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Massaal protest
tegen Chileense
dictatuur

onder de keizerskroon

i

i

N.Z.

AMSTERDAM, 17 sept. — Tussen de tien- en vijftien
duizend mensen demonstreerden zaterdagmiddag in Am
sterdam tegen het neersabelen in Chili van het socialis
tische experiment. De massa liep van het Kwakersplein in
oud-west naar het Beursplein in het centrum, waar de
minister van ontwikkelingssamenwerking J. Pronk (PvdA)
en het CPN-Tweede-Kamerlid Marcus Bakker het woord
voerden.
Door een onzer redacteuren

Minister Pronk herinnerde er
aan, dat de de dood ingedreven
Allende in Chili een grote land
hervorming en een radicaal an
dere inkomensverdeling op gang
heeft gebracht en begonnen was
met het aanpakken van de gro
te binnen- en buitenlandse on
dernemingen. Hij deed dat, aldus
de heer Pronk, niet met geweld,
maar via de democratie, die hij
een nieuwe inhoud probeerde te
geven.
Zich verontschuldigend voor de
misschien wat versleten termen,
zei de minister, dat tijdens het
sluitstuk van de strijd in Chili
de „kapitalistische, imperialisti
sche buitenlandse ondernemingen
met gewelddadige, fascistische
middelen" tegen de socialisten
zijn opgetreden. En: „De strijd
lijkt door de vijanden gewonnen,
maar dat kan en mag niet. Het
model Chili moet blijven be
staan. Als dat niet gebeurt is
het een slag voor de gehele we
reldsamenleving. De militaire
junta heeft van ons geen steun
te verwachten. Wij zijn solidair
met het Chileense volk."
Ook de heer Bakker sprak over
„door
Washington
betaalde
moordenaars", die naar hun vas
te wapen grepen, toen het de af
gelopen drie jaar in Chili niet
Het
Amsterdams
•Voor
Het
Amsterdams gesprekscentrum
zal de heer Frans
van Caem op 21 september in
Huize Socrates, Douwes Dek
kerstraat 13. een inleiding hou
den over "Russische schrijvers
in ballingschap". Aanvang 8.15
uur; toegang vrij.

Voor

• Op donderdag 20 septem
ber spreekt dr. W. Drees, frac
tievoorzitter van DS'70, in Krasnapolsky over de Miljoenennota.
Aanvang 8 uur.

was gelukt de eenheid van het
volk te breken: „Laat niemand
ons vertellen, dat dit Zuidamerikaanse toestanden zijn." Marcus
Bakker waarschuwde de rege
ring „straks niet te wijken voor
de pressie, die de KVP en de
VVD zullen uitoefenen."
De stoet, die een veelheid van
leuzen meedroeg, werd gefor
meerd op het Kwakersplein,
waar vlak voor het vertrek de
Chileen Carlos Parra van de
Radicale Partij in zijn land in
het Engels en Spaans sprak. Hij
riep op het nu oplaaiende verzet
in zijn land financieel en moreel
te steunen. Dat houdt volgens
hem o.m. ook in, dat het nieuwe
regime niet moet worden erkend
en dat de ontwikkelingshulp
moet worden stopgezet.
Gescandeerd leuzen roepend
ging de massa vervolgens op pad,
aan het begin van de stoet een
groot portret van Allende mee
dragend. Vooral in de Leidsestraat, die ongeveer een half uur
door de voorbij trekkende de
monstranten werd geblokkeerd,
werd de massaliteit van het pro
test zichtbaar. Behalve door ver
schillende studentenorganisaties
werd de demonstratie georgani
seerd en gesteund door de hoofd
stedelijke afdelingen van de
PvdA, CPN, D'66, PPR, PSP,
KVP,
AR-JOS,
Hervormde
Jeugdraad, NW en NKV.
de
Fortman
Bas
Gaay
spreekt
•Bas
de
Gaay
Fortman
woensdag 19 september in de
Brakke Grond (Nes 53-55) over
„Is de Nato een vredesinstrument?" Dit in het kader van de
PPR-informatie en discussie
avonden.

