
PLEIDOOI IN PROEFSCHRIFT:
„Elektrische politiestok

beter dan pistool”Vermijdt kans
op dodelijk

gevolg
(Van onze correspondent)

LEIDEN. 10 febr. — „De voorschriften
betreffende het wapengebruik door de
Nederlandse politie schieten op tal van
punten ernstig tekort. Opvallend is voor-
al het gebrek aan concrete aanwijzin-
gen". Tot deze conclusie komt mr J. D.
van der Meulen. in zijn proefschrift:
„Beschouwingen over het wapengebruik
van de politie in.Nederland", waarop hij
woensdag aan de Leidse universiteit
promoveerde tot doctor in de rechts-
wetenschappen. Zijn promotor was prof.
mr J. M. van Bemmelen.

Omdat ook met een ideale wapen-
instructie de kans op ongelukken in de
praktijk niet is uitgesloten, pleit mr
Van der Meulen voor de ontwikkeling
van politiewapens, die wel doeltreffend
zijn maar geen dodelijk gevolg kunnen
hebben. Als voorbeelden noemt hij elek-
trische wapenstokken en gaspistolen.

Nieuwe instructie
Mr Van der Meulen vestigt de aan-

dacht op het feit dat de door minister
Samkalden aangekondigde nieuwe in-
structie niet betekent dat de problemen
uit de weg worden geruimd. Deze in-
structie wordt alleen voor de rijkspo-

litie bindend. De tachtig gemeenten met
gemeentepolitie behoeven zich daaraan
niet te storen. Aan de gemeentelijke
autonomie is moeilijk te tornen en
daarom zal een landelijke, voor alle
politiemannen geldende eenheidstekst
wel een utopie blijven. Mr Van der Meu-
ten die is verbonden aan de Economi-
sche Controle Dienst vermeldt tenslotte
in zijn dissertatie dat in elf jaar elf
elf personen door wapengeweld van de

der politie om het leven zijn ge-
komen.

Protest tegen Den Uyls

premieregeling
(Van onze correspondent)

VENLO. 11 febr. — Van verscheide-
ne kanten wordt bezwaar gemaakt te-
gen de eis van minister Den Uyl in zijn
Limburgse nota dat de premie en de
reductie op de grondprijs aan nieuwe
industriële bedrijven pas wordt toege-
kend bij een investering in vaste acti-
va van minstens vijfhonderdduizend
gulden. De Katholieke Limburgse Mid-
denstandsbond heeft staatssecretaris
ars Bakker van Economische Zaken
laten weten, dat ook deze bond het niet
eens is met de voorgenomen maatre-
gel.

Het bestuur van de bond vindt de
eis veel te hoog. Vooral het midden-
en kleinbedrijf in de ontwikkelingsker-
nen dreigen onder deze voorwaarde
geen wezenlijke bijdrage tot de her-
structurering te kunnen leveren. In de
nota van de middenstanders wordt ge-
wezen op de nu reeds verre van roos-
kleurige situatie voor het bedrijfsleven
in het gebied van Venlo en rond Maas-
tricht.

DAF-omscholing
voor Limburg

in voorbereiding
(Van onze correspondent)

KINDHOVEN, 11 febr. — De directie
van sociale zaken van de DAF heeft in
samenwerking met deskundigen van de
Staatsmijnen en de Rijkswerkplaatsen
plannen uitgewerkt om snel te kunnen
beginnen aan de omscholing van mijn-
werkers die in de naaste toekomst een
plaats zullen krijgen in de nieuwe per-
sonenwagenfabrick van de DAF in de
mijnstreek. Voor bepaalde vakken zal
er een omscholingsperiode van zeven tot
negen maanden zijn om de mijnwerkers
een hoge graad van vakbekwaamheid
te geven.

De voorbereidingen voor de bouw
van de nieuwe personenwagenfabriek
in Born-Nieuwstadt zijn in volle gang.
Eind 1967 wil men beginnen met ruim
500 man. Dit betekent dat binnen enkele
maanden met de vakopleiding van
„kolen tot staal" moet worden begon-
nen. Het ligt in de bedoeling, vooral in
de aanloopperiode het reizen tussen
Eindhoven en Zuid-Limburg tot een
minimum te beperken. Slechts een klein
aantal stafleden en produktieleiders zal
van het Eindhovense basisbedrijf naar
Zuid-Limburg verhuizen. Een grote
kern van vaklieden uit de mijnindustrie
zal de Dersonenwagenfabricage op gang
moeten brengen. De vakopleiding die
no? in voorbereiding is, zal door de
DAF in nauw overleg met de rijkswerk-
plaatsen in Zuid-Limburg en de eigen
scholingsinstituten van de staatsmijnen
worden georganiseerd. De omscholing,
die vele functies met behoorlijke tech-
nische inhoud belooft omvat het wer-
ken voor de mechanische werkplaats
(waaronder draaien en frezen), bank-
werken, lassen en montage-werk. Voor-
al aan de vakopleiding van de eerste
500 tot 1.500 man die de personen-
wagenfabriek van eind IPR7 en 1968
draaiende moet houden, worden hoge
eisen gesteld. In 1967 zullen mi]
3.000 maar waarschijnlijk al 4.000 wa-
gens van een groter type dan de 750 cc
in de populaire klasse worden gemaakt.

