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KILLEEN, 17 OKT. Een eenzame 
voormalige militair heeft gisteren 
in een cafetaria in het Texaanse 
plaatsje Killeen een bloedbad aan-
gericht. Hij schoot in tien minu
ten tijd 22 mensen dood, waarna 
hij zichzelf ook een kogel door 
het hoofd joeg. Pagina 11 

Vergoeding voor 
ex-krijgsgevangenen 
DEN HAAG, 17 OKT. Ex-militairen 
die tussen 1943 en 1945 in Duitse 
krijgsgevangeschap hebben geze
ten krijgen een eenmalige vergoe
ding van zevenhonderd gulden. Is 
de militair inmiddels overleden, 
dan kan zijn weduwe aanspraak 
maken op de vergoeding. Het mi
nisterie van defensie plaatst mor
gen in alle dagbladen een adver
tentie bestemd voor de desbetref
fende groep krijgsgevangenen. 
Pagina 3 

Nobelprijs chemie 
voor Richard Ernst 
STOCKHOLM, 17 OKT. De Nobel
prijs scheikunde 1991 is toege
kend aan de 58-jarige Zwitser Ri
chard R. Ernst. Hij krijgt de prijs 
voor zijn bijdragen aan de ontwik
keling van de techniek van 'hoge-
resolutie kernspin resonantie 
(NMR) spectroscopie'. 
W&O, pagina 4 

DEN HAAG, 17 OKT. Nederland 
krijgt een nationaal milieupavil
joen, Ecodrome, dat volgend jaar 
tijdelijk in Zoetermeer zal staan. 
Daarna moet het ergens perma
nent worden gevestigd om „bezoe
kers te informeren over de positie
ve keuzen die zij kunnen maken in 
hun milieugedrag". Pagina 7 

'Surinaamse leger 
moet fors kleiner' 
PARAMARIBO, 17 OKT. President 
R. Venetiaan van Suriname wil de 
omvang van het leger fors verklei
nen. Dat heeft hij in Paramaribo 
gezegd. Het leger telt nu naar 
schatting 3.000 manschappen. Ve
netiaan wil dit terugbrengen tot 
1.000 a 1.500. Pagina 7 

Meningsverschil 
over belastingen 
DEN HAAG, 17 okt. Het kabinet en 
de Raad van State zijn het vol
strekt oneens over het plan van 
het kabinet met de loon- en in
komstenbelasting. De Raad ver
wijt het kabinet nivellering ten 
koste van de middeninkomens, 
waarbij de hoge inkomens er rela
tief goed vanaf komen. Pagina 3 

ECT wil van banken 
280 miljoen lenen 
ROTTERDAM, 17 OKT. Het Rotter
damse containeroverslagbedrijf 
ECT (Europe Combined Termi
nals) zoekt banken die 280 mil
joen gulden willen lenen. ECT 
heeft dat geld nodig om investe
ringsverplichtingen te voldoen en 
exploitatietekorten aan te vullen. 
Pagina 13 

Nederlands elftal 
stap dichter bij EK 
ROTTERDAM, 17 OKT. Het Neder
lands voetbalelftal is door een 1-0 
overwinning op Portugal een stap 
dichter bij de eindronde van het 
Europees kampioenschap in 1992 
gekomen. Pagina 18 

Geruime tijd storm 
Weersverwachting voor vrijdag, 
opgemaakt door onze weerkundi
ge medewerker om 12.30 uur: In 
de kustgebieden tot en met mor
genavond westerstorm, vannacht 
tijdelijk zware storm. Verder tal
rijke buien met hagel, onweer en 
ook landinwaarts zware windsto
ten. Temperatuur 8 tot 10 graden. 
Vooruitzichten voor zaterdag tot 
en met dinsdag: Langzaam afne
mende wind. Vooral in de kustge
bieden nog veel buien. 

Je zoon zal  
in de Commissaris 
Delors-brigade van 
het EG-leger zitten 

VS en NAVO 
terughoudend 
over leger EG 

Door onze correspondenten 

WASHINGTON / TAORMINA, 17 OKT. De Verenigde Sta
ten en de NAVO hebben, uiterst voorzichtig gereageerd 
op het Frans-Duitse voorstel voor een Europees leger en 
voor een eigen buitenlands en veiligheidsbeleid van de Eu
ropese Gemeenschap. 

De meeste EG-landen steunen het 
gisteren gelanceerde plan. Groot-
Brittannie is de belangrijkste te
genstander. De VS steunen allang 
het idee van een Europese 'veilig
heidsidentiteit', maar het moet 
'aanvullend' zijn op de NAVO en 
geen nadelig effect op het bond
genootschap hebben, zei een 
woordvoerder van het ministerie 
van buitenlandse zaken in Wash
ington. Gisteren bleek overigens 
dat bondskanselier Kohl en presi
dent Mitterrand sinds eind juli 
actief aan hun voorstel hebben 
gewerkt en daarbij de Amerikaan
se regering hebben ingelicht. 

De vandaag begonnen bijeen
komst van NAVO-ministers van 
defensie in het Siciliaanse Taor-
mina wordt in sterke mate be
heerst door het Frans-Duitse 
voorstel. De Duitse minister van 
defensie, Gerhard Stoltenberg, 
wees erop dat het voorstel geen 
wijziging betekent voor de toewij
zing van Duitse troepen aan de 
NAVO. 

Aanwezige NAVO-functiona-
rissen zeiden dat ze er gelukkig 
mee zouden zijn als de Europea
nen een militaire macht zouden 
opzetten die ook buiten het ver-
dragsgebied kan opereren. Maar 
ze zijn bezorgd dat Frankrijk met 
het voorstel voor een Europees le
ger het gezag van de NAVO wil 
ondermijnen door van de Europe-

Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 17 OKT. Staatssecreta
ris Van Amelsvoort (financiën) 
wil op termijn de vermogensbelas
ting in Nederland verlagen of 
zelfs afschaffen. De jaarlijkse in
komsten van 1,2 miljard gulden 
uit de vermogensbelasting zijn 
voorlopig echter nog onmisbaar. 

De staatssecretaris deed zijn 
uitspraak op verzoek van de 
Tweede Kamer, die hem had ge
vraagd te reageren op het vorig 
jaar augustus verschenen rapport 
'De invloed van vermogensbelas
ting op de fiscale emigratie' van 
de Katholieke Universiteit Bra
bant (KUB) in Tilburg. 

Uit het onderzoek bleek dat 
een kwart van de Nederlanders 
met een vermogen van meer dan 
een miljoen gulden overweegt 
binnen vijf jaar om fiscale rede
nen te vertrekken naar het buiten
land. Per jaar zouden echter 

Verboden 
Duck-strips 
in Nederland 
uitgegeven 
Door onze redacteur 
PAUL STEENHUIS 
AMSTERDAM, 17 OKT. Donald 
Duck-verhalen die in Amerika op 
de 'zwarte lijst' staan en niet her
drukt mogen worden omdat ze 
van sommige landen en volken 
een beeld geven dat als discrimi
nerend kan worden opgevat, zul
len in Nederland eenmaal worden 
herdrukt. Dat gebeurt in de serie 
boeken met alle 250 Donald 
Duck-verhalen die getekend zijn 
door de 'klassieke' Donald Duck-
tekenaar Carl Barks, de man die 
Dagobert Duck, Guus Geluk, de 
Zware Jongens en Duckstad cre-
eerde. 

Een omstreden verhaal dat door 
het Amerikaanse verbod nooit in 
Nederland is verschenen is 'The 
Treasure of Marco Polo' uit 1966. 
Dagobert gaat daarin op zoek 
naar een schat in 'Unsteadystan', 
een land gemodelleerd naar Korea 
of Vietnam. Rebellenleider Whan 
Beeg Rath strijdt, gesteund door 
het 'Worker's Paradise', tegen de 
rechtmatige heerser prins Char 
Ming. Vanwege het gewelddadige 
karakter en de gevoelige politieke 
associaties besloot de Disney 
Company eind jaren zeventig tot 
een herdrukverbod van dit ver
haal, samen met ondermeer 'Do
nald Duck's Atom Bomb'(1947), 
en 'Bongo on the Congo' (1961). 

In de zeventiendelige uitgave 
'Donald Duck, Alle klassieke ver
halen' zullen al deze Barks-verha-
len nu toch in Nederland ver
schijnen. Uitgever is de 
Geïllustreerde Pers in Haarlem, 
licentiehouder van Disney, op ini
tiatief van de Amsterdamse strip

boekhandel Professor Ich. Ich-di-
recteur Hans Duncker: „De GP 
heeft samen met Loeb al zes de
len uitgegeven, maar is daarmee 
gestopt. Voor verzamelaars een 
ramp. Eenmalig en alleen via 
voorintekening geven we nu toch 
alle delen uit. Om zo compleet 
mogelijk te zijn, komen ook de 
verboden verhalen er in." 

Barks gaf de wereld van Do
nald Duck, waarin bitter wordt 
gestreden om geld, macht en suc
ces, definitief vorm. Al in de ja
ren vijftig werden sommige ver
halen verboden, omdat ze niet ge
schikt werden geacht voor de tere 
kinderziel. 
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se defensie een puur Europese 
zaak te maken, met uitsluiting 
van de Amerikanen dus. Frank
rijk is niet bij het overleg op Sici
lië vertegenwoordigd, aangezien 
het geen deel uitmaakt van de mi
litaire organisatie van de NAVO. 

NAVO-secretaris-generaal 
Manfred Wörner zei vandaag in 
een vraaggesprek met de Franse 
krant Le Figaro: „Ik ben altijd 
voor een Europese pijler binnen 
de NAVO geweest, maar volgens 
het oprichtingsverdrag van de 
NAVO uit 1949 moet het bond
genootschap het centrum blijven 
waar besluiten over veiligheid 
worden genomen." 

Groot-Brittanniö heeft het 
Frans-Duitse voorstel afgewezen, 
omdat het volgens Londen „geen 
zin heeft te dupliceren wat de 
NAVO doet". De Britten deden 
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twee weken geleden samen met 
Italië een eigen voorstel voor een 
Europees veiligheidsbeleid. Maar 
Italiü steunt het Frans-Duitse 
idee wel. Volgens de Italiaanse 
minister van buitenlandse zaken, 
Gianni De Michelis, is er nauwe
lijks een contrast tussen het 
Frans-Duitse en het Brits-Italiaan
se plan. 

Vervolg EUROPEES LEGER p«g. 5 

Vier dagen lang moest het inter
nationale surfveld in Scheveningen 
wachten op de wind, maar giste
ren konden de wedstrijden om de 
Pro World Cup 1991 dan toch be
ginnen. Grote afwezigen bij de 
plankzeilwedstrijden zijn de twee 
ieiders in de strijd om de wereld
beker, de Deen Björn Dunkerbeck 
en de Amerikaan Robby Naish. 
Zij gaven de voorkeur aan een 
voorbereidingsstage op Hawali, 
waar over drie weken de laatste 
wedstrijden in de race om de we
reldbeker worden gehouden. (Foto 
NRC Handelsblad/ Rien Zilvold) 

Automatiseren OM vertraagd Nederlandse 
subsidie voor 
extremisten 

Bulgarije 

slechts 60 mensen ook daadwer
kelijk die stap zetten. Van Amels
voort vindt dat aantal „niet ver
ontrustend". Maar de staatssecre
taris vraagt zich af of Nederland 
de vermogensbelasting moet 
handhaven, terwijl andere Euro
pese landen die niet kennen. De 
onderzoekers van de KUB zeggen 
in hun rapport verder te verwach
ten dat door het wegvallen van de 
Europese grenzen de fiscale emi
gratie zal toenemen. 

