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Aanslagtijdens verkiezingscampagne TRANEN OM OKINAWA

GOUVERNEUR WALLACE NEERGESCHOTEN
-

(AP, UPI, NYT, Reuter)
Gouverneur George C. Wallace (52) van de Amerikaanse staat

LAUREL (Maryland), 16 mei

Alabama is bij een aanslag levensgevaarlijk gewond geraakt.
Wallace, een van ,de drie voornaamste Democratische kandidaten
voor het Amerikaanse presidentschap, werd getroffen door drie
pistoolkogels in borst, linkerarm en een been. Vier artsen hebben
hem in het Holy Cross-ziekenhuis van Silver Spring (Maryland)
geopereerd. Hun voornaamste zorg was dat een van de kogels oen
rugwervel had geraakt. Wallace zou aan één zijde verlamd zijn.
De dader van de aanslag, een blonde, door omstanders op twintig
tot dertig jaar geschatte man, is gearresteerd. Gisteravond laat werd
de toestand van Wallace „ernstig maar stabiel genoemd". Vandaag
worden er voorverkiezingen gehouden in Michigan en Maryland. In
deze laatste staat is Wallace favoriet.

Wallace had .iuist een verkiezingswinkelcentrum in
Laurel (ongeveer vijftig kilometer
ten noorden van Washington) beëindigd toen de aanslag plaats vond. Hij
stapte van het podium af om zich,
handenschuddend, naar zijn auto te
heg-even. Dat handen schudden was
iets dat Wallace tot nu toe nauwelijks had gedaan, maar zijn medewerkers hadden er voor deze gelegenheid op aangedrongen omdat zij
vreesden dal hij zich anders van zijn
mogelijke kiezers zou vervreemden.
lemand uit het publiek riep: „George, kom hier George, neem mijn
hand." Op dat moment klonken er
toespraak in een

vier schoten.

Een ooggetuige, Jack Ingram, die
ook trachtte Wallace de hand' te

schudden, zei dat de man die de
schoten afvuurde, ongeveer een meter van Wallace afstond. Hij riep:
„George, George", zei Ingram. „De
man drukte een pistool in zijn buik
en vuurde." Ingram zei ook dat, madat de man het eerste schot had afgevuurd, een aantal omstanders zich op

neur George Wallace van Alabama ligt in een bestelwagen nadat
■* ti>naeiis zijn campagne
voor het Amerikaanse presidentschap in Laurel
(Maryland) is neergeschoten.
/f\
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de man wierpen, waarop deze nog enkele schoten afvuurde. „De man werd
nogal flink toegetakeld," beweerde
Ingram.
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Meteoriet

slaatgat

in de maan

volgens Shell gezien worden als een
„orde van grootte".

Reden van de inkrimping is volgens Shell niet'alleen een economische terugslag, maar fundamentele
veranderingen bij de aardolie- en
chemische industrie, „waardoor bc-,
paalde accenten in de beleidsvoering
anders komen te liggen".
De vervroegde pensionering zal inhouden dat personeelsleden vanaf 50.
jaar — afhankelijk van het aantal
dienstjaren — mogelijk een vervroegd pensioen zullen krijgen aangeboden. Bij de Shell wordt bij 60
jaar normaal gepensioneerd.

Niet

verontrust
De ondernemingsraden en de industriële werknemersorganisaties zijn
maandag ingelicht. De heer S. Oosterhuis, bestuurder van de Industriebond NVV, zei dat de vakbonden niet
verontrust zijn over de financiële
ontwikkeling' 'bij de Shell. Wij verwachten dat de werkelijke ontslagen
minimaal zullen zijn. Voor een goede
afvloeiingsregeling zijn wij bij een
bedrijf als Shell niet bang.
De heer Oosterhuis zei dat de directie van Shell een volledig overzicht had gegeven van de financiële
situatie bij Shell. Andere bezuinigingsmaatregelen dan de personeelinkrimping waren door de directie
niet genoemd. Op 1 juni wordt het
gesprek over de financiële regeling
begonnen.

In de circulaire die maandagmiddag aan het personeel is uitgereikt,
wordt de verwachting uitgesproken,
dat bij Shell Tankers de komende jaren geen sprake zal
van een aanmerkelijke vermindering van het
aantal arbeidsplaatsen in vei-band
met de vlootuitbreiding. Bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij zullen ook geen ontslagen vallen. Er
wordt zelfs een beperkte toename in
het personeelsbestand verwacht in
verband met de operationele uitbreiding van de aardolieproduktie.

Raffinaderij

' °nzin, over n week
ls *'e

weer heel!..."