• Op 19 september begint het
buurtcentrum het Zwanenmeer
in Nieuwendam weer met de
woensdagmiddaginstuif voor kin
deren van 6 tot 12 jaar en wel in
de Weerenkapel, Beemsterstraat
545.

Marcus
Bakker
de
verzamelde
het
spreekt
menigte
Beursplein
Marcus
Bakker
spreekt
de
verzamelde
menigte
op het
Beursplein
op

Wijziging van
telefoonnummers
Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM, 17 sept. — On
geveer 1200 aansluitingen van
telefoonabonnee's, die thans zijn
aangesloten op de telefooncen
trale Amsterdam-Oost (020)
krijgen een ander nummer. De
aansluitingen worden overge
bracht naar de telefooncentrale
Amsterdam-Centrum (eveneens
020) en wel in de periode van
25 september tot en met 9 okto
ber. Achterin de stadsgids Am
sterdam, uitgave 1973-1974 is
een omnummeringslijst voor
deze telefoonabonnees aange
bracht.

MET UW

Drie nieuwe Bommélverhalen in een magistraal grote uitvoering. Een omvangrijk „behangselboek" (30 x 37 cm!) met tekeningen zo groot als Marten Toonder ze tekende
(10 x 35 cm!!). Drie verhalen: DE GROTE BARRIBAL,
DE BLIJDSCHAPPER,
HET LOSGETRILDE INZICHT.
Officiële verschijningsdatum: 12 oktober 1973.
Kost ƒ 19,50, echter tot 1 november geldt de
vóórintekenprijs van ƒ 16,50.
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En daarmee bespaart u drie florijnen.

Snel de pen gepakt.
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Aldus de heer O.B B. te R.

En als u nu zoudt denken dat
reuzenboek plus reuzenposter f 16,50
plus ƒ 12,50 oftewel ƒ 29,gaan kosten, dan hebt u het
reusachtig mis! Want lezers van deze
krant betalen voor boek plus poster
geen ƒ 29,00 maar ƒ22.50. Dat is
ƒ 6.50 minder. Aardig, nietwaar?

Eerst gaat u de bon
invullen, uitknippen en
aan Plusprodukties
zenden.
Meteen daarna maakt u
enig geld over op
girorekening 10303 t.n.v.
Plusprodukties Rotterdam,
onder vermelding:
Met uw welnemen.
Of.
Met uw welnemen
+ poster.

Ik maak gebruik van deze Superplusproduktie
Naam:
—

—

Plaats:_
U reserveert voor mij
ex- van ,,Met uw welnemen"
plus
ex.reuzen-Bommelposters. (Boek alléén: ƒ 16.50: na 1 november ƒ 19,50.
Poster alléén: ƒ 12,50. Boek plus poster:

22.50 ; na 1 november

AMSTERDAM, 17 sept. — De
projectgroep die ijvert voor een
verpleegkundige in de directie
van het Slotervaart-ziekenhuis
heeft wethouder Verwey een
brief aangeboden waarin deze
wordt gevraagd na te denken
over het optimaal medisch en
verpleegkundig begeleiden" van
de patiënt.
De directieleden moeten "alge
meen management" kunnen voe
ren, zo staat in de brief, maar
ook medische verpleegkundige
en economische kennis hebben.
De groep die volgens de brief
ongeveer 500 leden telt, heeft de
demonstratie bij het stadhuis
opgeheven. Verpleegsters
en
verplegers hebben daar bij een
patiënt in een wit ziekenhuisbed
24 uur lang gepost.

