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Wel kerstkrans,
gééngeld
voor politie

(Van onze Amsterdamse redactie)
AMSTERDAM -Zo vlak voor defeestdagen heeft de

Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Th.K San-
ders zijn personeel nieuwe richtlijnen voor het accep-
teren van kerst- en nieuwjaarsgeschenken gestuurd. .'

Want; zo schrijft hij: "In en-
kele gevallen heeft dit een vorm
aangenomen die,het wenselijk
doet zijn ter zake enige richtlij-
nen te geven." ""■ '

. Men mag het geven van een
attentie.in ieder geval niet "op
enige wijze bevorderen". ." 'ü ■

■ Er mag geen "geld óf 'gelds-
waardige i papieren worden ge-
accepteerd. ,>,'.-. '■'~; .X.;ï :

Ook mogen er geen geschen-
ken -. worden' aangenomen Idie
„de norm van geringe gebruiks-
waarde; Je . bovengaat"; ;' Qe ca-
deaus njbgeri hiervoor "indivii:
duelepersonen *.bestemd ? zijn,
maar voor de medewerkers van
het onderdeel." ;-., 'ï: •.';•'■';' ' i'M 't~\j 8

KS In geval ,van twijfel zullende
politiemannen zich tot de hoof-
den van dienst of de hoofdcom-
missaris "-;. ■ jmoeten:. , wenden,
schrijft de heer Sanders. .-■] .-': \-

E Zo hoopt, men bij de Amster-
damse politie de die
er de laatste jaren is ontstaan
bij/. het | geven ■ van relatiege-
schenken waar. in: de hand, te
kunnen houden. :: v C>.'

KLM mag
vaker naar
Tel Aviv

SCHIPHOL ,-,De KLM mag
voortaan \ vari:' israël " vijf V; in
plaats . van; vier vluchten (per
week op : Tel 'Aviv uitvoeren.
Hiermee is een langdurig lucht-
vaartconfluct tussen Nederland-
en, israël opgelost israël weiger*de. uitbreiding jvan-de vKLMï
vluchten 'i op grond Ji van >• het
luchtvaartverdrag; tussen beide
landen. Nederland bestreed dat.

. In het nu gesloten akkoord over
de vijfde vlucht is bepaald dat
de KLM een deel van de-op-
brengsten hieruit geeft aan de
israèliche luchtvaartmaatschap-
pij El-Al/ Die vliegt j overigens
zeven keer per week op Schip-
hol. •„'. ..-; ..:

Minder
werklozen
DEN HAAG -Voor de derde

achtereenvolgende maand is de
werkloosheid gedaald. Eind no-
vember waren; 204.300 | mensen
werkloos, 4200 minder dan een
maand eerder. Sinds augustus is
de werkloosheid ; teruggelopen
met 15.500,mensen.. •; i ';

'Patat moet kwartje goedkoper'
(Van onzesbc.-
econ. redactie)

DEN HAAG - Minister
; Lubbers % moet ïéën|.verlag

! ging vari'de patatpri js af-
dwingen, vindt Konsu-
[mënfen Kontakt?|ln|eèn

> brief?aan ■ de minister van
Economische Zaken
schrijft de consumenten-
organisatie ; dat I; eeni zakje
frites nauwelijks goedkof

per is geworden terwijl de
aardappelprijzen tot een
minimum zijn gedaald.

De gemiddelde prijs van
een! zak je patat •bedraagt
nu ƒ1,03 en een half jaar
terug iƒ 1,05/iVolgens Kon-
'siimenten ' Kon tak i , zou
hiervan nog minstens een
kwartje

!h> argumenten van *?*

patatbakkers voor de hoge
;prijstnoemt.KK 'een la-
chertje. Zij zeggen dat zij
een beter soort frituurvet
gebruiken, maar uit een
onderzóèktlsl gebleken' dat
daar niets van waar is, al-
dus de consumentenorga-
nisatie. Integendeel zelfs,
ïn veel is het frP
tuurvct veel te lang ge-
bruikt en van slechte
kwaliteit, ytvtKK.