Bij de raffinaderij van Shell zullen
300 mensen moeten afvloeien, bij het
centraal kantoor in Den Haag 215, bij
Shell Nederland en het computercentrum komen 40 arbeidsplaatsen over
en bij de verkoopmaatschappij zal de
personeelsvermindering nog eens 60
arbeidsplaatsen bedragen.
Aan het personeel van de researchlaboratoriums is meegedeeld, dat er
een studie wordt gemaakt over de research in Europa. Resultaten van
deze studie zullen in juni dit jaar beschikbaar zijn. Bij de bedrijven van
Shell in Nederland werken in totaal
18.400 mannen en vrouwen.
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vrouw Fred Knapp, beweerde dat er
wel zes schoten waren geweest: „Een
blanke man liep snel naar de gouverneur toe en vuurde zes schoten af in
zijn buik met een klein pistool."

Bloed
Valerie Hines, verslaggeefster van
Top-TV Washington, zei dat ze ongeveer vijf meter van Wallace al' had
gestaan toen de schoten vielen. Ze
stond op het punt in een auto te stappen. Valerie hoorde vier schoten „als
knalden er rotjes". Ze zei dat er
bloed op de grond lag en dat er bloed
zat op het gele vest dat hij droeg. „Er
zat ook bloed op de kleding van me-

vrouw Wallace, maar dat was omdat
ze zich over hem heen had gebogen.
Ze huilde."

Zie verder pag. 5, kol. 6 en 7

Vrouw rechter
gewond bij
bomaanslag

De Japanse premier Eisakoe
Sato kon zijn tranen niet bc*
dwingen, toen gisteren tijdens
een plechtigheid in Tokio het
Japanse eiland Okinavoa aan
Japan werd teruggegeven. De
teruggave van het eiland is
een van de belangrijkste doelen van de zevenjarige loopbaan van Sato geweest, die
dit jaar zal aftreden. Naast
hem staat de minister van
buitenlandse zaken Takeo
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Bij
KARLSRUHE, 16 mei (AP)
een bomaanslag is de echtgenote van
een rechter van het Westduitse hooggerechtshof ernstig gewond en haar
auto geheel verwoest, aldus heeft de
politie van Karlsruhe maandag bekend gemaakt. De rechter, Wolfgang
Buddenberg stelt een onderzoek in
naar de zogenoemde Baader-Meinhof
bende, een organisatie van linkse terroristen.
Mevrouw Buddenberg is met ernstig letsel aan haar benen in een ziekenhuis opgenomen. Nadat zij voor
haar woning in Karlsruhe maandag
in haar auto was gestapt en wilde
wegrijden ontplofte een bom die aan
de auto was vastgemaakt, aldus de
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Verleden week zijn in West-Duitsland een aantal bomaanslagen gepleegd waarbij in Frankfurt een kolonel van het Amerikaanse leger
werd gedood en verschillende personen gewond. In München en Augsburg werden politiebureaus bescha-

ook in andara

voor proefrit en/of folder.
Importrice
en dealer voor Den Haag:
AUTO PALACE DE BINCKHORST N.V.
Binckhorstlaan 312-322

125.150.-

a-lltlr

mmmm ah
oiwarwai*riyn
mÈ

bokmon/chop

Kt MM

228.-

____^^^^^i^r_______r^^l^__^\H

261.-

-

cyp
"s#>
-

-

franko

uitvoaringen

van eybergen
tel.-.

01790-3833

postbus 23-zoetermeer

digd.

PLOTSELING NAAR CHILI

Mansholt wil UNCTAD
proberen te redden
missie niet gelukkig is met het vervan de conferentie in Santiago.
Vóór de conferentie slaagde zij er al
niet in de ministerraad geheel voor
haar ideeën te winnen. Mansholt zal
vermoedelijk proberen de Euromarktlanden die tot nu toe weinig
toeschietelijk gebleken zijn tot een
(Van onze correspondent)
royalere houding te bewegen. Bovendien wil hij persoonlijk nagaan wat
BRUSSEL, 16 mei.
De voorzitter de Commissie na de conferentie kan
van de Europese Commissie, dr doen ter uitvoering van de resoluties
Mansholt, gaat vandaag weer naar die in Santiago zullen worden aangeSantiago de Chili. Hij is van plan er nomen.
tot het einde van de week te blijven
om te kijken of hij alsnog iets kan
Maatregelen
bijdragen tot een positief resultaat
Mansholt heeft er bij de leden van
van de UNCTAD-conferentie.
op aangedrongen de
Hij maakte zijn besluit om weer de Euromarkt
arme landen te helpen door hen
pagina 2 naar Zuid-Amerika te gaan maandagsteun te verlenen voor speciale trekpagina 3 ochtend bekend. Het kwam zó onkingsrechten op het Internationaal
pagina 4 verwacht dat er enkele afspraken, Monetair Fonds; door grotere finanpagina 5 die voor deze week op zijn agenda ciële steun; door internationale akpagina 9 stonden, voor afgezegd moesten wor- koorden over de handel in goederen,
pagina 17 den.
speciaal voor tropische produkten als
koffie
an cacao; door deelneming van
Het was bekend dat de EG-Comde arme landen aan de internationale
handelsbesprekingen die volgend
jaar zullen worden gevoerd tussen de
(ADVERTENTIE)
Verenigde Staten, Japan en de Europese Gemeenschap.
Op zijn eerste reis naar Santiago
heeft Manaholt maar weinig kunnen
aanbieden omdat de leden van de EG
het niet eens konden worden over
een uitgebreid mandaat. Er zal voor
het einde van de conferentie, op 19
mei, geen nieuwe vergadering worden belegd, maar Mansholt is van
mening dat door een nieuw bezoek
iets kan worden' bereikt