AMSTERDAM, 17 sept. — Na
een paar uur ijverig zoeken
heeft de politie van het bureau
IJ-tunnel zaterdagmiddag een
36-jarige man aangehouden. Hij
zou een achtjarig jongetje, Ro
nald Wijkhoef, ernstig mishan
deld hebben. Het jongetje her
kende ten slotte de man die hem
had verwond.
Ronald zat zaterdagmiddag
met zijn broertje van 10 jaar
langs het kanaal te vissen. Ver
dachte die al een tijdje in de
buurt had rondgeslenterd sprak
Ronald aan toen zijn broertje
even weg was. Ronald zei dat
hij ook weg wilde. De man pak
te hem toen in een soort wurg
greep. Later werd Ronald ge
vonden. Hij was bijna bewuste
loos en moest naar het zieken
huis. Vanuit telefooncellen belde
de man zelf de politie een paar
maal op. „Ik ben ziek, ik kan
het niet helpen", zei hij onder
andere. Hi'j noemde zelfs zijn
naam en adres. Alle wagens van
het district IJ-tunnel Werden in
gezet. Toen rechercheurs met
het uit het ziekenhuis ontslagen
jongetje naar het Merwedekanaal reden riep de jongen
opeens: „Daar gaat hij". Volgens
de politie is het bij een poging
tot aanranding gebleven. De
man hield vol dat hij Ronald
geen kwaad wilde doen.

toe.
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Dertig jongelui
slaags om meisje
AMSTERDAM, 17 sept. —
Vrouwelijk schoon is zaterdag
nacht in Amsterdam-Noord de
oorzaak geweest van een massa
le vechtpartij, waarbij volgens
de politie zeker 30 jongens be
trokken zijn geweest. Er wer
den met fi'etskettingen enorme
zwiepers uitgedeeld en boven
dien flikkerden in het lacht van
de straatlantaarns de lemmets
van stilletto's. Nadat de ijlings
gewaarschuwde politie op het
strijdtoneel was
verschenen,
verdwenen de knapen zo snel
als zij konden. Op het slagveld
bleven drie gewonden achter, de
18-jarige Ronald Vedder, de
15-jarige Rudolf Baars en de
18-jarige Hans Bos werden per
GGD-ambulance naar het Wilhelmina
Gasthuis
gebracht,
waar hun verwondingen werden
behandeld. Daarna konden ze
thuis verder worden verpleegd.
Het conflict begon in het
jeugdgebouw Noord aan het
Meeuwenplein waar ruzzie ont

AMSTERDAM, 17 sept. — De
vereniging tot behoud van het
IJsselmeer vindt dat niet alleen
de zichtbare vervuiling van het
oppervlaktewater moet worden
aangepakt, maar ook de onzicht
bare. Met spoed, vfndt de ver
eniging, moeten
waterzuive
ringsinstallaties worden gebouwd
bij alle plaatsen waar afval in
het IJsselmeer wordt geloosd.
De bouw van energiecentrales
moet worden verboden als die
thermische verontreiniging tot
gevolg heeft.
Oliemaatschap
pijen moegen niet meer (proef)boren.
De vereniging doet een drin
gend beroep op de gemeente- en
provinciebesturen in het IJsselmeergebied om met dit alles te
beginnen. Dit naar aanleiding
van de op 15 september te hou
den schoonmaakdag die „bezem
in mast" tot motto krijgt. Het
Koninklijk Nederlands Watersportverbond, waarbij meer dan
260 watersportverenigingen zijn
aangesloten, heeft deze dag ge
organiseerd. De deelnemende
verenigingen gaan deze zaterdag
het vaarwater van zichtbaar
vuil ontdoen. Zij zullen de hulp
inroepen van gemeente- en pro
vinciebesturen.

ƒ 25,50).

Het bedrag van ƒ
wordt heden overgemaakt op uw girorekening 10303
t.n.v. Plusprodukties Rotterdam-en onder vermelding van het gewenste.
Uitknippen en zenden aan Plusprodukties NRC Handelsblad
Antwoordnummer 534, Rotterdam. Géén postzegel nodig.
Voor 1 november bestellen betekent voordeel (hoewel geld geen rol speelt, toch iets om
over na te denken!).

