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DE VAN IMHOFF-SCHEEPSRAMP

(’42)

Aanslag met bijl: MEESTE KANDIDATEN BEKEND

NAVERTELD

eis zes jaar

(Van onze correspondent)
Op 30 maart voBREDA, 11 febr.

Je straatje niet bevuilen

rig

werd de Tilburgse televisiehandelaar Schouten op de Delmerweg
in Tilburg eerst in zijn auto en daarna
op straat door een klant van hem, die
hem duizend gulden schuldig was,
met een bijl aangevallen. De klant, de
30-jarige drukker J. R. uit Rijen, hoorde donderdagmiddag voor de Bredase

rechtbank zes jaar gevangenisstraf
poging tot doodslag tegen zich
eisen.
De drukker had bij de politie verklaard dat hij de handelaar een kwitantie afhandig had willen maken. Hij
had met de handelaar afgesproken zijn
schuld te zullen betalen en wist dat de
handelaar de kwitantie bij zich had.
In Tilburg op de Delmerweg had de
verdachte ineens toegeslagen. De handelaar kreeg dertig snij wonden en zijn

AMSTERDAM, 10 febr.
Westduitse weekblad
Spiegel herhaalt de-

wegens

Week zijn beschuldiging
december 1965), dat
"vrlandse burgers en miliren begin 1942 vierhonrdelf gevangen Duitsers

2

handen werden verminkt. De verdach-

te gaf voor de rechtbank een andere
lezing dan hij bij de politie had gegeven. Hij zou kwaad geworden zijn omdat de handelaar iets van zijn vrouw
had gezegd. Het was hem niet om de
kwitantie te doen geweest, zei hij. Hoewel er verschillende aanwijzingen waren welke gingen in de richting van
rustig beraad en kalm overleg, achtte
de officier van justitie de primair ten
laste gelegde poging tot moord niet bewezen. Uitspraak 24 februari.
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eigen straatje niet bevuilen. Maar ik
vind, dat we onze fouten moeten toe-

geven."

Ik zeg: „Der Spiegel beweert dat de
kapiteins van evacuatieschepen volgens een order van het marine-hoofdkwartier in Soerabaja de Duitsers
in geval van nood aan hun lot moesten overlaten."
Hij zegt: „Daar weet ik niets van.
Dat zullen de hogere goden wel hebben geweten. Ik was toen negentien
jaar, een kleine man. Wij wisten niets.
Ik woonde in Medan. Ik was als
dienstplichtig
soldaat in Sibolga
(West-Sumatra) gelegerd. We bewaakten daar de Duitsers. Toen die
naar het schip gingen, moesten wij
mee. De officieren zeiden: zeg maar
tegen jullie ouders dat je over een
paar dagen weer terug bent. Nou, het
is ook niet meer dan een paar dagen
geworden, maar dat kwam door de
schipbreuk. Als het echt Ceylon was
geworden hadden we ze de hele oorlog niet meer teruggezien."

Prikkeldraad
\Y/J__ hadden honderd ton prikkelW draad aan boord," zegt hij.
„Daarmee hebben ze kooien op het
tussendek geconstrueerd. We noemden het daar de leeuwekuil."
„Toen het schip zinkende was is
de kapitein niet als laatste van boord
gegaan, hè?" zeg ik.
Hij zegt (spottend): „De bemanning
was het eerst van boord. Wij, de sol-

daten, gingen het laatst. Ik behoorde
tot de laatste acht. De sergeant gooide
door het prikkeldraad de sleutel van
het tussendek naar de gevangenen. De
officieren hadden tegen de Duitsers
gezegd: probeer niet bij de reddingsboten te komen, want dan schieten we.
Een Duitse jongen van een jaar of

I Brandend maagzuur?

■IRennies^§|

twintig, Vehring heette hij, brak toch
uit. We zagen hem ineens boven aan
een touw hangen. Hij liet zich in een
reddingsboot zakken. Een van ons
schoot. De kogel ging door zijn pols.
Hij viel in het water. Hij is de enige
Duitser die ze hebben meegenomen.
Hij heeft mazzel gehad. Ze hadden
hem ook door zijn kop kunnen schie-

gezegd worden, maar ik vind het onkies dat het juist Duitsers moeten zijn
die het geval ophalen. Alsof zij niets