De commissie-Stevens heeft 
zich ook uitgesproken voor de af
schaffing van ae vermogensbelas
ting. Van Amelsvoort vindt dat 
een verlaging of afschaffing van 
de vermogensbelasting zou moe
ten gebeuren in het kader van een 
meer omvattende operatie op het 
gebied van belastinghervorming. 
Op die manier wil de staatsecreta
ris de nadelige gevolgen voor de 
begroting ondervangen. 
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Texasville 3 
Regisseur Peter Bogdanovich 
pakte twintig jaar na zijn film 
'The Last Picture Show', die 
twee Oscars kreeg, de draad 
weer op. Het resultaat is een 
film over faillissement, on
trouw, onmacht en neurologi
sche aandoeningen. 

TVgfcTENSQHAP 
ONDERWIJS 

Ouderparticipatie 1 
Durfde een ouder vijfentwintig 
jaar geleden zich niet eens op 
het schoolplein te wagen, te
genwoordig geven ouders 
zelfs een deel van de les. 

Nobelprijzen 4 
De Nobelprijswinnaars 1991: 
hun werk en waardering. 

Door onze redacteur 
FRANK VERMEULEN 
DEN HAAG, 17 OKT. Het automa
tiseringsproject COMPAS van 
het openbaar ministerie heeft een 
vertraging opgelopen van vier 
jaar. De kosten van het project, 
dat een automatisering behelst 
van alle gegevens over strafzaken, 
zijn meer dan verdubbeld en de 
kwaliteit is onduidelijk. 

Dit blijkt uit een onderzoek 
van het expertisebureau NOTA. 
De resultaten daarvan zouden 
vanmiddag worden aangeboden 
aan de Kamercommissie voor jus
titie. De kosten van het project, 
Communicatiesysteem Openbaar 
Ministerie - Parket Adminstratie 
Systeem, werden in 1985 ge

raamd op veertig miljoen gulden, 
maar worden inmiddels geschat 
op ten minste 85 miljoen. 

COMPAS behelst een geauto
matiseerde administratie en ver
werking van strafzaken, vanaf 

C:es verbaal tot transactie-aan-
of dagvaarding en tenuitvoer

legging van straf. Met het project 
is begonnen in 1983 en het zou in 
1988 gereed zijn. Nu wordt reke
ning gehouden met invoering in 
1992, maar ook dat is onzeker. 
De vertragl g wordt volgens NO
TA veroorzaakt door onduidelijke 
projectorganisatie, 'bureaupolitie
ke' strijd op het ministerie over 
de computerapparatuur en -pro
gramma s en onderschatting van 
de complexiteit van het systeem. 

In drie rapporten concluderen 
de onderzoekers dat de kwaliteit 
van het project „niet goed is vast 
te stellen". De in 1986 geformu
leerde doelstelling van efficiency 
en kwaliteitsverbetering is „on-
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realistisch", omdat Justitie en 
OM destijds nauwelijks ervaring 
hadden met automatisering en 
omdat het systeem kostenneutraal 
moest worden ontwikkeld. Het 
project heeft beslag gelegd op 
een groot deel van het automati
seringsbudget van Justitie, dat in 
1993 9 miljoen bedroeg en voor 
1992 is geraamd op 182 miljoen) 
zonder zorgvuldige afweging van 
kosten en baten vooraf. 

Turkse Koerden zingen er op 
los, maar niet voor de premier 
Hnnr nniA ^nrraennn/tané niilni* !« /Jnn Jn I. J J» J , T.. _1—. 4 — Door onze correspondent 
FRANS VAN HASSELT 

DIYARBAKIR, 17 OKT. De Turkse 
premier Yilmaz moet er lucht van 
nebben gekregen dat in de Turkse 
Koerden-hoofdstad Diyarbakir 
met haar bevolking van bijna een 
miljoen slechts enkele honderden 
mensen op hem stonden te wach
ten bij een bijeenkomst van zijn 
partij voor de parlementsverkie
zingen van zondag. Daarom komt 
de leider van de regerende Moe
derlandpartij niet en vliegt Yil
maz uit Van, waar hij wel sprak, 
meteen door naar het niet-Koerdi-
sche Erzurum. 

De Moederlandpartij is niet po

pulair in deze doodarme, maar le
vendige en zelfs vrolijke stad. En 
dat ondanks het feit dat haar op
richter, de tegenwoordige presi
dent van de republiek Turgut 
özal, eerder dit jaar het gespro
ken en gezongen Koerdisch heeft 
vrijgelaten. „Dat is niet belang
rijk: ', zeggen de plaatselijke 
Koerden-leiders. „Wij eisen volle
dige erkenning van onze taal, ook 
in haar schriftelijke uitingen, in 
onderwijs, op radio en televisie." 

Helemaal onbelangrijk is het 
toch ook weer niet. Koerdisch 
praten deed men in deze stad al 
van oudsher, in overstelpende ma
te. Maar de muziek, de liederen 
bleven een probleem. Op de cas-
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AMSTERDAMMER 

De Nacht van Schmelzer 
In De Groene de tekst van het 
gelijknamige toneelstuk. Uit de 
pers: 'Hilarisch' (Haagse Cou-

• rant), 'Sardonisch' 
Trouw), 'Verkwikkelijk' 
Schmelzer), 'Ontroe

rend' (Parool), 'Haagse 
allure' (Volkskrant), 
'Prachtig!' (NRC), 'Trut

tig, goedkoop cabaret' (De 
Groene). De Groene, tien weken 
op proef voor ƒ 19,50. Bel nu 
020-6230864 
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settes werd door de Turkse auto
riteiten fel jacht gemaakt. Voor 
wie, als ik, in de jaren zeventig en 
tachtig naar verscholen winkeltjes 
werd meegetroond om stiekem 
wat Koerdische liederen te horen, 
heeft zich nu toch een enorme 
verandering voltrokken. Overal 
klinken vrij de Koerdische gezan
gen, voor een niet-Koerd eerder 
meeslepend dan echt mooi. Het 
lijkt alweer gewoon in deze stad. 

De ontspannen sfeer die nu, in 
de week voor de verkiezingen, in 
Diyarbakir schijnt te heersen, is 
geflatteerd. Nog maar twee maan
den geleden was de hele stad in 
rep en roer bij de begrafenis van 
de plaatselijke pleitbezorger voor 
de mensenrechten Vedat Aydin, 
hoogstwaarschijnlijk vermoord 
door het veiligheidsapparaat. Er 
vielen zeven doden doordat de po
litie zeer rigoureus optrad tegen 
het gooien met stenen. De win
kels bleven uit protest dicht — er 
heerste een intifadah-sfeer. 

Vervolg KOERDEN pag. 11 

Door onze redacteur 
GIJSBERT VAN ES 
SOFIA/ DEN HAAG, 17 OKT. Een 
extreem-rechtse partij in Bulga
rije heeft haar verkiezingscam
pagne gefinancierd met Neder
lands rijkssubsidiegeld. De partij 
heeft dit geld ontvangen van de 
Centrum-democraten (CD). 

Alle partijen die in de Tweede 
Kamer zijn vertegenwoordigd, 
krijgen sinds vorig jaar rijkssubsi
die ter ondersteuning van Oost-
europese zusterpartijen in oprich
ting. Voorwaarde is dat de hulp 
wordt besteed aan scholing en 
vorming van politiek kader. De 
subsidie die de CD heeft toege
kend aan de Bulgaarse Nationale 
Radicale Partij is niet voor dit 
doel gebruikt, maar voor het 
drukken van propagandamateri
aal. De Bulgaarse partij streeft 
naar de vereniging van Bulgarije 
met Macedonië en Thracië en het 
verwijderen van de Turkse bevol
kingsgroep van Bulgaars grondge
bied. De CD heeft nog een andere 
extreme partij in Bulgarije finan
cieel gesteund. Deze heeft niet 
aan de verkiezingen deelgenomen. 
In totaal is 45.000 gulden uitge
keerd. 
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Het Tweede-Kamerlid J.K. Wie-
benga (VVD) noemt het „stui
tend" dat Nederlands subsidiegeld 
op deze wijze wordt uitgegeven. 
„Het is ook wrang te moeten con
stateren dat Nederland het ont
staan van dit soort partijtjes in 
jonge democratieën stimuleert." 
Wiebenga zou vandaag in zijn 
fractie overleggen over het stellen 
van Kamervragen aan minister 
Dales (binnenlandse zaken) over 
deze kwestie. 

Om zelf thuis uw eigen "Creazione" te maken hebt u de 
authentieke sauzen en pasta's van Grand'Italia nodig. 

Bijvoorbeeld in: 

TORTELLINI CHAMPIGNONS MET 
MONTANARA SAUS 

Tortellini koken. Stukje schoongemaakte prei in dunne 
ringen snijden, in klontje boter glazig fruiten, saus erdoor 

roeren en alles warm laten worden. Garneren met 
1 eetlepel fijngehakte peterselie. 

F.Breeman 
MOTORSIRAAT l.M 
(nabij Zuidplein) 
ROTTERDAM ZUID 

c 0%a/u/( fyalia 
ITALIAANS ETEN OP Z*N ITALIAANS 

Het is lang geleden dat Frankrijk zo slecht 
gehumeurd was. 

(Jan Gerritsen, vandaag in NRC Handelsblad) 
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‘DDR zonder joden was onaanvaardbaar voor het regime'

Actie van milieuorganisaties

tegen ‘doorstralen' voedsel
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Exen ISTKF 

Eigentijdse 
meubelen 
van 
klassieke 
kwaliteit 

I WK 
W 0 H N E N In het hart van 

de Randstad 't beste 
van o.a. Leolux, Jori, 

Gelderland, Giorgetti, 
Montis, Artifort, Hülsta, 

Frighetto, Wittmann, DeSede, 
Rolf Benz, Young International, 

Banz Bord, Castelijn en WK-Wohnen 

interieurverzorqinq 
speksnijder bv 
PLEINSTRAAT 4 BERGAMBACHT 01825-1593 
Openingstijden: 
dinsdag, woensdag en donderdag 9.00 -17.30 uur 

vrijdag 9.00-21.00 uur 
zaterdag 9.00 -17 00 uur 

Vurig Sieraad in Sportieve Stijl 
Brillant in gouden ring die zélf uniek is: ƒ 1110,-

heetmarijfc diamantexpertG.I.A. • eóelsteenkundigeF.G.AVG.G. 

Iijnbaan92 • weissenbruchlaan26 • rotterdam • tel.411 6660 

Van de voet 
van de Himalaya 
...en van de hand van kundige 
tapijtknopers: originele Nepal 
tapijten van zuiver wol. Uniek 
van karakter, met weergaloze, 
vaak subtiele kleurschakeringen. 

Wij verzorgen zichtzendingen 
door het hele land. Dus: kies bij 
ons, beslis bij u thuis. 

VAN MEEUWEN 
TAPIJTEN 

beide zaken donderdag koopavond 
Amsterdam, PC. Hooftstr. 101, tel. 020-6621109 

Utrecht, Oudkerkhof 7, tel. 030-316119 

Kleine herenmaten 

BALT MODE (v.a. maat 42) 
Amsterdam-Buitenveldert, bij RAI, richting 

NOVOTEL, Gelderlandplein 39, 020-6441485 

Loake 
SHOEMAKERS 

269,-
Originele Engelse brogues van het wereldberoemde merk 
Loake in Nederland bij Rigter ƒ 269,-. In leer: zwart en 
mahonie. In suède: donkerbruin. Genaaide leren zolen. 
Maten 38-47. Eigen import. 
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Kabinet trekt nog 
11 miljard uit voor 
stadsvernieuwing 
Door een onzer redacteuren » 
DEN HAAG, 17 OKT. De stadsvernieuwing moet in 2005 
zijn voltooid. Het kabinet zal er tot die tijd nog 11 mil
jard gulden voor reserveren. Dit blijkt uit een nota van 
staatssecretaris Heerma, die morgen in de, ministerraad 
wordt besproken en volgende week openbaar zal worden 
gemaakt. 