Plusprodukties, een service van uw krant,
met uw welnemen.

weer te amsterdam
Gegevens van het weerkundig in
stituut te Amsterdam van:
Zaterdag 15 september: temp. 12.3,
bar.st. 1020.2, bar.st. in
mm 765.2,
windrichting en kracht: 0 en 3, max.
en min. temp. . d. afgelopen 24 uur:
21.5 en 10.5, neerslag geen.
Zondag 16 september: temp. 17.4,
bar.st. 1012.5, bar.st. in
mm 759.5,
windrichting en kracht: Zen 3. max.
en min. temp. v. d. afgelopen 24 uur:
25.3 en 12.2, neerslag geen.
Maandag 17 september: temp. 17.3,
bar.st. 1012.3, bar.st. in
mm 758.3,
windrichting en kracht: ZO en J,
max. en min. temp. v. d. afgelopen
24 uur: 24.3 en 15.9, neerslag geen.

Bij Barent Jansz. Schuurman,
herbergier in de Keysers Kroon
in de Kalverstraat werden in sep
tember 1658 de verzameling etsen
en schilderijen die Rembrandt bij
een had gebracht, geveild. Samen
'met een deel van zijn eigen
werk ... Het faillissement van de
grootste schilder die Nederland
kende was er aanleiding toe.
Vondel, die het zo koud had,
toen hij erg oud werd, verloor al
zijn bezittingen in 1657 door de
schulden waarin zijn zoon zich
had gestoken. En zo was hij,
zeventig jaar oud, gedwongen om
een baantje bij de Lommerd aan
te nemen.
Deze twee episoden uit het
Amsterdam van de Gouden Eeuw
heeft de Engelse schrijver Geoffrey Cotterell gebruikt als tegen
stelling tot de rijkdom van de
kooplieden van die tijd. Cotterell
heeft een geschiedenis over Am
sterdam geschreven, een ge
schiedenis vooral van mensen,
niet van dingen. Hij laat telkens
andere figuren opdraven, illustra
tief voor hun tijd en het resultaat
is een bijzonder leesbaar boek,
dat de sobere titel meekreeg van
„Amsterdam, the life of a city".
Er moet wel een grondige stu
die van de geschiedenis van Am
sterdam aan zijn voorafgegaan:
in 346 bladzijden komt men van
de dagen van Gijsbrecht tot die
van... Roel van Duyn en de ka
bouters. ia, die Cotterell kan een
boek schrijven. En een boeiend
boek. Hij vindt Amsterdam een
geweldige stad. Wandelen door
de Kalverstraat geeft hem het ge
voel van een soort enorm familie
feest. Amsterdam is „the most
civilized and agreeable city in
the world".
Daar krijgen we wel even een
kleurtje van, dat te lezen. Cotte
rell begint het boek met twee
citaten. Een van Spinoza, waarin

stond over een meisje. Het be
stuur zag zich genoodzaakt vier
van de ergste ruziemakers de
deur te wijzen. Dit viertal was
hierover zo woedend, dat het
buiten banden begon door te
snijden van bromfietsen, die het
eigendom waren van de zich
binnen ophoudende tegenstan
ders en toen ze daarmee geen
Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
Staten van
zichtbaar succes boekten, gooi •
den ze twee grote ruiten van het Noord-Holland zijn niet be
reid het initiatief te nemen
gebouw stuk.
om tot opheffing van het cir
Dat sorteerde meer effect. cuit in Zandvoort te komen. Het al
Prompt kwamen de andere jon of niet handhaven van het cir
cuit moet in de eerste plaats door
gens naar buiten, waarop de
veldslag in alle hevigheid ont het Zandvoortse gemeentebestuur
brandde. De politie kon slechts worden beoordeeld. G. S. delen
één van de ruziezoekers te pak dit mee in antwoord op vragen
ken krijgen, de 18-jarige tim van de heer H. de Nie, namens
merman P. G. I., die werd opge de PSP lid van Provinciale Sta
sloten. Geen van de drie slacht tenoffers wenste echter aangifte
van mishandeling tegèn hem te • Het P.C.-lid van Provinciale
doen, zodat de politi'e verwacht, Staten mr. W.. F. de Reus wil, dat
dat hij maandag zal worden reclamevliegtuigjes wordt ver
ontslagen. (ANP)
boden boven recreatieterreinen
en sportgebeurtenissen te vlie
gen. Gesteund door het PvdAlid mr. J. Roelse vroeg hij of Ge
deputeerde Staten bij de Rijks
overheid op beperkende maat
regelen willen aandringen.