„Hij heeft voor Der Spiegel
getuigd", zeg ik.
Hij zegt: „Die man zal ongeveer

Toen de ramp met de Van Imhoff
bekend was is uit de haven van Padang de marinesleepboot Pief vertrokken om naar overlevenden te zoeken,
ook overlevende Duitsers. Aan boord
van de Pief zaten tien bewapende militairen en volgens een marine-woordvoerder bewijst dit dat er ook naar
Duitsers gezocht zou worden „want we
hoefden toch geen bewakingspersoneel
voor de Nederlands* schipbreukelingen mee te geven". Verder zijn drie
Catalina-vliegboten aan de verdediging van Soerabaja onttrokken om
naar overlevenden (ook Duitsers) te
zoeken. Een van de Catalina's ont(Van onze verslaggever)
dekte de Duitse overlevenden, maar
In de Haaghoge
door
de
kon
zee niet landen. DEN HAAG, 11 febr.
(Volgens Van der Ende was de zee se Raadzaal zijn donderdagavond
de

ten."

net

zo oud zijn als ik. Het was een

aardige jongen, helemaal geen zwaar
politiek geval".
„We moesten daar snel weg", zegt
hij. „De motorsloep nam vier andere
sloepen op sleeptouw. Er heerste wat
paniek. Er stond op die boten, dat er
zestig man in konden, maar dat is

door
Martin Ruyter
niet waar. Wij zaten er met dertig
man in en we waren blij, dat de zee
zo kalm was, anders waren we er
ook aan gegaan. We zagen de Duitsers op het schip lopen. Ze gooiden
de bamboevlotten over boord en matrassen uit de kooien. Ik zag ze over
boord springen. In de matrassen zat
kapok. Die zonken zo. Ik zag het gebeuren en het deed me eigenlijk niets.
Pas later zag ik het afschuwelijke er
van in. Wij waren toen op een eiland
van de Nias-groep aangeland. Daar
hebben we nog vijf dagen gezeten. Ik
heb nachtenlang niet geslapen. Ik besefte toen pas, dat we ze voor onze
ogen hadden zien verdrinken".
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Weduwe vraagt opheldering
Hersens van Mussolini
in Amerika verdwenen

'10 febr (AP) ~~ Het verzoek van Racnele Mussolini, de
«H» e
a
*
Italiaan
se> facistische dictator, aan de Amerikaanse regering
fya!| e delvan
en V *n de
hersenen van haar echtgenoot terug te krijgen, heeft in

l»ie

*

tot een grootscheepse speurtocht. Voorlopig weet echter
e resten van deze organen gebleven zijn.
11
S
de
hersenen van de dictator is al 21 jaar oud en nog altijd
h 6rsetie niyste^?
1 k"} Haar w Uu- ade mo°rd op Mussolini gingen twee delen van zijn
3
r °sc
Eii, ?nmgton om medisch onderzocht te worden. Een deel ging
y°r pai'ïpp legrip eneth-ziekenhuis, waar dr Overholser de hersenen onder de
, net andere deel ging naar het Amerikaanse legerinstituut
J?eh
gist,e °nderzoek. Dr Overholser is intussen overleden en zijn weduwe
zij nooit een flesje met Mussolini's hersenen had gezien,
\JI. D6zer Hjen ?tgens
een verslaggever van de Washington Evening Star
ocht 1 1955 dr
Overholser en heeft het gezien. De verslaggever
verKoVer
<l»»^
°ntmoeting: „Oh, de hersenen van Mussolini, die heb ik hier.
W leek lser
n naar zijn safe en haalde er een flesje uit met iets erin,
kipnpf ver."
«ep *'iö eop
Het onderzoek schijnt overigens niet erg bevredigend
°t>en eWeetest %; le
6 merikaanse pathologen hadden gehoopt onder hun microkvn
%H
1
on tdekken over de achtergronden van de voorliefde voor
Ho]
611
ZerPraal
e drom en over een keizerrijk van Mussolini, die van
e»
> dictaf
werd De verslaggever herinnerde zich echter dat dr OverPfaok 1 "iroeviCT met
net fle sje in zijn handen stond en zei: „We hadden
ka
loHel {.wistns o",
bewijzen, maar dat ging niet door." In het militaire
te
ek>ofcimen
niet meer wat er met het flesje gebeurd was, maar een
dp°°
e ac
zaak te zyllen onderzoeken.
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(Van onze verslaggever)

