Brps, een van Nei# Yorks
^^ grootste 'warenhuizen is m^'.fü aardiff ÏKerst-idee voor kieskeurige klanten op dff^n^ODjpen ,gekcsoenïi^*>iMiï
leven-koloms" advertentie deed deze
firiria (die. blijkbaar een heel wat lagere dunk heeft van haar clientèle dan
Theodoor van de-zjjne) den volfce kond:
^ieinand. heeft betere mest dan Gimbels. Verwen, kennissen.en vrtendea op
Kerstmis mét een. fijn partijtje' Tcoernest.' Voor slechts negentien dollar een
ton beste mest franco thuis aan voorof achterdeur". tD Omdat we öii toch
zo gezellig, op de mesthoop rondsc^iar
reien, betichten, wij U ui aansluiting
hierop, dat Amerikaanse deskundigen
een methode gevonden hebben om uit
een kilo rotte peren 750 liter methaan
gas te produceren. Q Dat echter zelfs
Amerikaanse experts het wel eens bij
het verkeerde eind hebbenr bleek in
Hlinois* waar vjjf-en-twintig -wderkun
digen na een. zeer belangrijke eörffe
rentie over weersvoorspellingspeTikelen tot de (droevige) conclusie kwamen,
dat ze door een sneeuwstorm, die geen
Hunner had voorzien, geïsoleer.d varen
Na twee dagen konden ze pas rat' hun
koutte verblyf verlost worden, d Bate
Mesta, ambassadrice der VS m Luxera
burg. -vindt de kou in Europa blijkbaar
ook rtoga! indruk wekkend. Van een
korte vacantie in de USA bracht Lzij
1500 paar, wollen wanten voor de Laanmbiii«M Haderea mee. Q De

hét 'aantal doden en gewonden
ongeveer- vijfduizend.
[Zeventienduizend . Ambonnese burgkrs hebbed een toevlucht gevonden
m de. huizen aan de zeekant, die aan
dfe vernieling ontkomen zijn. Tachtig
procent van deze mensen leed aan ondervoeding.

Overeenstemming over
Duitse defensiebijdrage
t De piaktwervang ers der ministers
kn Buitenlandse Zaken van de bH het
Noordatlantiselie pact aangesloten mórendheden en het militaire comité hebben volledige overeenstemming bereikt
o*er de politieke en militaire aanbevett^gen voor tiet deelnemen van OuitsJaiMl . aan .een gecombineerde -West••frankrijk wil in 1951 een conferentie
beleggen, over zijn voorstel tot-opbouw
van «en -Europees leger. .De Duitse re4griag zal tot bewoning worden uit^Biodigd. De Westelijke Grote Drie zullen na afloop van dejin de volgende week:
ar Brussel te' houden conferentie aan de
Regering te Bonn Hun. plan voorleggen,
voorziet in opneming van Duitse
len in dé Noordatlantüche weer-

Jw, Stoof IIL Breda weet ook Van wanfëni Die Construeerde een tweetal opleggers - met een draagvermogen van
100 ton. De opleggers zijn elk \gemonrtetd op 32^ wielen, zijn twaalf meter
l&ig en wegea zélf 15.090 kg.
Qver auto s gesproken Bobert BrumX field houdt blijkbaar ook van speciale wagens. Nadat hij eerst enkele
medegevangenen bestolen had, trok hij
dé jas van de sheriff aan, ontsnapte
ui* de gevangenis en ging er in een
drervalwagen tussenuit. Q Om te vóór

Jk hoop. jnoar, dat die
-** AHÜW «A tot

twmtig gewonden
Is de snelttem B»«I—
Den- Haag, die omttreekf kwart vóór
aeht m de KesMentle. bad moeten tutkomen,. n»bU Poii-St. Hnbért m .de
Belglaehe provincie Lnxembnrg ontspoord. Bet onrein» heeft del maeklniat en de stoker net leven gekoM.,

ben bevond den meVronw
Straten, utt Den Öia*. dfe
f»mïUeoecofek ta Znrich hid
kreeï «en verwondïiif-aaa~4e Toet» .Het ongeluk gébeorde op een tra|ejrt,
'waar werkzaamheden Worden verricht
In verband hiermee wordt aöe _ treinverkeer tijdelijk over enkel SROÖT iéleid. De treinen mogen daarb|jk geen
hogere snelïaeid hebben .dan. ciigevteer
twintig kÜometeE. per uyr. yermö.edelijk .heeft de verongelukte train met
een te. «rpte snelheid ^gereden. We?(werkers schatteti deze op, wêJ veertig
kilometer per uur. In elk geval i» de
trein daar, waar het eekelspopr. ui
dubbelspeor overgaat, uit de f ails geUfpeh. De spoorstavêh.% werden .ov.ér .een
Hinke afstand letterli^ weggerukt
De gevolgen waren " ontzettend. ^ De
locomotief en de tender sloegen Vart de
.zeven toeter hpge spoordijk af en
kwamen aan. de voet. ;ervan op Ji«n
wielen •terecht De macliinïst en" de
stoker geraakten beiden beklemd tussen
de machine, jen de tedder- De stoker was
op dag dbodV De machinist werd
twee .uur hard werken bevrijd, nadat
met snij branders enkele platen wareo
verwijderd. Hij was ecfeter door ontsnappende stoom zo deerlijk gewond,
dat- hij enkele^ uren later in het ziekenhuis te Libramont overleed.
De bagagewagen, die achter de loco-.
motief reed, werd verpletterd. • Mea
vreesde eerst bef; ergste voor -de ioofd.conducteur en de conducteur, dier zichkomen, dat Frankrijk van dergelijke
gangster-^methoden het slachtoffer zou
worden, zullen de VS bét vüegkampschip .^angley", dat 95 j actitvliegtuigen kan dragen: aan Frankrijk afstaan.
O Van marine naar koopvaardij: Kapitein Nicolaas Kleyn, sinds 31: October
gezagvoerdei van; de ,J*Tiëuw Amsterdam" i*- befloemd tot commodore van
de vloot van de ;HoHand-Amerüea-Laj».
In die functie is by gerechtigd tot het
voeren van een speciale nuisvlag met
een oranjerster 'in: een' der hoeken. P
Nog meer oranje; Omdat gebleken is
dat. fcleurenblinden blauw-groen • en
oranie-rood? oeter kunnen onderscheiden dan gewoon groen en rood, zuilefi
de knipperlichten bij spoorwegovergan.?ea dien' overeenkomstig gewyaigd
worden. D ED een kennelijk al tesbehalve • fcleuren,blijïde ' restaurateur
heeft tijdens werkzaamheden aan schilderstukken uit de bibliotheek van Her,tog August--*ati"Brunswijfc, onder, eett
dikke vernislaag een ' it dusver onbekend doek van Cranach ontdekt. Q
Een veilingmeester ie 't Engelse plaats-je Granthani; deed een tftinder prettige
ontdekking: Nadat alles vlot was ver'kocht, gin; ten slofte het laatste stuk-,
de keukentafel.; voor drie gulden van
de hand. Toen hij de kas wilde opmaken bleek, dat 2 ij n helper de ontvangen bedragen, in totaal één kleine vier-.
duizend gulden, xcdaxtg M de -la van
dt» Mei h**d
'"' " • '

i*tc vrywei oD^epe^rd. J* ^j^géKtevtm.
Het rijfuig had mm of meep a!a ocootkussen gediend. ~Ret brajc de »ehi>k
voet de volgende rjjtuigen, waarvan, ar
twee bij d* dijk neerstórtëD' ezt de. vo^
gea^e-tirte evene^iö tut d^^a^^uW
•pteiv doch Op de \&0if ~wt&&&k 8W&B. A
de eerste twee wagons zaten de mee*te passagifers, die gejond werden»
Hulpploegen hebben, door het Jnalaan van de rtUten, de gewonden leungeconstrueerd
Dadelijk ba l«t
dmgploegen uit de
,sen aanwezig. Deze boden allehulp,: maar ondervonden daarbij :
veel hinder van eea dtkk« ineéuwlaafr
op de spoordijk Hulpmaterieel van ^
Belgische spoorwegen lyerd uit B"*seï aangevoerd en dadelijk na aankomst Ingeschakeld bij Het opruiming
werk. Na enkele uren- was er reed! 'n
spoor- vrij, zodat het treinverkeer, 3a<
over. Aarlen was omgelegd, weer (ie
oude route kon volgen.
• ,
•

P» Nieuw-Guineaconfermiie '•

Mr. Roem nóg niet naar
Dfakarta teruggekeerd
Besprekingenworden vervolgd
Na afloop van een fistermidaaf te-'
konden vertrouwelijke beapréking 'TM
ministers ter conferentie afer Nfcmr
Gutae» n»rft mi. Moh. Boem meitëi*deeld, dat hij vandaa* nof niet na*r
DJakirta zal terugkeren. Hedenmiddag
worden nlenwe beaprékmge« gebonden. Mr. Roem kon nor niet leggen,
irajoneer hy wel «on vertrekken.
Kort 'tevoren waB ei een bericht J»t
Djakarta gekomen geïomen, volgen»
hetwelk de voorzitter üer Indonesische delegatie was teruggeroepen, ten-'
einde: met de Indonesische regennf
over het verloop ,der Haagse besprekingen .overleg te plegen. De rest rat
de delegatie zou ta Den Haag blijven.
Inderdaad &!•!& bft informatie, dat de.
Indonesjsenlr regering mr. Roem :inovenveging bad gegeven, terug te.„.fce- ,
ren voor overleg. De beslissing hier-,
óver werd echter aan de delegatie over-,
gelaten. Deze heeft het klaarWiJkeUjlt
nog niet nodig geacht, tot deze stap
over te gaan. Zij zou pracfech de erkenning van een raïsluklcmg hebben
ingehouden. Minister kennen* zet op
een vraag naar de . gang van zaken ter
conferentie: „Zolang er nog leven if,
is er hoop1'.
*
'
^

Duitse regering wil 50
pCt. van kapitaal heffen
Toestemming bezettende
macht twijfelachtig
West-Duitsland wil op alle taprtwJ,
dat aan het economische leven in het
land deelneemt — hieronder .zou ook.
buitenlands kapitaal vallen — een.hef-,
fing van vijftig procent leggen, die im.
een gerjode van dertig laar zou oaoe- '
ten worden opgebracht Naar scha*.
ting zal negentig mffliard Mart onder '
dteè heffing vaBeh, weHf Bedrag op
déze wijze een bate van Ij lot 1.3 möliard Mark voor de staat zou afwer- '
pen Het is de bedoeling, .deze gelden
te besteden tot verlichting van de oorlogslasten, die plm. 180 miUiard Mark
belopen. Het is echter zeer twjjleladiSg, of de bezertingsautoriteMen deze

Wat-onze lezers te vertellen hebben
(Buiten verantwoordelijkheid ^an
] zien als een vereniging gevormd door
; f , i. „de" Redactie>^|
*, , ~' ' een aantal bruten, die zo- snel mogelijk Nederland.bij Rusland w&ten inHET BEVÉftWïJKSË
lijven en niet als een misschien ••• onJEUCDPARLEMENT
aangenaam, maar tooh zeer groot gebeuren in de wereldgeschiedenis, seifË
Hoewel-jeugdorganisaties en jeugd- als deze katholieken menen dat d*
parlementen tot heden
blijkbaar wereld ophoudt bij Beverwijk of desweinig invloed op' de gang van zaken noods aan de grenzen van Europa «a
in de wereld hebben kunnen uitoefe- zij zich landen als China' bevolkt den
nen (de toestand in de wereld is In ken door 4% millioen imbecielen, zelfs
ieder geval in schrijnende tegenstelling wanneer zij het communisme niet kunmet de goede bedoelingen van deze nen zien als een wereldbeschouwing,
organisaties en parlementen),.vind ik die voor een communist hetzelfde kan
de gedachte om in Beverwijk een der- betekenen als het geloof voö* een
gelijk paflemént bijeeii ie doen komeö
zeer sympathiek. Minder sympathiek, katholiek, dan meende ik toch, dat het
begrip en belangstelling
om precies te zijn bijzonder klein- katholicisme
geestig en bijzonder burgerlijk lijkt voor de misleide mens aanbeveelt. Dit
het mij om óp voorstel van de katho- begrip en die belangstelling mis ik. Ik
lieken de C.P.N.-jeugd uit te sluiten. zie slechts haat, domheid en onbegrip.
Hoewel zelf niet behorend; tot enige
De enorme tegenstelling tussen de
westersdemocratische gedachtenwereld kerkelijke of politieke richting meen»
enerzijds en de communistische ander- de ik dit te moeten opmerken, op gezijds behoorde aanleiding te zijn om vaar af door degenen die blijk geven
juist de communistische jeugd wél op van een zo domme mentaliteit, voor
te nemen en te trachten iets van hun communist aangezien te worden én das
ideeën te doorgronden. In de doelstel- als een.getekende mijn weg te»moeten
lingen van het J.P. staat vermeld: „het gaan.
Hoe overigens dé burgemeester «r
aankweken van betkr begrip voor andermans principes en politieke inzich- op kan wijzen, dat deze generatie een
ten". Het communisme is dus blijk- voorrecht zou genieten in dit tijdperk
te mogen leven, is mij een raadsel
baar geen politiek inzicht.
FRANS VBSTBR
Zelfs wanneer de katholieken het
communisme alleen maar kunnen Beverwijk, 15 Dec. 1950.

Wat onze lezers te vertellen hebben
Bevêrw/j/cse
jeugdparleiïieni
Naar aanleding van het ingezonden stuk van
ds heer Frans Vestêr over het B.J.P., wil ik
het volgende opmerken:
l. Uit het ingezonden stuk van de heer
Vestêr zou kunnen worden geconcludeerd, dat
alleen van de zijde der Rooms-Kathlieke jongeren de .drang was uitgegaan de Communistische Jeugdorganisatie uit het B.J.P. te weren.
Ook echter de Anti-Revolutionhaire Jongeren
Studieclub (ARJOS) verzette zich tegen het
meedoen der communistische jongeren aan het
op te richten orgaan; zó besloten eveneens enkele andere fracties.
Van onze zijde was de reden hiertoe geenszins gelegen) zoals de heer Vestêr suggereert,
in een gebrek aan deelneming met de misleide communist, wdartnee hij dan waarschijnlijk bedoelt de communist die voor ogen heeft
een ideale maatschappij, waarin alle productiemiddelen aan de gemeenschap toebehoren en
waarin ieder tevreden is m'et wat deze gemeenschap hem geeft, zoals Owen, Fourier en
MarXi om slechts enkele namen te noemen,
het ons hebben voorgetoverd.
Idealisme Juichen wij toe, als wij ervan overtuigd zijn, dat dit ideaal nooit en te nimmer
voor verwezenlijking vatbaar is; want aan
iemand die • ideajen heeft, weten we wat we
hebben. Wat ik van de heer Vestêr niet kan
zeggen, daar hij noch tot een kerk, noch tot
een politieke' partij behorend, aan de kant van
de weg staander de houwers van een nieuw
democratisch orgaan domheid en haat., toss! in.
: gert, in plaats van dat hij constructief meewerkt aan de voltooiSnj van het geboww.

Tot de kern van het gesprek komend, wil ik
verklaren, dat bij de onzen de reden der wering
van de C.P.N.-jongeren alleen en uitsluitend
ligt in het afwijzen van wat tot het wezen van
hun partij behoort: de omverwerping
der
maatschappelijk bestaande orde met alle mogelijke -middelen (ook dus met behulp van het
B.J.P.) en de vestiging van de Communistische
orde.
In het wezen van alle communistische partijen, ook van die in Nederland, ligt verder
besloten de critiekloze .onderwerping aan Sowjet-Rusland. (Paul de Groot: „bij een oorlog
met Rusland zullen wij de wapens niet opnemen"; Maurice Thorez: „zullen de Russen
t'rankrijk binnentrekken, dan zullen, wij hen
met gejuich begroeten").
Elke communistische- partij gebruikt de democratie om de dictatuur .te vestigen en zo
alle bestaande christelijke «n humanistische
waarden te vernietigen. Dit wensen wij niet.
Wij wensen niet door aanvankelijke samenwerking met de Communisten hen te verheffen op
de dictatoriale .zetel, zoals b.y, in Tsjecho-Slqwakije is gebeurd. In dit kader ligt de uitsluiting uit het B.J.P. Wij wensen niet mede
te werken aan hef indruppelen van dergelijke
vergiftige ideologieën in het B.J.P.
.2. Ondanks de ernstige politieke spanningen
van het heden- is het voor. deze generatie toch
een voorrecht nu te mogen leven. Want we
trioeten het verleden met zijn erbarmelijk maatschappelijke toestanden nooit idealiseren. Het
Kinderwetje van Van Houten (ik doe slechts
een keus) kwam niet voor niets tot stand.
Met Gods hulp de moeilijkheden van het
heden op te lossen, is trouwens. een dankbare
taak voor de huidige generatie.
A. MAK Sr.
FiMtu AJL

19 DECEMBER 1950

WAT ONZE LEZERS TE
VERTELLEN HEBBEN
(Buiten verantwoordelijkheid' van de
Redactie)

Het Beverwijkse Jeugdparlement
Ondergetekende is niet aan een. Kerk
of politieke partij verbonden, dus evenals
de" heer Frans Vester „zonder ideaal, aan
de weg staande om toe te zien hoe ande; a
jeugdige Beverwïjkers een nieuw demo'cratisch orgaan mee Helpen opbouwen".
Aldus de zienswijze van de heer A. Mak
Jr. Ik beo ervan overtuigd dat de musipus
Frans Vester- zijn eigen zaak zeer <pe3
Kal weten te verdedigen, maar in dezs
raakt u wel zeer grof de kunstenaar en
de Kunst in het algemeen.
Mijnheer Mak, u hebt zeker nooit de
moeite genomen zich in het wezen van
een kunstenaar (in deze de musicus) in
te leven om te weten dat deze boordevol
idealen zit, ongeacht zijn gelpof of politieke richting! Heeft u wel eens over de
9e Symphonie van Beethoven gehoord met
het slotdeel op Schiller's .fOde an die
Freüde"? De kreet om broederschap! Ik"
althans tracht deze -gedachte met mijn
kunst aan anderen over te brengen, en to*
mijn grote vreugde schreef een resencent
over mijn concert van 26 Oct j.l. tg Haarlem: „^ij de violiste kwam het expressieve
element direct, ongeremd, met de; openhartigheid en de geestdrift van de jeugd,
die aan een ideaal gelooft1'. Ook dit hebben Frans Vester en al die andere Jomstenaars. En dan bev&eert u dat wij aan de
kant staan en niet mee opbouwen? Zo
bouwt een ieder op zijn eigen wijze, mijnheer Mak, gedachtig''aan Sehlller's: „Alle
Menschen werden Brüder"
SYLVIA VAN.DER HOEF.
Beverwijk, December 1950.
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Wat onze lezers te vertellen hebben
(Buiten verantwoordelijkheid van de
Redactie)