uitgaan
in amsterdam
Stadsschouwburg: ma. 20 u. Norma;
di. 20.15 u. Van hand tot hand
Carré: ma. gesl.; di.20 u. Toon
Hermans
Nieuwe De la Mar Theater: ma.
gesl.; di. 20.15 u. De cirkel
De Brakke Grond: ma. di. 20.30 u.
Instant Composers Pool
Rijksmuseum Vincent van Gogh:
ma. gesl.; di.20.30 u. Een zekere Vin
cent...
Shaffy Theater: ma. di. 20.30 u.
Christopher Tree; di.20.30 u. Funhouse Revue
Mickery: ma. di.
20.30 u. Nojin
Shokan
Klein Bellevue: ma. gesl.; di. 20.30
u. Wat je zegt ben je zelf
Tingel Tangel: ma. gesl.; di. 20.30 u.
Hoera, we leven nog
Concertgebouw: di. 20.15 u. kl. z.
Quatuor Elyseen

Strijd tegen
onzichtbare
watervervuiling

Wat moet u nu doen.
Pen pakken, giroboek
pakken, schaar en
envelop pakken.

Adres::

Verplegers willen
in de directie

Jongetje aan
wurging ontkomen

WELNEMEN
Eens in een tijdsgewricht
komt het voor. dat een uitgever de handen
meen slaat en zo'n magistraal werk ter wereld
brengt dat de adem van de toeschouwer naar de keel
sti,gt. Het is dan ook met een huiver dat ik aan de wieg
van deze prachtband sta; oog in oog met de roerselen die
maar al te vaak verdrongen door ons innerlijk borrelen, en
dia hier op ware grootte uit de doeken gedaan worden.
Eindelijk, zo roep ik bewogen uit. Eindelijk wordt hier recht'
gedaan aan de monumentale levenswandel van een heer,
die tot nu toe onopvallend zijn sterk verkleinde weg ging!

Voorburgwal 23*—240. postbus 596.

Arrsterdarr»

telefoon 020—239311.

Van Gijsbrecht naar Roel

MARTEN
TOONDER

En er is méér! Om de grootheid van
een heer recht te doen wedervaren is
er nu een BB Supergrote poster, met
het nobele figuur van een heer in
levensechte kleuren,
formaat 110 x 159 cm — niet gering
— en met een ruimte waarin u zelf
uw favoriete Bommeluitspraak kunt
schrijven, als u begrijpt wat wij
bedoelen. Een vibrerend aanbod voor
de echte OBB-kenner. Die gigantische
kleurenposter kost ƒ 12,50.
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Alhambra 1 (233192): 2 7 9.30 Everything you always wanted to know
about sex (18). Alhambra 2: 2.30 7.15
9.45 Een slippertje met allure (14).
Bellevue Cinerama (234876): 2 8 El Cid
(14). Blo (352005): 7.15 9.30 Dolle lief
desavonturen van 3 apothekersdoch
ters (18). Calypso (66227): 1.30 4 7.30 10
What? (18). Ceintuur (723620): 2 7 9.30
wo. 7 9.30 Goldfinger (14). Centraal
(248933): 1 2.45 4.30 6.15 8 9.45 S»x zon
der normen
(18). Cineac
Damrak
(245648): 9.30 11.30 1.03 3.30 5.30 7.30 9.30
De vreemdeling zonder naam (18). Ci
neac (243641): 9.15 11.15 1.30 3.45 Hek-