—

AMSTERDAM, 11 febr.
Het bestuur van de Nederlandse Televisie Stichting
beraadt zich vandaag over de samenstelling van de programmaraad, die de
leiding krijgt

over het toekomstig gezamenlijk programma van de NTS. Het
bestuur van de Nederlandse Radio Unie zal over veertien dagen over hetzelfde
onderwerp vergaderen ten behoeve van de raad voor de NRU. Vijf representatieve organisaties op maatschappelijk en cultureel terrein, die vertegenwoordigers voor de programmaraad mochten aanwijzen, hebben inmiddels hun
kandidaten gesteld.
DE NATIONALE FEDERATIE voor Geestelijke Volksgezondheid te Amsterdam
heeft voor de programmaraad waar het betreft het aandeel van de NTS
in het gezamenlijk programma voorgedragen mejuffrouw J. de Rooy, voorlichtingsfunctionaris van de federatie, en de heer H. Schaafsma, adviseur
van Teleac. Voor de NRU worden voorgedragen de heren Paul Brand, uitgever en voorzitter van de Commissie Propaganda voor het Nederlandse
Boek en drs J. G. M. Wellen, werkzaam bij het Katholiek Nationaal Centrum
voor Geestelijke Volksgezondheid te Utrecht.
DE NEDERLANDSE SPORTFEDERATIE te Den Haag stelde voor de programmaraad èn voor de programma-coördinatiecommissie de bestuursleden
F. van den Heuvel en H. Stapel kandidaat. De NSF heeft verder op verzoek
van de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) voor de programmaraad
kandidaat gesteld de heer J. Kuilman en voor de programma-coördinatiecommissie de directeur van de NCSU, de heer P. Kalisvaart.
DE NATIONALE RAAD voor Maatschappelijk Werk te Den Haag, die twee
vertegenwoordigers in de programmaraad zou willen hebben, heeft de heer
J. G. Leibrand, lid van de Tweede Kamer, voorgedragen. De raad heeft voor
een tweede vertegenwoordiger vijf kandidaten op het oog, maar laat het van
het verloop van de vandaag te houden NTS-vergadering afhangen, wie kandidaat moet worden gesteld.
Van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap te Amsterdam en het Nederlands
Cultureel Contact te Amersfoort zijn de kandidaten niet bekend. Het NCC
heeft een voordracht van vier personen gemaakt.

schrijven van
luchtig-geraffineerde
parlando-verzen, de hantering van een
bont palet scheldwoorden, maar vooral
een virtuoze, creatieve taalbeheersing.
Het oordeel van de Nijhoffjury was
gebaseerd op de vier vertalingen van
Hemelrijk die tot nu toe in druk zijn
verschenen.
James Brockway begon vlak na de
oorlog al met vertalingen van Nederlandse literatuur. Zijn eerste werkstuk
was een vertaling van P. C. Boutens.
Tijdens de oorlog diende Brockway bij
de RAF als boordnavigator. Na de oor-

Briljante
vertalingen
onderscheiden
—

log heeft hij jaren in Nederland gewoond (Den Haag en Amsterdam).
Sinds kort woont hij in het dorpje St.
Austell in Cornwall aan de Engelse
zuid-westkust.
In 't jury-rapport wordt over hem gezegd, dat hij in de afgelopen twintig
en Vlaamse moHet is nu niet meer te achter- prijs voor zijn vertalingen van Plautus jaar de Nederlandse
in de Engels sprekende
derne
letteren
halen, of de kapiteins van de eva- en de Brit James Brockway (50), voor wereld op alle denkbare wijzen bekendal zijn uitstekende vertalingen in het heid heeft gegeven: „Door studies over
cuatieschepen uit Soerabaja de Engels
Nederlandse literatuur, schrijvers en dichters, door onvermoeimededeling hadden ontvangen waarmee van
hij zich de afgelopen twintig
hun werk te patroneren in Engedat ze Duitse schipbreukelingen jaar voornamelijk heeft bezig gehou- baar
Verenigde Staten, door zijn
land
en
Nijhoff-prijzen
groot
twee- talenten de
niet hoefden te redden. Wel staat den. De gulden
schrijver en dichter (hij
als
worden jaarlijks be- publiceerde zelf een
duizend
aantal gedichten)
vast, dat de gezagvoerder van de schikbaar
gesteld door het Prins Bernin dienst te stellen van door hem behardfonds.
hij
Pief toen
uit Padang vertrok
wonderde auteurs en aldus verhalen,

zeer kalm.) Tenslotte is op 26 januari jaarlijkse Martinus Nijhoff-prijzen uitde torpedobootjager Van Nes naar de gereikt. Een voor een vertaling vanwestkust van Sumatra gestuurd om uit het Latijn in het Nederlands en een
naar vermiste Duitsers te zoeken. Acht voor Engelse vertalingen van Nederdagen na de schipbreuk dus. Een beet- landse literatuur. Dr Jacob Hemelrijk
je late reddingspoging.
sr <78), oud-rector van het Alkmaarse
gymnasium, won de Martinus-Nijhoff-