Aandrang op hulp
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ERRYLEE LEWIS, 36-JARIG ROCK & ROLL FENOMEEN
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ge voldoening. Kijk, vanaf mijn tiende jaar is het altijd mijn bedoeling
geweest om in een zaal piano te
spelen en erbij te zingen, platen te
maken die goed verkopen enzovoorts.
Dat doe ik nu. Er zijn wel mensen
die zegen: verveelt het je niet alltijd
maar oude toppers van stal te halen.
Dan zeg ik altijd:: waarom? Mijn
fans willen ze toöh nog altijd horen
en zolang zij er plezier in hebben,
heb ik dat uiteraard ook. Ik verkoop
trouwens thans meer platen dan
ooit to mijn leven. Ik ga met zingen
door totdat God me bij zich roept."
Bent u religieus?
Lewis: „Ik hou van God. Maar als
je christen wilt zijn, God wil dienen
in je leven, dan moet je sterk zijn en
als je sterk genoeg bent, moet je het

Doet u het?
Lewis: „Well, ik ben geen hypocriet. Ik ben wie ik ben en ik weet
dat ik vaak fouten maak. Ik leef bepaald niet helemaal zoals het hoort,
dat weten jullie toch wel hè. En tja,
als je fouten maakt dan kurt je ook
niet tegelijk een goed mens zijn. IJken trouwens geen enkele rock en
roll-musicus, die waarlijk een goed
mens is. Ik ken wel een aantal mensen
dat geheel volgens de regels leeft.
Ik heb een aantal neven. Ze zijn predikant in verschillende kerken. Ze
leiden een goed en rein leven. Met
hij is nu predieen van die neven
kant to de Church of God
heb ik
samen nog piano gespeeld."

'htt[P 29 september 1935 in
fwL ay > Louisiana. Hij be(

jongens”

doen."

oiniS

Jerry Lee Lewis: Ik ga met zingen door totdat God me bij zich roept.
bad, of Ihet feit dat Lewis oonspronkeliijik wan Nederlandse afkoimist zegt
te zijin, of zijn uite-imate rustige tampo ivan drinken nJeze imiddag (in iets
meer dan een uur drinkt Ihij sleohts

door
Ruud Gortzak
twee Bloody Miary's), hij blijft de
vniendelijiklheid izelve. Hij gaat zelfs
zo op in het gesprek, diat (hij vergeet
zo 'nu en dan aan de dimiposanite sigaar

te treJkk'en waardoor deze laintgizaaim
dooft.

Teddyboys
Toch begon het in eerste instantie
nogal stroef. Lewis speelde alsof ihij
een aantal ivragen miet begreep en
barstte pas Hos 'toen hem, imet het
wijzen op enkele ivan zijn fans, gevraagd werd of Ihij ivan .mening is dat
een groot deel ivan izijn puibliefc uit
Teddyboys bestaat.