Het Beverwijks
Jeugdparlemeni
Door omstandigheden kreeg ik eerst bedeu
Jjet, ..ingezonden,, «tuk, vaii , d^heer Vester. ond_er
het oog, waarin hij zijn bezwaren uitte tegen
het besluip van de ;,pfirichters van het Beverwijk* Jongeren Parlement dm het contact met
deCiMr"te 'veiimiideii. .•
• • . '•
Inhissen heeft de heer A. Mak Jr. hierover
reeds, dingen geachreven, welke de heer • Vester- ter harte kan nemen. Ei is echter nog
meer. De heer Vetter heeft namelijk gemeend
het .een en ander te moeten bewenen ten
aanzien van „de katholieken".
Nu ie het natuurlijk het goed recht van de
heer Veste* om over-alles te zeggen datgene
wat hij wil. Mioder vorttandig is het echter
Oni - en nog W«l ie het openbaar! - te spreken over dingen, waar men geen verstand van
heeft. Toch .doet d* heer Vetter dat, m dat
is jammer, want daardoor zegt hij dingen, die
met geheel' en td juist zijn.
Hij zegt namelijk: „Zelfs wanneer de katholieken hét communisme alleen maar kunnen
zjan *!*,. een , vej^inigijiig geyprmd door een
aantal hiuten, die zo snel inijgeiijfc Nederland
bi) Hüfland willen inlijven "en niet als) een
misschien onaangenaam, m«sr toch zeer'groot
gebeuren iu de wereldgeschiedenis, zelfs als
„deze katholieken" (daarmede wordt waarschijnlijk gedijeld W ondergetekende, v. d. H.)
manen dat d*. Wereld g^houdf bij. Beverwijk,
oi»da^noads a»ji dé ^fflzen van Ënrop» en
«t) zlcii Undêfl «Is China bevolkt denkett door
en «ett'*j|^f "millioen imbeoiêlsn, z*lfs
5Zij b^t Oft^muniJJ^» niét kunnen Zien
weröMbescHoiiwiBafdJe vont .ei «omiist hê^efflli^fraik betekenefl als het ,geloB*-*eor e«n SafhöIieJ:, dan meende ifc toch,
d'afê5hct katholfci'sme begrip «n beljflirtetling
V(»r d», misleide ,m«n« ««flbeVeelt, Dit ftÉgrip
'IftngttêKttg niil .,ÜG^,
.
... ft êap'Mij .yoMstellefl dat fem»nd
df«,"a« ïaken .zdF.merk^iai'dJg ziet als d*/heer
Veste?," „êK 'faisnfliètt tUe beUmgsteïBnj" 'IBist.
Zonder IWitengewon* in»p«hlfag«I ïïn de
heef Veifer ifch'-ar imnlers dlèitf v«S overtuigen:
1. daf de kfttodUeken het oonftaunlsme indeidaa* beschouwen al» een zeer groot gebeuren in de wereldgeschiedenis en waarlijk
niet ali eea vereniging gevormd dóór een

aantal bruten die zo snel mogelijk Nederland
bij Rusland willen inlijven;
2. dat „deze katholieken" niet alleen niet
van mening zijn «Is zou de- wereld bij Beverwijk ophouden, maar zelfs positief weten dat
de wereld groter is dan Beverwijk;
3. dat zij het communisme bepaaldelijk wel
ali een wereldbeschouwing kunnen zien en
dat dan ook metterdaad doen;
.4, dat zij ecb,ter, onderscheid maken — een
onderscheid waartoe de heer Vester blijkbaar
niet U kunnen geraken! — tussen bet communisme, al» stelsel enerzijds en het met aile mogelijke middelen naar ongebreidelde heer'
schappij , strevende commimistiMhe partijstelsel anderzijds;
5. d*t het bathölicfsme zich s* niet slecht»
toe bepaalt om begrip en belangstelling voor
de m i s l e i d e .mens aan te bevelen, mant
dat h«t gefundeerd li op de liefde «H God en
daarom ook op de- liefde tot de naaste, d.w.i.
t e d e r e ment,
.
Laat on* hopen, dat deze summiere uiteenzetting enig licht heeft gebracht in de sctiemerhjg van 't beren Vesteti gedachten.
Overigens vertélde d> heer Vester «og, dat
h!) „slechts haat, domheid eit onbegrip" z*g!
En hi| had het ook nag *v< een „domme
mentaliteit", . , .

B e v e r w i j k , 18 Dec.
TJS, A. M. VAN DBfl BORST
: - • '
l :•. '
• Mijnheéf de
fiedactenrl
.
.
'
Gaam* zou ik van de pjaatymimt* in «w
blad nogmaals gebruik willes maken voor liet
volgende:
,
l,. Ifc wenste 4»t met Sytyi4 van der .Hóet
mij mm geeil begrepen had ille' dé rdüsliékfeceitseat hiai bHfrH»ïf herfe . gedaan. W«rt
ffc ontjtsnda niet Alt Wttlioi geen idealen ktmn«n habben. la de b«tfeff«nde ïmsnede stttu
alloen dat ik niet we»t wtt je aan metuen
h»bt die fltot tot een kerk ei politiek* pai-ti)
tieherea en tóch ziab geroepen voelen dtei*
gend een ringier o* te steken tij uitsluirfni
van <iÉn r déf politieke partrjea üft néf Bev«J'wfjks Je«<dpAtlepsast. Dat handha^ ik aok'
no aaj.
i- In mijn rngeiönden *wV Jjeeft de 2*tt*r «en Woord weg«*l*«*B, ut alioeai „Id»«lisme juichen wij toe*, als wij arv&n overtuigd
zijn, dat dit ideaal nooit éö té tiiröMér Vó/Jt
verwézenlijlsulg vaffcda!- iü", fB«ef iufdeB: '„Idev
ali.«ite jnfcfiea wij toe, z \ « l f s «Is wff
B e v e r w ij k, 'l9 Dec. 1950.
A. MAX Jt.

onze lezers
(Buiten verantwpordelijkheid van \e Redactie)

Ten laatsteh male:
het jetfgdparlemént
Ik meen .dat het noodzakelijk is t.a.v. mijn
ingezonden stukje over het B.J.P. een eij ander
te verduidelijken. Ik geloof h.l, dat de heren
Mak en Van der Horst mijn bedoelingen niet
geheel begrijpen en uit Vhèt geschrevene veel
meer i willen halen dan iic er mee^bedoelde.
Laat ik dan in de eerste plaats zeggen, dat
het er mij niet om gaat speciaal de communistische jeugd te verdedigen. Mijn reactie zou,
bij uitsluiting van welke andere partij ook, dezelfde geweest zijn. Er is geen enkel steekhoudend argument om welke partij dan ook
uit te' sluiten, temeer daar het hier gaat om
kennis te nemen van eikaars gedachten en
niet om het behartigen van de lopende be«tuurs-zaken van land of;gemetnte.
.De , hees Mak moet ik zeggen, dat zijn
Jlrtede ingezonden stukje mij niet goed duidelijk is. Hij schrijft: „Want ik ontkende niet
(vermoedelijk bedoelt dé heer Mak: beweerde
niet) dat musici geen idealen kunnen hebben".
Dit beweerde hij inderdaad niét. Wat hij wel
beweert, is veel erger. Hij schreef n.l. dat een
ieder (niet. alleen de -musicus dus), die niet aangesloten is bij een Kerk of politieke partij geen
idealen heeft. Het spijt me, dat ik uit zijn
eerste ingezonden stuk niets anders kan lezen,
M ik zijn verduidelijking in het tweede niet
kan, begrijpen.
De heer Van der Horst zou ik willen antwoorden, dat-ik blij ben dat hij er mij op
gewezen, heeft, dat ik — en nog wel in het
openbaar — dingen heb gezegd, die niet geheel
luist yójn. Maar' wanneer het dan, zoals hij
beweert, waar is dat de katholieken het communisme beschouwen als een zeer groot gebeuren in de wereldgeschiedenis, dat zij positief weten dat de wereld groter is dan Beverwijk, dat zij het communisme bepaaldelijk wel
kunnen zien als een wereldbeschouwing enz.,
dan moet ik zeggen, dat zijn eind-conclusie mij
een groot raadsel is. Want, mijnheer Van der
Horst, wat mag dan de reden zjjn om de jeugdige aanhangen van een wereldbeschouwing,
-die toevallig niet de uwe is, zo min als het
overigens (het zij nogmaals gezegd) de mijne
is, uit te sluiten van het B.J.P. Dit is wel een
zeer negatieve vorrn van bestrijding van het
communisme.
U zult, ook al bent u voor 99 pet. overtuigd
van een mislukking, met deze jonge mensen
moeten praten, zeVer wanneer u uw bewering
dat „he( katholicisme gefundeerd is op de liefde
tot God en daarom ook op de liefde tot de
naaste, d.w.z, iedere mens", waar wilt maken.
Ik moet u dan zeggen, dat ik van deze liefde
tot iedere mens niets bemerk en dus verplicht
ben te blijven constateren, dat ,er sprake is
van haat, domheid en onbegrip, althans jegens
een bepaalde groeg.
' ;
Het zal ü dan 'ook duidelijk zijn, dat liet
u ondanks uw summiere uiteenzetting niet
gelukt is 'enig licht te brengen in ,;de schemering van 's heren Vesters gedachten". Ondanks
de door u geconstateerde schemering is er toch
blijkbaar in deze gedachten'één zaak die duidelijker naar voren komt dan in uw godsdienstig en wetenschappelijk gericht denken,
n.l. dezelfde gedachte die mijn collega Sylvia
van der Hoef bezielt: „Alle Menschen werden
Brüder" d.w.z. i e d e r e 'mens.
B e v e r w i j k , Dec. 1950.
FRANS VESTER.
Wij beëindigen-thans de discussie over dit
onderw|rp.
REDACTIE.
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Gemeentebegroting voor 1951 onder crifische hope

Nauw keurslijf van financiële mogeiijkhede
Een zakelijke term m c/e algemene
beschouwingen
Vam d* denkbeeldige wagen, waarop Beverwijk i$a toekonwt tegemoet
ityR, zjjn twee zeer belangrijke wielen de financiën en de ingrijpende «truc{urefe verandering, welke zich te deze omgeving; uU voltrekken, en waardoor
vele, geheel nieuwe moeU|jkhed«n om een oplossing; vragen. Dit waa het telkens tenigkftrende refrein, dat gisteren bij de behandeling van de g«m«entebegToünff voor 1951 — zij het dan In ernstig en nuchter proxa — werd geEongen. De aluinene teochoinvingen kenmerkten zich door een zalcelijke
toon. Slechts de oommunluten dwaalden In hun wijdlopige redevoeringen van
d« begroting af, waardoor x4, evenxovete mafon door de voorzitter tot d« ocde
werden geroepen. De C.P.N.-fraotte verlangd* enige karen aantekening tegen
«en bepaald hoofdstuk t* hebben gestemd. Voorts verlangde d« C.H.U.fractie (mevr. E. Frolich—HowlerdtHi «n dr. M. A. de Ruiter) een dergeHjke aantekening ten aancïen van de begrottiig van het gasbedrijf. Dece fractie wa« niet gerust over de tarievenpoUttefc en het verdere financiële beMd
ta verband roet dit autobedrijf.

CPN-lractie meermalen
buiten de orde
De heer p» Wetiar (r.t) stelde punt
voor punt namen» x$n fractie enige
vragen. Na te hebben geconstateerd,
dat Beverwijk b(j vergelijking onder
geUjke omstandigheden op het gebied
van de woningbouw zeker een ere
plaats zou innemen, vroeg mj achtereenvolgens: I. Kan door B. en W. niet
op de één of andere manier het particuliere initiatief gestimuleerd worden, ook wat betreft het bouwen met
de verminderde premieregeling woningbouw 1960. H$ deed de suggestie
de dienst van O.W. blerby financieel
en technisch te laten voorlichten; 2.
Is het mogeHJk, dat de gemeente meer
huizen gaat bouwen in de zgn. „goedkope aector". du» met verminderde
bijdrage. Deze mogelijkheid kwam hem
aanlokkeUjk voor, omdat deze bouw
bulten het toegewezen bouwvolume
valt ï. Ten slotte werd geweten op
een apaaraystewn bij de gemeente,
waarvan de bedoeling lo, dat woningzoekenden 10% van de bouwsom van
•een nieuwe woning minus de rijksbijdrage «paren bij de gemeente, die
daarna dan W>% hypotheek geelt. Toegegeven werd, dat een overwaarde van
10% aan de ongebruikelijke kant la,
doch bijzondere tijden vragen nu eenmaal bijzondere maatregelen. Ka te
'hebben aangedrongen op het optrekken van de lonen der laiagst bezoldigden van het gemeenteper&oneel en na
mededelingen gevraagd te hebben over
het stadium, waarin de stichting van
de r.k. ambachtsschool zich bevindt,
bracht de heer D* We(jer de onteigening van de tulnbouwgrondw t«r
sprake. Met klem vroeg hfl of alle
mogelijheden om te bouwen op voor
tuinbouw minder geschikte of woeste
gronden vajdoenije J6j|n MWJerzocht on
« Terjete» -ra>g*Ó»i-*Sn -ondernomen,
om tr2*««Ffóï*part«»e üt«.i*ldJngsplannen, waardoor een kans geschapen zou kunnen worden om goede
gronden te behouden, Spr. besloot door
o.m. woorden van dank en waardering
te uiten aan de ambtenaren en aan de

1920 pleitte 4e heer Van Dorp voor
oprichting van een Onderwijsraad zoal» dat In Naarden i> gebeurd. Bij had
woorden vin lof voor het beschikbaar
stellen van een post voor inatructteve
ichoolreiijea.
Voornobttng over
De heer D« R u i t e r (CHU) deelde het peAainusme van B. en W. over
de ftnancltn. H3 Uluatreerde dit met
de cijfers: ƒ240.000 vermeerderde uit-gaven en ƒ56.000 verminderde uitgaven. HU meende, dat Beverwijk bjj de
woningbouw te veel wedt op het paard
van de Industrialisatie. Wanneer «en
basis intreedt, ia er geen uitwjjkmogtUjkheid. De verhoging van de subsldle voor fröbelonderwij» voldeed aan
wensen, al vond htj het jammer,
dat niet eerder de voorstellen van de
CHTJ hierover asjjn aangenomen, aan-<
gezien de nieuwe regeling gebaseerd
£al x|jn op bestaande normen.
Ate een algemene opmerking hui-'
ceerde dr. De Kuiter de mening, dat
de raad zJ. Bh* voidoeade wordt Ingelicht over de wthn; «n de normen waarop subsidie» worden toegekend. Hierover wenste hl| nadere voorlichting,
omdat hij er weinig voor voelde la een
door de ambtenaren gespreid bedje te
steppen en alléén maar ja en nee te
knikken, waar dit geadviseerd wordt.
Hieraan vastknopende vroeg htf of
B. en W. kenni» nemen van de begrotingen van de subsidie-aanvrager».
Hem wu n.l. één geval bekend, waarin een op onjuiste gegeven» gebaseerde aanvrage was ingediend. Dr. De
Ruiter voelde voor een crltische houding tegenover subsidie», die niet op
«oclale- of gezondheidsoverwegintren
gebaseerd zQn.
Oommuntet onderbroken.
De algemene beschouwing van de
heer g w a r t,» (com.) werd tot een
minimum bekort, omdat tig naar het
«oordeel .van^d* voo-rcitt«-y.-voortdurcnd bulten de orde ging eb daardoor helt stukken moest overslaan,
kwam niet veel varder dan de opmerking, dat de post van ƒ1500 voor
de luchtbuehermmg er voor dient de
bevolking Vertrouwd te maken met de
oorlogsgedachte.