Verdaagd
':-: Gisteravond' werden 'de ,-' bc-"
sprekingen, tussen informateur
.Van der Grinten en Van Agt en
Wiegel verdaagd. Een kort com-
muniqué meldde dat er ,',goede
voortgang";was gemaakt. Van-
daag gaat men verder.Vs -' :' '-' •■•,;
:>Het punt is, dat het CDA af-
wacht welke eisen Wiegel op ta-
fel legt over de ministeries die
de VVD wil bezetten. De centra-
le röl daarbij speelt het ministe-

rie van Justitie.
: Het CDA is vastberaden om
én het premierschap én hét de-
partement van Justitite zelf te
bezettend'Als de ;VVD: Justitie
claimt, stelt Van Agt daar zijn
eigen kandidatuur tegenover en
zou een andere CDA-ér premier
moeten worden.' '..'.';:

Hoogovens:
minder loon,

meer banen
. ■ ;' (Van onze soc.- : p.-;*?;

'■..■.'•" '\ econ. redactie)! '-['

■'; AMSTERDAM De
vakbonden ,!' vragen V JdeHoogovenwerknemers 1,5
procent;.van1

; hun'; kóop 7kracht in \te\ leveren\ om
het mede mogelijk te ma-
ken nieuwe banenbij het
bedrijf te scheppen.'
• De Industriebonden van NW
en NKV hebben voor. de Hoog-
oven-e.a.o.' een.' /arbeidsplaat-
sen-overeenkomst' ' "opgesteld.'

: Dat | is < zon:
contract waar al lang over, ge-:
praat wordt, maar,dat nu,voor,
het eerst in concrete vorm op ta-
fel wordt gelegd.

HetWeer
Mistig

Overwegend droog met plaat-selijk mist, ook enkele opklarin-gen. Zwakke tot matige oostelij-ke wind. Minimumtemperatu-
ren van plus 1 tot min 3 graden. ,

, . zon - , ; \ j maan
~ . op onder :■. ,i op onder
•"«; 08.28 16.31 1; ..:; -.-

• 12.47

Meebetalen
■'?■ Als het plan,' na enkele jareni
helemaal j is [.uitgevoerd; zijn er
bij Hoogovens 3000 nieuwe ba-
nen gecreëerd.-; Daaraan, moet
worden"' meebetaald ':; door;/dé
werknemerstj (die ; eerder'; met
pensioen mogen en een kortere
werkweek >: gaan: maken), ) door
het bedrijf (dat een hogere pro-"
duktivitèit kan verwachten) en
door ; de | overheid i (die) minder
werklozen; hoeft;' te ; onderhou-
den).'. .\ :.•'.: /'.' ' ■?'/*■ '■ '' ■' '

"

© Zie verder pagina 11

AarzelingVanAgt
vertraagtformatie

(Van onze paflerhentsredactie)
■Il DEN HAAG 'Z-r- De tot standkoming van een kabinet
van CDA en VVD is vertraagd, omdat CDA-leider,Van
Agt aarzelt om minister-president te wordend ! \<l}<"_

Van Agt deinst terug voor de eerste verantwoorde-
lijkheid in een CDA:VVDrkabinet. Als het'aan hem
ligt zou hij het liefste de hem vertrouwde post van mi-nister van Justitie innemen. . j

.

. - De CDA-top heeft om dit pro-
bleem g te % omzeilen ',i inmiddels
drie anderen; gerenomeerde po-
litici, gepolst voor het premier-
schap. Dat zijn de heren Zijlstra
(directeur Nederlandse ■:'. Bank),
Albeda (Eerstê-kamerlid) en De

Gaay Fortman sr. (minister van
Binnenlandse zaken)."Dat' zijn
alle drie leden van de ARP. Om
uiteenlopende redenen zagen zij
afvan de eer. r .",*." ■.'■'■'. > :. ;

,

, -' Zijlstra zou de sociaal-econo-
mische paragraaf in het reeeer-

akkoord van CDA en WD niet
onderschrijven.'De. Gaay Fort-
man ; wil niet," hoewel . het hem
drie keer is gevraagd. jMjWfeëß

Maximale druk
vergaderen de CDA-

voorzitters met. Van Agt' (De
Boer, Vergeer,',Van Leeuwen en
Steenkamp)■;en:' het CDA-frac-
tiebestuur. ;,' v. '.'.[''-,■) : <';■'. '..