litaire Spectator attent gemaakt door
D. Stevens, kapitein voor Speciale
Diensten der Artillerie.
In de periodieke uitgave van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening
van de Krijgswetenschap begint kapitein Stevens zijn instructieve betoog alsvolgt: „Na de ontploffingen
bij de aardgasstations in Ommen en
Ravestein kwam. de „Rode Jeugd"
weer in het nieuws, nadat men er
ook al kennis mee had gemaakt door
acties tegen onder anderen de Eindhovense politie. In een briefkaart aan
de Nederlandse Gasunie werd gevoetbalclub Bastia zegd, dat de „Bode Jeugd" de saboin 'de finale tage zou hebben uitgevoerd. Inmid'% A% j,;,binnenkort
uit te- dels zijn ook enkele controlehelifcopVVso aaseHetvoetbalbeker
feit, dat Bastia op ters van de Nederlandse Gasunie
C*r
,Jii j^nder"B kans maakt tegen lijstneergestort".
Snn, Mar seille, doet niets af De militaire auteur herinnert dan
r 2itt ousiaste plannen van Bas- aan de beloningen voor bruikbare in$?«i
"j»,°Utv_v?r
Lorenzi voor een waar- lichtingen over de daders van de
staat s,st van de bekerbrandstichtingen in de legerplaats
\h
feun*H h_,al dat de door Bastia ge- Oirsehot en onthult, dat door de
vanaf Parijs
de fi- schade een militair onderdeel een
% *0r ergespeeld
in het nieuwe aantal maanden niet volledig inzet;"'%■ d7
t>
omgekeerde baar is geweest. De kapitein gaat
ft.! 11-d* WelnSees2al—in
volgen, die de navoort: „Inmiddels heeft een van de
Corsica, Napoleon tafeken van de Palestijnse opstande>'Hkanc va njaar
gelede
lingenbeweging de aanslagen op de
v
ba was ontsnapt.f *»**" aardgasstations eveneens voor zich
r TJ°° zaï
door gedachten aan opgeëist. Dit behoeft niet uit te sluimen
de beker vervolgens ten, dat hieraan ook bijvoorbeeld de
'üp
iNr
Bastia overbrengen, Rode Jeugd, de 4e Internationale of
\. erj. naar delirium
zien meester de Nederlandse Zwarte Panters hebkaalte- van duizenden
Corsica- ben meegewerkt. Volgens de gege■%i
heï
'V? SiJJ,l zien, van de 55-jarige vens van het Amerikaans „National
die tot nu toe ieder Bomb Data Center" in Gaithersburg
banden overging, maar werd ook in de Verenigde Staten in
o%f°i"
l3d in Corsica zal blijven. verschillende gevallen het dader'M.
al laten weten, schap van bomaanslagen opgeëist
Nsi'J ld zi heeft
een- imitatie-beker in door twee, soms drie organisaties. Er
%y°e tWr
afstaan aan de Fran- werden in dat land tussen januari
nd dan h et originele 1971 en januari 1972 rond 2000 bomhan'„ als Qit eenmaal in Corsi- aanslagen gepleegd. De hoofddoe>.
is gekomen,
len waren op de eerste plaats comA
merciële instellingen en fabrieken,
% Cqj... Verder met die beker op voorts woningen, hotels, onderwijsin.Vjj'et >,„? moet gebeuren, staat stellingen, politiebureaus en openbaen aal vast. Volgens som- re gebouwen", zo weet D. Stevens.
h *.U r ?
«i de bergen bij Bastia De kapitein voor Speciale Diensten
3ei?assen1
Uetk v* door herders bewaakt der Artillerie kent zijn zaken. Dat
gebouwd, valt af te leiden uit zijn beschrijving
i%hnßel„rimsnnen worden
Sd
naar de beker kunnen van de Rode Jeugd, haar ontstaan en
n voeden er meer voor doelstellingen. De archieven van de
t Wbefeer
__° een zuü van graniet militaire inlichtingendiensten zullen
*>Ui!
le dian met het geboor- er wel voor open zijn gegaan. Hij
?a! van ■_?
NaP°leon in de hoofdstad noteert onder meer: „De meer terrovan Bastia, ristische tendensen van de 19e-eeuwN|■< het
Van hii drukst bezochte monu- se Russische revolutionair M. Bakoeand zal word en.
riin worden voortgezet door b.v. afv e aa rdigste oplossing is delingen in Eindhoven en in het
rs Jel om de beker in een noorden des lands. De terroristische
>
lazen bol te Pl aatsen, groepen eisen nu de ontwrichting
'«L§,
ra
.'s
ftaehT
Inoet worden op zee van ons bedrijfsleven door sabotage■>.
>
* S ihehtstralen
zou uitzen- daden en zij hopen hiermee tevens
Vk
de ontevredenen op te wekken tot
etï
grotere acties. Uit de as van onze
1
de Corsicaanse bekereconomie
zal dan het Rode NederQ °a_ai ,n met een wat veront'h' iïi«°«t ach gelezen
land herrijzen, zo schreef men na de
in Marseille. bomaanslagen
\ e.
in Ommen en Ravendat zon
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Wat vindt u van al die versdhillende kerken in <de Verenigde Staten?
Lewis: „Er zijn wel verschillende
kerken, maar de mensen geloven allemaal op dezelfde manier in God.
Het doet er ook niet toe of je de
Methodist of de Presbyterian Church
of welke kerk dan ook bezoekt, als je
God maar dient, dan is het '?',''
goed. Je hebt God te dienen en lief
te hebben en de duivel te haten. Een
rook-musicus kan er hard zijn best
voor doen met een eerlijk hart, maar
hij kan het nimmer goed doen op de
manier waarop God dat bedoelt. Een
politicus kan dat trouwens ook niet".
U begint over politiek. We hebben
gehoord dat u een fervent aanhanger
van George Wattace bent.
Lewis: ,„Exact. Ik vind George
Wallace een van de fatsoenlijkste politici die ik ken. Hij is naar mijn mening precies de man die de Verenigde
Staten nodig heeft. Ik ken hem al jaren. Hij heeft in Aliabaima als gouverneur geweldig werk verricht. Ik
Sta achter hem voor de volle honderd
procent en dat zal ik altijd blijven
doen. Het is mogelijk dat ik daarmee
fout zit, o.k. dan zit ik fout".