B. en W. van Beverwijk ysrvuld van begroiingszorgen

De b u r g e m e e s t e r
vast, dat de gemeente met het
bleem zit om de nutabedrgven berekent
te doen rjjn op een zeer sacU» feproi-i
klngstoename. DU te de achtorgrosu!
van vele zaken .Het l» éea, (rots
van het college.
De CHU verlangde »n-*~HiinB»f; *•
hebben tegengestemd.
Precies om vijf uur werden de be*
drijfsbegrotingen goedgekeurd, n*d»t
de wethouders V e t c i e c on P a • s c h i e r cragen hadden beantwoord van
de heer K u i p e r (Com.) ever wondncklachten.
De »lB<B
Toen zetten de leden de tanden in
de grote kluif; de gemeentebegroting.
De heer Al berd» kreeg om te bef
gelegenheid een pluim te drukken op1
de hoed vaa de prijzcnoömmiarte, die
doende Biond on het vainme t* betitttVe* reef»*» MOT Knfci: wethouder
z.i. goed werk doet ta beeft gedaan. tv. Alberda. wethouder JT. PoMChier,
tasu tM-arew ial wellicht van de ontDe heer S w t r t i had bet puctUcba
eigening gebrek gema«kt moeten worb«rö«m««rt?r mr. H. J. J. Scholnut in twijfel getrokken, omdat de
DINSDAG
den. B. «a W. -djn In mderluiMleitnf
tem an gtmttntf-Kcretnris A. A.
prijzen elders bepaald worden, n.l. Port (weth. W, Ttssie* ontbreekt
met tuinder» en Wo*mUt*n. Het colBEVERWIJK, Tooiiiaal «tast. 6ak
door regering en groot-ondernemert,
1*C« aal naar eer en geweten d« beste bcdrllf, Breestraat ia, ÏM en l» SO
op deze foto).
Dezelfde spreker had met d* heer Blom
prtiwn hieden. Slaagt kat Hhter niet, uur: bakdemonstratie.
de belangen van. de deurwaarder be- etc. Hiermede » rekening gehouden da* wontf hei een «a*k van da rechter,
HAARLEM, Stadsschouwburg. 8 uur:
pleit. Deze rullen aan de orde komen met de post onvoorziene uitgaven.
De Haagse Comedie met het bUjspel
die dan d* prul »1 bepalen.
in het G.O_ aldtu de wethouder.
Over de materiaalklachten merkte „De Ernst van Ernst".
Dit lid had ook gevraagd waarom
Bioscopen.
van de t 1900 subsidie aan het Badhuis hij op, dat O.W. sommige stenen al
Kruii, i 750 als renteloos heeft afgekeurd, zodat men terzake dus
ij •_/pen-, vaa
*•«•«* het
•*«• Witte
•
De heer B l o m besprak bij
BEVERWIJK, Kennemer Theater, 7
bare Veiligheid uitvoerig dé ptrkèerH -voorichot was geboekt. Het te ver- diligent is. Het uit Wijk aan Zee KO- en 9.15 uur, Dinsdagavond 8—10 uur;
perikelen in de Koningstraat Het aan-, wachten tekort van deze inrichting is mende verzoek tot de bouw van enige Opmar^ zonder genade (tot en met
gekondigde parkeerverbod op het ge-j f MOO. Zij vroeg van de f 730 voorschot betere woningen, werd beantwoord Woensdag), — Luxor' Theater, 7 • en
deelte nabij de Velserweg achtte bij f 750 subsidie te maken. Wethouder met de toezegging, dat dit bekeken -ui B.15 uur: Het dodenmasker {tot en met
overbodig, maar nabij de hoek Zee-. Passchier vertelde dat de begroting ven worden aan de hand vaa het totale Woenadae).
straat was het daarentegen noodzaak, het badhuis te laat was ingediend om uitbreidingsplan.
De heer S w a. r t s had eritiek op de
Autobussen kunnen niet passeren, mede, er rekening mee te kunnen houden,
vorderingen van de montage fende wet gereed ia, kreeg; slecht» de
doordat ter plaatse reparaties aan netgeen voor zyn collega Alberda aan- langzame
g-ebouw. Wö hebben dit. systeem nooit, drie communistische stemmen.
leiding
was
om
op
te
merken
dat
de
auto's worden uitgevoerd. Dit ging
De heer R o m u n d e stelde enigs^
toegejuicht,
aldus de wethouder. Maar
niet t e g e n het belang van de betrok- meeste verenigingen hiermede rijkelijk,
eörltykheidehalve moet worden gezegd, zin» Laconiek va«t, dat hti (een antken garagehouder, maar in het belang laat zijn. Hierna werd de vergadering
woord
had ontvangen op onipe vragen,
dat er buiten de schuld van de aanvan het verkeer. .„Een parkeerverbod gesloten voor een onderbreking van nemer en bulten de onze veel opont- welke hfy bö de vorige be|70tlng had
JOL uur,
nabij de Velserweg achtte hij een
gesteld.
Dit betrof o.a. de Instelling
. Vragen over -volkahuisvestine. houd ie geweest. Tot montagebouw
financiële strop voor het café-restauvan een onderwQsraad (dit «ü in het
Pe avondvergadering begon met tal was echter nooit besloten, wanneer 't college worden besproken, beloofde <]«
rant op deze hoek. De beer Z u i gemeentebestuur hiertoe niet gedwond e r s m a kwam nogmaals met crltlek in vragen over de volkshuisvesting en
wethouder) en het toesteken van een
gen was geweeet.
op het hoofd van de politie. De heer aanverwante zaken. Wethouder Vessies " De heer D e W e ij e r meende nog, helpende hand aan begaafde jongelui.
Ge r r i t se vergeleek het politietoe- zegde de heer Blom toe te onderzoeken dat de raad z.i. niet star zal zijn in- (Dit Ia noe; niet In het college, geweest,
zicht van vóór 1940 met het tegenwoor- of het door dit lid berekende verschil zake de onderhandse aanbesteding, was hierop het beatheid), De hè? •*•
dige, welke vergelijking x-i In het na- [h prlji bij de aanleg van kleinere
wanneer het algemeen belang1 dit munde toonde zich opnieuw' t cd
deel van de huidige uitviel, hetgeen rioolbuizen dan het bestek van de wo- vraagt, Volkshuisvesting Icreee; daar- geduld te oefenen. De overige fr-. 1vooral 's zomers onverantwoord Is. Dit ningen in de Monnikenweide aangaf, f s
stukken van het onderdeel onderwijs
na het fl*t van de raad.
was geen eritiek OP de huidige briga- terugbetaald. Bij normaal gebruik zijn
Na eritiek van de heer B l o m op de werden na incidentele opmerkingen
dier, van wie veel medewerking wordt je buizen geschikt. Hij kwam ook tot
z.i. te hoge post voor het onderhoud goedgekeurd,
mdervonder^ De heer Swartj werd beantwoording van de vragen van de van de génieentetoren en de te hoge
Subaldle rooi sport en Jeugd.
rik nu weer onderbroken door de heer De Weijer. B, en W. staan achter pojrt voor de auto van de directeur
Doelende op de luteidle aan OEM
£Ért
initiatief.
Er
ii
een
bepaald
pl&n
voorzitter.
voor
de
«int»lb»»n
pWtte de heer R oparticulieren te -verwachten, dat vaji O.W. (w*ar - wethouder Vessies
De v o o r z i t t e r zette uiteen, dat
andersluidende etjfers tegenover stel- m u n d e voor e«n bedrage aan Echde toekomstige sanering ook en oplos- zeker medewerking zal krijgen. In de
trop,
eveaeen»
«en
vereniging, die een
de) én nadat één en ander was ge*
sing zal brengen in parkeerproblemen. goedkope wordt nog niet gebouw d t om- zegd over~3e po^itfe van de havenmees- prachtig voorbeeld la van eigen initiHet gebruikmaken van de openbare (Ut bei volume voor 1851 nóg niet.be- ter (er komt In dé troejfconwt een vaste atief, weg door bedrijven moet m«er en cend ie. Ander* bezwaren hieromtrent functlormftrl*, ontfciüde wethouder A l Wethouder V e s s l e » moe»t hierzijnde verhoofde ntateriaalprljzen (die
meer worden beperkt De betrokkenen^ hoge huren bewerkstelligen) en de b e r d a } wër3 'ook het hoofdstuk op antwoorden, dat vu de» verenizullen zich hierop moeten insteken.
ging
gein aanvrage t» ontvangen. De
vastbesloten houding van de raad om O.W. goedgekeurd.
vraag ev«r' de wfyÈe waarop hét beHij was van mening, dat Wijk aan ï*e onderhand** aanbestedingen te weren.
drag
voor de ongeorganiseerde jeugd
wat politietoezicht betreft, niets tekort
.
:d.*.- heer S *^ r t » ZK! worden
, - löaners__ dj£. «n goed
«chiet Dé crhlek vim eoirtmuni*tllch*r' _ k - w ,
'bevteéif, weiQ ManWëótt
plan klaar hebben, maar bij uitvoering (dat door eoïge spreker». V.o. de wetzijde ovpr het afdrijven Van terrft4en. ilervan wordt vanzelfsprekend onder- houdec. op dit ogejablik een slag in aoor te verwjjKen n&ar bep'aalde-pbm'
nen, die hiervoor in de boezem van de
beantwoordde mr. S c h o H e n s ^ttvet
lucht
werd
genoeïnd)
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en
W.
uit
hands aanbesteed.
jeudb<weglng bestaan. Deze- plannen.
de tereehttetting dat het onbehoorlijk
Het probleem van de bouwgrond *• te nodigen de Neutral* Kleuterschool
is bijeenkomsten aan te kondigen o£ nijpend. Misschien i» er niet eens vol- weder op te richten K>dra de betref- waarin aandacht wordt be»te*tf a»a t
„opvangen" van de ongeorganJeeerde
andermans terreinen, Voordatf de to$>
stemming is verleend. Tw«e ingedien•jeugd, Komen volgwd jaar los. Gym.'
de motie's van de CPN, resp. over
lokalen zfln voor de jeugd niet beDVCW
C M "*«,!+ r,,, „iïl afrtolir
.ofciVhaaK 7.« v.nn tnt ri* lM.tnie uren
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maar bij uitvoering (dat cloar em;e spreker», \v,o, de wet
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lucht Werd genoeïnd) pm, Jg. en W. iitt nen, die hiervoor in de boezem van de
£en aoU' kunnen worden om goede Hjj kwam niet veel verder dan de op- de terechtietUng dat het onbehoorlijk
jeudbeweging bestaan. Deze- plannen,
Het probletbt van de beDwrrond Is (e qodi^eD de Neutrai*
gronden t« behouden. Spr. besloot door merking, dat de post van ƒ4500 voor is bijeenkomsten aan te kondigen
nijpend.
jj
er
qlet
een»
volweder
op ie richt «n codra de betref waarin aandacht wordt besteed- a*4 't
1 o.m. woorden van dank en waarderini de luchtbescnerming er voor dient de andermans terreinen, Voos^ Je' toj'
„opvangen" van de ongeorganiseerde
te uiten aan de ambtenaren en aan de bevolking vertrouwd te maken met de stemming.!: verleend. T&eé ingedienvleug-ci, komen volgend jaar lo*. Qytn,oorlogsgedachte.
de motie's van de CPN, resj). over
. mederaadcleden.
lokaJen zt(n voor de jeugd niet beDe heer S c h e l l e v l s (r.k.) bracht Hnstérwolde en pver het beleid
•chikbaar. Ze xijn tot de la*t«U uren
Toezlcnt ep bonwmaterUteii. de dank over van de Wjjk aan Zeeër het hoofd van de politie achtte hu tuibezet. Critiek van de %eer S w a r . t*
>evolking
voor de wegomlegging, de ten de orde, B« de. tweede ronde drong
actie ingezet en kunnen ook de afóe op de eenzijdige voorlichting van fl«
' D e hear Van D o r p (arb.) wa>
Ledenvergadering in lingen hockey en tafeltennis nieuwe Volksh omscholen werd door de
dankbaar, dat enkele vorige wenee» heer B l o m (WD) sloot zich aan b( de heer G e r r i t s e noï aan op poli.leden inschrijven. De mogeUjkhei' v o o r s i t t e r waerl«gd met de tein vervulling zi|n gegaan, o.a: over 't Ie neren De Ruiter eo De Weger, mei tietoezicht dei nachts, waaril* de heer
gebouw van K.S A. daarvoor is aanwezig, aldus sprskei genwerping,
kleuteronderwijs. Wat dit laatste be- de aankondiging, dat Uj bjj de hoofd- De Weijer een voorstel v«n
dat deze ïnetellinffen zeer
want de gemeente Beverwijls gaat een goedwerk doen en hoognodig -zijn in.
treft wordt nu roet belangstelling uit- stukken verschillende vragen zou stel- diende om de motie van de CPN inz»ke Gisteravond heeft de Sport ver c
gezien naar de nieuwe subsidierege- len en de heer Van Doorn (r.k.) stelde het beleid van het hoofd der politie Staf DEM baar acht en twintigste JMJ-- groei van het aantal inwoners tege een samenleving1, waarin velen naar
moet en de toeloop van nieuwe leden de maaea worden eet rolt ken.
ling. Evenals de vorige spreker drong vaat, dat de '94 voor bestudering van niet te behandelen. Met uitzondertnr
fftderliic gehouden in tot
zal opgevangen moeten worden. He
van de drie communisten waren* alTé van de K.S.A.
njj aan op het aanpakken van de wo- de beCToting te kort was geiftett.
Advie* over
Hierbg vond h(j de voorzitter tegen raadsleden hiervoor zodat de motl» De voorzitter, de heer B- Schram, bestuur zal de mogel^kheden. daartoe
ningbouw, door financiële medewer«ibKldle-eexltultBtp komt.
in
het komende 'jaar onder de loupe
over
zich.
niet in stemming werd gebracht. -*< heette 4n zijn openingswoord de aanwe'
king te verlenen aan degenen, die zett
moeten nemen en er zal naar uitbrei
Mevr.
F r ö l i c h—H o e n d e r d o ' f
De heer Z u i d e r a m ' a (coir.,) vond
willen bouwen en ook pleitte hij voor
TolkaresoDdbeM, zigen welkonp, In het bijzonder kape- ding der sportvelden moeten worden kreeg van wethouder Passchier te holaan G. KampBchoër, geestelijk advi- omgezien. Verder herinnerde o« beer
gemeenschappelijk overleg tussen ge- iet «en schandaal, dat de raadszaal
Dr. De « a l t e r kwant bij het hoofd- seur
ren,
dat
een
uitvoerig raadutuk over de
'orlge
week
beschikbaar
was
gesteld
der
verenigiög
en
kapelaan
J.
J,
meente en tuinders ever de Huidige
stuk Volksgezondheid met nét voorstel
Schram uw de Kentveldlopen en de
moetmkheden. Hï vroeg een streng roor een vertoning als de installatie kinderen betudén d« fosftqd van één Tulp. Vervolgens wees spreker erop, Vrüdag 22 December te houden kien< •uhsidte-regeling van de gezinshulp ie
verwachten.
Dit geschiedde bij de
dat.
;,DBM"
momenteel
vijf
afdelingen
'an
het
Beverwijk:
JonSTWenparletoezicht op bouwmaterialen, aangeJa*r in «e enten term kinkhoMK n telt. Dit i« een achteruitgang, want avond in het veilinggebouw „'t Cen. behandeling van Maattehappelijk Steun
nt. Namens 1800 kiezers keurde hS
zien hierover veel klachten zQn. SportEr is weer een eoWemi. te w4gen* (eb rek aan belanfiEteUinp zijn trum".
en Voorzorg, waarbij ook het voo ratel
Tot
vijf
maal
toe
werd
de
tweeandere
"taf.
velden voor de jeugd, was een
Gestage rroei van de heer Zulderama (com.) over het
en dil ksji kinderUveiti de afdelingen handbal en wandel ter
coramunlsttsche spreker onderbro- verwachten
wens van deze spreker. Hierdoor kun<
De heer P. Beere, tweede secretaris uitkeren van een uitkering aan onder*
koeten. De kosten wilde hif halls. Ui
gegaan. De maatregel 'van finannen bet sportpark en de schoolplel' cen, o.m. toea htj de op dat og-enbllk een verhoiing van «Ie gsspr^s vijor o> ziele
bracht
vervolgens
bet
jaarverslag
uit, steunden werd behandeld. De voorzitzelfstandigheid der afdelingen,
oen worden ontlast. Het draalen van rwezige heer Romunde (arb.) de cebruUu» van guverwanninr int* 2 ciële
wjturtoe- vorig jaar werd becloten, ts waaruit bleek, dat de vijf sportafde- ter stelde voor het voor kennisgeving
zich
in
een
gestage
erocj
mogen
Instructieve films voor de jeugd werd wasvrouw van de reactie Voor het oent met kubieke meter. De w
ader
««n : aucoH gebleken. Vobrta waea de
aan te nemen, hetgeen met drie comuitstekend beoordeeld In deze beschou- uithangen van de vuile vu" noemde. derfde mede, dit over een
i**r Schram op h*t toenemend ge- verheugen. Dank werd gebracht aan munistische stemmen tegen, werd aanwing, maar op dit terrein zal meer De heer Zuldersma. had. crlttek op de inentuig een pne-iuIvlM ie ts verwMg. brelc aan iportveld«n. De aldellng, de leden, die door onvermoeid werken genomen. Met enige scherpte verwierp
oonen
prijspolitiek,
liet
beleid
van
de
outillage
van
het
terrein
hebben
dien«n té gebeuren, anders is een en»
ten.
:
voetbal kan aleehta beichlkken over
de burgemeester een dergelijke methokele poging nutteloos. Vooruitlopende : hpofd van de politie en op de lucht,
Tot msvr, Frölich— Hoendjrdas zei de tw»« velden. De afdeling tennis kan verbeterd. Het onderverhuren van de de om propaganda te slaan, uit deze
i
op de wijziging van de Onderwijswet bescherming.
wethouder dat er ook nog een voor- [eau leden meer aannemen wegene' sintelbaan aan de Beverwiikse Re» tere kwesties. B. en W. treffen op dit
Hiermede waren de beschouwingen stel is te verwachten met betrekkin! [ebrek aan outillage. • Daarentegen nersclub kon geen doorgang vindei
aohter de rug. In overleg met de raad tot kinderzorg, ziekenhuisverpleginj heeft de afdeiin; Btbletiek een leden- door te geringe publieke belangstel- Eebied maatregelen, zonder aan de weg
4n£. Ook plannen om speedwaT-wed- e timmeren, die het twintigvoudige in*
besloot het college bij de behandeling
strijden te doen plaats, vinden zjjn ge, louden van de onbenullige comtnunl<«
an Of hoofdstukken van repliek te
Volkshuisvesting in
strand op de grot« kosten, die dan aan Jsche voor&telJen. Een voorstel uit d»
CPN -hoek over een KerstgretificaUe
de baan zouden moeten worden
cijfers
aan het gemeente -personeel ondergtnf
ateed.
De heer D* R u i t e r kwam met
ater hetzelfde lot
.
Het
financieel
verslag,
dat
werd
uitfluim 8000 woningzoekenden
[fers gestaafde critiek aantonen, dat
gebracht door de pennuigmeester, de
de
economisch
zwsksten
het
meeste
heer
Heogkamer,
vertoonde
*
t«a
op
Als een interessante illmtratie
Ook de vermakelükheidsbeisstinl
«taJtn in de vaste lasten van het gasva& het hoofdstuk Volkshuisveszlcbte van het vorige verenlsJnfsjaw kwam nog ter iprake. De heer B w a r t s
tff. H(j vroeg naar offers hierting ia de gemeentebegroting,
wildft
o*e opheffing op fUmvertpningeu
over van voor de oorlog en gaf als
Uit het vtrilijj van de kascontrole
heeft wethouder K. Paochier
zien tot 20%, De heer Somening te kannen, dat Ged. StaToekomsi van de jeugd ligt op industriegebied commissie, bestaande uit me], JU Hen< rerlaard
gisteravond in de gemeenteraad
u
n
d
e pleitte voor een verlaging
an het grote cradiet voor de kantoor- jMtt M «tok m Ui* »m*l»n, if h»4 Hak «e tnmders t.ed. nu i
driksa en de beer D. H. Schuit, bleek
ooit» ejjlen verstrekt uit de gevoor
culturele
films. De heffing op ge.
dat
kat,
boeken
e»
bescheiden
in
goebouw niet zulten goedkeuren. Ht) drong ar t>p voor te beveiitett, dut 4 itoh moesteii io*tt\len oy 'n andere vorm v«a befevens van het huisvwUngsbureeu.
aan ap verlichting door een deskun- •U*n in de Uekomat". DM» woord«H verden rt^eravond toet wcr yetl nadnifc de orde waren bevonden.. Tot nieuwe ijke schaal vond hjj onbillijk. Bij een
Hij vertelde dat dit jaar in totaal
algemeen
overzicht
van de inkomsten
Ige bedrijfseconoom over bet gajrbe50S
huifvestigrogsvergunningeci
êmvr btirfeuawtn BV, B X J. Schoiteiü., tofft bij de bduuide- leden der kascontrolecommusie wer- cwsm hU tot de conclusie, dat de ge.
den bcnoeaid de heren C. Kleine en J,
dftjf.
ZJJB uitgereikt. In «ei gevallen
lint Taa «e r*tn.*wit«berr»tUc het iMMCttetvk Lftndbonw n«O de OftU kwMU. De Schellevis.
lenteraad
zich
zal
dienen te beraden
De
terreinen
controleWethouder A l b e r d a koe op de V9*r.jitt*r -veatlrd* w de MaAcbt ** dat de «««ek IJ mond-Noor d wordt e&twerden gezinnen gelukkig gede mogelijkheid tot aanboring van
raag over de cijfers niet antwoorden, •lotan T»r A* *t*lfinf v»a lqdBatrfü«B. Hierdoor komt liet (êineeiim)e*taiu commissie, bleef aan in .haar oude sa- ver
maakt met een hele woning, waarieuwe
bronnen.
Wethouder
Alb : ermenstelling.
De
clubwondcommiisu
mdat hierover bfl het vooronderzoek ve«r feheel andete lakea Ie staan, dM was VMrxien. Bet braadt hel i
van 296 zelfs met een nieuwe wozal wederom worden gevormd door de a zei, dat de vermskelijkheidsbejasiet vras gesproken. Hfl vestigde er de hierover met de raad vag (HwhteD Ie wIsMI**, «uar de tgd hjervóer Is i
nütg. Voorts werden dus 195 vering samenhangt met de uitkering uit
heren
D.
Monné
en
D.
Burger,
aandacht op, dat de prezen van het niet rtfp. Zodrs tet tugeigfc is (imin «at zal nog wel (eruimt tUfl doren) wlgunningen voor andere feele woIn xtin slotwoord bracht de voorzit- let gemeentefonds. Een verlaging van
asbedrtjf la*g zijn. Hij vond net en B. en W. een baslwlaa, in InwJtAalHii mw de aitbieloln» vu BererwUk, te
ningen uitgereikt
ter dank aan de heren Th, Smit en D. (e belasting betekent, een verlaging
reemd, dat de heer De Ruiter t*9'
Per l Januari 19H stonden bij
Surfer
voer de vele werkzaamheden en die uitkering, en dat kan de gei«t htucveifmgsbuceau 671 aanêlt *an de deskundigheid van de -dl- De WkomfetTiw de »tverwljk»e Jewd lift «onder tw\ltel op
verricht aan d* uitgave v»n d* club. meente zieb niet permitteren. Br is
vragers voor een woning ingeecteur en zfln staf. Maar dat was H«i »• v« beltwij:, tUt hiennede u é lekrahv wordt r«lwuo*n. Dé tuinder* krant «Kop hooi".
een streven bij B. en W., «Idus verschreven, lp de IOOJP van dit jaar
let de bedoeling van zgn opmerking,
er v«o doordronf en ip, (U* lat ooTentwuUf te hno «ónen. .Ulema*!
olgde hij, om werkelijk culturele
steeg dit voortdurend. teUlat «p
geweest, ijUdus zette de CHTJ-man in liet elfen bedrijf te bood*.., Laier Bioelen de Jonfei» tooh *>M *nMWft»l na*r
USBAAN IN DÏTcilOENELAAN
ilms lager te belasten. Kort daarna
l November j.l. het aantal 807 was echt. Ik acht deze voorlichting al- da ÉBdnstrie maken. In dit vertaiul merkt* ^ bvrgoÉeaiter »P 4a* dit nUea de Hedennicbt omstreeks vier uur u in olgde de laatste hamerslag over de
k«eJkt*YaB. d» nu oog te verdemaar «anzjjdig. Doe het op *riekt «p fo*de .>«r*rpB«k*iK, «flTerHetffcHulfcrwtla eie, Hat eollefe de Groenelaan de hoofdbuls van de «groting. De communisten verlangden
len woningen, zijn er 155 beschik«elfde voet als by de zuiveringsinstal- beveel* dil to aandwht TM d* rud MH.
waterleiding gesprongen, Het als een pnieuw aantekening ie hebben tegen
baar vDpr de Beverwjjkse burlatie. Dit vond de wethouder niet te De heer L. H. Beent}ec (S.X.) lirfdniw^rê*, *ƒ de «enfar JËuperde motelük- IJslandse geiser opspuitende water ver- estemd. De heer Z u i d e r s m a heeft
gerfl, Be overige zjjn beetemd
«rgelgken. Overigens meende WJ, dal held •« de tuinden fai »d«* t#n*e*tei. r«t awfUun te fa^uffen UérdW oorzaakte op de straat een klein meer, e«n redevoering gehouden over Fin.voor het personeel van de iae heer De Ruiter verschillende voor- geitoel vwi de bw t-Vin. De voonKter vert*Me, tot u: d*»*, nieuw* x*Icsn ander dat In een oogwenk toevroor. De jeugd terwolde en de democratie, die veer
düetrieefl, w.o. 60 voor Beijnes.
eten over het hoofd Kg. Over de pe- net eog werden ^wien deor een InèejircommiiBiae cóeimWe. Het is «en jeer uit de Groenëlaan zou zeker vanoch- enniagèving werd aangenomen.'
£n de nieuwjaarsrede van de
ode 1945—1980 b.v. beeft het bedrijf tecMVtlbeerde taak. wM«a fcatt er vin *p •jitf', •*"»» mr. Béüottenk, „dit wfl de tend de schaatsen uit het ve£ hebben Na een samenvatting van de bespreburgemeester zal een volledig
Foor het $ken van meterc ƒ66.000.— iMUncen van de tntad«M-Beer toker» rtllen «tellen". Een garnatatellinr kas voor
ware het niét, dat de school- ingen heeft de voorzitter de lederï. een
beeld worden gegeven.
moeten neertellen. Dit gaat het nu de betrokkenen miaBchlen *ön, da4 de gevolgen van At struetnrele verand«rin- plicht haar tot andere bezigheden op- ezegend Kerstfeest en een
doen.
fe« fn de atreek IJmevd-Neord B4*t «te een towlne .mllen komen
riep. Het PWN beeft het lek gedicht. Iteinde gewenst.
liet stadium, waarin « stichting
de r.k. uribaclitsschool sïcli bevindt
bracht de heer De Wejler de onteigening; van de tulnbouwgronden
sprake. Met klem vroeg: hj of alle
mogelflheden o* te hou»™ op voor
tuinbouw minder geschikte of

' *

ding tegenover subsidies, die niet Of
sociale- at guondheidsoverwegineen
gebaseerd sfin.
Coramuniet onderbroken
De algemene beschouwing van de
heer S w a r t j (com.) werd tot een
minimum bekort, omdat nO naar hel

R.K.S.V,„D.E,M."teit nu vijf afdelingen

Tuinders moeten zich instellen op
andere middelen van bestaan
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BESLISSINGEN" TE BRUSSEL •.