Actie overwogen
tegen

Der Spiegel
(Van onze speciale verslaggever)

HAARLEM, 11 febr. — De heer Dick
Verkijk te Haarlem wil een actie be-
ginnen tegen het Westduitse weekblad
Der Spiegel. Hij zal nagaan, of hij Der
Spiegel kan aanklagen wegens plagiaat.
Het Duitse weekblad zou in artikelen
over de ondergang van het Nederland-
se KPM-schip Van Imhoff begin 1942,
hele passages uit publikaties van de heer
Verkijk letterlijk hebben overgenomen.

Der Spiegel heeft tweemaal een ar-
tikel gewijd aan de ondergang van de
Van Imhoff, die in januari 1942 vier-
honderdachtenaeventig op Sumatra ge-
interneerde Duitsers overbracht naar
Ceyion. Een Japans vliegtuig bombar-
deerde de KPM'er. De bemanning ging
in de boten. De Duitsers kregen de
beschikking over één reddingsboot en
enkele bamboevlotten. Slechts 67 Duit-
sers hebben het er levend afgebracht.

Het eerste Spiegelartikel over deze
zaak verscheen in december van het
vorig jaar. Volgens het blad had de
Nederlandse marine in Soerabaja ka-
pitein Hoeksema van de Van Imhoff
opdracht gegeven in geval van nood
de Duitse opvarenden niet te redden.
Tn het nummer van deze week komt
Der Spiegel op dit artikel terug.

Het blad haalt de getuigenissen aan
van enkele Nederlanders, die de onder-
gang van de Van Imhoff hebben mee-
gemaakt. Deze getuigenissen zijn let-
terlijk overgenomen uit een artikel, dat
cle heer Verkijk voor Het Parool
schreef. Het staat vast, dat Der Spie-
gel de Nederlandse getuigen niet heeft
benaderd. De redactie van Der Spie-
gel wist dat de heer Verkijk eind 1964
'n niet uitgezonden documentaire over
de zaak gemaakt heeft voor de VARA.
Kort na de voltooiing van deze docu-
mentaire heeft een vertegenwoordiger
van Der Spiegel in Nederland de heer
Verkijk naar de namen en adressen
van de Nederlandse getuigen gevraagd
en hem daar vij fhonderd mark voor
geboden. De heer Verkijk is er niet op
ingegaan.

Conferentie Europese
werkgroep

(Van onze correspondent)
DEN HAAG. 11 febr. — Prinses Bea-!

trix, presidente van de Europese Werk-!
groep, is een van de ongeveer veertig
deelnemers aan een internationale con-
ferentie, die de werkgroep vandaag,
zaterdag en zondag belegt in het
vormingscentrum Venwoude in Lage
Vuursche.

De deelnemers, afkomstig uit negen
Europese landen, zullen zich voorname-
lijk bezighouden met wat hun organi-
satie van jongeren doet op het gebied
van werk in de ontwikkelingslanden, i
Voorzitter van de conferentie is prof. i
dr F. A. M. Alting von Geusau.

Duitse douane
geeft geld terug
na „bekentenis”

(Van onze correspondent)
KERKRADE, 11 febr. — De aanne-

mer P. Schmidt te Kcrkrade heeft
woensdag van de Westduitse belastin-
gen 1020 mark terugbetaald gekregen.
Eerder ontving hij al 432 mark. Sa-
men was dit bijna de som die hij beta-
len moest omdat hij enige weken gele-
den met zijn auto „clandestien" bij
Echt de Duitse grens gepasseerd zou
zijn. In feite was de heer Schmidt met
zijn wagen, die door zijn zoon werd
bestuurd, even over de Nederlandse
grens op Duits gebied verdwaald. Het
was helemaal zijn bedoeling niet naar
Duitsland te rijden. Hij werd door een
patrouille van de Duitse douane ge-
snapt. Zijn zoon was, toen men de ver-
gissing bemerkt had, reeds bezig te
keren. Al zijn verklaringen ten spijt
eisten de Duitsers vijftienhonderd mark
„invoerrechten" voor de auto.