Er zal een maximale druk uit-
geoefend worden op Van Agt om
zelf de verantwoordelijkheid te

nemen als premier van ditkabi-
net. ~ . ; \ •

.. Binnen' de ; CDA-fractie vin-
den veel mensen datals Van Agt
geenpremier wordt hij als frac-
tievoorzitter, de verantwoorde-
lijkheid voor een CDA-VVD ka-
binetbehoort te nemen.

Niet negatief
r.Voor maandag verwacht men
geenbeslissingen overde verde-
ling van de ministersportefeuil-
les en de " personele bezetting
daarvan. ;;V.

Overigens 'zou '■'; informateur
Van der Grinten zelf niet nega-
tief staan tegenover een post in
het kabinet. ■■'-.;:., "■ '. ■, :

'Niemand is
schuldigaan
doodBiko'

.'...' ïPRETORIA- —. Na: een. gerechtelijk .onderzoek dat
drie weken'heeft geduurd, heeft het Hof in'Pretoria
vanmorgen bepaald dat niemand schuldig is bevonden
aan dé dood van riégerleider Steve Biko, die op 12 sep-
tember op 30-jarige leeftijd in de Zuidafrikaanse ge-
vangenis overleed.-. ; ';
" Drie minuten -~ had rechter-
commissaris ; Marthinus ;' Prins
vanmorgen nodig om te vertel-,
len dat „er geenbewijs voor was
aangevoerd dat de dood van Bi-
ko ■ was • veroorzaakt' door' een
daad of * nalatigheid,"-die • een

strafbaar feit impliceert van de
kant van enig persoon", j", ,

; In het officiële j rapport over
de lijkschouwing werd destijds
verklaard dat-Biko aan hersen-
letsel was overleden; nadat eer-
der ministerKruger van Justitie
had gezegd dat de gevolgen van
een hongerstaking de dood van
Biko: hadden" veroorzaakt.'" Ti j-
dens het gerechtelijk onderzoek
zijn I verschillende verklaringen
door agenten afgelegd over een
zeer. ruwe! behandeling. van de
zwarte j leider, t die l onder ■ meer,
dagenlang naakt en geboeid in
een cel lag - . ,-ï:
',■'■' De advocaat van Biko's fami-
lie zei vanmorgen dat hij de po-
litie verantwoordelijk stelt voor
de dood van Biko. .Volgens ad-
vocaat Kentridge was het de po-
litie die Biko op de ochtend van
de ' zevende september hersen-
letsel toebracht..'■.'.'i ;

' ! > .":■
Steix
Biko

Solutie-snuivertjes
(Van onze Amsterdamse

redactie)

'AMSTERDAM -Kinderpoli-
tie en GG en.GD in,Amsterdam
maken zich zorgen .over de rage
onder schoolkinderen om solutie
te '.snuiven., fAfgelopen I maand
zijri vijftien' kinderen van om-
streeks tien jaar bewusteloos of
bijna bewusteloos bij dé politie
gebracht, ï, nadat ? ze,- gesnoven
hadden»aan't tubetjes > banden-
plakmiddel of rubberlijm. :'■ ; '.

;--'."Die kinderen nemen dat ge-
woon van elkaar: over.".vertelt
•hoofdinspecteur Schreur van de

Amsterdamse kinderpolitie.'"Ze
beseffen niet, dat ze zo verslaafd
raken aan een middel dat erger
is dan heroïne; De kinderen ra-
ken ;bewusteloos i en| lopen | ge-"
vaar ernstige nier- en leverbe-
schadigingen te krijgen."j ■ : ■-{'■'

•;;De. zaak kwam aan het licht,
toen er meldingen bij de politie
kwamen ('• over ,i kinderen, ".die
"dronken"»;: over,' straat i lippen.'
Bij | nader onderzoek, bleek dat
deze schooljeugd,'tussen de ne-;
gen ' ehl veertien ï jaar,', er;■ een
spelletje van had gemaakt om
regelmatig solutie tesnuiven. .

Politieke
Sint

DEN HAAG.'-'"Terwijl;
Wiegel,; Van'Agt en Van
der j Grinten " gisteravond
bezig , waren • een CDA-
VVD kabinet in elkaar te
timmeren,' vierde de rest
van! het j Binnenhof I Sin-
terklaas. Jacob Vellenga
.-'..,' PvdA-Kamerlidj",.:—'
speelde opnieuw, voorde
Sint En hij deed dat op
onnavolgbare wijze, v;* ;.