Leiwiiis: „Mijn publiek bestaat uit
dieven, .riioo-denaaris, misdadigers.
Halhalhalhalbiaihaiha. Nee, da's maar een
grap. ledereen is een fan ivan _ne.
Goede imenisen allemaal. Mijn fans
zijn toffe jongen.. Ze zijn goed ivoor
mie geweest. Ze hébben door de jaren
mijm platen igékoaht en ik rvind Ihet
prettig oim voor ze bezig te .zijn. IQ.
hou er ook van mensen aangenaam
bezig te houden. Ik ben een entertainer, begrijp je"
„Ik werk hard en reis kilometers
van ihuiiis, omdat ik weet dat ik mijn
fans daanmee een genoegen doe. Ik
doe ook alliles waarvan ik verwacht
dat mmm puibliek het horen wil, .rock
en irolï, counitiry en western, Ibüues,
gospel. Het is ook goede imiuiziek,
want het geeft de mensen het gevoel
dat ze ileiven. Het is imniiziefc met een
elektriserend vermogen en het hangt
alleen ivain de la.tiest af of Ihij die
elektrische vonk op het publiek over
Er kan verschil van mening over
kan brengen. Mij luikt ihet nogal. Ails
het me niet lulkte was ik geen goede hem zijn. Denk maar aan zijn behandeling van het ra-senprobleem.
entertainer."
Lewis: „Er is geen rassenprobleem
in Alabama. In het geheel niet. Er
zijn in Alabama negersheriffs, negerburgemeesters. Bij de verkiezingen
Het gevoel dat te zijn doet u nogkreeg Wallace 90 pet van de negeral goed?
stemmen. Weet je dat? Nou, zoek het
Lewis: „Het geeft me een geweldimaar na. Je kunt hem een rechtse

Rechtse rakker

God

rakker vinden en mij er bij, maar dat
feit ligt er toch."
Ik wilde het eigenlijk nog even
over de herpersingen hebben van
oude SUN-successen, die thans weer
op de markt zijn.
Lewis: „Ik heb er geen buitengewone bewondering voor, omdat ik
geloof dat ze nogal slecht zijn. Trouwens ik vind het helemaal niet fraai
zoals Sam Phillips zijn zaakjes heeft
geleid. Ik heb een stel goede platen
voor het SUN-label gemaakt. Ik ben
er nimmer voor betaald. Ik wil de
boys van Philips Meroury waar ik nu
voor werk ook wel waairec-iuwen: zie
moeten mij betalen."
ü draagt nu een baard. Waarom?
Lewis: „Omdat ik in september in
een film ga optreden waarvoor ik een
baard nodig heb."
Wat voor soort film?
Lewis: „Zo maar, een film."
Is er enig verschil tussen het publiek dat u vroeger had en dat van
nu?

.

°

%a hsL

'

hl an iil

"

voor

N

k.ü.i

ViSr
ty■

h
N

,

'

- -.
i

Vk'W!.
%ffi 0£
J'soh»

&iahai

NI?

i

-

'
„Vijanden”
nd^

©UAPAN

Amsterdam:Leidsestraat 17
Rotterdam: Calamlstraat 66

zorgt

Aan dezelfde vleugel, die zaterdagnacht in het Concertgebouw te Amsterdam door het rockfenomeen Jerry Lee Lewis was afgebeuld, zat zondagavond weer Joni Mitchell. die zo
ongeveer zijn tegenpool is; en dat allemaal toch nog onder dezelfde ruime dekmantel: popmuziek.
De Canadese Joni Mitchell is van
oorsprong folk-zangeres, maar diverse van haar songs werden grote hits.
Zo bijv. Both Sides Now (hier te
lande in de versie van onze eigen Euson), en Woodstock werd zelfs tweemaal een hit, in de versie van Cirosby, Stills & Nash en in die van Matthews Southern Comfort.
Joni Mitchells optreden droeg nog
wel het stempel van de folk (dit in
tegenstelling tot haar platen)
ze
begeleidde zichzelf op akoestische gitaar
maar haar werk is dat tame-