Blijkens de plannen, die worden 
aangeduid met 'Belstato' (beleid 
stadsvernieuwing voor de toe
komst), zal het stadsvernieu-
wingsgeld de komende jaren voor
al worden besteed aan de vier 
grote steden. Volgens de huidige 
verdeelsleutel kunnen zij op ruim 
46 procent van de rijksbijdragen 
aanspraak maken. Volgend jaar 
trekt het rijk ruim 1,1 miljard uit 
voor de stadsvernieuwing. Vol
gens de berekeningen is hiervoor 
de komende jaren nog 22 miljard 
gulden nodig. De helft daarvan 
moet worden betaald door parti
culieren (huiseigenaren) en ge
meenten. 

De vier grote steden zullen tot 
eind 2005 op subsidies van het 
rijk kunnen rekenen; voor andere 
steden en dorpen wordt de bijdra
ge geleidelijk al eerder vermin
derd of ingetrokken. Op dit mo
ment ontvangen 83 gemeenten 
rechtstreeks geld van het ministe

rie voor hun stadsvernieuwing, 
terwijl de provincies over de ove
rige gemeenten de subsidies kun
nen verdelen. Behalve naar de 
vier grote steden gaat ook een 
flink deel (bijna 22 procent) van 
het beschikbare bedrag naar 18 
middelgrote steden. 

De wethouders van de vier gro
te steden reageren niet of voor
zichtig op de nog onofficiële plan
nen. De Utrechtse wethouder 
Zwart stemt in met de termijn 
van 14 jaar die Heerma voor de 
resterende stadsvernieuwing wil 
uittrekken, maar meende wel dat 
met name zijn gemeente en Den 
Haag aanspraak kunnen maken op 
een hoger financieel aandeel. 
Wethouder Vermeulen (Rotter
dam) vreest dat 11 miljard gulden 
niet genoeg zal zijn, maar spreekt 
zijn voldoening uit over de bijzon
dere positie die de vier grote ste
den hebben gekregen. 

ZOETERMEER — Bij Zoetermeer krijgt de vierde Floriade vorm, officieel de Wereldtuinbouwtentoonstelling Den Haag - Zoetermeer 1992. Vol
gend jaar 10 april zal het evenement voor het publiek toegankelijk zijn. Op de foto bijdragen van de Hoogheemraadschappen: een gekleurde beton
nen kaart die het (theoretische) verschil aangeeft van de oppen lakte van Nederland met en zonder dijken. Daarachter drie waterbasssins die het 
verloop van eb en vloed aanschouwelijk maken. (Foto NRC Handelsblad/ Vincent Mentzel) 

 
Door onze correspondent 
KARIN DE MIK 
GRONINGEN, 17 OKT. „Het plan 
om groepen joden te laten overko
men uit de Sovjet-Unie is een 
duidelijk bewijs hoe perfide het 
systeem in de DDR was", zegt de 
Groningse hoogleraar staatsrecht 
mr. D.J.Elzinga. 

Het plan om aan het eind van 
de jaren zestig groepen joden 
voor propagandistische doelein
den over te laten komen naar 
Oost-Duitsland omdat de joodse 
gemeenschap daar steeds kleiner 
werd, wordt beschreven in Elzin-
ga's boek 'Een kleine flat in Leip-
zig - De ongehoorde waarheid 
over Oost-Duitsland', waarin hij 

een verslag geeft van een studie
reis die hij dit voorjaar naar Leip-
zig maakte. 

„De politiek ten opzichte van 
de joden was er één van een dub
bele bodem", stelt Elzinga. „Er 
was het regime alles aan gelegen 
om de Joodse gemeenschap in 
stand te houden. Aan de ene kant 
bejegende men hen vriendelijk en 
gaf men hen ruime ïöaües, aan 
de andere kant voe ié men een 
sterke anti-Israei poli. 

De kleine gemeenschap van 
nog geen 2.000 joden besefte vol
gens Elzinga heel goed dat men 
als alibi diende voor het regime. 
In de jaren zestig wilden steeds 
meer joden emigreren naar Israël. 

Een situatie waarin geen enkele 
jood meer in de 'heilstaat' zou le
ven was echter volstrekt onaan
vaardbaar. „Het Westen zou daar 
misbruik van kunnen maken, door 
te verkondigen dat de joden zich 
kennelijk niet thuis voelden in de 
DDR, die zich graag als 'pro
joods' afficheerde', aldus Elzinga. 

Getzel Taube, jarenlang voor
zitter van de joodse gemeenschap 
in Leipzig had om de politieke 
leiders uit te dagen, het voorstel 
gedaan om zoals hij het noemde 
'joden te importeren'. Elzinga: 
„Tot zijn schrik werd deze sug
gestie niet van de hand gewezen. 
Eind jaren zestig, begin jaren ze
ventig waren er officiële contac

ten tussen de regering en de jood
se gemeenschap waarin melding 
werd gemaakt van dit plan." 

Waarom het uiteindelijk niet 
tot uitvoering is gekomen kan El
zinga niet met zekerheid zeggen: 
„De joden in de Sovjet-Unie za
ten ook vast en ik kan me voor
stellen'dat zij weinig animo had
den om van de ene dictatuur naar 
de andere te verhuizen." Elzinga 
haalt het gegeven aan om naar 
zijn zeggen 'de perfiditeit van de 
overweging' bloot te leggen. 

Volgens Elzinga is het rechts
extremisme in Duitsland mede 
een gevolg van de propagandama
chine die onder de voormalige 
DDR-leider Honecker op volle 

toeren draaide. „De DDR was 
'gedenazificeerd' en het Westen, 
met name West-Duitsland, werd 
getoond als de grote schurk, die 
de Holocaust op zijn geweten 
had." Elzinga schrijft dat het ge
bruiken van de jodenmoord voor 
propagandistische doeleinden des
tijds op veel Oostduitse jongeren 
een averechtse uitwerking heeft 
gehad. „Er zijn signalen dat veel 
jongeren om die reden ook vraag
tekens plaatsen bij de waarheid 
over de moord op de joden. Dit 
verklaart voor een deel het viru
lente rechts-extremisme (..) onder 
jongeren in Oost-Duitsland". 

Elzinga acht de wijze van edu
catie in dit opzicht van cruciaal 

belang. „Als je jongeren resistent 
wilt maken voor rascisme moet je 
daarover discussiëren en over An
ne Frank vertellen. Hoewel men 
in de DDR oprecht verontrust 
was over de jodenmoord, bereikte 
men met propaganda en verplich
te bezoeken van jongeren aan Bu-
chenwald het tegenovergestelde. 
Met deze aanpak werd geen te
genwicht ontwikkeld voor racis
me. En nu het slechter gaat zoe
ken ze een zondebok: de buiten
landers. Neo-nazi's gebruiken ha
kenkruizen en runetekens. Daar 
kreeg je in de DDR vijf jaar cel 
voor. Het is ten dele uit non-con-
formisme en provocatie dat men 
deze symbolen nu gebruikt." 

Andriessen en Simons 
sluiten compromis over 
minder tabaksreclame 

Ingezonden mededelingen 

V 

Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 17 OKT. In plaats van 
een verbod op tabaksreclame ge
ven minister Andriessen (econo
mische zaken) en staatssecretaris 
Simons (volksgezondheid) voor
alsnog de voorkeur aan vrijwillige 
afspraken met de tabaksindustrie 
om de reclame te beperken. Dat 
blijkt uit een brief die ze gister
middag naar de Tweede Kamer 
hebben gestuurd. 

Het standpunt van beide be
windslieden is een compromis, 
omdat Simons om volksgezond
heidsredenen voorstander is van 
strengere maatregelen tegen ta
baksreclame, terwijl Andriessen 
daar vanuit economische motie
ven niets van wil weten. 

Beide bewindslieden, die van
middag met de Kamer zouden 
vergaderen over het beleid dat ge
richt is op het ontmoedigen van 
tabaksgebruik, zullen met de in
dustrie overleg voeren over „een 
aanzienlijke verscherping" van de 
inhoud van de reclamecode voor 
sigaretten en shag. Het effect van 
de maatregelen die het kabinet 
voor ogen staan, zal zijn „dat op 
termijn meer vormen van tabaks
reclame niet meer mogelijk zijn", 
aldus Simons en Andriessen. 

De CDA-fractie in de Tweede 
Kamer geeft de industrie tot 
1994 de kans om de reclamecode 
beter na te leven, de VVD blijft 
een voorstander van zelfregule
ring, terwijl PvdA en D66 pleiten 
voor een wettelijke regeling. 

De bewindslieden stuurden hun 
brief naar de Kamer mede als re
actie op de gisteren bekendge
maakte resultaten van een onder

zoek naar de werking van de Ta
bakswet en de vrijwillige afspra
ken die de industrie heeft ge
maakt, neergelegd in de reclame
code voor sigaretten en shag. De
ze vorm van zelfregulering, in 
1989 door de industrie ingezet, 
voldoet volgens het onderzoeks
rapport niet. 

Er is sprake van lacunes, over
tredingen, ontduikingen via nieu
we reclame-technieken en een 
slechte naleving van de code, zo
wel naar de letter als naar de 
geest. Het verbod op radio- en tv-
reclame voor tabak wordt ontdo
ken door intensieve sponsoring 
van tv-programma's en sluikrecla
me. Geconfronteerd met de uit
komsten van het onderzoek zeg
gen Andriessen en Simons dat de 
zelfregulering „tot nu toe een 
weinig betekenisvolle bijdrage le
vert aan het tabaksontmoedigings
beleid van de regering. We gaan 
nu dan ook praten met de tabaks
industrie". 

Simons en Andriessen verwach
ten dat door verschillende maatre
gelen het roken kan worden ver
minderd. De prijsverhoging van 
tabaksprodukten wordt als een ef
fectief middel beschouwd: op 1 
januari kosten een pakje van 25 
sigaretten 4,75 gulden en een 
pakje shag 4,40 gulden. Op 1 ja
nuari 1993 moet vermoedelijk 
respectievelijk 5,25 en 5,15 gul
den worden betaald. Ook is een 
wijziging van de Tabakswet op 
komst, die onder meer tot gevolg 
heeft dat op de verpakking van 
tabakswaren de maximale hoe
veelheid van het teergehalte moet 
worden aangegeven. 

100% bereikbaar 
10% goedkoper 

De mobiele telefoon van Philips, de PR50, is 
maar liefst f 300,-, ofwel 10% in prijs verlaagd. 
U bent vanaf nu voor slechts f2.395,- excl. 
BTW altijd en overal bereikbaar. Deze mobiele 
telefoon is er in diverse uitvoeringen. Van por
table tot vast ingebouwde autotelefoon. Bel 
voor meer informatie: 070-3482564. 

ggs> «Sa 

#,?Os 
a"a i m 

PHILIPS 

Door een onze redacteuren 
AMSTERDAM, 11 OKT. „Voedsel-
doorstraling? Nee, bedankt!". 
Met deze leuze starten vandaag 
zes consumenten- en milieuorga
nisaties een campagne tegen het 
doorstralen van levensmiddelen in 
Nederland. Voedseldoorstraling is 
een conserveringsmethode waar
bij produkten met ionische stra
len worden doorstraald. 