De Kerkradenaar heeft hiertegen di-
rect fel geprotesteerd en nadien gestre-
den om het onrecht ongedaan te maken
De Duitse douane bond pas wat in na-
dat cle heer Schmidt op een zitting van
de douanedienst te Aken had ..bekend"
dat hij fout was geweest. Eerst volgde
een kleinere terugbetaling. Gisteren ar-
riveerde de rest, min vijftig mark „in-
voerrechten" en achttien mark boete
wegens „illegale grensoversehreiding"
De heer Schmidt zei woensdag: „Dat
is natuurlijk al heel wat anders dan
vijftienhonderd mark".

Actie „OPENEEN VENSTER”
HIERBIJ de NEGENDE GIF-

TEN-VERANTWOORDING
van de vijfde TV-Actie-Volks-
krant.
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Plan voor centrale die
zeewater kan ontzouten

(Van onze correspondent)
TERNEUZEN, 11 febr. — De provin-

ciale Zeeuwse elektriciteitsmaatschap-
pij PZEM heeft in overleg met het
provinciaal bestuur van Zeeland ver-
regaande plannen uitgewerkt voor de
bouw van een elektriciteitscentrale van
75 megawatt, die tevens acht tot tien
miljoen liter zout water per jaar (uit
de Westerschelde) in zoet water kan
omzetten. Met het ministerie van Eco-
nomische Zaken wordt nog overlegd
over de mogelijkheid van stichting van
een onderzockafdeling aan de PZEM
voor dit proefproject, dat ook van be-
lang kan zijn voor de nationale drink-
watervoorziening in de toekomst.

De elektriciteitscentrale vraagt een
investering van 40 tot 50 miljoen gul-
den. Binnen enkele maanden kan waar-
schijnlijk een definitieve beslissing
over het project vallen, waarvoor al
de nodige offertes zijn aangevraagd.
De nieuwe centrale, annex drinkwa-
terbedrijf, zou met aardgasturbines
werken. De hitte die vrijkomt wordt
gebruikt om het zoute water te ver-
dampen, zodat het vluchtige zoete wa-
ter kan worden afgescheiden. De in-
gedikte zouten zouden in de. chemische
industrie verwerkt kunnen worden.
Vooral Zeeuws-Vlaanderen, met name
Terneuzen ot' omgeving, zou voor een
vestiging van deze centrale in aanmer-
king kunnen komen, gezien de grote
behoefte aan elektriciteit en zoet wa-
ter voor de snel industrialiserende ka-
naalzone. Ook denkt men aan het Sloe-
gebied. De PZKM heeft samen met de
Deltadienst van Rijkswaterstaat ook
plannen in studie voor de bouw van
een getijdecentrale in de Oosterschelde-

dam. Het rapport over de kansen van
een Zeeuwse getijdecentrale wordt over
vier tot vijf maanden verwacht.

NVV sticht huis
voor bejaarden

(Van onze correspondent)
UTRECHT, 11 febr. — Het NVV gaat

in Utrecht, in de wijk Overvecht-Noord
een bejaardenhuis van tien verdiepin-
gen stichten. Er zal plaats in zijn voor
500 bejaarde pensiongasten. Met de
bouw zal een bedrag gemoeid zijn van,
naar schatting, 10 tot 15 miljoen gul-
den.

Het is de bedoeling, dat alleen NVV-
leden in het bejaardenhuis worden op-
genomen. Daar het aantal gegadigden
nu reeds ruim duizend is, zal het huis
nauwelijks voor de helft in de behoef-
te kunnen voorzien. Vandaar de beper-
kende voorwaarde met betrekking tot
het lidmaatschap. Van beslissende be-
tekenis is verder het aantal jaren, dat
de bejaarde lid van het NVV is ge-
weest. Uiteraard zullen ook leeftijd, me-
dische en sociale omstandigheden ge-
wicht in de schaal leggen.

Het NW-bejaardenhuis wordt met
nog drie andere bejaardenhuizen door
de gemeente Utrecht gebouwd in het
kader van de gesubsidieerde woning-
bouw. Ze zullen worden opgericht vol-
gens een bepaald bouwsysteem, dat
economisch en tijdbesparend werkt.
Zo zullen de specialisten die de funde-
ring van het eerste gebouw hebben ge-
legd, meteen aan de volgende beginnen.

VÉRITÉS
de monsieur
de la Palisse
Oftewel ..waarheden als
koeien" behoeven adver-
teerders niet voorgeschoteld
te worden, want daar heb-
ben zij geen behoefte aan.
(Op die meneer PaHsse was
destijds — in Frankrijk na-
tuurlijk — een vers ge-
maakt waarin onder meer
voorkwam: „Een kwartier
voor zijn dood leefde hij
nog").
Om op die adverteerders
terug te komen: Zij wensen
feiten, gegevens over pu-
bliciteitsmedia, waar zij
iets aan hebben, om te we-
ten waaróm zij in een blad
wel of niet adverteren.