dat dat overigens ook maar enigszins
storend was, in tegendeel. Met ook
instrumentaal zeer spaarzame middelen bereikte ze een resultaat dat, hoe
meer ze in haar optreden groeide,
steeds imponerender werd.
Het hoogtepunt was voor mij haar
eigen vertolking van Both Sides
Now, songtechnisch waarschijnlijk
haar gaafste produkt. Behalve op gitaar begeleidde ze zichzelf op piano
en op du'lcimer. Erg leuk was met dat
laatste instrument All I Want. Haar
teksten zijn meestal uitstekend,
d.w.z. ze handelen op een bijna alledaagse wijze (niet overdreven poëtisch dus, zoals bij folk-zangers zo
vaak voorkomt) over dingen die zich
om haar heen afspelen. Hoogtepunten
hierin waren Carey en For Free, dat
over haar twijfels t.a.v. commerciële
optredens gaat. Van- de songs die, altijd zeer ingehouden, over privé
lijk beperkte genre allang
ontgroeid. Onder met haar vergelijkbare emoties handelen (meestel waren die
vakzusters, die ze m.i. verre overvoorzien van piano-begeleiding) watreft, als Judy Collins en Joan Baez, ren o.m. Blue, This Flight Tonight en
neemt ze een zeer speciale plaats in. A Case Of You voortreffelijk. Joni
Haar werk is sterk autobiografisch. Mitchell eigen vertolking van WoodZe heeft een zachte, gemoduleerde stock verschilde bijna onherkenbaar
stem die vol overgave kan uitschie- van de hitversies, voornamelijk door
haar zeer opmerkelijke frasering van
ten naar een behoorlijk volume Ondanks dit laatste droeg haar optreden dit lied.
ELLY DE WAARD
een nogal introvert karakter, zonder

—
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glas voor onderweg kan worden gezorgd", zo schrijven de religieuze
voettocht-organisatoren.
Op tweede pinksterdag wordt de
voettocht afgesloten met een „volksvergadering, waarop een sobere eucharistisdhe wegzending volgt".
Deelname aan de üranciskaanse voettocht kost ,J 37,50 in gepast geld",
terwijl men voorts nog „wat geld nodig heeft voor de frissige dranken die
's avonds in de grote zaal te krijgen
zijn". Ook „leken" mogen deelnemen.
Opgaven bij „zuster Trix, TolSteegsimgel 5 bis, in Utrecht".

Winkelpersoneel
TAE werkende

jongeren in Breda
ontevreden over de
in hun stad wordt
omgesprongen met het winkelpersoneel.
Daarom schreven zij een Open Brief
aan de VW in Breda, die zo begint:
„Het is een goede zaak dat u als
wegwijzer voor vreemdelingen, toeristen attent maakt op allerlei bezezienwaardigheden van Breda en de
Baronie. Graag willen wij verzoeken
om in uw rondwandeling het winkelpersoneel van Breda als bezienswaardigheid op te nemen. Dit omdat
het Bredase winkelpersoneel een speciale positie inneemt en zeker het bezichtigen waard is".
Betoogd wordt dan, dat op 1 mei bijvoorbeeld alle Nederlanders, Belgen
en Duitsers vrij waren, alle winkels
waren gesloten, maar dat in Breda
een kleine groep mensen besliste over
een grote groep mensen: het winkelpersoneel moest werken. Daarbij komen nog de plannen om een koopavond in te stellen. „Hier en daar,"
zeggen de werkende jongeren in hun
open brief, „wordt gespeeld met het
winkelpersoneel en deze speeltuin
willen wij de toeristen graag laten
zien. In uw onschrijving kunt u opnemen, dat het winkelpersoneel is te
bezichtigen van 9 tot 6 uur en desgewenst later (....). Als u ons verzoek
overneemt, zult u zien dat Breda
parkeergelegenheid te kort zal komen
om de invasie te verwerken, hotels
zullen uit de gron dgestampt moeten
worden en in het Turfischip zullen
feestavonden voor de winkeltoeristen
georganiseerd moeten worden."

■*-' zijn nogal
manier waarop

Rechts: Morandi. Links: de werkelijkheid van Morandi zoals Ger van Elk ze ziet. Zie ook: WERKELIJKHEID

Marxistisch Leninistische Partij Nederland (MLPN)".