—

om naar de plaats van de ramp te

varen, opdracht kreeg, (ik citeer

het marine-rapport) allereerst de

Amerikaanse impresario
Billy Rose overleden
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helpen direkt!

de Van Imhoff): zwarte bladzij

van

van d e Van Imhoff,
Nederlandse en Nederlands-Indidie in Huizen van zijn
TK zeg: „Volgens het rapport, dat sche onderdanen te redden en
10en geniet, zegt, als ik hem
-*- de marine heeft opgesteld, waren daarna, indien
riendelijk: „Ik praat niet
?'Jet u A?nv
mogelijk en zonder
er
650 zwemvesten aan boord".
s
de' t: u wat wil weten, moet u
extra-gevaar, de buitenlandse
zegt hij. „Als dat zo was,
„Kolder",
zijn.
Oe
waren die Duitsers toch niet verzo„Alleen maar terug
(Duitse) passagiers. En in oorWat Der Spiegel zegt,
? rliet « ne:
pen? Er waren gewoon geen redar
T(
"
is
>ch
er
sinds
twee
logstijd is er al gauw sprake van
3
bii
dingsmiddelen. Het is 'n zwarte bladd
her<i p;„,e marine wel iets veranzij in onze geschiedenis Het is ook extra-gevaar.
1964 toen de journalist
Veri?-,
te veel doodgezwegen. U weet, dat de
;iJk °ezig was met een do). ?enta [r
justitie in 1956 een onderzoek heeft
ft
het geval-Van Imh?
ingesteld? Het is in de doofpot ge°°r
de
Vine 8 teVARA-televisie,
zei de
gaan".
gen hem: „Wij weten
th e ts WiT
J
„Besefte u, dat die Duitsers ten do*U o*'J0 *' hebben geen enkel docu£t,'"s".
de
gedoemd waren", zeg ik.
ramp
,
de
met die DuitnBsdi N.,
heeft
de
marinevoorlich(Van onze verslaggever)
zegt hij. „Je ziet het ge„Nee",
(AP)
BRISBANE,
en een
10 febr.
Ik zal
rapport
opgesteld, geen baantje aanvaarden, zelfs ars dit
leÜarvoor
HILLS, 11 febr.
beuren.
Je
denkt:
we
komen
straks
BEVERLEY
De
aiWp». archiefstukken
en te- geschikt is. Ik heb er zo schoon genoeg
impresario Billy Rosé
Amerikaanse
zeker
nog
op
aan
boord
om
ze
te
hatoch \ ne hasis hebben gevormd van dat ik alleen maar weg wil," verop
is donderdag overleden
66-jarige
(W ho*f iri. !, waarin de affaire-Van klaarde
de Nederlandse immigrant len. Ik kon niet bevatten, dat ze die leeftijd in Montegn Bay op Jamaica.
p2Cu mem» rdt naverteld. De VARA- Frederik
mensen aan hun lot overlieten. Tot Hij stierf aan een longontsteking, toen
Willem Veelbehr, die donderW otl den ne ls overigens nooit uit- dag voor de zesde achtereenvolgende zonsondergang hebben we het schip hij voor herstel van een hartoperatie
fn,\ niet 't„7 .neer Rengelink vond dag geen vast voedsel gegeten heeft.
Jamaica was gegaan. Dit is in
ter> vaV? -_zlJn taak behoren, de Zijn vrouw Frieda beweert reeds 22 zien drijven. Het moet in de avond naar
Beverley Hills bekend gemaakt door
loS te r} $e Nederlanders in de dagen geen voedsel geproefd te heb- gezonken zijn".
zijn zwager, de filmscenarioschrijver
"~ onthullen.
„Toen we acht dagen na de ramp Alex Gottlieb.
ben. Nederlandse autoriteiten hebben