Meestal is dat gammastraling, 
een aan röntgenstraling verwante 
straling met een hoog doordrin
gend vermogen die wordt uitge
zonden door radio-actief verval
lend cesium-137 of cobalt-60. 
Doel is schadelijke insekten en 
andere kleine diertjes te doden 
om voedsel voor bederf te behoe
den. Ook tracht men schimmels 
en bacteriën uit te schakelen en 
het uitgroeien of uitlopen van 
etenswaar te voorkomen. 

De zes organisaties vinden dat 

er nog teveel onduidelijkheid be
staat over de veiligheid en de ef
fecten van deze behandeling. Ook 
zijn ze bang dat de controle door 
de overheid hierop onvoldoende 
wordt uitgevoerd. Verder wil men 
het publiek attenderen op de ge
ruisloze, officiële invoering van 
voedseldoorstraling door het 
„Warenwetbesluit doorstraalde 
waren". Dit besluit is deze maand 
de Raad van State gepasseerd en 
wordt begin 1992 van kracht. 
Volgens het besluit mogen tien 
produktgroepen worden behan
deld met straling: garnalen, peul
vruchten, kip, gedroogde groen
ten, zuidvruchten, graanvlokken, 
kikkerbillen, kruiden en specerij
en en diepvriesmaaltijden. De 
campagne wordt gesteund door 
de Alternatieve Konsumenten 
Bond, Aktie Strohalm, de Kleine 
Aarde, Konsumenten Kontakt, 
Milieu Defensie en Natuur en 
Milieu. 
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BIJ DE EEN HOORT NU OOK DE ANDER 
Referendum Amsterdam te complex 

Door onze redacteur 
STEVEN ADOLF 
AMSTERDAM, 17 OKT. De scena
rio's voor het toekomstige autobe-
leid waartussen de Amsterdamse 
bevolking in maart volgend jaar 
door middel van een referendum 
kan kiezen, zijn gisteren bekend 
gemaakt. De eeuwige ruzie tussen 
het fenomeen automobiel en de 
historische Amsterdamse binnen
stad bleek vorig jaar, mede op ba
sis van een opiniepeiling onder de 
bevolking, het meest geschikte 
onderwerp voor de eerste proef 
met een referendum in de hoofd
stad. 

Het Amsterdamse bestuurscol
lege heeft nu aan de gemeente
raad een vraagstelling van het re
ferendum voorgelegd die grofweg 
neerkomt op een keuze tussen het 
voortzetten van het huidige beleid 
en een aanpak waarbij het aantal 
auto's in de binnenstad krachtig 
wordt teruggedrongen. 

Referenda mogen zich in een 
toenemende belangstelling ver
heugen in de gemeentelijke poli
tieke cultuur in Nederland. Het 
kerkdorp Welsum beet vorig jaar 
het spits af met een volksraadple
ging over de vraag of het dorp tot 
de provincie Overijssel moest blij
ven behoren. De bevolking van 
Leiden besloot bij referendum tot 

hoe laat de café's open mogen 
blijven. En in Haarlem stemden 
de bewoners over de bebouwing 
van twee groengebieden. 

In Amsterdam heeft de vroege
re wethouder van financiën W. 
Etty (PvdA) al enkele jaren gele
den voorgesteld het referendum 
te introduceren als middel om de 
bevolking meer te betrekken bij 
het bestuur van de stad. D66 kent 
al van oudsher de volksraadple
ging als politiek stokpaardje. In 
de toenmalige politieke verhou
dingen maakte het idee echter 
geen schijn van kans. 

Na de smadelijke nederlaag die 
de Partij van de Arbeid vorig jaar 
in de Amsterdamse gemeenteraad 
onderging, sloeg de stemming 
om. Ook bij andere college-partij
en, met uitzondering van de 
VVD, kreeg het plan van een re
ferendum bijval. 

Aanvankelijk bestond onduide
lijkheid over de politieke inter
pretatie van het referendum, 
maar tenslotte werd afgesproken 
dat de uitslag van de volksraad
pleging gerespecteerd zou wor
den, ongeacht partijprogramma's 
en andere politieke akkoorden. 
Het referendum zou dus door de 
politieke verhoudingen heen snij
den. Uit een opinie-onderzoek 
bleek dat driekwart van de Am

sterdamse kiezers positief tot zeer 
positief stond tegenover het refe
rendum als middel van besluitvor
ming — los van de vraagstelling. 

Nu de datum van het referen
dum dichterbij komt en bekend is 
geworden wat de alternatieven 
zijn waartussen gekozen kan wor
den, zwelt echter ook de kritiek 
aan. De bewoners van binnenstad, 
die op dit moment via discussie
bijeenkomsten warm gemaakt 

N i e u w s a n a l y s e  

worden voor een aparte stadsdeel
raad voor het centrum, vragen 
zich bij voorbeeld af of er met 
hun belangen wel voldoende reke
ning zal worden gehouden. Of, 
zoals een van de bewoners het tij
dens zo'n bijeenkomst uitdrukte: 
„In hoeverre neemt het gemeen
tebestuur de toekomstige bestuur
lijke onafhankelijkheid van de 
binnenstad serieus als nu de gehe
le hoofdstedelijke bevolking mee 
mag stemmen over het autobeleid 
in de binnenstad." 

De meeste kritiek richt zich op 
de oriderwerpkeuze en de vraag
stelling. De mogelijkheden en ge
volgen van het ontwerpen van 

nieuwe vervoerscenario's zijn der
mate complex dat zij zich moei
lijk lenen voor een duidelijke 
vraagstelling zoals in een referen
dum past, zo luidt een veelge
hoord bezwaar. In andere landen 
is in het verleden ook met gecom
pliceerde vraagstellingen gewerkt, 
maar bij een allereerste proef was 
het wellicht beter geweest een 
overzichtelijker vraagpunt te ne
men. 

De uitgebreide rapportage van 
de ambtelijke werkgroep die de 
scenario's heeft voorbereid, ver
hindert niet dat er veel vragen 
blijven. Die betreffen met name 
de economische en financiële ge
volgen van de plannen, en de 
handhavingsproblemen die vooral 
bij het meeste verstrekkende 'au-
toluwe' scenario zullen optreden. 

Geheel los daarvan is er eigen
lijk geen sprake van een reële 
keuze voor de burger, menen de 
critipi, maar heerst het dictaat 
van de werkelijkheid. Zoals het 
autoverkeer en vooral het parke
ren zich nu ontwikkelen, worden 
beide scenario's eenvoudigweg 
achterhaald door de feiten, stelt 
bij voorbeeld het „Platform bin
nenstad autovrij", waarin een aan
tal Amsterdamse verkeers- en mi
lieugroeperingen zijn verenigd. 

Als het huidige beleid wordt 

voortgezet, betekent dit immers 
dat het autoverkeer in de binnen
stad met 33 procent toeneemt. 
Daardoor raken de stad en haar 
toevoerwegen volledig verstopt, 
aldus het platform. Bovendien is 
het in strijd met het beleidsvoor
nemen van het huidige bestuurs
college het autoverkeer te ver
minderen. Kortom, door in het 
verleden geen duidelijke keuzes 
te maken, is de speelruimte voor 
beleidskeuzes betrekkelijk gering 
geworden, en daarmee ook voor 
een referendum. 

Opmerkelijk in dit verband is 
de onverschilligheid van veel be
drijven in de binnenstad over het 
radicaal terugdringen van het au
toverkeer. De oorzaak daarvan is 
eenvoudig: de meeste 'auto-afhan-
kelijke' kantoren en bedrijven 
zijn allang uit de binnenstad ver
trokken. Aan de andere kant is 
het bouwen van grote parkeerga
rages niet langer een politiek ta
boe bij de traditionele tegenstan
ders van de auto. Een goede be
reikbaarheid van het stadscen
trum staat bovendien aan beide 
zijden hoog in het vaandel. Het 
lijkt erop dat het karakter van de 
auto-discussie van principieel naar 
pragmatisch is verschoven, waar
mee de angel uit de volksraadple
ging wordt getrokken. 
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Hoogwater 

De tijden van de hoogwaterstanden zijn, vol
gens de berekeningen van de Rijkswaterstaat, 
voor 18 oktober te Vlissingen 10.16-22.49, 
Hansweert 10.40-23.36, Rotterdam 12.10— . 
Hoek van Holland 10.26-23.29, Dordrecht 
12.50— , Scheveningen 11.25-23.55, Harlin-
gen 3.55 -17.15, Den Helder 1.50 -14.10, Delf
zijl 6.45 -19.55 en Haringvlietsluizen 9.54 
-23.10. 

4 4 
i 

• cl Zon en Maan 
18 oktober zon op '07.09, onder 17.40. Maan 
op 15.33, onder 01.111. Volle maan: 23 oktober 
12.09. 



‘Voorlichting overheid

moet worden beperkt'

AMSTERDAM — De baby Shirley en haar teddybeer bevonden zich vanmorgen onder de bezoekers aan de vierde berendag in de dierentuin Artis.

Hoogleraar beducht voor automatisering van strafzaken

‘Vonnissen niet voor techneuten'

AMSTERDAM — De baby Shirley en haar teddybeer bevonden zich vanmorgen onder de bezoekers aan de vierde berendag in de dierentuin

Raad van State 
heeft kritiek op 
belastingplan 
poor een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 17 okt. Het kabinet en de Raad van State zijn 
het volstrekt oneens over het kabinetsplan voor de loon-
en inkomstenbelasting. De Raad verwijt het kabinet nivel
lering ten koste van de middeninkomens waarbij de hoge 
inkomens er relatief goed vanaf komen. 

Het kabinet stelt in een reactie 
dat het voorstel het resultaat is 
van „een diepgaand proces van af
weging"- Het zal werken aantrek
kelijker maken en de koopkracht 
van de minima zoveel mogelijk 
veilig stellen. 

Op 9 oktober zond de Raad 
van State zijn kritische analyse 
aan de koningin; op 11 oktober 
reageerde het kabinet. Het wets
voorstel is, met in de memorie 
van toelichting enkele marginale 
wijzigingen, gisteren naar de 
Tweede Kamer gezonden waar 
het kan rekenen op steun van 
PvdA en CDA. 

Het arbeidskostenforfait gaat 
met 1 procent van het fiscale in
komen (met een maximum van 
450 gulden) omhoog tot 5 pro
cent. De basisaftrek stijgt met 
425 gulden tot 5.225 gulden. Ter 
financiering wordt de inflatiecor
rectie, waarmee de tariefschijven 
van de loon- en inkomstenbelas
ting en de premie volksverzeke
ringen jaarlijks worden verhoogd, 
in 1992 niet toegepast. 

Volgens de Raad zal het niet 
laten doorgaan van de inflatiecor
rectie vooral de middengroepen 
treffen die ook op andere terrei
nen de dupe zijn van lastenver
zwaringen. De Raad noemt als 
voorbeeld de verhoging van het 
lesgeld. Hij pleit daarom voor 
„een maatregel waaraan deze be
zwaren niet kleven". 

De Raad wijst op het pleidooi 
van de commissie-Stevens voor 
een flinke verlaging van de belas
tingtarieven. Het afschaffen van 
de inflatiecorrectie is daarmee in 
strijd en vergroot bovendien de 
toch al grote progressie in de ta
rieven. Ook twijfelt de Raad of 
de verhoging van het arbeidskos
tenforfait past in het kader van 
wat Stevens voorstelt. 

Het kabinet is het daarmee vol
strekt oneens. Stevens pleit dui
delijk voor een verhoging van het 
arbeidskostenforfait. Het kabinet 
wil de afstand tussen netto loon 
en uitkering vergroten. Een verla
ging van de tarieven kost de over
heid vanuit die optiek veel meer 
geld dan een verhoging van het 
arbeidskostenforfait. De progres
sie in de tarieven komt volgens 
het kabinet deels voort uit het 
„zeer lage" belastingtarief in de 
eerste schijf. Het toptarief werd 
via de Oort-operatie reeds ver
laagd. 