Eisenhower opperbevelhebber van
het Atlantisch leger
Volgend laar reeds dertig divisies
T\E CONFERENTIE te Brntsel'koïat In een «Ml tempè tot bedMncui. Kw«men gistermorgen dé'ministers nu defsdste nu de'twaalf luiden, aangesloten b« hel Atlantische Pact büeen ter beapreking. nifihet plaa;-Bpofford mxake
opneming vaa Duitse eenheden in een: Westearopecs feg«r,>eév vaa het .voorstel
tot benoeming van • e«n• opperbevelhebber voer 4e Atlantische- sfegdknchten,
gistermiddag vergaderden aft met de of Uiten vaa «ottenlaads» ckkeh-over deselfde voorstellen. Over belde il :ov*reenïtennniag «welkt. Vanmorgen, souden
er definitieve bealissinren worden tenornen. De veitaiierüvc van t&termittdar
werd'ceopend door de Belgische minister van'otdteahvn,dsê raken. Vu. .Zeeland,
die telde: „Het uur te bnttengewooa ernstig:. De hesMten, «ie w(j .allen nemen,
kunnen op de toekomst vaa de vrfle Unden een Mltenirewoon >grote Invloed
nebben".
benoeming- vaa Elseahower aU worden
besloten. Voort» wordt aaagenóuen, dat
IN DE gistermiddag gehouden «TIS- net militair* fUn a«t voorstel bevat,
1 dertav van d* Atlantische Baad k om het hoofdkwartier ar Fontainebteau
eigenlek alleen maar gedebatteerd te vestigen én de nüUtalre structuur
over de kwestie na ket opperbevel in vu Atlantisch Put «a Westeuropese
Europa. Aangenomen wordt, dat noi TJnie samen te TOegea.
En wat de sterkte van de troepenvóót Int «lade raa de eauterentle tot
macht betreft: men zou in het .komende
jaar dertig divisies op de been willen
brengen en in twee jaar -tüds willen
komen tot één sterkte van vijftig .tot
zestig divisies — .een sfcrrjdmacht van
een milUoert man in totaaL
Er is geen, sprake van een voorzichtiger actie of van een „neiging tot
kalm-aan doen", zo verluidt uit de conferentiekamer. ; De twaalf landen zijn
vastbesloten, de uitvoering van hun
plannen om geen enkele reden uit te
stellen. Overigen* wil men WestDuitsland -weer niet :voor voldongen,
feiten stellen en vermijden, dat het
voorgeschreven stadium van de ontwikkeling van. het Atlantische leger
verder onderhandelen niet de Sówjetunie nutteloos maakt
bluft belftn.

Ook Duitse eenheden

Staten zullen- hun militaire
opvoeren* teneinde te kunnen,
den op de. 'üedreiging, waar^tdor ';di
vrüe-volken och gesteld oei. "'. ' |
Amerika, dient ecfiter de **atheid
te hebben, dat iedej- Va« dew vatfcca
zal doen wat het kan. Bet Amerikaans*
volk hetfkbesliïtórvizrch ih>'.de'rloepJvaa
het jaar fto'g grótere -.offers,te 'kefréos}
teil, -teneinde zgn .eigen positie.ca \3tol
yan zijn-pactners 4Oj.de orgaaicfrtie Vafi l
het Atlantische Factie verst*Ièn. Wij
vertrouwen. er\op,'a^dus Eace, dat iedet!
van de ledenstateü zich dezelfde op]
«Keriftgen: en>.de2#lfd« • energie' zal.- gej
troosterü ' - i - • . . . , , :. ^ . : i : •,•• l
<Jra4e: nrlfe tötenj
UEDENHIDDAG a« w»ltt;kt; «oki WKJ
" hedenavond kornen -,d» _^.-^J
van boitenlaadse «a*<« *tr
crote mogendhf
Schvmaa bijtal, teneinde te
op welke wttie de plaaaen
Thiaïf wat de
Bnuselse conferentie aan de WMtdatt-fl
ueefeeindc
se regering sollen warden a*ag«b«i*af htt jfjffelope*
Zijn ktHe.atUm blies grote
Ook iDllen-sQ ket aatwOord aait »sa^
koa opstellen, waarin «fc verklaren, ^
fen onder water staand land
fiit] fftehtiffe ijsbanen. Dat.de Friete stemmen met cea confej'
Grote Vier. Er moet. echter caet
hiervan een danfcbo-^r gebnfik
over Duitsland, doch ook over «adere- m-w sten om de smalle ijzers onder
binden, beto-yrt deze foto.
problemen worden gesaroken.

reeds
sc/iaafsen

Verbruik van stroom moet nog
vender worden beperkt
Kolenvoorziening noopt tot voorzichtigheid

Mao Tse Toengj aiptwoondt niet
Op verzoek inzake staken van het vuren

Reclarneverliéhting verboden;l?erin«.~ •*• *". * moeuiikheden b«

.eoaualsaie rameld, dat
De V.N.-eomautsle vaat Drie heeft *>kiae
-ttorltetten heef-t «ntvangea op
teen antwoord vaa ée CU
een veraoek tot een beagrekkw E>ver «alsiak^l'w» ket vuren In Korea. De Commissie van Drie had Zaterdar aan d* «gerlsji-té pekmg «en boodschap gesonden, waatin de comialasie ilch bereid rt«U»arte te New Tork «f ergens anders
over een staken vact' het vuren te spEotaa, ijfa «tóeJ te „te voorkomen" dat JMt
confllet naar andere gebieden over»la«J„ een étnd te maken aan deVrtjd én een
geleeenhefd te verachaffHn Wor het o»4rweg«ji: TaB vertere maatregelen, welke
moeten worden feaamen »eof het bereikeii tta een vrèedsame regeling van de
verdere kwestlea.
, •
;
.

DIJ DE opening van de besprekingen
Nadat de commistie haai- zitting had
der mïnjKtérs'- vai!-'tff^pffi?. gisterverdaagd, zijn -de 12 aziatische en
middag is tét pmvinolail paleis te
midtejoostelyke
landen, die de resoBrussel beeft*'oe..VÜn0^kak|ise minister
Jutieitot ii.t rfakei, van net vuren in
voor het legpri 'Frank Pace, die nïihadden.ingediend,
onder vo«rnicter Marshall verving, verklaard, dat
Een Ud van de eoaimteiie, dat niet
ap v.an tte Indiase délegatie.een '»»M*i*nHjtey vergroting van de fjüi- wtWe, da* «Qn naam werd gaaoemO,
»g*l ffeg opnieuw ktj-

Politieke Commissie der
V.N. ging uiteen

hulp

•*X*as#WHHht»!m
nmipnltjHg^giEgfcj

De sterk resteren vraat op de internationale koieninarkt als gevolg na toenemende todiurtfiëie bedrijvigheid/maakt bet moeiHik met lekariKid de omving
van de import fan de koleasoorl nootjes IV en V vaat te stellen. Geilen het feit,
dat de electridtettacntraltc voor circa. 55% In haar beboette aaa brandstoffen o*
dese kolensoort sjth> aangewesen, te het aoodxakeigk gebleken sul het gebruik
vaa de thans Bot beschikbare voorraad voonichtJrbcW ie betrachten, b verband
hiermede heeft de minfeter vaa econoaiteche «aken besloten. ataatregelert to
treffen om he« vürbniik van etectricileit, ook bnttea de piekuren, te beperken,

itraatverköhting beperkt
Zo wordt het met higane van heden
verboden electriciteK te gebruiken voor
lichtreclames en 'buitenver^chting, die'
hoofdzakelijk voor reclamedoeleinden
wordt gebruikt Tevens wordt hierbij
het electriciteitsverbraik voor straatverlichting beperkt tot 80% van het
normale verbruik in de overeenkomstige: periode van het vorige jaar.
Voorts doet de regering een dringend
beroep op de bevolking .om zich ook
buiten de piekuren vrijwillig -beperkingen bij het electricrteitsvefbruik op te
leggen. Indien te de.gezinBeja en brj het
bedrrjf&leV£n ie £1 zijn schakeringen aan
" f wordt ge-, ,

.

. . van de nieuwste - ontwikkebekemi, dat de" referte» van Meidag •iiaïen opnisuw te bezien.
•
voorkómen. Overigens Tertonnrt;Li3e re-

de commissie er officieus vaa la ' keu^
nu heeft- gesteld, dal stj haar al. Mn

Ucnaaih beschoawt wegens
Bod op Lenstra en tëoosenburg deonwettig
baar toebedeelde bevoegdkedeat
Chinese

Florentina biedt bedragen van bijna itöO.OOO:-

Politieke Commtaste alteen

concentraties
tV* m«".ntJ^N. •• JpJ

•»<«••.<«•. «s>aL

worden

de kolenvoorzieriing der éiectricitelUr
.centrales van tijdeMjke aard xuUen zijn.
De aandacht wordt'er nog op gevealigA, dat bovengeschelsle .situatie t.a.v.
4e voorziening met. .nootje» IV en V
,geen stagnatie'bü dé huisbrandvoorzie>mng met zich mede brengt.
' Deze voorziening verloopt tot dus^
verre bevredigend en er zijn momenteel
geen aaawrjzingen, die een andere ontwikkeling doen verwachten. Zoals reeds
verschillende malen • is medegedeeld,
zullen de verbruikers zich evenwel behalve met antliraciet ook met «sskplen.
eierbriketten en cokes tevreden moeten stellen.
.
'

Laffe aamslag op oude
vrouw té Rotterdam
eewaanekmcd aoor kreten jnooj-d",
trof de-pöUHe ZsMrïagiivond b' haar
vmnlng m de Joakerrnnstraat te Bot.
terdam de «9-Jarice «Ikwa wonende G.
Swarts aan. ZU was erastlg aan het
hoofd gewond door slagen ea moest

_,-,,_-, .

DIJ DE opewne van de besprekingen
der ministers van defensie glste'-middag in -hét provinciaal paleis te
Brussel heeft ie Amerikaanse minister
voor het legpr, fïank Pace, die minlster Marshall verving verklaard, dat
een aaazienUjke vergroting van -Ue «K
onder Se
D

~f .

verdere kwestie^.

Politieke Commissie der
V.N. ging uiteen
Een lid van de - .
. d«t «ha TW»ni

Nitdat de commissie haar zitting had
zijn -de 12 azUtischë en
landen, die dé resO'
h^t sfaloeQ van het vuren =kn
hadden ingediend, onder vaarde Indiase delegatie-

*e overeenkomstige ïfinöde vi* *et vorige jaar
Voorts doet dje regering een dringend
beroep op de bevolking. oaa zich ook
buiten de piekuren vrijwillig beperkingen bij het etectficiteits^eFbruik op te
leggen. Indien l» de &zniB&i en bq het
bedrijfsleven m al,zu» scbakeruigen aaa

"

pjgt.»fat»i«*i"'*'

die een ander.* ontwikkeling doen verwachten Zoals reed*
verschillende malen is medegedeeld,.
zullen de verbruiïers zich .evenwel behalve niet anthraciet pok .met «ske^eb.
eierbnfcetten en cokes tevreden nleeten. stellen.
i