■ * 'c " *C*'<.!"«Tït
r dan InUOOO betalen-

de abonnees) is het daar-
mee volkomen eens, zij ver-
strekt gaarne al'e gegevens,
zoals die bijvoorbeeld be-
kend zijn geworden door
een onderzoek van de Ne-
derlandse Stichting voor
Statistiek.
De mening van reclamedes-!
kundigen wordt door het
uitgebrachte rapport ove-
rigens bevestigd:
in een nationale adverten-!
tie-campagne moet in
ieder geval DE VOLKS-'
KRANT worden opgeno-
men.

LU MAK

DRUKWERK

GOED

VERZORGD
OP TIJD

GELEVERD
TELEFOON

030-41845
UTRECHT

~

SIMCA
NEDERLAND N.V. f—^

' maakt bekend dat als uitbreiding van de reeds bestaande HB BfiOW forganisatie in Amsterdam is aangesteld als official dealer (fciiw V J
Westermarkt 21. telefoon 23 00 83/23 05 33. Prinsengracht > h"

___—■—-^^^

shirts AT blouses " chemiselines

Et*kroA IrAimVaT *<Wr HAARLEM - AMSTERDAM

vraagt voor haar afdeling Instructie en Werkmethodeverbetering

jonge actieve medewerkster
Geboden wordt: Een interessante werkkring.

Opleiding tot instructrice
Mogelijkheid tot ontwikkelen van eigen initiatief.
Gelegenheid zich te bekwamen in de moderne
confectie-technieken.

Gevraagd wordt: Bekendheid met en ervaring in het naaivak.
Prettige omgangsvormen.

Sollicitaties, te richten aan: N.V. KERKO, Postbus 25 te Haarlem.

WFm*WÊ^"WT GELDERS BUIZEN-
rJÉÉj TA j|Tfflï LEGGERSBEDRIJF n.v.

APELDOORN

roept sollicitanten op voor de functie van

HOOFDUITVOERDER
Onze gedachten gaan uit naar een bekwaam en energiek
persoon, die over een goed organisatietalent beschikt, voorts
de zakelijke contacten met de directies moet kunnen onder-
houden en bereid is zich voor de volle 100% in te zetten.
H.T.S. of gelijkwaardige opleiding strekt tot aanbeveling.

Ons bedrijf houdt zich o.m. bezig met de uitvoering van
gasdistributienetten, zinkerwerken, gas- en waterleiding-
werken etc.

Een woning kan eventueel beschikbaar worden gesteld.

Gegadigden verzoeken wij hun uitgebreide sollicitatie — die discreet zal
worden behandeld — te richten aan Directie Gelders Buizenleggersbedrijf
n.v., Kleine Vossenweg 4te Apeldoorn, telefoon 05760—1 15 50*

■'I

ROTEL
-

(mixers, haardrogers, strijkijzers, srheerapparaten, enz.).

Wij vragen per 1 april a.s. voor het rayon Noord-Brabant
en Limburg:

VERTEGENWOORDIGER
VOOR HET BEZOEKEN VAN DE
ELEKTRO-TECHNISCHE DETAILHANDEL.

Wij bieden:

" Een levenspositie aan een goede, serieuze kracht.

" Bestaande klantenkring, die echter ruim kan worden
uitgebreid.

" Vast salaris, onkostenvergoeding, provisie, het geheel
een ruim inkomen verschaffend.

" Tot ons pensioenfonds kan toegetreden worden.

Wij verwachten:

" Een representatieve persoon, die enige ervaring heeft
als vertegenwoordiger, en wonende in één van boven-
genoemde provincies.

" Leeftijd tussen 27 en 35 jaar.

" In het bezit van een rijbewijs.

Sollicitaties met vermelding van vorige en huidige werkkring, vergezeld
van pasfoto, te richten aan:
ROTEL (HOLLAND) N.V.
t.a.v. de Directie, Houtzagerssingel 76, Den Haag.

DE RIJKSPOSTSPAARBANK
TE AMSTERDAM

vraagt flink»

JONGENS EN MEISJES
van 15 t/m 20 Jaar
voor
semi-administratief werk.

Minimum vereiste: loffelijk ontslag Lagere School.
Voor hen, die wat in hun mars blijken te hebben, bes
toekomstmogelijkheden, die nog aanmerkelijk kun
worden vergroot door avondstudie. Dit geldt vooral .
degenen die reeds één of meer jaren op een ULO-scfl
zijn geweest.

Vergoedingsregelingvoor studiekosten.
Vrije zaterdag.

Sollicitaties - schriftelijk of mondeling (dagelijks van 9 tot 16 u „
aan de afdeling Personeelszaken van de Ri)kspostspaarbank>
fiaer/estraat 27, Amsterdam-Z.
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