Volgens de Raad merkt het ka
binet in een toelichting het terug
nemen van de inflatiecorrectie 
aan als „een eenmalig gebeuren", 
waaruit de Raad afleidt dat ook 
de regering vindt dat „een voor
stel als het onderhavige zich ze
ker niet voor herhaling leent". 
Dat is niet de bedoeling geweest, 
aldus het kabinet. Bedoeld werd 
slechts de effecten van een een
malige maatregel weer te geven. 

Voorstel voor eigen 
bedrijf bij onderwijs 
voor gezondheidszorg 
Door onze redactie onderwijs 
ROTTERDAM, 17 OKT. Het onder
wijs krijgt mogelijk al in 1992 
een eigen bedrijfsgezondheids
zorg. Minister Ritzen (onderwijs) 
en staatssecretaris Wallage heb
ben dit gisteren aan de onderwijs-
vakbonden geschreven. Volgens 
hen heeft onderzoek uitgewezen 
dat zo'n systeem van bedrijfsge
zondheidszorg in hét onderwijs 
'rendabel' is en bovendien al vol
gend jaar kan worden ingevoerd. 
Het onderzoeksrapport willen de 
bewindslieden pas later dit jaar 
openbaar maken. 

De bedrijfsgezondheidszorg in 
het onderwijs gaat naar schatting 
jaarlijks 45 miljoen gulden kos
ten, zo schrijven de bewindslie
den. De scholen moeten daarvan 
zelf twintig miljoen voor hun re
kening nemen door zich te verze
keren bij een nog op te richten 
'vervangingsfonds'. De resterende 
25 miljoen betaalt het rijk recht
streeks. 

Alle scholen in het basisonder
wijs, het voortgezet onderwijs en 
het middelbaar beroepsonderwijs 
onderwijs alsmede de hogescholen 
zullen straks een contract met een 
bedrijfsgezondheidsdienst moeten 
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Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 17 OKT. Premier Lub-
bers vindt dat het aantal voorlich
tingscampagnes moet worden be
perkt. Hij zei dit gisteren bij de 
behandeling van de begroting van 
Algemene Zaken. 

Lubbers zei aarzelingen te heb
ben bij het grote aantal campag
nes dat wordt gehouden via post-
bus-51 spotjes, folders en aan
plakborden aan de kant van de au
towegen. De overheid probeert de 
burgers met deze campagnes aan 
te sporen tot een voorzichtig rij
gedrag of meer te letten op het 
milieu. Onlangs is de overheid een 
campagne begonnen tegen seksu
eel geweld onder het motto 'seks 
is natuurlijk maar nooit vanzelf-

sprekend'. 
Veel Tweede Kamerleden had

den kritiek op de campagne tegen 
seksueel geweld. Volgens CDA-
Kamerlid Mateman is deze betut
telend. „Je krijgt aan het einde 
van de avond opdracht de gordij
nen dicht te doen en als het bed
tijd is hoor je dat seks mag, maar 
wel zonder geweld". 

De fracties van CDA, PvdA en 

D66 vinden de acties zoals ze nu 
worden gevoerd té belerend. De 
campagnes moeten afstandelijker 
en feitelijker worden. Volgens 
PvdA-woordvoerder Kalsbeek zit
ten de campagnes niet goed in el
kaar en werkt de ene campagne de 
andere soms tegen. Lubbers vindt 
dat de campagnes aan strengere 
eisen moeten voldoen. Hij meent 
dat de geloofwaardigheid van de 

overheid in de spotjes, plakkaten 
en folders niet in het geding mag 
komen. 

Lubbers zei ook dat het niet 
nodig is het regeringsvliegtuig, de 
zogenoemde PBX, te vervangen 
door een moderner toestel. Hij 
vindt de PBX met het oog op de 
kosten een aantrekkelijk toestel. 
Hij zei dat het vliegtuig zal wor
den gemoderniseerd, zodat het 
nog vier jaar dienst kan doen voor 
kabinet en koninklijk huis. De re
gering kan daarna een F-70 aan
schaffen die in 1995 gereed zou 
zijn. Volgens sommigen voldoet 
bet huidige toestel echter niet aan 
de eisen die tegenwoordig mogen 
worden gesteld: het brandstofver
bruik en geluidsniveau is te hoog. 

sluiten. Die diensten moeten de 
aanstellingskeuringen van leraren 
gaan doen en de controle en bege
leiding bij ziekte. Scholen met re
latief veel ziekteverzuim komen 
in aanmerking voor een „aanvul
lend pakket". De bedrijfsgezond
heidszorg moet worden gekoppeld 
aan een 'vervangingsfonds', waar
bij scholen zich tegen de kosten 
van vervanging bij ziekte kunnen 
verzekeren. 

De bedrijfsgezondheidszorg 
moet „breder" zijn dan gebruike
lijk, zo vinden de bewindslieden. 
Zij schrijven dat zij kiezen voor 
een „integrale, organisatiegerich-
te benadering, die meer op collec
tieve preventie dan op individuele 
begeleiding is gericht". Naast 
aandacht voor de individuele le
raar moet er ook aandacht zijn 
voor de schoolorganisatie, aldus 
de bewindslieden. Alleen op die 
manier kunnen ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid in het on
derwijs worden teruggedrongen. 

Ritzen en Wallage doen hun 
voorstel voor de invoering van een 
bedrijfsgezondheidszorg in het 
onderwijs kort voordat zij, volgen
de week maandag en dinsdag, 
met de onderwijsvakbonden over 
de inrichting van het Vervan
gingsfonds gaan onderhandelen. 
De nu door de bewindslieden 
voorgestelde koppeling van de in
voering van bedrijfsgezondheids
zorg en het fonds was door de 
bonden geëist. 

Gedetineerde 
niet naar cel 
in Turkije 
Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 17 OKT. De eis van 
een Turkse gedetineerde dat het 
ministerie van justitie zou moeten 
meewerken aan diens overbren
ging naar Turkije, is vanmorgen 
afgewezen door president mr. 
A.H. van Delden van de recht
bank in Den Haag. 

De man werd in 1988 en 1990 
veroordeeld tot in totaal elf jaar 
gevangenis wegens overtreding 
van de opiumwet. Hij zou door de 
in Nederland geldende regels 
voor vervroegde invrijheidstelling 
in juli 1993 vrijkomen. De man 
heeft echter in 1990 een beroep 
gedaan op het Europees verdrag 
voor de overbrenging van gedeti
neerden in een vreemd land naar 
hun land van herkomst. 

Toen het departement van jus
titie inlichtingen inwon bij de 
Turkse overheid, bleek dat de ge
detineerde door de aldaar gelden
de regels voor vervroegde invrij
heidstelling waarschijnlijk direct 
op vrije voeten zou komen. 

Bovendien is de man, die al 
twintig jaar in Nederland woont 
in het bezit van een verblijfsver
gunning, waardoor hij niet als on
gewenste vreemdeling buiten de 
grenzen kan worden gehouden. 

De president van de rechtbank 
achtte het 'alleszins begrijpelijk' 
dat de staatssecretaris de moge
lijkheid wilde uitsluiten dat de 
Turk via een omweg als vrij man 
terug zou keren in de Nederland
se maatschappij, voordat zijn 
straf in Nederland ten einde zou 
zijn. 

Bovendien merkte de rechter 
op dat de staatssecretaris blijkens 
het verdrag niet de verplichting 
heeft om mee te werken aan een 
dergelijk verzoek. 

Door onze redacteur 
FRANK VERMEULEN 
DEN HAAG, 17 OKT. Nu de auto
matisering van de administratie 
van het openbaar ministerie door 
het COMPAS-project zijn vol
tooiing lijkt te naderen, waar
schuwt de Leidse hoogleraar 
prof.dr. H. Franken voor een vol
automatische afdoening van straf
zaken. Franken wijst op de „eufo
rie die zich van de mensen mees
ter maakt als er een aardig com
putersysteem voorhanden is". 
„Mensen raken gebiologeerd door 
het systeem en letten niet meer 
op allerlei neveneffecten waarop 
men steeds alert moet zijn", aldus 
Franken. Vooral de mededeling 
van de projectmanager van COM-
PAS, drs. G.H.P. van den Berg, 
in een beschrijving van de moge
lijkheden van het systeem dat 
„automatische aanmaak van von
nissen" mogelijk wordt, maakt 
Franken beducht voor een onge
oorloofde bemoeienis door „tech
neuten" met de rechtspraak. „De 
rechter maakt een vonnis, dat is 
nu net een taak die je niet aan 

*een computer-meneer mag overla
ten. " 

Franken was als voorzitter van 
de begeleidingscommissie Infor
matietechnologie en rechterlijke 
macht, betrokken bij een onder
zoek naar het COMPAS-project 
door het expertise-bureau NOTA. 
Het project startte in 1983 en 
moet volgend jaar klaar zijn. De 
resultaten van het onderzoek wer
den vanmiddag gepresenteerd aan 
de Kamercommissie voor Justitie. 

Uit de drie rapporten waarin de 
onderzoekers hun bevindingen 

Prof.dr. H.Franken 

presenteren, blijkt onder meer dat 
het automatiseringsproject aan
zienlijke vertragingen heeft opge
lopen, dat de kosten, in 1985 ge
raamd op 40 miljoen gulden, in
middels meer dan verdubbeld 
zijn, en dat de kwaliteit van het 
systeem onduidelijk is. NOTA 
stelt ook vast dat de Tweede Ka
mer zich onvoldoende heeft be
moeid met het project. Een van 
de effecten waar de onderzoekers 
op wijzen is een zogeheten voort
schrijdende 'Mulderisering' van 
grote gebieden van het strafrecht. 
Met die term wordt verwezen 
naar de Lex Mulder die de auto
matische afhandeling van ver
keersdelicten mogelijk maakt. 

Franken: „Het is denkbaar dat 
behalve verkeersovertredingen 
ook andere vormen van veelvoor

komende criminaliteit in het auto
matisch systeem worden gestopt. 
Neem bijvoorbeeld de grote bulk 
aan strafzaken tegen dronken rij
ders. Maar het is wel noodzake
lijk dat de Tweede Kamer zich 
hierover buigt in een openbaar 
debat. Het is niet goed als dat 
soort-beslissingen genomen wordt 
door de vergadering van procu
reursgeneraal. De Kamer heeft 
zich voorgenomen zich minder 
met details te bemoeien, welnu: 
hier zijn principiële vragen aan de 
orde die de kern raken van de 
rechtsstaat." 

In de rapporten benadrukt NO
TA de noodzaak van een strikte 
bewaking van de privacy. 
„Dat is hard nodig want het sys
teem biedt ongekende mogelijk
heden tot koppeling aan andere 
geautomatiseerde gegevensbestan
den. Uitgezocht moet worden hoe 
het personeel op de arrondisse
mentsparketten met de vertrou
welijkheid van die informatie om
gaat. Dat klemt te meer als infor
matie door koppeling met andere 
bestanden door vele handen gaat. 
Zo ben ik van mening dat er in 
Nederland geen bankgeheim 
meer bestaat door de vele em-
ployées die toegang hebben tot 
gegevensbestanden. We moeten 
er voor waken dat iets dergelijks 
niet met de rechtspraak gebeurt." 