Laff

aantUa
op oude
*• -- -»? ~~"T
"**"
J

VtÖUW

"Rol1
bekend, dat de relernK van
ajir^euw te bezien
de commissie er officïens van in " ken6*wa««talwd door
trof de-pMfUe
nis heeft gesteld, dat «U h*ar aia e»
onwettig- lichaam beschouwt wegxz»
woninj m de Jonkejfnuwiraw it Eotde haar toebedeelde bevoegdhedeti; terdam de «9-larii» TUfeéji woÏKnde G.
Zrj tra» erastlj aan het
Politieke Commiasie alteen
floreniina biedt bedragen van bijm MÖ0.000.hoofd gewond door
_
m
het
BergwegzJekenhnls
worden opDe
Sowjet-afgevaardigde,
Jaco^
ïfaSLNDS MAA>T>EK gingen te genenen dat Abe lenstra '*8n amateuatatna
genomen. Gistermorgen was mMr to*-,
uk,
verklaarde,
dat,
ferwyl
Tie
-Comvoor die van iKofessianal *w verwtaselén. Steeds weer als deze geruchten opdo- missie van Drie voort zon ga&n met
stand van dien aard,:dat'sS «og; idet'
ken, werden rtn hardnekkig tegengesproken en wel 'n positief, gat veten de haar onderhandelingen, - de.: ''Éofitieicé
Noórdkoreanen strijden in Niemandsland
kon worden verhoord.
«prookjes over „Us Abe'' naar «et tand der fabelen vetwwen. Na de voetballoie commissie haar debat zou kunnen r Df Chinese eomntünisten btijven rrote aantallen soldaten samenlrekken in het
Als vermoedemke dader heeft Af
Cóndag kwam echter plotseling als een fonderslat idt heldere hemel iet bericht, voortzetten over oe' volgende 'Onder- febted ten tfoorden van 8eoel enr^ecenover de voornaamste a^elttngen 'Van de xfe- politie; aangehouden en in Set bare»
dat Abe Lenst» een aanbieding van 4e MaBaSinse profclub Florentfau. had gekre- werpen: de Amerikaanse aggressie te- aUièerd)C4 «* door de Amerikanen en de Britten bezet worden iehondeh. Deie Boezemsili(«l «pgeslqten de <l-jarige
gen. Weer een rernchtr Het kon te wensen' itfn, maar de Frie* heeft aelf gelegd, gen China, de kwesüe-ï'orn'ióji jf$ tteUinféê liliftn Juist ten Zniden van de 3&te breeiieirraad. De hoofdmacht der loswerkauui J. J, W. S., wiens kleren
«at de kaas groot fa; dat hij op het aanbod aal ingaan. Er Wordt een iransferbedrar. nóg niet afgehandelde reiiöïiitiës 'óy&Ê Chinncn lirt m een«ltnie, die overeenkomt met de loop van de S9ste brëedteiraaa. met bloed béspat waren.
van maar liefst honderdduizend gulden fenoemd. Dit echter wordt door Neerlanda Korea en het bombarderen valt Chihèei Zfl loopt ojn. door Pjomrfang. In het niemandsland bevinden zich hoofdukeiyk
Intelligentste voetballer tegengesproken. »aar RoosOTbari. van dezelfde efeb. een gebied door Amerikaanse 'vliegtuigen/ •Toordkorejianse eenheden; hier en daar met kleine troepen Chmeéea^er
Koninklijke familie naar
aanbieding heeft gekregen voor een bedn* dat hoger ligt: dan iaehii£diii»end gul- Dé Politieke Commissie * Tjeslóot (oor. — •
den mogen wfj aannemen, dat Lenst» »•* «• nl«t,ve«l minder in handen xai echter met vijftig tegen vijf (de SowSankt Anton ,
De evacuatie van de geallieerde troekragen dan het genoemde bedrag.
,
jet-groep) stemmen bü vier onthour
Be Koningin en de Prins hopen met
voor onbepaalde tijd uiteen te Qeringe .activiteit aan pen ~ in Koord-Oost-Kbrea duurt nog de drie oudste Prinsesjes, na Kerstmis
Dat het ditmaal géén geruchten zijn ogenblik Ke-lerlandse spelers aan te dingen
voort. De toóepen verlaten, de haven voor korte tijd naar Sankt Anton m
•
mag o-l ook worden afgeleid uit het kopen. Gedurende de wachttijd van gaan.
bet Iförat
van Hamhoeng onder dekking ;van een Oostenrijk te gaan.
feit. dat Roosenburg gisteren naar Ita- drie maanden ~ zullen de spelers :'nog
n«t geheel genomen i» de ac- zwaar vuur uit het schef psgeschut en - In de loop van de eerste • week
lië Is vertrokken om poolshoogte te voor -hun .oude;"club mogen uitkomen.
mét krachtige steun uit de .lucht
van Januari zal de Koningin terugnemen' inzake -huisvesting en al die Zq mogen in cUt tijdvak'echter geen Emigratie naar Brazilië ttviteit van de troèpfen aan dit front
nog zeer gering. De verbonden strijd- Langs de Westkust wordt kitensiei keren met de prinsessen Irene en Marandere beslommeringen welke ;een oefenwèdstrijden voor dé buitenlandkrachten hebben hief' .toet guerrilla. gepatrouilleerd door geallieerde oor- ] grief, wier schoolïacantie dan yoorbü
(Van once Haacse redacteur)
eventuele overschrijving met zich se club spelen'; Wanneer tegen deze
a onderhandelingen, die und
tfepden :etS Nóofdkote^iifie strijdkrach- logsschepen, ojn. door de Nederlandse; l Is. De Prïnszal mét zijn oudste dochter
bepaling wordt 'gezondigd zal de KN
brengt.
e t»ötrDuilletochten en- (orpèdqboótjager Evertsen.
hebben tedaurd, Is Muaiac \n tetr'te
l een weej£ langer in de bergen, blijven.
De bestuursleden van Sneek en VB de betrekken speler onmiddellijk
Heetenveen z«n uiteraard zeer spaar- schorsen, hetgeen tot gevolg zal heb- emigratie-verdrag tussen Nederland.en fcraemen. De: Noordalijken zgn slechts Dé Amerikanen hebben boven Korea iQedurende de afwezigheid van de JCozaam met de inlichtingen welke zo ben dat dé F1F& Qezé* schorsing moet Brazilië getekend. Ate eersten, *• Wer- Pchtbewapend. Zij'zijn ten Noorden hun nieuwe straaüager ^Sabra" tage^ ningin'en de Prins. kan aUécorrespon• het
- .. Amerikaanse
.
willen verstrekken. Wel heeft men overnemen, "oor dit •Roosenbm-g yan EnUen profiteren, worden genoemd
de Yaloe opnieuw tot gèvechts- zet Deze
vormt
• ant- dentie zoals gebruikelijk aan paleis
willen bevestigen dat Lénstra en Roo- naar Italië vertrok, heeft de secreta- Téeriig veenkoloniale boeren, die <qider
Len 'geformeerd uit, de resten woord op de Russische MIG- K, die ook Soestdijk wórden gericht.
jtusplcien
van
de
Chr.
Emigratie
G«nsenburg besprekingen raet. een Itali- ris-penningmeésfafr vaS Be KNVB, de
het uiteengeslagen Noordkol-eaan- boven Korea opereert. Voor het eerst
aanse voetbalscout hebben gevoerd. . . heer L. Brünt'»de Sneek-flüdyoor op trale in ffrqep*mrb*ad n*ar Bra«Ule
Jeger, «n doen tüans dienst als speerbeide .typen .nabij .Sinoeidjoe *1n
xnUen gaan. .
. '.
• , ,- .
'
het Chinese leger.
gevecht geweest. Ben Sabre ie ec m G.M.C, staakt verkoop
Overschrövtiicltermyn verlengd* déze bepaling gewezen. .
^.
^j
^ ... ..:
'.:'
•:•
geslaagd een MIG te vernietigen. De
van modellen ^
fvAT men zich In KNVB-kringen
Sabre wordt de eerste straaljager reenigszins ongerust voelt Wijkt uit Qm de invloed van net klimaat in de.
fchsppij. D ui cmdal hét eigerüijk noemd, die de MIG baas Kan.
De General Motors Corporation heeft ,
het feit dat men op korte termijn
luchtvaart te bepalen wordt te Farntk-Vmaar--.«einig-.ttlN*ïfct ef d* brnid
opdracht Ëégeven de 'verkoop van de
heeft besloten de qverschijying van borough in' Enkeland een windtunnel
BJSB, fSjaafahriek •' «f de pa van dé
modellen 1051 Van „Chevrolet", „PonVuid een- Paar
. . .
ten maand tot drie - manden te ver- ,gebouwd, .Daarin kunstmatig zonlicht,
tiac"- en „Cadfflac?-personepat]to's,
JIRREStATIK
IN
CHINA
lengen. Dat houdt in, wanneer de regen,, aneèfiw f en, ha^eï'worden opgeË^fihèea»;^welke auto's alle vallen onder hét rege~
contracten getekend en de aanvragen wekt, 'o ^KiloÏEvUle ih Tennessee had zijnde vierde gezinsuitbreiding ver- ffloemfontein' de geldigheid 'van 'het Be Tunes weet te melden, dat vol- rüigsbesluit vari Zaterdag, dat dé-:autoeUea gebruikelijke „lo- gens betrouwbare berichten- in geheel prijzen stabiliseert op het< niveau -Van
om overschij /ing yan de betrokken geen kunstsneeuw nodig. Daar viel moordde -b^j z'n zwaogere^:. vftew «B
^ ,jk" (eenilobbüa is een China arrestaties zijn verricht .Stren- l December j.l. tijdelijk ie staken. •
buitenlandse bond ontvangen cün, de zo'n pak dat dé feestelijke intocht van' zijn drie kinderen door hei •htas % .^,
KNVB nog drie maanden cal wachten de Kerstman, Se anderi toch niet vies 'brand te steken, tj De filmsterren.-Bar- iruidschat, meestal bestaande uit vee) ge maatregelen zijn genomen, om
De maatschappij deelde aan de -deais van e^n .anéeuwbuit^e, uitgesteld bara Stanwrck en Koüert TaySor daiSet, ' ~. n D* veehouders ir, Austrsilie standen te voorkomen, terwijl
alsvorens toestemming te verlenen.
:Ièr& mede, dat alle MPont£acs",-CheiVvoL ook best zoiets gebruiken: Een Hoofdmacht van de Chinese legers de
Men heeft dit besluit genomen .10- moest worden. D De »Premier"-nujn het kalmer aan. Na «Sf jaar getrouwd
in lete". of „Gadülacs", die lij Maandag
ziekte,
onder
de
«chapen
bij
Pretoria
heeft
z'n
Kerstcadeautje
a!
wel in het belang van de spelers, die
geweest te zijn, tot de ontdekking gedieren ; ge- Mandsjoerije of Korea staat Bé mees-- ontv&igen, of daarna- -zullen- ontvangen, :
zodoende een lange bedenktijd krij- binnen: Daar werd een diamant van
te gearresteerden zijn leden van de eigendom van de maatschappij -bi^vea •.
gen, als van de clubs die de dieasten 195 karaat gevonden, waarvan de waarlieten
scheiden.
fconde-rd schaapherders uit Zoid- vroegere Kwomintang, van de demo- op consignatie basis. De aute's mogea
van de vertrekkende speleiï(s) zullen de op meer dan 600.1*0 gulden geschat
bebben een congres gehouden. cratiscii-Eocialrjtigche partij of van de niet verkocht worden voordat ' de . xafiatwordt.
Q
Bat
is
preciet
vy(
maal
zoChirley Temple gaat het'
ontberen. De K.N.V.B. acht het niet
jeugdpartij.
. * •
schappü et -toestemming toe geert, :
'als de'secretariéigeneraa! van'de
sportief oro buitenlandse verenigingen veel
weer eens proberen. Z*i}
hoog RJi. geestelijke, wercommunistische partij op • Italakka
die hun ploes om de een of andere waard ii. Wie hem dood of levend aan dagen in 't huwelijk; met J
toegesproken. 0 En omdat we nn
reden wülen versterken, in. de gele-, de regerini m-Keeala Ixiempoer uit- de zoon van de president van de^Caiiia-ltalie zijn, dele&.wij u tevens
eenheid te -tellen op ieder gewenst levert ontïiragt -daar 120.000 gulden fornische gas- en electriciteitsrBsiatCHINA* EISEN
irbeidert dsjt in
een familiegraf wegens Herstelvoor. Kunt H'HÏh 1 uw heilige verontrïzaamneden Opïnlégdé' 'e*n
waardiging nog herinneren tóen n het
Weerbericht
zachtmoedige ontmoeting hadjaartal ,JSM — WiHeni van Oraide
Verwachting, geldig tot Dinsdag,,„ Ze werden plötseBnè diiör een
door Balthasar Gerartt vermoord" voor
i M(g van een tot anderhalve meter
avond: Zwaar bewolkt met plaathet eersttléerdë? g] ïsi om te' voorkoselijke opklaringen. Voornamelijk
I iffë «tangen aangeysiiten: D T™ slokte
men dat Theofloor nu door zijn geachte
.« ir een grièzelBibber: Voer de helft
in het Zuid-Westen van het land
clientèle van: ttttra^linksè sympathieën
\ de prijs van echte skeletten'exporenige regen of natte sneeuw.
verdacht 2011:. worden'meldt hy w ala
i èrt Groot Briltannie tegenwoordig Geen koppeling aanFormosa oftidmaats'chapV.N.
tegenhanger, dat twaalf TsjechoslowaOverwegend matige wind tussen
!
eletten van toteöc. waarvoor B» het
ken
na
eert
proces
van
(wee
dagen
weZuid en Oost Midden op de dag
en Attlee zondenbflhra ]
«prekinr overeen «on gélcatwa -«at
Utitenland reeds vele bestellingen wer
gens „sabotage,en;-staatsv^andel^k'ópT
lichte vorst tot temperaturen om
4èn
-'ontvangen. Ook rubber mode^en Amerika w Groot-Brittannie niet nlln deelnemen mus onderhaodeUntHi soet
treden"
tot
gevangenisstraffen
van
.het vriespunt
. ven hersenen zijn zeer tri trek <Jaar 7j] het oomonmisUsche China, «ver f^«ea waarbij teven» de kweeöes van Fnrm«i,
twee tot tweeëntwintig jaar veroorWOENSDAG: Zon op 6.45, onijtat zo snel beschadigd worden als 4e
deeld werden. Q. Een fonge vader vtt
der 16.30. Maan op 13.42, onder
Als jt nOj vraagt, faa*. Kt 'aft. .jiwone giDsroodcHen. GumniifpUcèn «r de Tortegenwoordlgbig van eosommnlstisc* China, in *e Veilifheidsnad sar
tansaj
hield
óók
.niét-van
haTve-niaatSM.. .
•
4*s»awe« tong.
sfirake i
. donkere tijd teixmoet XüAi. .
regelenr Ontstemd , over de ephandm
hulp ..

Bod op Lénstra en

Chinese concentraties worden
onverminderd voortgezet

Truman en Attlee willen Korea
afzonderlijk bespreken

s
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Semeentekaad

Het pad voor 1951 doelbewust uitgestippeld.
„Er ie eens geschreven: „Deze raad ia een zakelijke raad. Moge dit
zo blijven!" Met deze woorden beëindigde de fractievoorzitter van
de KVP, de heer de w"eijer, Maandagmiddag zijn algemene beschouwing over de gemeentebegroting voor 1951.
De gemeenteraad heeft zich bij de behandeling van de begroting
dit compliment waardig getoond en zij heeft aan de wens gevolg
gegeven. Kort en zakelijk werden de vragen gesteld en de opmerkingen gemaakt en de twee lijvige boekdelen die de begroting uitmaken werden in minder dan zes uren geheel behandeld. Er werden bij de behandeling vragen gesteld en wensen geuit, maar in de
door het college van B. en W. ingediende begroting werden geen
wijzigingen aangebracht.
ALGEMENE

."'.'

BESCHOUWINGEN.

Toen burgemeester SCHOLTENS, nadat enkele gewone agendapunten waren afgehandeld
de „hoofdschotel" aan de orde stelde, wees hrj
er de raadsleden op dat het hun vrij stond
voorstellen tot verhoging van posten te doen,
maar dat hiertegenover steeds een dekking van
meerdere uitgaven moest staan om niet in een
luchtledig te geraken.
De heer DE WEIJÊR als voorzitter van de
KVP-fractie begon zijn algemene beschouwing
nqet de verklaring dat hjj geen landspolïtiek
EOH bespreken «n zeer zeker geen uitstapjes
zon maken naar de wereldpolitiek. De KVP is
van oordeel dat de begroting 1951 e«n geest
van voorzichtig beleid «n een gematigd optimisme ademt. By de raad en niet minder bq het
college staan nog veel begerenswaardige Miken op het verlanglijstje, maar een zekere
terughoudendheid en reserve in verband met de
huidige stand Van de financiën ia zeer zeker
op **n plaats,
Ten «Muien van de Velkaharsverting i» de
g
e
e
n
spr, bad toet Hbg 'enige vfagen Op de eerste
plaats of niet- op één of andere jnanier hè?
partimUer initiatief van gemeentewege gestimuleerd kim worden* ookVat betreft het boawen van wangen met de „Verminderde premieregeling 19&T. Gevraagd werd naar de mo-

dieust, de hoofdambtenaren en Iran personeel*
staven voor hun grote ijver in deze. Dank werd
ook gebracht aan de raadsleden voor de goede toon die meestal te beluisteren viel waardoor ïn de vergaderingen van de raad sleede
een prettige sfeer heeft geheerst
JPENSEN

VAN DE P.v^A.

Namens de fractie van de PvdA kwam dhr.
VAN DORP met enige wensen. .Het betrof de
TBC-bestriJding en de doorlichting van de bevolking, het kleuteronderwijs en de nitbreiding van de industrie. Spr. zag bet als een taak
van het college om deze uitbreiding te bevorderen en ook de woningbonw die hieraan vaat
zit met kracht aan te pakken. Strenge, keuring
op te gebruiken bouwmaterialen werd gevraagd
en spr. was van oordeel dat sport en speelvelden voor de jeugd de volle aandacht van het
college moeten houden. Er is voor de jengd
een film vertoond over , de natuur én aanbevolen w.erd. op deze weg voort .te ga«uVerder werd nog. ge.sraatd; te wÜkn ^w^
dereji 4at <r *«n eödrnftJBraad voor het operiba«r* onderwijs koet
MENINC VAK DE CM.V.
Namen» de CHU werd het woord gevoerd
door Dr. DE RTJLJTER* Üeze wees er op dat
de regering de gemeenteraden heeft verzocht

-

Beverwijk

Telefoon 3009

iqn. Waar men die .Biel kent :koinf,men tot
verdwaasde én . verwarde 4pJiierkHigen waarop
het geen nut heeft vcrdei- in té gaan.

BEGROTING IN ZAKELIIKE VERGADERING
ONVERANDERD GOEDGEKEURD.

ER

; DE BEDRIJVEN.
In .snel tempo, paaaeerjiea. ^ertia de bedrijfebegrotingen de- Jafel. BJJ <te •behandeling van
het Grondbedrijf vroeg -M heer KUIPER de
aandacht voor. enige ^mejëjntewbniiigeh die feitelijk onbewoonbaar zijn. *
Wethouder VESSIES antwoordde hierop dat
dit staat en vahinet !het gehele wbningbeleid.
Getracht wordt de ergste gfevalleii op te lossen
maar wanneer is .gemeentereen huis, onbewoonbaar maakt smeken, .de -mensen nog op hun
knieën orii er-in te mogeé'-wonen, waarbq ze
aanbieden het zelf op~ te> jujuppejcu
BÜ de begroting van tfetïGaijfiedrjjf ging Dr.
DE RUÏJTÊR nog; even uïlToeHeer in op het
financiële beleid bij dit Mqtabedj-ijf. De CHU
«iet de toestand niet reoskjeurig en dringt nogmaals aan op een Ier zake" deskundig bedrijfseconoom die een rapport i(an de raad zal kunnen HÏtbrengen.
;
Wethouder ALBERDA ton niet begrijpen
dat spr. twijfelde aan de deskundigheid van de'
directeur maar had graag -naast deze voorlichting van -één kant nog eaa -tweede deskundig
advies. Bij de zuiveringsinstallatie is dit ook
uitgebracht
" <
De WETHOUDER wierp bier tegen in dat
de rioolwaterzuivering e*ai zaak is van 3J£
millioen en dat bet hier 'een eenvoudig kantoorgebouw betreft. ~
•
Nadat de VOORZITTER er nog op had gewezen dat openbare nutsbedrijven tijdig berekend moeten zijn o-p ftc zeer grote bevolkringEtoename die te wachten ïs, weid deze
begroting goedgekeurd niet aantekening dat
de CHU-fractie tegen is.
WONINGBEDRIJF.
Bq de behandeling van het Woningbedrijf
wees de heer KUIPER op de slechte toestand
van de wegen en het plein bij de woningen aan
de Wëkermeerweg. Ook had hq klachten over
de Zweedse woningen waar de schoorstenen
slecht trekken.
j
Weth. VESSÏES noemde de woningen aan
de Wükermeerweg een Eoïgenkihdje. De taak
if keurig in orde geweest maar de kinderen
hebben er alles,wéér «verhoop gehaald. Aan
O.W. is-'thans gewaagd ^fcn bestrating te om>,
fteze te bi^hermen Vériflf-gevraagd. '•
Omtrent dn Zweedse woningen nijd bff Bet
college ^geen klachten bekend ten aanzien van
slecht trekkende schoorstenen.
<
OPENBARE

VEILIGHEID.

Na de begrotingen der, bedreven kwam de

Abonnementsprijs 65 cent per maand.
Dit blad verschijnt voorlopig elke Woensdag
en Zaterdag.

parkeerverbod op de Koningstraat tussen de
Mr. van Lingenlaan en de Velserweg. Liever
zag hij bet vanaf de Zeestraat tot de Mr., van
Lingenlaan, welk weggedeelte momenteel vaak
als werkplaats wordt, gebruikt. Van een verbod op faet eerstgenoemde gedeelte zou een
restaurant op de hoek aanmerkelijke schade
kunnen ondervinden.
De heer ZUIDERS M A had critiek op het
beleid van de burgemeester als hoofd van de
politie. Sexnê'le voorlichting, Allerzielen, geluidwagens en meetings op het parkeerterrein
kwamen aan- de> orde en tenslotte kwam een
voorstel om de burgemeester door de raad te
laten verzoeken meer democratisch te handelen.
De heer GERRITSEN trok een vergelijking
tussen de politiebezetting ïn de badplaats vóór
de oorlog en nu en deze viel uit in bet nadeel
van de huidige toestand. Hij vroeg bestudering
van yerbeteringsmogelqkbeden.
Nadat de heer S WARTS, die een gedeelte
uit De Tijd wilde voorlezen was afgehamerd,
werden de sprekers door de voorzitter beantwoord.
Het parkeerverbod voor het laatste deel der
Koningstraat is nodig.'Dat dit voor sommige
mensen lastig is mag het college niet weerhouden. Werkplaatsen op straat zullen gaandeweg
opgeruimd moeten worden. Het kan op de
duur niet meer worden toegestaan dat men op
straat auto's repareert of andere werkzaamheden uitvoert die in het bedrjjf gedaan moeten
worden.
In Wijk aan Zee is steeds toezicht, want er
zijn ook mobiele organen die hieraan meewerken. Het is nog niet ideaal, maar dat is het in
andere plaatsen in de naoorlogse jaren ook nog
niet. Er moet worden geroeid met de riemen
die er zrjn. Dat er in de badplaats weinig ongerechtigheden gebeuren pleit eendeels voor
de bevolking en daarnaast ïs het een bewijs dat
de veiligheid gewaarborgd is al is het toezicht
niet steeds waarneembaar. De heer Zuidersma
kreeg te horen dat niemand die de normale
wegen bewandelt te klagen zal hebben* over
soepelheid.
In tweede instantie* bleef de heer BLOM
vragen om opheffing van het parkeerverbod
op het deel van de Koningstraat tussen Mr. v.
Lingenlaan en VeUerweg.
De heer ZUIDERSMA begon met „Als anderen doen zoals wij. ...**, wal bem van d*
VOORZITTER de interruptie bezorgde: .„Die
deckcn er aial- MU*\ -ZÜIQj£S5UA^
floot ging niet donkere dreigingen om tenslotte de CPN uit 4e roepen als de* partij van de
toekomst/
Dé heer GERRITSEN vroeg nog een soepele toepassing van bet parkeerverbod in de badplaats op .-drukke dagen, waarna de heer VAN
DOORN de CPN-sprekers een behoorlijke af-