Kijk, zei Van Elk, wat je nou op de
schilderijtjes en de etsen van Morandi ziet, dat is miaar een stukje van de
werkelijkheid van Morandi, een deel
van de potjes, vaasjes enzovoort. De
rest van die vaasjes en potjes enzovoort moet daar om de arbeidende
kunstenaar heen hebben gestaan.
kunstenaar
Ger
Amsterdamse
Hij bouwde toen thuis enkele stillevan Elk, die achter zijn naam in vens met dezelfde soort attributen op
het telefoonboek nog altijd beeldhouen fotografeerde die.
wer heeft staan, maar die de laatste Een van die foto's plus een foto van
jaren bezig is met veel algemenere
een Morandi uit de collectie van mezaken, verspreidt op het ogenblik vrouw
Van Dam-van Isselt publibehulp
met
van Bulltetin nummer 55 ceerde hij in bulletin
55.
van galerie Art & Project een kunstwerk in foto's, geïnspireerd op 'het
werk van de Italiaan G. Morandi.
De titel luidt: About the reality of G.
Morandi, oftewel: over de werkelijkheid van G. Morandi.
dagen komt daar mog iets
Een maand of drie geleden was in
bij: een parafrase op een schildehet prentenkabinet van het Amster■*-'
damse Stedelijk Museum een vrij rij, dat de Fransman Bonnard in 1917
maakte, een bootje, dat de haven uitexpositie van etsen van Morani ingericht. Deze Italiaan deed zijn vaart. Van Elk fotografeerde de
leven lang eigenlijk weinig anders voorkant en de achterkant van het
dan potjes, schaaltjes, kandelaars, schilderij. Het zal aldus in galerie
Art & Project worden opgehangen:
vaasjes en allerlei schildersbenodigdheden in een steeds weer andere op- aan de muur komt een spiegel en
schuin daarvoor de foto van het
stelling zetten en deze dan schildeschilderij, zodat je in de spiegel de
ren, tekenen of etsen.
voorkant ziet, maar tegelijkertijd ook
De tentoonstelling is door de recensenten zeer geprezen. Morandi kent de achterkant.
zijn vak en weet een sfeertje van lets dergelijks deed Van Elk in jagrote verstildheid op te roepen.
nuari in dezelfde gelarie met het
Daar denkt Van Elk het zijne van. schilderij Vm den Fisch (een tafel
Hij zag een tijdje geleden een serie met een bord, waarop een te consufoto's van het atelier van Morandi meren vis), door zelf een vis te vervan de Stichting Morandi op het orberen en daar in steeds vorderenKunsthistorisch Instituut in Leiden. de staat van afgeklovenheid kleurenDaar stonden dan de vaasjes, potjes, dia's van te maken. De laatste dia
kandelaartjes en busjes.
vertoonde het eetbord met een kale

Werkelijkheid I
DE

Werkelijkheid II
"TJEZER

frote

graat. Deze acht fasen van vis-consumptie projecteerde Van Elk op een

tafeltje met een wit kleed dat in de
galerie stond.
Klee, Morandi, Bonnard zijn kunstenaars, waar Van Elk nogal ambivalent tegenover staat. Vandaar deze
lichtelijk persiflerende benadering.
Het zijn schilders, die ontzettend beroemd zijn, kapitale grootheden in de
kunstgeschiedenis, waar je niet omheen kunt. Maar vind je het nou ook
mooi, wat zij maken?

Voettocht
TN het komende pinkesterweekeinde
zullen ruim 300 paters, broeders
en zusters franciskanen (gemiddelde
leeftijd: 35 jaar) in Denekamp en
omgeving deelnemen aan de derde
Franciskaanse Voettocht. Geen gewone voettocht, zoals zuster Magdalena
Bekkers in het blad van de franciskaanse beweging schrijft, maar „een
samenkomen van franciskaanse reli-

"*"

gieuzen op weg".

Daarom worden de eerwaarde deelnemers en deelneemsters opgeroepen
om behalve „nachtkleding, toiletgerei, bord, mok en muziekinstrumenten" ook „het nieuwe testament en
de geschriften van sint frans" mee te
brengen. Er zal niet alleen gelopen
maar ook liturgie gevierd worden.
„Eucharistie kan eventueel op initiatief van de loopgroep zelf onderweg worden gevierd. Getracht zal
worden de aanwezige priesters (ZO
MOGELIJK) over de groepen te verdelen. Voor brood en wijn en een

AIR LINES

the worldwide airiine of Japan

boeiende avond

—

'

JapanAirLines is vliegensvluggegroeid,Een vooruitgang,
waar we gepast trots op Zijn.Maar eerlijk gezegd zijn we trotser op de
oorzaken achter de expansie.Die zijn gelegen in de service.
Of liever gezegd: in degenedieonze service zo voortreffelijkgestalte geeft
De JAL stewardess. Japanse meisjeszijn gewoon geborengastvrouwen.
Zijn zeer zorgzaam voor u.En bezitten de verheveneigenschap
dat deze attentie hen evenzeer voldoening schenkt als u.
Dat is eenvan depijlers, waarop het suksesen de groeivan JALis gebouwd.
En dat die groei goed is, vormt, dachten wij, hetbeste bewijs voor
onze service.