De onderzoekers concluderen dat 
over de kwaliteit van het systeem 
nauwelijks iets te zeggen valt. 
Hoe komt dat? 
„Een cijfer geven voor zo'n sys
teem is dus heel moeilijk. Tech-

Verdachten roof 
Van Gogh zinden 
op meer overvallen 
Door een onzer redacteuren 
AMSTERDAM, 17 OKT. Na het 
mislukken van de schilderijenroof 
in het Van Gogh-museum op 14 
april blijken de verdachten nog 
met de gedachte hebben gespeeld 
om andere overvallen te plegen. 
Dat werd vanochtend duidelijk 
tijdens de behandeling van de 
rechtzaak tegen de vier verdach
ten in Amsterdam. 

Het zou hierbij onder meer 
gaan om de diefstal van een 
nieuw medicijn tegen nierkanker. 
De verdachte R.v.B. bewaakte 
het laboratorium waar het medi
cijn was opgeslagen. Voorts be
stonden er plannen voor een roof 
bij de Japanse bedrijven Hitachi 
en Canon, zo blijkt uit afgetapte 
telefoongesprekken tussen twee 
van de verdachten. 

De verdachten van de roof van 
twintig schilderijen uit het Van 
Gogh-museum hebben in de voor
bereiding rekening gehouden met 
vertraging in de centrale meldka
mer van de veiligheidsdienst 
VNV. Dat het alarmsysteem van 
het museum was uitgeschakeld, 
was op het controlepaneel in de 
centrale meldkamer van de veilig
heidsdienst VNV te zien aan het 
branden van een geel lampje. De 
verdachte beveiligingsbeambte 
R.v.B. nam aan dat het gele lam
pje niet op zou vallen op het pa
neel. „In mijn verbeelding floe
pen een heleboel van die lampjes 
voortdurend aan en uit. Als je 

zo'n heel bord hebt lijkt me dat 
zo'n geel lampje niet snel opvalt." 
Ook zou het volgens Van B. vaker 
voorkomen dat nachtwakers de 
alarminstallatie een half uur uit
zetten. 

Vanaf het begin van de overval 
heeft het ruim vijf kwartier ge
duurd voordat een van de ver
dachten, de beveiligingsbeambte 
R.v.B., zelf alarm sloeg. R.v.B., 
die tijdens de overval dienst deed 
als nachtwaker, had zich eerder 
samen met zijn collega door de 
overvallers laten opsluiten. Het 
Van Gogh-museum heeft naar 
aanleiding van deze trage reactie 
de samenwerking met de bewa
kingsdienst VNV beëindigd. Het 
museum heeft laten weten na de 
strafzaak tegen de verdachten te 
besluiten of ze de bewakings
dienst verantwoordelijk stelt voor 
de geleden schade. 

Tijdens de zitting trachtten de 
verdachten elkaar voortdurend de 
centrale rol van bedenker van de 
plannen toe te schuiven. Daarbij 
ging het vooral tussen de voorma
lig beveiligingsbeambte en politi-
cologie-student R.P. en de ver
dachte P.v.D., die zich in de 
nacht van de roof in het Van 
Gogh-museum in liet sluiten. Vol
gens R.P. zou het initiatief van 
Van D. zijn uitgegaan. Er zou 
sprake zijn geweest van Japanse 
opdrachtgevers. Van D. noemde 
op zijn beurt de voormalige politi-
cologie-student R.P. als het brein 
achter de rqpf. 

AMSTERDAM — De baby Shirley en haar teddybeer bevonden zich vanmorgen onder de bezoekers aan de vierde berendag in de dierentuin  
Zij konden hier onder meer luisteren naar de Teddy Jazzband. (Foto NRC Handelsblad/ Chris de Jongh) 

V.d. Louw wil aanzet 
geven tot vernieuwing 
Partij van de Arbeid 

neuten vertellen mij bijvoorbeeld 
dat "^e studiefinanciering in 95 
procent van de gevallen werkt. 
Dat betekent bij een bestand van 
600.000 studenten dat er 30.000 
zijn die hun geld niet op tijd krij
gen. Maar toch ben ik geneigd 
een terughoudend positief oordeel 
te geven over COMPAS. De in
frastructuur voor de administra
tieve verwerking van strafzaken is 
er nu en dat is een belangrijk 
hulpmiddel om de rechtspleging 
uit het tijdperk van de ganzeveer 
te tillen. Toen ik zelf begon als 
officier van justitie moest ik per 
jaar 25.000 overtredingen doen 
met de hand. Dat stadium zijn we 
nu gepasseerd." 

Het is opvallend dat de onder
zoekers geen oordeel uitspreken 
over de wijze waarop het project 
met horten en stoten tot stand ge
komen is. 
„Het is een proces geweest van 
gissen en missen. En ach, dat een 
stammenstrijd op het ministerie 
voor vertraging heeft gezorgd, 
daar kijk ik niet van op. Ik vind 
wel dat het project in aanvang be
ter gecoördineerd had moeten 
worden. Het had eerder op het ni
veau van de secretaris-generaal 
behandeld moeten worden. Nu 
heeft de SG zich er pas in 1988 
mee bemoeid. Voor een bestuur
der zou het toch juist nuttig moe
ten zijn dat twee rivaliserende 
groepen ambtenaren zich met één 
onderwerp bezighouden. Door 
hen tegen elkaar uit te spelen ko
men alle argumenten juist duide
lijk op tafel. Maar dat is niet ge
beurd." 

Door onze politieke redactie 
DEN HAAG, 17 OKT. De vroegere 
voorzitter van de PvdA, A. van 
der Louw, wil een fusie van de 
PvdA met D66 en Groen Links 
niet uitsluiten als „de verschillen 
tussen de drie partijen niet veel 
groter zijn dan de verschillen bin
nen die groeperingen". 

Van der Louw wil een aanzet 
geven tot vernieuwing van de so
ciaal-democratie. Een dertigtal le
den van de PvdA organiseert op 
27 oktober een conferentie in de 
Rode Hoed te Amsterdam onder 
het motto 'Sociaal-Democratie: 
hoe nu verder?' 

Van der Louw zal op deze bij
eenkomst 11 stellingen poneren 
die een uitwerking zijn van de 
brief die hij op 19 september aan 
Kok voorlegde. Van der Louw 
vindt onder meer dat de PvdA 
„het zwakke deel van de traditio
nele aanhang niet mag afschrij
ven". Hij meent dat de sociaal-de
mocratie haar ziel verliest als ze 
ophoudt een schild voor de echte 
zwakken te zijn. „Wanneer de so
ciaal-democratie zich in het poli
tieke midden niet meer onder
scheidt van andere partijen raakt 
ze voor die groepen uit het 
zicht". 

Het initiatief tot de bijeen
komst werd begin deze maand ge
nomen door een groep verontruste 
partijleden onder aanvoering van 
Van der Louw. De groep had de
ze zomer een voorstel gedaan aan 
partijleider Kok om veranderin
gen in de PvdA door te voeren. 
De voorstellen werden door som
migen geïnterpreteerd als een 
'coup' en een poging om Kok af 
te zetten. Na het bijzondere 
PvdA-congres in Nijmegen, waar 
een overgrote meerderheid van de 
afgevaardigden Kok steunde, 
kwamen de verontruste partij
leden om Van der Louw bijeen in 
de Rode Hoed. Zij wilden een in
houdelijke discussie over vernieu
wing van de PvdA en zagen af 
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Kwaliteit 
is in 

de mode. 
Misschien komt dit jasje u be
kend voor. Zag u niet net zoiets 
tijdens een Parijse modeshow op 
t.v. ? Elegante chic, die bij ieder
een opvalt. Elders te koop voor 
minstens 200.-. Maar even mooi 
en toch voordeliger bij C&A, van 
Your Sixth Sense voor 17 0." 

NOB lijdt verlies van 
dertig miljoen gulden 
Door een onzer redacteuren 
HILVERSUM, 17 OKT. Het verlies 
van het Nederlands Omroeppro-
duktiebedrijf (NOB) beloopt dit 
jaar ten minste 30 miljoen gul
den. Het bedrijf, dat televiepro-
gramma's technisch verzorgt, 
lijdt daarmee een even groot ver
lies als vorig jaar. Die conclusie 
trekt K. Koornstra van de Dien
stenbond FNV uit gesprekken 
met de directie van het NOB. 

De directie van het facilitair 
bedrijf voor radio- en televisie, 
dat vier jaar geleden werd ver
zelfstandigd, geeft geen commen
taar op de bewering van Koorn
stra. Het bedrijf begon 3 jaar ge
leden met een reorganisatieplan. 
Het personeelsbestand van het 
NOB moet hierdoor uiteindelijk 
teruglopen van 3200 naar 1775 
arbeidsplaatsen. Nu telt het NOB 
nog 2500 personeelsleden. Het 
bedrijf ziet op basis van de cijfers 
over dit jaar geen reden om op
nieuw te reorganiseren. 

Het verlies van het NOB be
liep vorig jaar, wanneer de kosten 
van het sociaal plan worden mee
gerekend, 96,8 miljoeiv gulden op 
een omzet van circa 400 miljoen 
gulden. Een woordvoerster van 
het NOB erkent dat het bedrijf 
onmogelijk nog drie jaar door kan 
gaan met tientallen miljoen te 
verliezen. Zij wijt het verlies aan 
de overcapaciteit en toenemende 
concurrentie in de audio-visuele 
branche en aan de politieke on
zekerheid omtrent de Nederland
se publieke omroep. 

Na de verzelfstandiging waren 
de publieke omroepen nog drie 
jaar wettelijk verplicht hun facili
taire budget voor 75 procent bij 
het NOB te besteden. Hoewel 
sinds 1 januari 1991 deze 'ge
dwongen winkelnering' is opgehe
ven, besteden de publieke omroe
pen zo'n 70 procent van hun faci
litaire budget bij het NOB. 

Koornstra denkt dat het verlies, 
dat over het eerste halfjaar al 28 
miljoen beloopt, dit jaar eerder 
35 dan 30 miljoen gulden zal zijn. 
„De klad zit in de hele audiovisu
ele bedrijfstak", noemt Koornstra 
als oorzaak van het verlies. „Er is 
een moordende concurrentie, 
waardoor opdrachten ver onder 
de kostprijs worden geaccepteerd. 
Het . NOB werkt met een CAO, 
terwijl alle kleine, vrije jongens 
de kosten drukken met slechte ar
beidsvoorwaarden en ondeugdelij
ke contracten voor het perso
neel." 
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van hun voorstel om een 'crisisco
mité' in te stellen. 

De discussie in de Rode Hoed 
zal worden geleid door I. Muller, 
voormalig Tweede Kamerlid van 
de PvdA. Van der Louw zal er 
een inleiding houden, evenals o.a. 
E. Nordholt (hoofdcommissaris), 
D. Wolfson (lid van de WRR), F. 
de Kam (econoom) en de Tweede 
Kamerleden B. Stemerdink, A. 
Melkert en J. van Zijl. Onder de 
genodigden zijn dok W. Meijer, 
commissaris van de Koningin in 
de provincie Drenthe en P. de 
Visser, het voormalige Tweede-
Kamerlid van de PvdA, die begin 
deze maand uit de partij stapte. 

Volgens de initiatiefnemers is 
het niet de bedoeling om op 27 
oktober al tot pasklare antwoor
den te komen over de vraag welke 
koers de PvdA moet varen. De 
zogenoemde 'Rode Hoedgroep' 
wil slechts een discussie in de 
PvdA op gang brengen die daarna 
wordt voortgezet. 

Gedetineerde 
ex-militairen 
oorlog krijgen 
700 gulden 
Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 17 OKT. Ex-militairen 
die tussen 1943 en 1945 in Duitse 
krijgsgevangenschap hebben ge
zeten, krijgen een eenmalige ver
goeding van zevenhonderd gul
den. Het ministerie van defensie 
plaatst morgen in alle dagbladen 
een advertentie die is bestemd 
voor de desbetreffende groep 
krijgsgevangenen. 