Dr. DE RUIJTER had gaarne een overzicht
van de normen waarop de woningen' worden
toegewezen.
De heer BLOM wees er op dat de doorsnede
van de rioolbuizen bq de nieuwbouw,op de
Munnikenweide (19 cm.) beslist onvoldoende
is. Is bet prijsverschil met de gemeente verrekend of is het „vergeten"? wilde JH> nog
graag weten.
Weth. VESSÏES wees er op dat er ten tijde
van de bouw geen andere buizen waren en dat
deze bij doelmatig gebrpik voldoende capaciteit hebben. De verstoppingen komen door onjuist gebruik. Over de verrekening van het verschil zou hij inlichtingen vragen.
Wat betreft het aanmoedigen van particuliere
bouw: hier staat bet college welwillend tegenover. Naar de juiste vorm moet nog worden
gezocht. Het bonwen in de goedkope sector
was misschien nog op uitgebreider schaal mogetijk geweest, maar bet i* nog niet bekend
hoe groot het nieuwe bouwvolume zal RIJD. De
mogelrjkheid bestaat dat men gronöltekort zal
krijgen. Daarbq komt dat de materialen aanmerkelijk duurder zqn geworden waardoor do
huren hoger zonden komen dan die van gelijk*
waardige, eerder gebouwde woningen. Tenslotte zijn er destijds pogingen gedaan toen actieve aannemers berekeningen hadden gemaakt
voor goedkoper bonwen, maar toen maakte de
raad bezwaar tegen „onderhandse aanbestedingen*'. Dan i» er nog de onteigening. Wanneer
groter volume wordt toegewezen zullen er
bouwterreinen moeten worden onteigend. Zo*
veel mogelijk wordt gezocht naar een minnelijke schikking en er wordt daarbq getracht naar
eer en geweten een verantwoorde prijs te betalen.
Over de bouwmaterialen zei spr., dat deze
eteeds moeilyker te krijgen zqn. Aan alle kwaliteitseiaen kan niet wórden voldaan en dit
drukt op de kwaliteit van de woningen.
In Wijk aan Zee zal worden gebouwd, aan
de Zeecroft en als bet half mogeljjk is zal met
de wensen van de beer Gerritsen rekening worden gebonden.
Weth. PA3SCHIER volde deze antwoorden
aan met een mededeling aan de heer Ettema
over de woningtoewijzing. In de Nieuwjaarsrede van de burgemeester zullen meer cjjfers
worden genoemd, maar nu werd reeds medegedeeld dat er van l Jan. tot l Nov. 296 nieuwbouwwoningen waren toegewezen en 185 andere woningen. Het aantal aanvragen is toegecofcw™. Qp l Jan. «tanden 6H e^iJien ingeschreven en op-1 Nov. SOT. Van de thans in
aanbonW zijnde woningen gain;' er 151 naar
eigen inwoners «n de rest is voor de industrie.
De heer SWARTS vroeg m tweede; instantie
naar de montagebonw die .nog steeds niet erg;
hard opschiet; de heer v. DORP wees op de
slechte kwaliteit van het Duitse nont «n dr.
m? WITTÏ'ÏTC'-O ..-tfS- _•-_•_ j-. -- i . +* .

xou h«Spreken en zeer zeker geen oitslapjes
soa maken naar de wereldpolitiek. De KVP ia
.van oordeel dat de begroting 1951 een geest
van voorzichtig beleid en een gematigd optimisme ademt. Bij de raad en niet minder bij bet
college staan nog véél begerenswaardige zakcn op het verlanglijstje, maar een eefceie
terughoudendheid en reserve in verband met de
huidige stand van de financiën is zeer zeker
op z'n plaats, '
'
Ten aanzien vaii de Volkshuisvesting .is de
KVP fair, Xfötdetil -éat^ SeVeifw^fe ^t betreft
de wo^ng^dft^/èïn tre^MU ïpneeiaL,, maar
Bpr. had -tóc£; nb g enige vragen 0p de eerste
plaats of niet op ten "of andere manier het
particulier' initiatief van' gemeentewege gestimuleerd kan wordten, ook wat betreft het boawen van woningen mei de „Verminderde pre*
mieregeling lÜS-O". Gevraagd werd naar de mogelrjkheid om b-v. bij de .dienst van O.W. een
speciale afd. in te richten of financiële en technische voorlichting te geven .aan woningzoekenden om' te komen .t<>t de bouw van een
eigen woning met Rijkssubsidie, Spr. wal van
oordeel dat bij goede voorlichting en doelmatige propaganda veel woningzoekenden tot de
overtuiging mllen komen dat hierin mogelijkheden liggen.
Verder vroeg spr. naar de mogelijkheid om
meer woningen Ie bouwen in de x~f. goedkope
•«tor, dus met verminderde rgkebqdrage. Nijmegen bouwt momenteel 1000 van deze woningen en wat daar kan moet hier ook mogeIrjfc ztfn.
Op de derde plaats brak spr. «en lane voor
een „Spaarsysteem" bjj de gemeente. De bedoeling is dat woningzoekenden 10 pet. van de
bouwsom mïnnj de Rijksbijdrage sparen bij de
gemeente die dan 90 pet. hypotheek geeft. Bq
normale rente en aflossing wordt dan over
10 jaar de lening onder hypothecair verband
tol de normale proporties (70 pet.) teruggebracht. Er is hier een risico voor de gemeente
maar iedere poging om de ellende van de woningnood te- verlichten is enig risico waard.
PERSONEELSZAKEN
De KVP kan niet accoord gaan met de
stelling van het college dat de lonen van het
gemeenteperjoneel een vergelijking met ptrti«nlier« bedrijven kunnen doorstaan.
BÜ enkele categorieën wordt het bestaansminimum Eoal niet aangetast dan toch gevaarlijk dicht benaderd. Ondank* het feit dat het
college is gebonden wan .de landelijke normen
M! toch voortdurend er op aangedrongen behoren te worden d«t deze laagttbexoldigde
groepen worden „opgetrokken", iodat een vergelqtint met hel vr^e beroep te Beverwijk öp»aat.
' . . . .
DE

JMBACBTSSCHOOL.

Inzake ; de AnibachtMchool komt het ong«dnld om d* hoek glnten. Door de structuurwijziging vui on» gemeente wordt uitvoering
van het deatqda door de raad genomen he*Iuit
tot de- •üchting van een RJ£,. Ambachtsschool
wee vgent.

ONTEIGENING TUINBOUWGRONDEN:
Spr. vervolgde: „In het vertrouwen dat B. en
TT. nog steeds, op het standpunt «taan, dat coreel ali mogelijk ü goede tninbonwgronden
gespaard dienen te worden, zonden wq aan
•w college dé vraag .willen (tellen of alle mogelijkheden om te bouwen op voor de tuinbouw
minder geschikte of woeste gronden cqn onierEocht en of serienze pogingen arijn ondernomen om te komen tot partiële herziening van
uitbreidingsplannen waardoor een kans ton
worden geschapen om goede gronden te behouden.
Tot slot constateerde spr. dankbaar dat in
het afgelopen jaar vruchtbaar werk door het
college is verricht en dat de raad diverse belangrqker voorstellen heeft behandeld.
Dank werd gebracht aan de hoofden van

ding van de industrie. Spr. zag het als een taak
van het college om deze uitbreiding te bevorderen en ook de woningbouw die hieraan vast
zit met kracht aan te pakken, Strenge keuring
op te gebruiken bouwmaterialen werd gevraagd
en spr. was van oordeel dat sport en speelvelden voor de jeugd de volle aandacht van het
college moeten honden. Er ie voor de jeugd
een film vertoond over .de natuur en aanbevolen werd op deze wég voort te gaan.
Voerder werd nog .gedaagd ie.-wiHejn.\tievflrderi-n .jJal,«r <e«ft onderwijsraad voor bet openbaar1 onderwijs komt.
MENING

VAN DE

CJf.U.

Namens de CHU werd het woord gevoerd
door Dr. DE RUUTER, Deze wees er op dat
de regering de gemeenteraden heeft'verzocht
xnïnig te zijn met investeringen. De begroting
geeft een beeld van meerdere uitgaven en minder inkomsten. Op het gebied der woningbouw heeft het college zich «eer actief getoond, maar ook deze »pr. zag gaarne meer
mogelijkheden voor particuliere bouw.
Ten aanzien van bet gasbedrijf was spr. niet
optimistisch. Voor het bonwen van een nienw
kantoor en werkplaatsen waarvoor geld aan
de raad is gevraagd, had fpr. gaarne het oordeel van een deskundige gehoord over de urgentie van deze bouw.
Ten aanzien van de subsidiepolitiek KOU spr.
graag iets meer aan het particulier initiatief
overlaten. Dat het kan is gebleken met de kankerbeatrjjding en het Harmoniecorps.

ju.j u? .MtuiauueiixiB vMnoet ** oningoearui
wees de heer KUIPER op de slechte toestand
van de wegen en bet plein bij de woningen aan
de Wjjkermeerweg. Ook bad hij klachten over
de Zweedse woningen waar de schoorstenen
slecht trekken,
Welh, VESSlES noemde de woningen aan
de Wijkermeerweg een nrrgenkindje. De zaak
is keurig in orde geweest maar de kinderen
hebben er alles wéér overhoop gehaald. Aan
O.W. is thans gevraagd öèn bestrating te onlHer^eÉL^^^jB^SMÖj^f- der Ofeiers «n
fezë te beschermen werJ "gevraagd.
Omtrent de Zweedse woningen zyn bij het
college geen klachten bekend ten aanzien van
slecht trekkende schoorstenen.
OPENBARE

VEILIGHEID.

Na de begrotingen der bedrijven kwam de
gemeentebegroting aan de orde.
* Bij het hoofdstuk Openbare Veiligheid kon
de heer BLOM zich niet verenigen met een

De toekomst van de tuinbouw
in onze streek,
BELANGRIJKE WOORDEN VAN
BURGEMEESTER SCHOLTEN S

In de Maandag, gehouden gemeenteraadsvergadering heeft Mr. H, J. J. Scholtens
bij de behandeling van het hoofdstuk
Landbouw van de
gemeentebegroting
woorden gesproken die voor de- tuinbouw
in onze streek van verstrekkende betekeCJ>JV. WERD TE ALGEMEEN.
nis zijn. Mr. Scholtens zei ongeveer:
Namens de CPN hield daarna de heer
„De zaak van de bestemming der tuinSWARTS een algemene beschouwing die co algronden is voor ons een grote zorg. De
gemeen werd dat de voorzitter enige malen de
grote structuele veranderingen maken deze
hamer moest gebruiken om spr. binnen de materie in de naaste toekomst uitermate
grenzen der gemeentepolitiek te honden.
moeïlyk. Deze streek is ontsloten als grootLoon-, prqs- en belaatingpolïtiek, opinie-onindustriegebied en de enorme omvang
derzoek en de Uniebonden waren de eerste
welke dit aanneemt was zelfs tot voor
desiderata waarna prof. Ronune werd be- kort niet te Voorzien, ifët vraagstuk houdt
schuldigd van „arbeider» bedwingen met de
ons dagelijks bezig, maar is nog niet rijp
Volkskrant". Via de democratie belandde spr,
voor een gedachtenwissèüng mét de raad.
daarna in Finrterwolde en van hier ging 't via
Vroeg ot laat zal het college komen met
filmvoorstellingen en kanonnen naar de atoomeen uitbreidingsplan, in hoofdzaken.
bom en de Inchtbeschermrag. Toen viel de eerZoals de zaafc «zïeh nu laat aanzien Is
rte waarschuwing, waarna de heer Swarta 2
het gewenst om de tuindersbévolking er
bomen rag waaraan Vorrink zon worden op- nu alvast op te wijzen dat zjj zich psygehangen (of althans iets in die geest want het
chologisch instellen moet op een ander
was niet precies te volgen) en toen volgde de
bestaan in de toekomst.
tweede waarschuwing waardoor epr, de kluts
Door de regering wordt het vraagstuk
kwijtraakte en de beschouwing afbrak. .
der arbeidsvoorziening -opgelost door industrialisatie en deze streek is daarvoor
EEN STEM UIT DE BADPLAATS.
bijzonder geëigend. Onze taak is hierdoor
een geheel andere geworden. De jeugd
De heer SCHELLEVIS toonde xich verheugd moet hierop worden Ingesteld.
over de belangrijke verbetering in de badten tuinder me_t 3 "•jongens moet deze
plaats door de nieuwe weg die wordt aange- niet alle drie tot 13 jaar in het bedrijf
legd. Wflk aan Zee is met hem dankbaar voor
laten ,meewerken, maar zeker 2 ervan
dec« oplossing.
vanaf de schoolbanken. L^n> een, andere richSpr. wild« graag: een sloot gedempt zien aan ting laten gaan. Er wordt tierbij gedacht aan
de Verl. Voorstraat en de belanghebbenden wilhet ambachtsonderwiis . en oofc voor de
len dit. wel xelf doen wanneer het college toe- bureau* voor beroepskeuze ligt hier een
stamming geefL
adviserende taak. De toekomst voor de
De heer BLOK kon zich over het algemeen tuinbouw wordt geringer en men zal nood*
wel verenigen met de begroting en sloot zich zakelijk moeten ombuigen ia een andere
bq de heer De Weger aan met de wens dat do richting."
raad zakelqk zon bLüven.
De iuindersvertegejQWOOrdiger, de heer
Beentjes merkte na deze woorden op,
KLACHTEN VAN DE CJ>Jt.
dat deze woorden de tuinders wel pjjnïijk
zullen aanjoeg. Hij vroeg of er mogelijkNa deee zakelijke mededelingen werd de
heden voor aankoop van tuingrond in naraad weer onzakeïjjk want de 2e CPN-spreker,
dhr. ZUIDERSMA, ging weer over de gemeen-' burige gemeenten bestaat of dat deze
ook door de industrieplannen getroffen
te en landsgrenzen. Hjj had klachten over het
ondemocratisch beleid van het college, en deed zullen worden,
De burgemeester. antwoordde hierop,
een aanval op het Beverwijkse Jongeren Parledat dit nog met allerlei instanties moet
ment dat in de richting van het fascisme gaat
worden bekeken, maar zover het in hanen werd 'daarna verschillende, malen tot de orden van tiet gemeentebestuur ligt, zal deze
de geroepen door de voorzitter. Hjj was van
zaak zeer Jbherp gesteld worden. De comoordeel dat de raad medezeggingschap moest
missie die deze zaak bestudeert is nog
hebben in sommige xaken die nn alleen het
college of het hoofd van 3e politie aangaan, niet ter ziele. Spr. betreurde het tenslotte
dat over deze zaak in dit'stadium nog niet
maar kreeg hierop van de VOORZITTER ten
uitvoeriger kan worden gesproken.
antwoord dat er een taakverdeling behoort te

niet steeds waarneembaar. Ue heer Zuidersma
kreeg te horen dat niemand die de normale
wegen bewandelt te klagen zal hebben' over
soepelheid.
In tweede instantie* bleef de heer GLOM
vragen om opheffing van het parkeerverbod
op het deel van de Koningstraat tussen Mr. v.
Lingenlaan en Velserweg.
De heer ZUIDERSMA begon met „Als anderen doen zoals wij... .**, wat hem van de
VOORZITTER de interruptie bezorgde: JKe
denken er niet aan", , waarop, SEHHHERSMA door ging mei donkere dreigingen om tenslotte de CPN uit 1te roepen als de'partij van de
toekomst.
De heer GERRITSEN vroeg nog een soepele toepassing van het parkeerverbod in de badplaats op-drukke dagen, waarna de heer VAN
DOORN de CPN-sprekers een behoorlijke af•trafling toediende met een lesje over democratie waarop de heren niet veel wisten te zeggen.
De besprekingen over dit hoofdstuk werden
besloten door de VOORZITTER rfie de beer
Blom moert teleurstellen t,a.v. ó*e Koningstr»
én de heer Gerritsen kon geruststellen over de
parkeergelegenheid in de badplaats die een
grote verruiming ondergaat door het gereedkomen van de nieuwe weg. De heer Znidersma
kreeg nof te boren dat elke groep die zich gedraagt als de CPN dezelfde maatregelen Kal
ondervinden.
De voo reilt er ha d tenal otte geen bezwaar
tegen een stemming over de motie van de
CPN-fractïe, maar dhr. DE WEIJER stelde voer
hierover niet te stemmen.
Dit. voorstel werd met de 3 CPN-rtemmen
tegen aangenomen en het hoofdstak werd goedgekeurd met de CPN-atemmen tegen.
VOLKSGEZONDHEID.
Bij het hoofdstuk Volksgezondheid weet Dr.
DE RUUTER er op dat inenting van kinderen
beneden het jaar legen kinkhoest en diphtherie
momenteel zeer urgent ia.
Mevr. FRb'LICH had bezwaar tegen een post
van f 750 al» renteloos voorschot voor het
Badhuis. Ze zag dit bedrag liever toegekend
als snLfiidie. Het badhnifi zal over 1951 een
tekort hebben van f 3300 en het uitgetrokken
bedrag van f 750,— rahsidie plas f 750,— renteloos voorschot kan niet voldoende helpen.
Weth, PASSCEIER antwoordde dat er van
de gemeentearts een schrijven ie gekomen over
inenting tegen kinkhoest en diphtberje en naar
aanleiding hiervan zal het .college met een
prae^advie* komen, want men ia zich bewust
van • de ernst van dit geval.
De snbeidie voor het badhuis is gebaseerd op
de ingediende rekening ran 1949. De begroting voor *S1 kwam te laat binnen.
Mevr. FRÜLICH voerde daarna nog aan
dat de subsidie voor de kruisverenigingen t*
laag is en hierop antwoordde de wethouder dat
d* raad over deze caak binnenkort een voor*
•tel cal ontvangen. Er is hiermee rekening; gebonden op de poet dnvöófüdene uitgaven.
Weth. ALEER D A wees er hier nog op
dat de meeste gesubsidieerde verenigingen
t* laat komen met hun rekening en begroting. Ze hebben tóerover een Khrqven gehad en een te laat indienen betekent altijd
moeilijkheden.
DÉ AVONDVERGADERING
VOLKSHUISVESTING.
De avondvergadering begon met de behandeling van het hoofdstak VoUuhaisverting.
De heer DE WEIJER vroeg, aanalniiend op
rijn algemene beschouwing om antwoord op
zjjn vragen over bonwen in de goedkope sector en het stimuleren van dé particuliere woningbouw.
De heer ETTEMA vroeg een rapport over
de toewijzing van woningen* waarna de heer
GERRITSE de aandacht vroeg voor de woningbouw in de badplaats. Er ia daar een gebrek aan betere woningen.