Joni Mitchell

Coupe
-!?*

Integendeel:

Lewis: „Het pulbliek van thans
lijkt ontzettend veel op het publiek uit de vijftiger jaren. Het
zijn mensen die zich nauw bij
mijn muziek betrokken voelen en
ervan houden. Ze houden er net
zoveel van als ik en het geeft me
een veilig gevoel als ik ze in de
zaal rondom me weet. Om dat te
ervaren ben ik hier."

in

dag

JAL schoot in
zes jaarvan nummer 14
naar nummer 6 op de
lATA wereldranglijst.
Zon sukses komt niet
uit de lucht vallen.

Op de thee
bewoner aan het uiteinde van
een iblok
eznjm invalide moe-der' op
de Uhee. Dit verplicht hem tot
L

mjoodt

devolgende operaties:
1. naar garage orm met de auto
moeder te halen: 500 meter;
2. moeder gehaald in rolstoel naar
woning: 500 meter;
3. rolstoel terugbrengen naar garage:
500 meter;
4. teruglopen: 500 meter j
5. Üheediriiniken; rolstoel terughalen
500 imeter;

Duizenden vissen

omgekomen
door vergiftiging
—

(Van onze correspondent)
TERNEUZEN, 16 mei
In de
Spuise Kreek bij Terneuzen zijn duizenden vissen, waaronder vooraen,
brasems en paling, door ammoniak
vergiftiging gedood. De ammoniakvergiftiging is afkomstig van de Nederlandse
Maatschappij
Stikstof
(NSM) te Sluiskil. In een pijpleiding
van dit stiksto-bindingsbedrijf, die
was aangesloten op de industriële
Zeeuwhoofd-Lrva-water.leiding
Vlaanderen en die uitmondt in de
Schelde, is onder een sloot een breuk
ontstaan, waardoor bet afvalwater,
vermengd met ammoniak, via deze
sloot in de Spuise Kreek terechtkwam.
Op hetoe_va_rtedag ontdekte men
enkele dode vissen. Maar in het afgelopen weekeinde bleek de sterfte zo
op te zijn gelopen dat de gemeente
Terneuzen de lozing moest laten staken. De gedupeendani zijn de waterbeheerder De Axelerambacht en de

-

hengelsportvereniging ONI.

De directie ivan de NSM heeft toeden. De voorzitter van ONI eist echter geen geld maar vis. Een Mem
aantal vissen kon ontsnappen maar de
Otheense Kreek. Door de sluizen ivan
de afvalwaterleiding 20 oe-itkneter
naar .beneden te draaien kan het vervuilde water sneller wegstromen.
gezegd de sdhade te zu-llesn vergoe-

REDAKTIE:
henk huurdeman
BIJDRAGEN:
bob groen (parijs)
martin ruyter

6. met -O-stoel
ter;

maar woning; 500 me-

7. moeder

naair auto brengen: 500
meter;
8. moeder wegfarengen: teruglopen
500 mieter.
Totaal 4 kilometer, looptijd 40 mi-

nuten.

Deze berekening staat in een rapport ivan Mauirits Klaren en Marco
van Suahteden. Inderdaad, het gaat
over de Bdjlimenmeer. Het Is een potot verbetering van de woonconities in dit veelbesproken Amsterdamse stadsdeel
Na het bovengenoemde voorbeeld
van ongemak ibuj een simpele dheavisite concluderen de samenstellers dan
ook: „Het zatl duiideliijk zijn dat deze
beklageniswaarrdige bewoner mat _u'jm
auto desnoods door de stfnutiken de
lift zal proberen te bereiken."

fing

Opmerkelijk
moet maar eens krachtig worden opgetredentegen dat langharig tuig en die studenten. Dat voßc

T?R

-Lj

van tegenwoordig, die bende, dat is
toch igeen doen meer."
Deze onverhulde uitspraken komen
van de Nijmeegse tandarts dr Roosen. In de nacht van donderdag op
vrijdag wend zijn emaille naambord
uit de tuin ivan zijn woning aan het
Keizer Karelplein gestolen. Dr Roosen is daar zo boos over dat hij 300
(driehonderd) gulden zal betalen aan
degene die hem de dader aan kan
wijzen.

„Jazeker, dat bedrag heb ik over
voor die tip. De politie kan tegen die
bende bijna niet optreden. Maar nu
auillen ize zeggen: dokter Roosen pakt
het goed aan. En roken maar dat ik
de dader gereahtelijk laat iverivoigen.
Dat is toch geen doen meer, die bende die maar bloembakken omgooit en
naamborden steelt. Het is trouwens
dom ivan me. Ik ihooirde de hond blaffei\ maar ik dacht dat het een patiënt mm zijn. Ik ben nog gaan kijken, maai" toen was er niemand
meer. Had ik ze gezien dan had ik
mijn irevo-ver gepakt en er op geS-hoten. Dat tuig dat doet maar en
zon nieuw bord kost me bovendien
zeker veertig gulden."
Uit: De Gelderlaade.
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