Het ministerie verwacht dat on
geveer 6.500 personen gebruik 
zullen maken van de regeling 
waarvoor een bedrag van zeven 
miljoen gulden is uitgetrokken. 
Het gaat om dienstplichtigen be
neden de rang van officier die 
formeel geen aanspraak kunnen 
maken op soldij gedurende hun 
krijgsgevangenschap. 

Voor beroepsofficieren en daar
mee gelijkgestelden was het recht 
op bezoldiging onder andere vast
gelegd in de conventie van Genè-
ve van 1929. Een dergelijke bepa
ling ontbrak voor onderofficieren 
en minderen. Aan hun gezinnen 
in Nederland werd zonodig bij
stand verleend in de vorm van 
een kostwinnersvergoeding. 

Op 30 mei 1940 stelde Hitier 
generaal Christianen van zijn be
sluit op de hoogte Nederlandse 
militairen uit krijgsgevangen
schap te ontslaan. Er werd onder
scheid gemaakt tussen dienst
plichtigen en beroepsmilitairen. 
Dienstplichtigen konden rekenen 
op ontslag uit krijgsgevangeschap, 
de beroepsmilitairen daarentegen 
dienden een verklaring op ere
woord af te leggen dat „zij zich 
van alle activiteit tegen de vrijla
tende vijand zou onthouden," al
dus L. de Jong in deel vier van 
'Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog'. 

Allengs bleek dat het tekenen 
van de verklaring niet betekende 
dat men zich onthield van activi
teiten tegen de bezetter. In mei 
'42 waren dientengevolge de 
meeste beroepsofficieren al weg
gevoerd in krijgsgevangenschap 
— een jaar later verscheen de 
proclamatie van generaal Chrisi-
tanen „dat de leden van het voor
malige Nederlandse leger ter
stond in krijgsgevangenschap wor
den weggevoerd. Allen (...) heb
ben dit uitsluitend aan de ophit
sers te danken, die door hun mis
dadig gedrag deze maatregel 
noodzakelijk maakten". 
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Secretaris-generaal VN

‘Vrede in gevaar

door repatriëren

naar Cambodja'

WAPENEXPORT -
In Londen zijn

Baker in Israel na overleg met Syrië

WAPENEXPORT -
In Londen

NEW YORK, 17 OKT. Secretaris-generaal Perez de Cuellar 
van de Verenigde Naties heeft zijn verontrusting uitge
sproken over de illegale repatriëring van Cambodjaanse 
vluchtelingen in Thailand door de Rode Khmer. Deze ge
dwongen repatriëring kan de vredesregeling in gevaar 
brengen. 

De regering in de hoofdstad 
Phnom Penh en de drie verzetsor
ganisaties in Cambodja zijn over
eengekomen op 23 oktober in 
Parijs een vredesakkoord te teke
nen, dat onder auspiciën van de 
Verenigde Naties tot stand is ge
bracht en dat een einde moet ma
ken aan twaalf jaar burgeroorlog. 

Perez de Cuellar liet gisteren 
weten „diep verontrust" te zijn' 
over plannen om Cambodjaanse! 
vluchtelingen in kampen bij de 
grens, in strijd met de afgespro
ken gedragsregels, gedwongen 
naar hun land terug te brengen. 
„Het feit dat dergelijke plannen 
bestaan doet twijfel rijzen aan de 
loyaliteit van de partijen die bij 
het akkoord betrokken zijn", al
dus een verklaring van de secreta
ris-generaal. De Rode Khmer 
werd daarin overigens niet met 
name genoemd. 

Franse diplomaten spraken gis
teren de vrees uit dat de Rode 
Khmer door de gedwongen repa
triëring een definitieve vredes
regeling in gevaar zal brengen. 
Die vrees zou worden gedeeld 
door de permanente leden van de 
Veiligheidsraad. Het akkoord 
voorziet in een grote betrokken
heid van de Verenigde Naties bij 
de vredesregeling door de statio
nering van een vredesmacht, door 
VN-functionarissen als toezicht
houders op de ministeries en VN-
toezicht op het verloop van de 

WAPENEXPORT - In Londen  
de vijf permanente leden van van de de 
Veiligheidsraad vanmorgen bij
eengekomen om zich te beraden 
over maatregelen ter beperking 
van de wapenexport naar crisisge
bieden, zoals het Midden-Oosten. 
De vijf landen zijn ook de groot
ste wapenexporteurs ter wereld. 

verkiezingen. Zodra de akkoorden 
in Parijs zijn getekend, zouden de 
eerste 268 VN-functionarissen 
naar Cambodja vertrekken. 

Het ontwerp-verdrag voorziet 
verder in de terugkeer van de 
350.000 vluchtelingen die zich in 
VN-kampen in Thailand bevinden 
naar gebieden van hun keuze. De 
Rode Khmer is sinds augustus be
zig vluchtelingen uit de kampen 
naar hun gebied terug te voeren, 
in veel gevallen tegen hun zin. 
Volgens een van de leiders in de 
kampen zou overigens ook de 
guerrillafactie van Sihanoek bezig 
zijn aanhangers te repatriëren 
naar door haar gecontroleerde ge
bieden. 

De regering van Cambodja 
heeft vanmorgen bij monde van 
president Heng Samrin aangekon
digd dat zij het socialistische 
staatsmodel opgeeft om het plaats 
te laten maken voor een liberale 
democratie waarin het recht op 
het stichten van politieke partijen 
en de handhaving van de mensen
rechten officieel worden vastge
legd. De doodstraf wordt afge
schaft en het recht van vereniging 
en vergadering wordt gegaran
deerd. 

Heng Samrin deed zijn aankon
diging tijdens een buitengewone 
conferentie van de Cambodjaanse 
communistische partij. „Onze 
partij heeft, omdat ze zich heeft 
gebonden aan nationale verzoe
ning, besloten de politieke richt
lijnen te veranderen; sommige 
richtlijnen zullen radicaal veran
derd worden met het oog op de 
nieuwe situatie", aldus Heng 
Samrin. Door deze politieke ma
noeuvre hoopt het regime in 
Phnom Penh zijn positie in het 
licht van het komende vredesak
koord te versterken. (Reuter, 
AFP, UPI) 

Celstraf voor dissidenten op Cuba 
Door onze correspondent 
H.M. VAN DEN BRINK 
HAVANA, 17 OKT. Een volksrecht-
bank in Havana heeft gisteren ge
vangenisstraffen opgelegd aan drie 
dissidenten die aan de vooravond 
van het congres van de Cubaanse 
communistische partij een oproep 
tot vrije verkiezingen hadden ge
daan. Twee van de drie verdach
ten, Reinaldo Betancourt en Jorge 
Julian Reyes, werden tot drie jaar 
opsluiting veroordeeld. De derde, 
Anibal Cruz Martinez, kreeg twee 
jaar en drie maanden. 

Volgens een woordvoerder van 
de mensenrechtenbeweging in Cu
ba zijn dit de zwaarste vonnissen 
die de laatste vijf jaar zijn uitge

sproken voor het uiten van opinies 
die het regime van Fidel Castro 
onwelgevallig zijn. In het afgelo
pen jaar is hiervoor zelfs geen en
kele vrijheidsstraf meer opgelegd, 
maar werd met boetes en waar
schuwingen volstaan. In oppositie-
kringen vreest men, dat de uit
spraak van gisteren het begin is 
van een nieuwe periode van re
pressie, nadat Fidel Castro tijdens 
het congres duidelijk heeft ge
maakt dat hij niet van plan is zijn 
bewind te democratiseren en bo
vendien heeft aangekondigd hard 
te zullen optreden tegen wetsover
treders. 

De veroordeelden werden samen 
met negen anderen vorige week 

woensdag, een dag voor het begin 
van het congres, opgepakt. Zij 
werden beschuldigd van het lid. 
maatschap van een verboden orga. 
nisatie, het verspreiden van clan
destien drukwerk en het opruien 
van de bevolking. Alle gearres
teerden behoorden tot de twee we
ken geleden opgerichte Concerta-
cion Democratica Cubana, een 
vereniging van acht oppositionele 
groeperingen. Vier gearresteerden 
zijn inmiddels vrijgelaten. De stu
dentenleider Jorge Quintana, die 
vorig jaar een voorwaardelijke 
straf had gekregen, is overge
bracht naar de K8-gevangenis in 
de provincie Pinar del Rio. Op de 
berechting van de overige vier ar
restanten wordt nog gewacht. 

Door onze correspondent 
TEL Aviv, 17 OKT. De Amerikaan
se minister van buitenlandse za
ken, James Baker, is vanmorgen 
besprekingen begonnen met de 
Israelische premier Yitzhak Sha-
mir over de voorgenomen vredes
conferentie over het Midden-Oos
ten. Vooraf noemden regerings
kringen het overleg „moeilijk". 

De minister van politie Roni 
Milo, een vertrouweling van Sha
mir, zei vanmorgen dat Israël 
twijfelt aan de Syrische vredes
wil. Hoewel Syrië 'ja' heeft ge
zegd tegen bilaterale vredesbe
sprekingen met Israël, na de cere
moniële opening van de vredes
conferentie, is minister Baker er 
gisteren niet in geslaagd president 
Hafez al-Assad ervan te overtui
gen deel te nemen aan multilate
rale besprekingen over regionale 
vraagstukken zoals de waterpro-
blematiek. Volgens minister Milo 
is dat een aanwijzing dat Syrië 
niet op echte vrede met Israël 
aanstuurt en slechts uit is op be
ëindiging van de oorlogstoestand. 

Vlak voor het gesprek tussen 
Shamir en Baker vanmorgen in 
het Amerikaanse consulaat in 

West-Jeruzalem begon, zei de re
geringssecretaris Rubinstein dat 
„iedereen die zijn zinnen bij el
kaar heeft, weet dat Israël niet 
van de Golan-hoogvlakte kan af
dalen". Voor zover bekend is Sy
rië slechts bereid na Israelische 
ontruiming van de Golan-hoog-
vlakte over normalisering van de 
betrekkingen met Israël te onder
handelen. 

Gisteren sloot Shamir de moge
lijkheid niet uit, dat Israël alnog 
zal besluiten om niet aan de vre
desconferentie deel te nemen we
gens onder andere het hoge poli
tieke profiel van de PLO in het 
vooroverleg over de samenstelling 
van de Palestijnse delegatie. De 
Israelische pers houdt het er ech
ter vandaag op dat Israël toch 
naar de vredesconferentie zal 
gaan. Tijdens de besprekingen 
met minister Baker zal de Israeli
sche leider alsnog proberen enke
le Amerikaanse garanties in de 
wacht te slepen betreffende de 
onverdedigbaarheid van de gren
zen van voor de Zesdaagse Oorlog 
in juni 1967. 

Na het onderhoud met Shamir 
zal Baker vandaag opnieuw de 

door Feisal Husseini geleide Pa-
lestijnse delegatie ontmoeten. In
dien Baker vandaag Israels in
stemming krijgt voor de lijst van 
Palestijnse deelnemers in de Jor-
daans-Palestijnse delegatie zullen 
de Palestijnen instemmen met 
deelname aan de vredesconferen
tie. 