verklaard dat de hongerstaking op hen in Padang aan land gingen, kregen
Vijf jaar geleden trok Billy Rosé
noch op de Nederlandse kolonie in we zwijgplicht," zegt hij. „Kort daar- zich van Broadway terug. Hij was een
Brisbane indruk heeft gemaakt. Zij zijn op bombardeerden ze Fort de Koek. Ik van de beroemdste èn rijkste impresaEn
bereid Veelbehr aan werk te helpen zat in de schuilloopgraaf naast een rio's van Amerika. Rosé was miljoUl^e
d
ie
spreken,
wel wil
ï> is jnu n '
maar zij zeggen dat hij er niet op beandere Nederlander. Hij zei: weet je nair, hij bezat een reeks nachtclubs,
Adrianus van den hoeft te rekenen dat de terugtocht voor dat er een schuit met Duitsers met en hij maakte
de 7 (43) ,?es de
zich befaamd door de
ongeluksreis van hem, zijn vrouw en hun vijf kinderen man en muis is vergaan? Ik zeg: hoe organi?atie
<ka.V"* lr\,i ’__
grandioze watershows.
van
# meemaakte als sol- betaald zal worden.
weet je dat. Hij zegt: er zit een Duitser Rosé heeft ook talloze liedjes op zijn
IJt om» Van de Duitse gevangeDe autoriteiten maken zich zorgen in de wacht. Die heeft het verteld. Ik naam staan. De bekendste muzikale
o**0** hem in een Amster- over de gezondheidstoestand van
ging daar naar toe. Die Duitser was komedies die hij heeft geschreven, waH « zeSt: „Ik ben vrouw Veelbehr die zegt uitsluitendmeop Vehring."
ren „Carmen Jones", „Grazy Guilt'
l
C
°Pen t eïniB en die ziJn mond zwarte koffie, thee, vruchtensap en waHij zegt: „Dit moest allemaal wel en „Jumbo".
ge« stUk i„te , d°en. Er heeft al eens ter te leven.
Haarlems Dagblad De Nederlandse en Australische auto«W-!a,«. ïr«+ het
gekke is, dat ik daar
riteiten hebben verklaard dat Veelbehr
(Advertentie)
n »>ok P, heb gekre gen Toch verscheidene
baantjes
afgewezen
el
t,^j n mf»o„ wat mensen die het heeft. De Australische autoriteiten meaakt in leven zi->n"2eot
nen ook dat de wens van Veelbehr om
*»j
de
7„i)
-"on.l
w geen feiten verdraaid naar Nederland terug te keren met
„
"alien
1966, een buitengewoon jaar!
enkele instantie huiselijke omstandigheden
verband
" zegt hij. Jk wil ook houdt.
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jaar
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Over de Plautus-vertalingen merkte
de jury, waarin onder anderen prof. dr
S. Dresden, Bert Voeten en mr E.
Straat zitting hadden, op: „Een Plautus-vertaler, die niet louter plichtmatig
wil werken, maar er plezier in heeft
de vorm en vooral de geest van het
origineel te bewaren, moet beschikken
over een hele reeks vermogens".
Daaronder rekent de jury intieme
kennis van 't oud-Latijn {het bewaarde werk van Plautus bestaat uit twintig komedies, die voornamelijk werden
geschreven in de bewogen tijd van de
tweede Punische oorlog en de strijd
van Rome tegen Hannibal), gevoel
voor theater
van de vaudeville tot
bekwaamheid in het
de musical toe,