de £eecroft en a la het half mogelijk ia zal met
de 'wensen van de heer Gerritsen rekening worden gehoudeo.
Weth. PASSCUIER volde deze antwoorden
aan met een mededeling aan de heer Ettema
over de woningtoewijzing. In de Nieuwjaarsrede van de burgemeester zullen meer cijfers
worden genoemd, maar nn werd reeds medegedeeld dat er van l Jan. lot l Nov. 296 nieuw
bouwwoniQgen waren toegewezen en 185 andere woningen. Het aantal aanvragen is toegenom«B. Op l Jan. «tvcóVu £71 gevallen ineeschreven en op- l Nov, 807. Van. de thans in
aanbond, runde woningen gadn er 151 naar
eigen inwoners en de rest is voor de industrie.
De heer SWARTS vroeg in tweede instantie
naar de monlagebouw die nog steeds niet erg
hard opschiet, de beer v. DORP wees op de
slechte kwaliteit van het Duitse hoot en dr.
DE RUUTER wifte graag dat op hel finisvestingsbureau niet aan de mensen zon worden
verteld dat de raad de woningen toewyst,
De heer DE WEIJER legde nogmaals de nadruk op het belang van een góéde propaganda
van gemeentewege voor eigenbonw en wees er
op dat de raad haar standpunt tegen onderhandse aanbesteding zeker zon wijzigen wanneer dit een vlottere bouw ten goede zoo fco-.
men.
Weth. VESSÏES wees in zijn antwoord nogmaals op de grote moeite om materialen te
krijgen. Op montagebouw is het college nimmer erg gesteld geweest, maar het was verplichtend gesteld. -Er ïs bij de montagewóningen
«tagnatie geweest omdat de gemeente niet accoord giog niet de mallen die zonden worden
gebruikt, maar na lijn de moeilijkheden in deze
opgelost.
Wat de eigenbonw betreft: de gemeente zou
de huizen willen bon wen om deze dan zonder
winst te berekenen aan particulieren over te
doen.
- • - •
Nadat w ft li. PASS C Hl ER nog nadrukV«lyk
had ontkend dat op het Haisvestingsburean ia
gezegd dat de raad de woningen toewijst, ging
de raad accoord met dit zeer belangrijke
hoofdstuk van de begroting,
OPENBARE 1TERKEN.
De heer KUIPER wilde een aula op de begraafplaats en wag van oordeel dat het -geld hier
geen rol mocht spelen.
De heer GERRITSE was geschrokken van de
mededeling dat er nog geen rioleringaplan voor
Wgk aan Zee bestaat. Hij noemde deie caak
voor de badplaats zeeï urgent en vroeg het
college om in ieder geval spoedig met plannen te komen.
Weth. VESSIES stond lijnrecht tegenover de
beer Kuiper wat betreft de aula. GezondheidsEorg en volkshuisvesting gaan boven een «ruïa.
De riolering van Wjjk 'aan Zee ia zeker UT»
gent, maar het stuft vooralsnog op financiële
bezwaren. De. zaak cal ruw geschat wel een
miliioen kosten. De Schonwtloót zal in oude
toestand worden teruggebracht en dit betekent
al een verbetering. Over plannen durfde de wethouder nog geen toezegging te doen.
De heer GERRITSEN «chrok van dit ant1 woord1 en kwam met een voorstel waarin d«
nutd het college xon verzoeken abmog- met
•een plan met kostenberekening te komen.
De VOORZITTER merkte hierbij op dat
het bebonwingsplan voor Wgk aan Zee nog
niet vast staat en xolang dit er niet U kan men
geen riolering ontwerpen. De structuurverandering in deze streek i* «eer ingrijpend. De
raad krijgt hopelijk in het lopende begrotingsjaar nog een partieel uitbreidingsplan voor
TFyk aan Zee te behandelen. Er zjjn in de gemeente nog veel urgente zaken, maar «lies
kan nïet tegelijk warden opgelost. " ' '
<
Nadat de heer Gerritse rijn voorstel had ingetrokken ging de raad ook met dit hoofdstuk accoord.
ONDERWIJS.
Dé heer ETTEMA weea bg de aanvang van
de behandeling van het hoofdstuk onderwijs op
het sanmerkelgke verschil tussen het school-

geld voor bel lager onderwijs en daï voor het
nitgêotefa Uger onderwijs. Bet Blaat in «en
Yerhoodfog van. 1~*3.
Wethouder PASSCHIER wilde de wetswijziging die opstapel staaft afwachten vo/or een definitieve Bcho>!gél£rege:ïing wordt gemaatu
De heer ÊTTEMA wees er nog op dat leerlingen voor hei -Openbaar.Onderwijs die uit
Heemskerk koman hier meer moeten betalen
dan in eigen plaats voor het bijzonder onderwijs waarbij dan nog de reiskosten komen. *
De heer EOMUNDE brak een lans voor het
medisch paedagogisch onderzoek van kinderen
en een tegemoetkoming in de studiekosten voor
begaafde jongelui. Ten derde wees hjj er op
dat er nu alle aanleiding bestaat om over te
gaan tot instelling van een onderraad voor het
openbaar onderwij».
Weth. PASSCHIER wilde voor het medisch
paedagogisch onderzoek het rapport afwachten van de studiecommissie over de geestelrjke
volksgezondheid. Wanneer dit binnen is kan
de zaak nader worden bezien. Bijdrage in de
studiekosten voor begaafde jongelui is in het
colïege nog niet besproken. Over een onderwijsraad is nog geen beslissing genomen en apr.
KOU niet durven zeggen dat hieraan behoefte
bestaat.
De heer ROMUVDE wees er op dat deze
behoefte volgens hem wel bestaat, en hierna
werd een aantal onderwijl-onderdelen er doorgehamerd totdat het openbaar kleuteronderwijs aan de orde kwam.
KLEUTERONDERWIJS.
De Jieer SWARTS hoopte dat de papieren
voor het openbaar kleuteronderwijs rm gunstig
staan, want het wordt verplichtend en er komt
een rijksbijdrage van f 40. Hg diende een voorstel in waarin het college werd gevraagd om
met een plan tot stichting van een openbare
kleuterschool te komen zodra de wet is aange'
nomen.
Weth. PASSCHIER «af de verzekering dat
er een voorstel zal komen zodra het wetsontwerp is aangenomen, en de VOORZITTER beaamde dit.
De heer "ROMÜNDE vond het voorstelSwarts 'voorbarig, want het is mogelijk dat «r
verenigingen zijn waarmede overlegd kan worden.
De heer SWARTS wist wel Jat er neutraal
• onderwijs is, maar gaf de, voorkeur aan openbaar onderwijs.
De heer DE WEIJER verklaarde dat zijn
fractie aan bet openbaar onderwijs graag het
volle pond wil geven, maar vond dat het
yoorslel-Swarts cFe zaak vooruitloopt.
Nadat wet. ALBERDA nog had opgemerkt
dat het mogelijk is dat de ouders neutraal
onderwijs prefereren werd het voorstel-Swarts
door de raad verworpen met 3 stemmen voor,
DE SUBSIDIE

roOlCDJJH.

De heer ROMUNDE vond dat de aubsidie
voor DEM een beetje eenzijdig beeld geeft. Is
er b.v. wel aan Eechtrop gedacht?
Welh. VESSÏES antwoordde dat Eechtrop
niets heeft gevraagd. Enige jaren geleden werd
wel een subsidie gevraagd en verkregen. Ook
de Herv. Jeugdraad heeft subsidie voor haar
veld gehad. Bjj DEM zit het in de sxntelbaan.
Pece vraagt veel offers en daarom is hier een
tnbsidie gewettigd.
Op een vraag van de CPN tegen een subsidie aan de Volkshogeschool te Bergen Jiad de
VOORZITTER een afdoende antwoord klaar.
Hg noemde deze instellingen *eer nuttig omdat hier de menselqke waardigheid wordt op^
geroerd. Er zign groeperingen die de mens WÜ4<»t maken tot massamens en tot gruaofaonplast De Volkehogewholen doen het beter en
«e floreren goed. De voorzitter EOÜ niet gaarne
ajjle mensen rien alg grunofoonpïaten, die domweg achter allerlei slagzinnen , aanlopen..
MAATSCHAPPELIJKE
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mogelijkheid alhoewel het idee hem niet onsympathiek was.
Als laatste zei weth. ALBERDA nog dat dit
een zaak was van het Georganiseerd Overleg «n
dat men bij de voorstellers heel goed weet dat
dit voorstel een slag'in de lucht is. Het gaat ook
niet om het gemeentepersoneeï, maar om de
propaganda.
'
Het voorstel van het college om de zaak
voor kennisgeving aan te nemen werd aangenomen met de CPN tegen.
Vervolgens werd dé begroting als geheel aangenomen met de CPN-stemmen tegen.
DE ZAAK

FINSTERfFOLDE.

De CPN mocht niet klagen, want de beer
ZUIDEKSMA kreeg nog volop de gelegenheid
om een motie over de zaak Finsterwolde toe te
lichten. Voorgesteld was dat de raad een afkeuring op bet Regeringsbeleid in deze naar
Den Haag zou sturen. De hele zaak Finsterwolde kwam in de raadzaal, waarbij zelfs Jan
met de Pet ter tafel kwam. Het werd in het
betoog niet duidelijk hoe men in Rusland doet
met gemeenteraden waarin de met-communistische partijen de meerderheid hebben, maar
de beer Znidersma was wel bevreesd dat de
Beverwükse gemeenteraad eerlang ook nog «eng
door Den Haag zon worden afgezet wanneer dit
. niet werd afgekeurd.
De raad deelde de angst niet «n de motie
wordt niet naar Den Haag verzonden.
DJ? ANDERE

AGENDAPUNTEN.

Voordat de begroting in behandeling kwam
heeft de raad nog een aantal agendapunten
behandeld. Tot hoofd der Emma-school werd
benoemd de heer K- R. Groot, thans onderwqzer aan een school voor BLO te Gouda.
Tot onderwijzeres aan de Jolianaschool werd
benoemd mevr. v. Putten, thans in tjjd. dienst
aan de Wilhelminaachool.
De commissie van advies, bedoeld in de
woonruimtewet werd .voor een jaar herbenoemd.
De door het college voorgestelde nieuwe
straatnamen werden zonder meer goedgekeurd.
De gelden voor een -nieuwe meterkamer voor
het gasbedrgf werden ook zonder meer verstrekt,
NIEUW KANTOOR VOOR
GASBEDRIJF.
Gevraagd was een crediet van f Ift8.000*voor
de bottw van een nieuw kantoor en werkplaats
voor bet gasbedrijf.
De heer DE RUIJTER was tegen dit voorstel en wilde graag eerst een advies van een
deskundige.
Weth. ALBERDA wees er op dat het beleid
van bet college zeer voorzichtig is maar dat
deze uitbreiding noodzakelijk genoemd moet
worden.
Ook de VOORZITTER was van mening dat
deze uitgave urgent is.
De heer GERRITSE hoopte dat de urgentie
werkelijk van die aard is dat de -uitgave
verantwoord is.
Wetb. ALBERDA wees er nogmaals op dat
het moet. Het gasbedrijf breidt steeds nft en
er zrjn grote veranderingen op ti] waarover nu
nog geen mededelingen kunnen worden gedaan.
De raad ging zonder h. st. accoord met de
aantekening dat de CHU-fractïe tegen was.

BERICHTEN

Feestdagen zijn
dure dagen voor
een huisvrouw
T? T wordt hof uürfijfe ieta
extra's gedaan en dat
krengt extra uïlgapen mee,
Gelukkig maar, dat er aan
Uw extra uilgaven bij De
Gruyter extra cassabons
zijn te verdienen. Juist in
deze dure dagen is het
winkelen bij De Gruyler
voor ö van. bijzonder veel
voordeel. Van elite gulden,
die U aan .De Grnyterartikelen besteedt, komt er
een dubbeltje weef bij U
terug. Is dat niet een uitkomst juist nu?

Drie kampeerhuisjes voor het
Gem, personeel
Al kregen de leden van Het Gemeentepersoneel, Maandag- van :de raad niét de
Kerstgratificatïe, die cte heren van de CPN
hun zo van harte hadden gegund, aan het
slot van de lange >vergadéring werd nog
een besluit genomen dat voor velen een
prettige vacantie mogelijk zal maken. De
raad besloot na een besloten zitting om
aan de „Stichting Vacantiezorg Gern. Personeel" i.o. een lening te verstrekken,
groot t 9000.- tegen een rente van 2% pet.
's jaars met een aflossingetermijn van 15
jaar. Diy bedrag zal dienen voor de bouwvan 3 'kampeerhuisjes, waarvan de leden
van het gemeentepersoneeï met hun -gezinnen beurtelings gebruik kunnen maken.
De kampeerwagens van Openbare Werken
en het Gasbedrijf krijgen dus" ten welkome aanvulling.
VERGADERING RODE KRUIS NIET IN.
HET ZUSTERHUIS
De ledenvergadering van het Rode Kruis
welke Vrijdagavond wordt gehouden, zal
niet, zoals aanvankelijk werd gemeld
plaats vinden in het Zusterhuis, maar in
het gebouw van de Transportcolonne aan
de Beeckzanglaan.
GEANIMEERDE BAKJJEMONSTRATIES
IN DE TOONZAAL
Maandag en Dinsdag zijn vele Beverwijkse
huisvrouwen aan de hand van de dames
Dijksterhuis en van der Scha]t het Nirwana van een zelf-gebakken Kerstmaaltijd
binnengeleid. Dit tïakparadijs was ingericht ïn de Toonzaal van bet Gem, Gasbedrijf aan de Breestraat en wie er, aangelokt door de bedwelmende geuren' van
de meest fantastische lekkernijen, büuieastapte, was niet meer weg te slaan,
Instructrice mei Dykstèrhuis trad op in
een. culinaire: cor^tve&ce, -dier ui)tfnuQJtié
door helderheid ' en^uooor En die r weinig1
te maken had met b£t doceren Van recepten, daarentegen erg, veel met het houden
van een gezellig bal&eltje dat de dames
hevig interesseerde. JCersttaarten, soezen,
Kerstboomgèbakjes, sbpèlbollea en gevulde
broodje» passeerden de smakelijke révue.
Wenken o'mtrent def. bereiding van deeg.

UITSLAGEN JH.O.S.C.
Het tweede tiental van HOSC beeft een wedstrijd gespeeld tegen het eerste tiental van
JKjjk Uit". Oe voorzitter van HOSC voorspelde
in zyn openingswoord een spannende strijd,
maar zijn verwachtingen werden door de uitslagcüfers niet bevestigd. De HOSC-ers verloren met IK—8J-£. De uitslagen waren;
S. Ranser—D. G. Mngen 1—0; R. Visser—J.
Beentjes rem.,; C. L. de Maas—M. Soeteman
rem., ü. Hendrikse—F. Hart rem.; J. de Kats—
P. A. Veldheer I—0; A. Rïjke-Ir, C. H. Derts
1—0; J. Hillecamp-rP. Hoope I—0; P. de
Boer—J. Groot I—0; A. K internatte r—H. v.
Laren 1^0; V. Bakker—M. Woerden a n 1—0.
BLEIJTEPOL NUMMER l IN DE STRIJD
OM DE HOLLAND l BEKER
In het kader van de atrijd om de Holland Ibcker is de finale van de afdeling schaken; gespeeld. De uitslag van deze finale was: >
Overschot j e—Bleütepol 3—7; Med. dienst—
Hoogoven (2 afgebroken) 2—6; Waleery West—
Magazün-comb. SJ4~4}i; De Pionnen—Staalfabriek 4^—2#.
De eindstand is na: 1. Bleijtepol, 4 gesp. 4
gew., 27—11; 2, Oversehotje 4 geep-, 3 gew.,
l veil 22#—17^; 3. Hoogoven 4 geep., 3 gew.,
l verU 22—15; 4. Med. dienst 4 gesp., 2 gew.,
l -rata., l verL, Ï7#—20#; 5. Walserg Vest, 4
gesp., 2 gew., 2 verL 19—21; 6. Magazijn-comb.,
7. De Pion, 8. Staalfabriek.
De brïdgeniulageft waf en: \F«berjj-Go8t—
Home 42—19; Blegenboeve l— BleJjjenhoeve 2
51—18.
„•SÜOMT'-LEDEN IN

FEESTSTEMMING

In het Statenhnis aan de Velserweg hebben
de leden van „Snomi" Zondagavond een ree r
druk bezochte feestavond gebonden, waar de
vrolijkheid hoogtij vierde. De heer Van der
Werf deelde bq de aanvang van de avond mede,
dat van het secretariaat van de Sint bericht was
gekomen, dat d* bisschop overbezet was en tot
xijn spftt TOor^Snomi" geen uurtje meer had
kunnen reserveren. Zulks zon de vreugde evenwel niet in de weg staan.
0e vice-voorzitter, de heer Klaver, sprak een
woord van welkom, speciaal ook tot de afgevaardigde van Hoogovenstaten. Spr. toonde
zich dankbaar voor de grote belangstelling,
maar vroeg voor de sport een even hevige interesse. In de winter is het eaak door intensieve training lichamelijk en mentaal op peil
te blijven, om in de zomer prestaties te kunnen
leveren.
Met Kerstmis houdt de vereniging een wandeltocht, terwjjl op l Januari de langzamerhand traditie geworden ontmoeting met Zaanland op het programma staat.
De avond verliep verder in gepaste „uitbundigheid. Een intelligenEietest op athletiekgebied
vormde een der hoogtepunten van deze geslaagde clubsamenkomsu
FEESTELIJKE CONTACTAVOND
KENNEMEK MOTO K CLUB
Als het kond is era de sneeuw ligt centimeters dik, dan staan de motoren op stal. Dat
was echter voor de leden van de Kennemer
Motorclnb geen bezwaar om zich Zaterdag*
avond te verenigen in Hotel „Parkzicht" voor
een plezierig contact met een echt-feesttlgk
tintje. Voordrachten, schetsen, liedje! en een
dansje vulden net programma, dal de ~op nonactief staande rgdéri met hun dames tot aan
de prille Zondag b«zig hield.
•
v:
Op .deze «vond vond óók de prijsuitreiking'
plaats van de pnzde-xjt Tin 3.0 September. De
uitslag luidde: l, C. Ho«be (beker). 2. D. Kon*
(medaill*). 3. H, Schierbeek (lauwertak). 4.
D. Hoogland. 5i A. Pekel. 6. H. Hamertma.
Mej. L. v. Krnistnm kreeg een extra prijs, omdat rij de eerst .ftmveren.de dame was geweest.

Het valt niet mee om, wanneer je
de vier kruisjes achter de rug hebt
nog een voetbalkrak te worden.
Vooral niet wanneer je tot dan
toe nog nooit in een onderbroekje
Op het veld vsn eer hebt rondgehuppeld.
Maar toch moet Jan met de Pet
er nu aan geloven. Jans roet de
Schort heeft gelezen dat A6e. honderdduizend gulden op .de hand. e n - .
dan nog honderd in de week krygt s .,
wanneer hjj in Italië wat doelpunten maakt voor een vereniging die
niet Heerenveen heet.
„Wat ben ju eigenlijk voor een
vent?" zei Jans toen ze dat had gelezen. „Waarom bieden ze voor jou
geen ton? Waarom kun jij niet. voet-,
ballen?" Zo ging dat een tijdje door
en het slot van het liedje was dat
Jans een boekje kocht .„Koolfcetter
m tien lessen'1 en nu is Jan met de
Pet bij" wijze van vrije tydsbesteding aan het trainen. ,
Voorlopig in. verband met d* kou
nog in de kamer, 's Morgens van 7
tot 8 uur touwtjespringen. Dan een
half uur om de tafel hollen voor
de indoortraining. 's Middags na
eten baltechniek met de grote gummiebal van Greetje met de halve
kousjes. En dan '5 avonds van 6
tot half tien doeltrappen, waarbij
Jans tussen twee stoelen staat te
„Kraaken". Het eerste schot was'
deze week al raak. De pul die we
als huwelijkscadeau van tante' Mie
met de floddermuts kregen en
waarin de pletekam en de schoenlepel altrjd waren opgeborgen was
wijlen. Nou ja, dat gaat van die
„honderdduizend vooruit op de hand"
af. Gisteravond waren we aan het
hoofdstuk „Rechts boven in de hoek
schieten" en nu hebben we geen
spiegel ook meer. Maar enfin, volhouden maar. Jans met de Schort is
er zeker van dat er over een jaar in
deze hoek praatjes zullen staan van
Jan met de Honderdduizend
en
daar 'houden we het voorlopig maar
op,
ZE DANSTEN IN DE. VAL
Zaterdagavond was er in het Kennemer Theater een toneelavondje met het gebruikelijjkfl
„Bal na**. Negen jongelieden die geen wettig
bewys hadden dat Eg gerechtigd waren bet bal
bij te wonen, zochten naar een illegale manier om aan het dansfeest deel te nemen en
drongen aan de achterkant het theater binnen.
Het waren echter slimme jongelieden, want --te
deden eerst htm jassen nit «n legden die behoedzaam ergens in de bioaeoopsaa], opdat bon
pnwetntgh'eïd jUét in de gaten wju lopen,' ,.- Alles ging goed, totdat het bal aan cijn eind
en de laatste foxtrot herklonken wa». Toen
wilden de jongelieden ban overjasaen. Matrekken* maar EC hadden bniten de waard {ran
het Kennemer Theater) gerekend: de JMMB
waren gevonden en opgeborgen. Er werd ««a
hartig woordje met de dansende onderkruiper»
gesproken en ook dx fwrfiti» t*»*.-

er o.v. wei aan n^cntrop geaacnt.'
Weth. VESSIES antwoordde dat Eechlrop
niets heeft gevraagd. Enige jaren geleden werd
wel een subsidie gevraagd en verkregen. Ook
de He r v. Jeagdraad heeft subsidie voor baar
veld gehad. Bij DEM rit het in de sintelbaan.
Deze vraagt veel offers en daarom ia hier een.
subsidie gewettigd.
Op een vraag van de CPN tegen een subsidie aan de Volkstogesehool te Bergen had! de
VOORZITTER een afdoende antwoord klaar.
Hij noemde deze instellingen -zeer nuttig omdat hier de menselijke waardigheid wordt OJK
gevoerd. Er zgn groeperingen die de mens willen maken tot inaaeamens en tot gramofoonplaat. De Volkshogescholen doen het beter en
ce floreren goed. D« voorzitter zou niet gaarne
alle mensen zien als gram of oonplaten, die domweg achter allerlei slagzinnen .aanlopen.,
MAATSCHAPPELIJKE
.EN VOORZORG.

we neer «^tKKirbt hoopte dat de urgentie
werkelijk van die aard is dat de uitgave
verantwoord is.
Weth. ALBERDA wees er nogmaals op dat
het moet. Het gasbedrijf breidt steeds uit en
er zgn grote veranderingen op til waarover nu
nog geen mededelingen kunnen worden gedaan.
De raad ging zonder h. «t. aecoord met de
aantekening dat de CHU-fractie tegen was.