. Zo kreeg'demissionair
premier Den Uyl de raad
om of te verhuizen ofaf te
studeren. Dan kon hij niet
langer ';. de ■ „doctorandus
uit Buitenveldert". .' ge-
noemdworden, (aldus de
Sint , • ... '.•,.'.■.■■ '•■-..:.■
i :; Naast Den Uyl, werden
ook j■■' i onderwijsminister
Van Kemenade, minister
van Financiën . Duisen-
berg,:Kamerleden I Gin-
jaar-Maas £ (VVD),'' Zee-
valking (D'66) en Dijk-
man (KVP) op de korrel
genomen.
.- Met demissionair.' mi-
nister van binnenlandse
Zaken De Gaay Fortman
sr. (tevens minister van
Justitie).speelde, de.. Sint
een 'woordspelletje.'. Ge-
vraagd wat De Gaay van
Wiegel denkt,'antwoord-
de.- hij: „Een. man' dié
denkt dat ' hij ■■■ een ; toe-
komst heeft", ; .: r'.'m.l.

| -'' Verder wist de Sint nog
te )melden,'dat hij' had
vernomen dat binnenkort
alle bordelen met minder
danvijftig ligplaatsen óp
last van Van Agt worden
gesloten. :-.

' ■'.'"■■'/.

NS: 'De trein istoch zuiniger'
(Van een onzer verslaggevers)

" "UTRECHT - "De trein is.ken-
nelijk "toch "duidelijk zuiniger
dan. de auto."; Dat constateert

i men bij' de Nederlandse Spoor-
wegen, na een onderzoek van de
verkeersdienst Vin ]:'. Rotterdam
naar het aantal auto's in Neder-
land. .';":..:

: jDe Rotterdamse iverkeersin-
genïeur R. $ W.,' Vermeer ' is ( op
grond van eigen tellingen en er-
varingen in Den Haag, Haarlem
enrAmsterdam.tot de conclusie

gekomen," dat '■ dat 'aantal '•vrij
sterk wordt overschat.* Volgens

;hem rijden in 'Nederland onge-
veer twintig Iprocent - minder
auto's dan altijd wordt gedacht.'•
.'. Bij 'de NS wordt vastgesteld,dat de miljarden liters;benzine,
LPG cri , dieselolie ï blijkbaar
worden j opgeslurpt.: door, een
kleiner, aantal auto's dan alge-
meen wórdt" aangenomen. Het
energievoordeel .van,de trein
wordt daarmee volgens de NSnog eens extra geaccentueerd.' Ü

Afrikaanse oom in Waddinxveen
WADDFNXVEEN
- Nathalieen
Margotvander •

Lans in W/iddinx-
veen kunnen het ■:■

.prima vinden met
BasilParé, een.
jongeboer uit Bo-
ven-Volta(Afri- '■ka):Hij bracht.(t
gisteren een be- ;,

zoek aan de Zuid-
hollandse ge-
meente, dienau-"•
we banden heeft | ,
■met Boven-Voltal
Waddinxveen':.-
geeft jaarlijks bij-
na40.000 gulden ■
aaneenoplei- ':

dingscentrum\ >

voorboeren in het
'Afrikaanse land. .
De moeder van:
Nathalie en Mar- |

, gót, Mieneke van
derLans, deed :

daarenkele jaren
:gêledén6ntwikrtA
kelingswerk als,,-\

-•■

I Vandaar datBasil.Pare i-op uitnp-.;, [
diging van de ï\'."}
NOVIB in ons ?*; ;'

land om te vertel-■
len over Boven-i:;Volta- even aan-
wipte bij de fami-
lie Van derLans.';', 1

De kinderen von-
den het geweldig,
die'„oom".uit
Afrika. 'V' ..;V \

Jan-Marée Millgate komt voor haar vijfde verjaardag
een zoen halen bij haar moeder, die al zestien jaar. ih
een ijzeren long ligt, .maar toch een kind baarde. Jan-
Maree, die in het Australische New Soüth Wales woontj
is eigenlijk een, wereld-wondertje:'Ze is het enige kind
dat ooit onder deze omstandigheden ter wereld kwam^j'
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