-

.

(Van pnze correspondent)
DEN HAAG
De minister van Cultuur heeft aan de kunstenaars J. Beze-

—

mer uit Rotterdam, J. Bieruma Oosting uit Amsterdam, Ch. Donker nit
Utrecht, P. Klaase uit Amsterdam, K.
Lob uit Amsterdam, T. van Os uit Rotterdam en J. M. Prange nit Boekei,

verleend om een schoolprent
te maken. De kunstenaar wordt vrijgeilaten in de keuze van zijn onderwerp.
De prenten zijn bestemd voor decoratieve versiering van klaslokalen of
andere schoolruimten. Er zijn al eerder
opdracht

opdrachten voor dergelijke schoolprenten verleend.

Veiling met muziek
bij fotograaf

Weer in gemeentehuis
ingebroken

—

WIJK BIJ DUURSTEDE, 11 febr.
In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in het gemeentehuis
van Wijk bij Duurstede. De
daders
klommen over een muur aan de achterzijde van het gebouw en verbraken een
raam.

Bureaus

werden

opgebroken,

gelden

ontvreemd.
De totale waarde van de buit is nog
niet vastgesteld. De schade is aanzienlijk.

Dit is de tweede inbraak binnen drie

jaar. De eerste keer werd ruim vierduizend gulden ontvreemd. De daders
daarvan zijn nooit aangehouden.

Spaanse sinaasappelen zijn met een paar uur in Neder»
land. Goed besluit: deze winter iedere dag een sinaasappel uit Spanje lekker en gezond de winter doorl

-

Kunstenaars maken
schoolprenten

ACTIE VAN BEDRIJFSCHAP

——

SPAANSE SINAASAPPELEN
SAPPIGER DAN OOIT

Ons bracht de zomer bar veel regen maar in Spanje
rijpen de sinaasappelen in de brandende zon. Plukvers, vol vitamine C krijgt u ze nu thuis. Want u weet:

romans, poëzie en essays te vertalen".
Onder zijn voornaamste werk zijn
vertalingen van werken van Teirlinck,
Jos Vanderloo, Mulisch, Bloem, Roland
Holst, Achterberg, Lodeizen, Andreus,
Campert en Wolkers. Een vertaling van
Wolkers, „Wegens sterfgeval gesloten"
is op het ogenblik in handen van Peter
Hall, een van de bekwaamste regisseurs die de Royal Shakespeare Company ooit heeft gekend.

Deurwaarder komt

heffingen halen
(Van onze verslaggever)

—

AMSTERDAM, 11 febr.
Door middel van een openbare veiling in de stu-

dio van

reclame-fotograaf

Louis van

Beurden heeft het bedrijfsschap voor
fotografie toch de heffingen kunnen
beuren die de fotograaf weigerde te
betalen. Kort voor twee uur donder-

De „muzikale begeleiding" van de
veiling bij de Amsterdamse fotograaf is voor sommigen oorverdovend.

een brief van het schap en schreef
toen dat bedrag over."

Universeel
„Ik ben wel voor een bedrijfsschap,
maar niet voor een bedreigschap,"

lichtte fotograaf Van Beurden zijn
weigering tot betalen toe. ,Jiet gebetrad deurwaarder Stadwongen lidmaatschap van het schap
studio van Van Beurden in
tegen de universele verklaring vari
is
twintigtal
Deltastraat,
colde
waar een
de rechten van de mens. Deze imlega-fotografen voor een alles behalve
pliceert de vrijheid van zich niet te
dramatische stemming zorgde.
verenigen," vindt de heer Van BeurDe heer Stapersma kwam spullen van
den.
Van Beurden onder de hamer brengen. Dit moest een bedrag van 510 Vier in Volendams kostuum gestoken
muzikanten zorgden na de openbare
gulden opbrengen: de contributie over
verkoop voor de vrolijke noot. Zij
twee jaar plus boetes die de fotobliezen de fotograaf weer moed in.
graaf niet had voldaan, zelfs niet na
Want hij zei: „Ik blijf weigeren te
enkele waarschuwingen.
betalen. Ik hoop dat het bedrijfsZes rotan stoelen werden het eerst geschap voor de fotografie wordt opgeveild. Dit bracht een bedrag van 240
heven. De SER heeft dit voorstel in
gulden op, betaald door de heer L,
Strik. Daarna ging een aluminium behandeling, zodat er wel stappen
ladder onder de hamer, die voor de in die richting te verwachten zijn.
heer F. Eymans 120 gulden waard En anders moet de deurwaarder
bleek te zijn. Een bureau werd geveild maar weer eens komen," zei de heer
Van Beurden.
voor 310 gulden. Er werd dus voor
een totaal bedrag van 670 gulden verkocht, waardoor de heer Van Beurden
Volgende
van deurwaarder Stapersma 160 gulDe Amsterdam* fotografen Ted Struik
den terug kreeg.
en Peter Rutizig zullen de volgende
Ruim twee jaar geleden betaalde mevrouw Van Beurden zonder voorslachtoffers Stijn. Op de heer Struik
kennis van haar man de contributie heeft het schap een vordering van
aan het bedrijfsschap voor fotografie.
500 gulden en op de heer Ruting een
„Een jammerlijk misverstand, want van 47,50 gulden. De beide fotograik ben er principieel tegen om aan
fen weigeren te betalen en zullen
het schap te betalen," zei de heer Van ook de deurwaarder over de vloer
Beurden. „Maar mijn vrouw vond tuskrijgen voor een openbare verkoop
sen andere te betalen rekeningen ook van goederen.
dagmiddag
persma de