BERICHTEN
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stelde enige vragen over de
vap gezinshulp en-gezinszorg en
fcretg aU antwoord dat hierover binnenkort een
voorstel.met uitvoerige uiteenzetting te waehtep is waarop de wethouder nu nog niet vooruit wilde; loeien.
,
De heer NIESTEN aprak enige woorden van
waardering over Maatgch. steun en voorzorg
en werd bedankt voor ÏJJD dankbare woorden.
Pe heer VAN DORP vroeg naar aanleiding
van een hoger geraamde post voor uitkeringen
of cc meer behoefte is of dat .de steannormen
faoger BJJtt geworden.
Weth, PASSCHIER antwoordde dat beide
factoren een Tol speelden.
De heer ZÜIDERSMA kreeg nu gelegenheid
«m het CPN-voorstel over de keretgave aan de
onderBtennden toe te lichten. HU kreeg al* *»twoord Jat hij kennelijk niet voor njn taak was
berekend omdat hij, hel gemeenterecht kennende, moest weten dat .hier geen taak vo«r de
r»ad ligt.
Weth. PASSCHIER voegde hier nog aan toe
dat Beverwijk op het gebied van steun aan
behoeftigen nummer 6 staat op een l£st van 53
gelijkwaardige gemeenten.
De VOORZITTER sloot dit debat met een
zeer duidelijke mededeling over de rtemuiormen. Het voorstel van de CPN vraagt, f 24,—
en wat B, en W. over het gehele jaar doen
kost het 20-voadige. Maar het college tun- ,
mert niet aan de weg en doet dit zonder ophef.
BELASTINGEN.
Bq het hoofdstak Belastingen wilde de heer
SVARTS maatregelen opdat de pers. belasting
niet zal worden verhoogd'door de hnurverho«ïng. . . . . - ;
D* heer ROMUNDE vroeg naar een mogelijkheid o nj culturele films roer 2O in plaats van
35 pet. yeEmakfIq'kheHsbelaBtmg te belasten.
TO«b. AJlBERDA wee* op de wet op de .
Pers. belasting die op komst ia en die moet
worden afgewacht om de xaak nader te kon- "
nen bekijken. Wat betreft de culturele films:
de mogelijkheid wordt onderzocht om films
met. een* naar het oordeel vtn B. «n W. werkelijk hoge culturele waarde, lager te belasten. .
GRATIFICATIE
GEHfEÉNTEPERSOftEEL.

.

BEVERWIJK
NIEUWE TELEFOON AANSLUITINGEN.
Op het telefoonnet Beverwijk zijn in
Nov. ' de volgende nieuwe abonné's aangeslotëri:
4491 Besielkantoor Ver. Steenkolenhandel N;V., Starrebosstraat 4, Velsen-Noord,
3859" Brand, Joh."'Huls- en decoratieschilder, Gladiolenlaan 157.
4317'Broeze B. J„ Kweker, Gladiolenlaan

223.

iviaanaag en Oinsdag zyn vele Beverwijkse
huisvrouwen aan de frand van de, dames
Dijksterhuis eti van der Schalk het Nirwana van een zelf-gebakken Kerstmaaltijd
binnengeleid. Dit bakparadijs was ingrerich t in de Toonzaal van het Gein . Gasbedrüf aan de Breestraat en wie er, aangelokt door de bedwelmende geuren" van
de meest fantastische lekkernijen, binnenstapte, was niet meer weg te slaan.
Insfcructrice mej. Dijksterhuis trad op in
een culinaire canJ&ejoce, dip uitmuntte
door helderheid en^üïnor en die' wéinife
te maken had met h^t doceren van recepten, daarentegen erg.(,veel niet het houden
van een gezellig babbeltje dat de dames
hevig interesseerde, r Kersttaarten, soezen,
appelbollen en .gevulde
broodjes passeerden r de smakelijke revue.
Wenken omtrent de^ Bereiding van deeg.
het gebruik van een gas-oven, het hanteren vaa het gereedschap en. Vele ah'dere
kewken-jfeheimenisseti onderstreepten, de
slogan: Bak met gast
In de pauze werd | thee met een. koekje
aangeboden en wa4 er gelegenheid tot
het stellen van vragen, waarvan een zeer
geanimeerd gebruik werd gemaakt De bereide producten werden na afloop verloot onder de aanwezigen. W« zijn er zeker
van dat met de Kerstdagen in menig Beverwijks gezin met gas gebakken heerUjkheden op de feestdis zullen .preken,
AANRIJDING OF HET BEttUCDTTE

3860 Lange, J, de, Caféhouder, Breestraat 174,
4111 Rumping, J, G. Vrachtrijder, Groenelaan 9.
4358 Sprayt, Mej. D., Lerares Modeacademie, Prinsesselaan 11.
3895 Wesemann, J, H. Drogist, Wrjkerstraatweg 2, Velsen-Noord (b.g,g. tfnr.
3238).
3711 Wlllekes, Ds. F. C. Ned. Herv. Predikant, Laan v. Kanaan 25.
4202 Ypes. A. J. Banketbakker, Zeestr. 22.
H A RDD RAVERIJD AG 1951 OP
9 AUGUSTUS
De jaarbjkse kortebaandraverv op de Bceestraat «al het volgend jaar gehouden worden
op 9 Augustus. Overigens zal de heer A. Blom
Hzn. op die dag niet meer aanwezig xqn ah
lid van het bestuur Van de Ver. van Korte*
baaadraverjjen, aangezien hg voor deze funetie heeft bedankt, wegena verscMl van mening.
HU zal nog tot de jaarvergadering zitting houden en dan aftreden.
DE WINNAARS VAN ^„PLAN-WEST"
Sinds l Jan, 1950 werden 4355 volgeplakte
boekje*. ingeleverd, waarvan 250 in 4e. eerste
helft van Deceinjber. De juiste datum waa Vrijdag 8 December.
Mevr. Hakker, Naorderwqkweg 3°; mevr.
Edel* Ueerweidelian 24B; mevr. Kraakman,
Creotzberglaan 56 (2 i); mevr. Fatels; Bever*
wqkseatraatweg 174, Caatricnm; mevr. Versteeg, Gr. Hootweg 66; mevr. Zoontjes, Ktiikenawea; 65; mevr. Grapeódaal, Hoflanderweg
19A; mevr. Oatenaar, Baanstraat 87; mevr. Bogaart, Rqvorddaan 19; mevr. Tromp, ArenaBweg 40; mevr. Stem g u, Rrjvordtlaan 36.
Vaardebonnen kunnen afgehaald worden:
Bnrgerhordtatraat' 13, voor één uur.

Hierna kreeg de CPN gelegenheid om bet
voorstel tot het uitkeren van een dubbel weekloon aan het geaneentepersoneel als Kerittgra»
DOK VERSLOEG DE AMSTERDAMMERS
tificatie te verdedigen. Dit gebeurde met het
De Beverwrjkse krachUportvereniging DOK
(lanoelglt voorgeschreven??) verhaal over loheeft -Zaterdagavond de Amiterdamse pleeg
nen en pryzen en een gepaste kerstviering.
Urim met 6—12 geslagen. Deze niulag is daarWetb. AL BERD A tci hierop dat de heren
om zo bevredigend voor de Beverwqker*, omheel goed weten dat de ambtenarensalarissen
landêlqk worden geregeld en dat een dergehjk . dat bet een revanche is voor de nederlaag die
voorstel geen enkele kans op succes kan heb- DOK. indertijd tegen Urans moert Ijjden; Ook
de gewichuieffera, die het tegen Haarlemse teben.
genstanders op te nemen hadden, wonnen door
De h.feer ETTEMA weea er op dat er een va714 kg. te heffen tegen Haarlem 623 kg. Op 21
caniictaeslag wordt uitbetaald en dat men niet
Januari nl DOK een onderlinge wedstrijd
verder mag gaan.
bonden.
Ook de heer VAN DOORN wees op de on-

. .Doordat een uit die richting Velsen komende auto geen voorrang gaf aan een
van de Breestraat komende wagen ontstond op het kruisplint Zeestraat —£oningstraat een. aanrijditfe. De auto van dé
schuldige chauffeur j^werd aan de voorkant ingedeukt
]
i

POLITIE VERLEENDE ASSISTENTIE
Politieassistente Werd gevraagd in de
Burgerhardstraat, waarin een heer des
huizes onder de injvloed van drank de
boel kort en klein wilde slaan en in een
café aan de Breestraat waar enige bezoekers de zaak niet -wilden * verlaten toen
het sluitingstijd wat In beide gevallen
werd de zaak met mede woorden tot een
oplossing gebracht. •,
AUTO STRANDDE pP DE BREESTfiAAT
Zondagnacht vonden politieroannen op
de Breestraat een pnbeheerde auto. Bij
navraag aan een taxibedrijf bleek dat 4
personen per taxi èaar Hillegpm waren
vertrokken met het Voornemen de wagen*
waarvan de stuurstang was gebroken, de
volgende dag op te "balen. Omdat door de
gladde wegen ongelukken werden gevreesd,
heeft de politie .de wagen weg laten slepen
en de andere dag hebben de eigenaren de
wagen volgens plan' opgehaald.
RlSEb DAME AANOp de hoek Blotsteeg— Breestraat werd
een dame aangereden door een wielrijder, die de regels yaa het verkeer niet
voldoende in acht naai. .De -dame kwam
er af 'met een paar oniveUingen en vernielde kousen. De wielryder kreeg een bon
PEKSQNAUA
Aan de Nederlandse . school voor conpéorA
en coapeiues te DoetincBem slaagden voor het
diploma c<rap«nze de dame* T, T. Weater uit
Santpoort «n T. Slingr nit Velaén. Zq werden
opgeleid door de1 m^devaluchool (?an n^ej.
Tromp te BeverwfllL [
Winterhanden
winiarvoeten
| TFinter 6ren

PUROL

A» uAj*ü'i:e:« IN DE .VAL
KENM1MEK MOTORCI/UB
Als het koud is en de sneeuw ligt centimeters dik, dan staan de motoren op stal. Dat
was echter voor de leden van. de Kennemer
Moto r club geen bezwaar om zich Zaterdagavond te verenigen in Hotel „Parkzicht*5 voor
een plezierig contact met een echt-feestelyk
tintje. Voordrachten, schetsen, liedje? en een
dansje vulden bet programma, dat de «p noaact-ïef «taande rijders Biet hon dames tot aan
de prille Zondag bezig hield. • " , V
Op deze avond vond óók de prijsuitreiking
plaats van de pnzzleo-it van 3.Q September. De
uitslag luidde: 1. C. Hoebe (beker}. 2. D. Konz
(medaille), 3. H. Sehierbeek (lauwertak). 4.
D. Hoogland. 5. A. Pekel. 6. M. Bamersma.
Mej» L. v. Krnistum kreeg een extra prijs, omdat ty de eerst arriverende dame wap geweest.
EMIGBATTE-VOOELICITTINGSAVOND
VOOR DE
Op 8 Januari ia er voor de leden van de
KAB een voorlichtingsavond over einirratie,
waar Dra. van Campen uit Den Haag zal spreken over emigratie-problemen en verschillende
practgk'Vrftgen zal behandelen. Gezien de grote
en ateeda toenemende belangstelling vóór de
trek naar Bet buitenland, -cal deze avond zeker
dé nodige toehoorders trekken.
*
S.S.S.-TURNERS DEDEN HET PRIMA
In Halfweg zga Zondag wedstrgden gebonden, georganiseerd door de RJL Turnkring
Haarlem, waarbrj verschillende leden van SSS
opmerkelijke «accessen hebben behaald. Zo
mocht de heer H. Dekker zgn preataties bekroond Kien met de kampioenstitel van de Haarlemse TnmJtring en wirt do heer J. Schram
beslag te leggen op de derde plaats,
Ook de dames weerden ricu gedocht, «l waa
het jammer dat de kampioene van verleden
jaar, mej. E. Schram, haar titel moest afstaan
*an een Haarlemse turnster. Op de vierde en
vjjfde plaats eindigden resp. de dames R. van
Leeuwen en R. Spanjaard.
N.A.C.O.-BUS BIJ AANRIJDING
BESCHADIGD
Op de Schans kwamen deze week een
autobus van de NACQ en een vrachtwagen
uit Haarlem met elkaar in aanrijding, waarbij de autobus aan de achterzijde ongeveer 75 cm. werd opengescheurd. De oorzaak was het gladde wegdek, waardoor de
bestuurders niet in staat waren snel te
stoppen. Persoonlijke ongelukken kwamen
niet voor.
K.P.V. BESPRAK DE MOEILIJKHEDEN
ZN DE PLÜIMVEEWERELD
Maandagavond heeft de Kennemer pluimveevereniging een ledenvergadering gehouden in hotel „Parkzicht".
De voorzitter, de heer H. Vessies,- opende deze vergadering met een woord van
welkom tot de heer P. van Groeningen
uit Amsterdam. Deze hield een inleiding
over de kwestie die er ontstaan is tussen
de Raad van, beheer en de Nederlandse
ko n ij n e n/o kk er s bond. Laatstgenoemde bond
heeft zich afgezonderd uit de landelijke
organisatie en wil nu trachten een eigen
organisatie te stichten. Deze verdeeldheid
zal de Nederlandse honijnensport niet ten
goede komen. Spreker wees weer op de
vele nadelen, die hieruit zullen ontstaan.
De leden der KFV schaarden zich na een
uitgebreide discussie achter de Raad van
beheer.
De heer H. van Blessen had zich bereid verklaard straks de jonge konijnen
te zullen tatoueren.
Nadat nog enkele huishoudelijke zaken
waren besproken, dankte de voorzitter de
heer van Groeningen voor z\jn gehouden
Inleiding.

Zaterdagavond was er in het Kennemer Theater een toneelavondje met het gebruikelijke
„Bal na". Negen jongelieden die geen wettig
bewijs hadden dat zij gerechtigd waren het bal
hu' te wonen, zochten naar een illegale manier om aan het dansfeest deel te nemen en
drongen aan de achterkant het theater binnen.
Het waren echter slimme jongelieden, want re
deden eerst bon jassen nit en legden 3ie behoedzaam ergens in de bioscoopzaal, opdat hun
onwettigheid niet in Je gaten cgn lopen,
Allea ging goed, totdat het bal aan zjgn eind
én de laatste foxtrot verklonken was. Toen
wilden de jongelieden ban overjassen aantrekken, maar zé hadden buiten de waard tvan
het Kennemer Theater) gerekend: de jassen
waren gevonden en opgeborgen. Er werd een.
hartig woordje met de dansende ónder kruiper •
gesproken en ook de politie kwam er aan te
pas.
DE WIJKIN HET WIT
De struiken en heesters in „Scheybeeck", Je
kaalgeworden bomen lange de Breeatraat, de
groene vlakte van de „Halve Maan1*, de Texasnederzetting die station heet, dat allei ging in
bet voorbjje weekeinde barmhartig schuil onder een witte poederdeken. De enigen die er
plezier in hadden waren de. jeugdige Beverw^jkertjea, die iedere gelegenheid aangrepen
om hun gljj-, alee- en gooicncht bot te vieren.
Bet volwassen deel van de gemeente genoot
achter de ruiten van het fraaie winterdecor «f.
ergerde xich aan een deskundig in de nek gedeponeerde sneeuwbal.
De gladheid speelde de ftleeërs in de kaart.
In Wijk aan Zee werd de gewezen zeepkxstenracebaan benut om .in razende vaart naar beneden te stuiven en ui VeUen-Noord kwam
iemand op het lumineuze id«e «en aantal tleetjee achter ztfn auto te binden en zo door de
straten te rijden met een matig gangetje.
In Beverwijk zelf viel geen uitzonderlijk wintervermaak te bespeuren. Hier en daar werd
een blozend meisjesgezlcht nog blozender door
het inwrijven met verse sneeuw en gleden knapen een baantje, waarop latere voorbggangerfl
levens gevaarlijke stunt» uithaalden.
Voor het overige werd het idyllische gezicht
aanmerkelijk verdniaterd door de prozaïsche
gedachte aan de modder, die de witte weelde
sou opvolgen en ook prompt opgevolgd heeft.».
OFFICIêLE OPENING VAK DE
SCHIIJ>ERUENTENTOONSTÈtLING
De schilderijententoonstelling die te Beverwtjk zal worden gehouden in het kader van de Prov, tentoonstellingen van
kunstkringen in N.H. zal op 23 December
's middags om 5 uur worden geopend. De
tentoonstelling .wordt gehouden in de
Gem. Nyverhéidsschool aan het C. H.
Moensplein.

Lichtreclames
vartaf heden verboden
Met ingang van heden is het verboden
om buïtenverlichting die beschouwd kan
worden als reclame te dienen, nog langer
te laten branden. De electrische straatverlichting zal ook to$ 80 pet van de
normale capaciteit worden teruggebracht
Daarbij is het noodzakelijk gebleken dat
ook de particulieren de uiterste zuinig*held betrachten, ook buiten de piekuren.
Deze maatregelen zijn noodzakelijk geworden door de slechte kdlenpositle b^j de
electriciteitscentrale's. Mochten de genomen maatregelen geen voldoende effect
sorteren,' dan zal opnieuw tot distributie
van stroom moeten worden overgegaan.
De minister van Sociale zaken vertrouwt
dat de maatregelen Slechts van tijdelijke
aard zullen zijn.

Eerste bijeenkomst van
Beverwijkse Jeugdparlement ^V-W.
Het Beverwijks Jeugdparlement heeft
zyn eerste werkvergadering achter /de
rug. In deze bijeenkomst, gisteravond
gehouden 'in een der lokalen van het;
voormalige distributiekantoor aan de
Kees Belfswéê, heeft de voorzitter van
deze avond,, de heer P. Booster, ^naar
aanleiding van de over het B. <T;P. in
Dagblad Kenneinerland gevoerde polpmiek met eriige nadruk vastgesteld,
dat het ^ begrip „parlement" niet al te
letterlijk" genomen dient te worden.
Het B«Verwijks Jeugdparlement dient
te worden beschouwd als een gesprekcetïtrum vOOr Jongeren,
Aangezien wegens tijdnood de mogelijkheid ontbrak voor' deze eerste
avond een inleiding voor te bereiden,
begonnen de aanwezigen daarna aan
een vrije discussie. Hiervoor was als1
onderwerp gekozen „Het gezag". Uiter-

aar:d''icwain'; men' -dezer ïvFruT nïef yëel
verder, dan het gaah";över reeds püftgetreden paden. Het was,! zoals de
voorzitter hét formuleerder'hog slechts
een wennen aan elkaar. Desondanks
beperkten de sprekers zich tijdens die
„verkenningen" bepaald niet tot het
debiteren van algemeenheden, want de
beginselen en de standpunten Van de
partijen waarvan zij de Jongeren zijn,
werden enkele keren duidelijk gesteld.
Dit bleek o.m. uit; een debat over de
grenzen van hét overheidsgezag, l.c. de
nationalisatie van bedrijven, waarbij
de spreker van de „Nieuwe Koers", de
afgevaardigden van KWMMongeren,
A.R.J.O.S. en V.V.6. in hun verscheidenheid van standpunten tegenover
zich vond. Wegens, het .gevorderde
uur moest de discussie worden onderbroken.
Besloten werd de volgende bijeenkomst te hpujlen op Woensdag 7 Februari» eveneens in het lokaal aan de
Kees DeUswegt Hiervoor werd als onderwerp gekozen „De democratie". Als
voorzitter zal dan optreden de heer
H. Goossens.