de wijsgeer zegt dat mensen van
elk land, van elke sekte in op
perste eendrarht in Amsterdam
samenwonen. De ualvinist Battens was in diezelfde 17e eeuw
minder vleiend: „De Hoer aan 't
Y is voor elk geld te koop - Die
vaart voor Paap en Heiden, Moor
en Turk, - Die geeft om God noch
't lieve Vaderland - Die vraagt
naar winst alleen, naar winstl
Naar winst!".
Het aardige van het boek is
dat Geoffrey Cotterell de jong
ste tijd niet heeft vergeten. De
oorlog natuurlijk niet. Een broer
van de schrijver maakte de slag
bij Arnhem mee. Sedert dien
wordt hij vermist. Dat de sluizen
te IJmuiden zouden zijn opgebla
zen in '45 en Amsterdam rondom
in het water lag berust overigens
op een misverstand van de schrij
ver.
Maar dan komen de woelige
jaren in Amsterdam ,de „forum
functies", de rellen van 1966, de
provo-beweging, de happenings
met Robert Jasper Grootveld, 't
Lieverdje als symbool van de
consumptie-maatschappij, ach, al
die bekende klanken en begrip
pen, de alternatieven, het Ban de
Bank, de hippies met hun Flower
power ... de schrijver vertelt er
uitvoerig over... als Engelsman
valt het hem niet moeilijk om er
een beetje afstand van te nemtn.
Typerend is hoe Cotterell bij
voorkeur naar Amsterdam reist
— op een beschaafde manl«r,
zoals hij zelf zegt: met de nacht
boot en dan met de boottrsln.
En wanneer hij dan met zijn kof
fers het Centraal Station uit
komt en het Damrak voor zich
ziet, dan voelt hij zich „uit". En
tegelijk: „thuis".
Het boek is uitgegeven door
D. C. Heath Ltd., Farnborough,
Hampshire en kost in het Ver
enigd Koninkrijk £3.75.

•17Vanseptember
17 septembertot tot en
met 9 november zal de stads-,
reiniging, samen met het vfjjkcentrum Jordaan en de politief
een grote schoonmaakactie or
ganiseren in de Jordaan. Daar
voor zullen verschillende »3tra-l
ten autovrij worden gemaakt.
De stadsreiniging zal 32,4 km
straatlengte in
de
Jortfaafy
schoonmaken.
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— Dr. R. S. P. Beekes is be
Dt
noemd tot gewoon lector
vergelijkende
Indo-europese
taalwetenschap te Leiden. De*%iN<
heer Beekes, geboren in 1937, is " (d
nu wetenschappelijk hoofdme- 'J ha
dewerker aldaar.
mi
— Aan dr. L. I. Graf is op-zijn""» op
1
verzoek met ingang van lè^sep-"
hel
tember 1973 eervol ontslag-ver->; lai
leend als ambtenaar van de bui
on
tenlandse dienst der derde klas
se. De heer Graf is met pensioen
Gi
gegaan.
ga
_6!
ge
afcf. 33
se
sen en bezemstelen (a.1.); 7J5, 9JÉ
ge
Hap Ki Do (18). Cinétol (722291): IA)
ee
10 ma. Five easy pieces (14); dl.' wol1
tl£
Carnal knowledge (18) City: 2.15 6.45
9 30 Le grande
bouffe (18)
Corso
ha

(234561): 1.30 3.45 7 9.30 Vrolijke on
tucht in Tirol (18). Ciné D: (355828):
7.45 10 L'arm 6e des ombres (16). f)rshe
met (355828): 7.30 9.45 WO. 2.15 7'.SS 9.45
De Eend en de Cadillac (al.). Da
ge
Midi (723653): 2 8 Irma la douce. (141
to
Flora (230469): 2 30 7.30 9.45 Dr Jekylf
pa
and sister Hyde (18). Hallen (180043):
7 9.30 M.A.S.H. (18). Kriterion (923133):
lel
2.15 7.45 10 The effect of gamma rays'
da
014). Leidseplein Theater (235919).; 2
tE
7.45 10 Kid Blue (14). Luxor (245549):
dr
1.30 3.30 7.15 9.30 WO. 3.30 7.15 K90 Jog'
Kidd (14). Nöggerath (230655): 1.30
ds
9.30 Lady sings the blues (14Ï. Part-,
ja
Sien (248933): 11.30 1.30 3 30 5.30 7.30 9.34*
Vrouwen die er de tijd voor nemetf t
ge
(18). Rembrandtplein Theater (22354?);£X h(
2.15 7.15 9.45 Frank & Eva (18)v ReX^ S;
(246132): 7.15 9.30 Atlas (14).
Rialto 7 —
(723488): 8 di. 2 Once upon a time in—
the west (14). Rivoli (723488): 2.30 7.15
1
9.30 L'amour 1'après-midi (.18),, Koxfl
(232809): 1.30
4 7
9.30 Angela
(18).
_
m
Royal (244144): t.30 3.45 7 9.30
Toen
vrouwen staarten hadden (14):'Stiurts*
K (923133):
2.15 7.30 9.45 II Conh(
formista (18). The Movies (245790>: 7*5
Fahrenheit 451: 10 The Androme^s,.
v;
strain (18). Tuschlnski
(62633): 2,15
ge
7 9.30 Across lioth Street (18). De Uit
to
kijk (237460): 2.30 7.15 9.45 Cabaret (18).';
Victoria (157162): 7 9.30 A ClcckworK,
g:
Orange (18).
zi
NACHTVOORSTELLINGF.N
sl
Cinétol: 24.15 There was a Crooked
man (18).
w
KINDERVOORSTELLINGEN
lo
Bio: wo. 2 De gouden pij). Cein
hi
tuur: wo. 2 Bonanza. Cineac Reg.Br.:
9.15 11.15 1.30 3.45 Heksen enbezeiw,.
g<
stelen. Cinétol: wo. 2 Batman. Des-,S;
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Heer Bommel en de vrezelijke krakken

7791. Heer Ollie had zijn beschermeling naar de Oude Schicht
gebracht, die in een pakhuis op de terugkeer van zijn eigenaar
had gewacht. Zorgzaam zette hij het brullende kereltje naast zich
op de bank, en nadat Tom Poes in de bagageruimte had plaats
genomen, reed hij door de nog stille straten van Rommeldam op
huis aan.
„Stil nu maar!" maande hij. ,,Je zult zien hoe prettig het op
Bommelstein is, met allemaal mooie dingen en kunst om je heen.
Rustig en veilig, zonder boze reuzen, bedoel ik!"
Zijn kalmerende woorden gingen echter verloren in. het ratelen
van de motor en het schreeuwen van het ventje — en het valt te
begrijpen, dat het lawaai de aandacht trok van de commissaris
van politie die bezig was aan zijn morgenronde.
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„Natuurlijk Bommel weer", sprak deze fronsend tot zichzelf. „Al—
tijd dezelfde. Ik vraag me af wat hij nu weer van plan is. HeMijkt-^'
op ontvoering!"
<•
./Ti»'
Hij oogde het voertuig na totdat het om een straathoek verdween en stapte toen nadenkend verder. Het toeval wilde, dat hij
zodoende doctorandus Zielknijper tegenkwam, een bekend geleer
de op het gebied van de kinderziel. Deze verliet juist zijn huis om
zich naar de kliniek te begeven, toen de luidruchtige wagen pas- «>
seerde, en hij dacht er natuurlijk het zijne van. Daarom had hij"'
ook niet veel uitleg nodig, toen de politiechef zijn verdenking •uit-.'-,
sprak.
„Het zou niet de eerste keer zijn", sprak hij glimlachend. „Maar
;r
wees gerust; ik zal op kiese wijze informaties inwinnen."
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