CUIABA — Paus Johannes Pau-
lus II ontvangt Indiaans eerbetoon 
uit handen van het hoofd van de 
Bororostam van de Mato Grosso 
in het zuidelijke Amazonegebied. 
De paus brengt een negendaags 
bezoek aan Brazilië. Indianenlei-
ders in Cuiaba brachten hem op 
de hoogte van schendingen van de 
rechten van de mens in het Ama
zonegebied. (Foto EPA) 

Parlementaire delegatie uit Haïti 
gaat voor overleg naar de OAS 
PORT-AU-PRINCE, 17 OKT. Parle
mentariërs uit Haïti gaan zeer 
binnenkort naar Washington om 
besprekingen te heropenen met 
de Organisatie van Amerikaanse 
Staten (OAS). Dat heeft de nieu
we Haïtiaanse premier Jean-Jac-
ques Honorat gisteren tegen Reu
ters gezegd in reactie op een tele
gram van de OAS dat economi
sche sancties aankodigt tegen de 
nieuwe militaire machthebbers in 
Haïti. 

De OAS nam vorige week 
strafmaatregelen tegen Haïti en 
eist de terugkeer van de democra
tisch gekozen president Jean-Ber-
trand Aristide die 30 september 
bij een staatsgreep werd afgezet 
en die nu in Venezuela verblijft. 

Besprekingen tussen afgevaardig
den van de OAS enerzijds en mi
litaire en politieke Haïtiaanse lei
ders anderzijds werden abrupt af
gebroken toen militairen op zeven 
oktober de ruimte binnenstorm
den waar de besprekingen werden 
gehouden en bij het parlements
gebouw parlementariërs dwongen 
akkoord te gaan met de benoe
ming van een nieuwe president, 
Joseph Nerette van het 
Haïtiaanse Hooggerechtshof, ter 
vervanging van de verdreven 
Aristide. 

Premier Honorat presenteerde 
gisteren een nieuw kabinet be
staande uit zakenlieden en nage
noeg onbekende bureaucraten. 
Dit wijst er volgens waarnemers 

op dat het militaire regime grote 
moeite heeft gehad om vooraan
staande Haïtianen ervan te over
tuigen in de regering zitting te 
nemen. 

De door het leger gecontroleer
de Radio Nationale zei dat pre
mier Jean-Jacques Honorat het 
ministerie van buitenlandse zaken 
op zich neemt. Een als gematigd 
bekend staande gepensioneerde 
militair, Gracia Jean, wordt de 
nieuwe minister van binnenlandse 
zaken en defensie. Enkele van de 
nieuwe ministers hadden over
heidsfuncties tijdens de 29 jaar 
lange dictatuur van de familie 
Duvalier. Dat regime kwam in 
1986 ten val. (AFP, Reuters) 

Door onze redacteur 
GEERT VAN ASBECK 
De vraag rijst of het Britse Ge
menebest nog toekomst heeft, nu 
zelfs president Mugabe van 
Zimbabwe gisteren in zijn ope
ningstoespraak tot de Gemene
best-conferentie in Harare met 
geen enkel woord repte over 
sancties tegen 'apartheid'. Muga
be riep de aanwezige staatshoof
den en regeringsleiders zelfs op 
het ooit zo verfoeide Zuid-Afri-
ka te helpen bij politieke hervor
mingen. 

Tientallen jaren achtereen 
werden de vergaderingen van het 
Gemenebest beheerst door de 
strijd tegen apartheid. Tientallen 
jaren achtereen deden de leiders 
van de voormalige Britse kolo
niën in Afrika, Amerika en Azië 
op hun tweejaarlijkse conferen
ties weinig anders dan te hoop 
lopen tegen het gewraakte 
'apartheidsbewind'. Tientallen 
jaren achtereen beijverden ze 
zich voor strafmaatregelen tegen 
de blanke minderheidsregering. 

Maar nu in Zuid-Afrika de 
apartheid ten grave wordt gedra
gen, nu alle racistische wetten 
— op de grondwet na — zijn in
getrokken en nu zelfs het Afri
kaans Nationaal Congres (ANC) 
studeert op een geleidelijke in
trekking van de sancties — nu 
rest het Britse Gemenebest wei
nig anders dan een grondige her
bezinning op de eigen organisa
tie, op de eigen doelstellingen en 

Gemenebest zoekt 
nieuw thema 

op het eigen functioneren. 
„De tijd is gekomen dat we de 

aandacht eens meer op onszelf 
richten", zo verklaarde Mugabe 
gisteren ontwapenend. „Als we 
zelf, individueel dan wel collec
tief, onze eigen principes verra
den, kunnen we onszelf niet uit
roepen tot kampioenen van de 
rechten van de mens, waar ook 
ter wereld die worden geschon
den." 

Het vroegere moederland 
Groot-Brittannië, dat de campag
nes van het Gemenebest tegen 
Pretoria zeker de laatste jaren 
probeerde te temperen, toonde 
zich gisteren bij monde van pre
mier Major gaarne bereid een 
handje te helpen bij de herbezin
ning. De Britten zullen bij de 
toekenning van ontwikkelings
geld voortaan meer letten op de 
naleving van de rechten van de 
mens. Major zei te hopen dat de 
Gemenebestlanden thuis net zo 
streng de hand houden aan de 
rechten van de mens als zij in 
het geval van Zuid-Afrika altijd 
hebben gedaan. Het Gemenebest 
kan de „vloedgolf van mensen
rechten en democratie die over 
de wereld is losgebroken niet ne
geren", aldus de premier. 

Brian Mulroney, regeringslei
der van Canada, verwoordde het 
gisteren even duidelijk als ver
manend: „Het Gemenebest was 
effectief verenigd in de strijd te
gen apartheid. Nu moeten we 
ons verenigen in onze steun voor 
democratie en vrijheid, moeten 
we het Gemenebest ten dienste 
maken aan de groeiende consen
sus over mensenrechten en ge
deelde verantwoordelijkheid." 

In 1971 kwam het Gemene
best met een verklaring over 
mensenrechten en democratie. 
Het koste de organisatie, goed 
voor bijna een derde van de tota
le wereldbevolking, twintig jaar 
om dit thema weer als belangrijk 
punt op de agenda te krijgen. 

Dat democratie en mensen
rechten nu de centrale thema's 

vormen van de topconferentie is 
niet in eerste instantie te danken 
aan de staatshoofden en rege
ringsleiders zelf. Velen van hen 
hebben nu niet wat je zegt een 
grote staat van dienst op deze 
gebieden. Nee, het Gemenebest 
is gewoonweg ingehaald door de 
ontwikkelingen om haar heen. 

Zuid-Afrika is niet langer de 
paria van de internationale ge
meenschap en aan democratie en 
mensenrechten valt niet langer 
te ontkomen nu het ijzeren gor
dijn is neergehaald, nu het 
staatssocialisme in Oost-Europa 
is ingestort en de koude oorlog 
definitief is bijgezet in het mu
seum van de wereldgeschiedenis. 

Het is de vraag hoe lang de 
vijftig landen van de Gemene
best nog bij elkaar kunnen blij
ven nu hun gemeenschappelijke 
vijand 'apartheid' een snelle 
dood sterft. Een organisatie van 
landen die uitsluitend bestaat bij 
de gratie van een historische 
band met Groot-Brittannië zal 
binnen de kortste keren in een 
slagveld ontaarden als die lan
den, die wat de naleving van 
mensenrechten en democratie 
ten zeerste uiteenlopen, de aan
dacht op zichzelf richten 

Het advies van de voormalige 
vijand van Zuid-Afrika, dat on
langs bij monde van minister 
'Pik' Botha verklaarde dat de 
Gemenebest zich nu maar beter 
kan opheffen, is behalve cynisch 
bij nader inzien misschien ook 
wel wijs. 

Leger Albanië 
grijpt in tegen 
nieuwe exodus 
TIRANA, 17 OKT. Albanese mili
tairen en politiemannen zijn er 
gisteren slechts met veel geweld 
in geslaagd een nieuwe massale 
exodus van vluchtelingen naar 
Italië te verhinderen. Bij scher
mutselingen in de haven van Vlo-
rë zijn veertien gewonden geval
len. Enkele militairen zijn er vol
gens de Albanese televisie ernstig 
aan toe. 

De Italiaanse regering over
weegt in verband met de instabie
le toestand in Albanië meer mili
tairen te sturen om te helpen bij 
de verdeling van voedsel. De re
gering in Roma waarschuwde gis
teren bovendien de Albanezen dat 
iedere vluchteling die erin slaagt 
Italië te bereiken, prompt zal 
worden teruggestuurd. In augus
tus maakten tienduizenden Alba
nezen zich meester van een aantal 
schepen om naar Italië te vluch
ten; zij zijn allen kort na hun 
vlucht met vliegtuigen naar Alba
nië teruggebracht. 

In de Albanese hoofdstad Tira
na hebben gisteren tienduizend 
anti-communisten betoogd en 
daarbij portretten verbrand van 
zowel de huidige president Ramiz 
Alia als van wijlen Enver Hoxha, 
de man die Albanië van 1944 tot 
zijn dood in 1985 heeft geleid. 
Met een „demonstratie tegen het 
totalitarisme" herdachten de be
togers, voornamelijk studenten, 
Hoxha's geboortedag. (Reuter, 
UPI) 
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WENEN, 17 OKT. Een van de grote 
geheimen die Irak bij de ontwik
keling van zijn atoomwapenpro
gramma nog steeds zorgvuldig 
koestert, is hoe het land de be
schikking heeft gekregen over 
centrifuges en onderdelen voor de 
verrijking van uranium. 

Behalve door de produktie van 
plutonium in proefreactoren, pro
beerden de Iraakse technici door 
verrijking van natuurlijk uranium 
tot een hoge graad, de grondstof 
voor hun atoomwapen te fabrice
ren. Voor de verrijking hadden ze 
volgens het IAEA al vier technie
ken in ontwikkeling: ouderwetse 
calutrons, een procédé voor che
mische scheiding van uranium, 
gasdiffusie (het systeem dat 
Frankrijk toepast) en centrifuges. 
Aanvankelijk werd hoge prioriteit 
toegekend aan de calutrons, maar 
het Internationaal Atoom Energie 
Agentschap heeft de sterke in
druk dat de centrifugetechniek 
steeds meer op de voorgrond 
kwam te staan. Verrijking met be
hulp van centrifuges wordt toe
gepast door de drie landen van 
het Urenco-samenwerkingsver-
band: Nederland, Groot-Brittan-
nië en Duitsland, maar ook door 
de Verenigde Staten, de Sovjet-
Unie en Japan. 

De inspecteurs van het IAEA 
hebben in augustus, tijdens hun 
vierde speurtocht naar nucleaire 
installaties in Irak, geconstateerd 
dat de Iraakse centrifuges moeten 
zijn ontwikkeld met Westerse 
hulp. Volgens het vierde inspec
tierapport kon het ontwerp van de 
aangetroffen centrifuges en on
derdelen alleen gemaakt zijn met 
„substantiële hulp (...) van een 
persoon of personen met kennis 
van een in een vroeg stadium ont
wikkeld Westers type centrifu
ge". 

Volgens het vakblad Nucleo-
nics Week, dat zich op deskundi
gen van het IAEA beroept, zou 
het gaan om Urenco-centrifuges 
van het type Gl, of apparaten die 
daar sterk op lijken, aie door Irak 
zijn verbeterd tot een centrifuge 
die in elk geval sterke overeen
komst vertoont met een nieuwer 
G2-type, waarmee de verrijkings
capaciteit werd verdubbeld. Da
vid Kay, de leider van enkele in

Irak kocht Westerse techniek voor atoomwapen 
spectieteams van het IAEA, ont
kent niet dat het hier alleen kan 
gaan om (een kloon van) centrifu
ges van Urenco, omdat Urenco 
met deze techniek voorop liep. 

De IAEA-inspecteurs hebben 
geïmporteerde centrifuge-buizen 
aangetroffen die niet van het type 
van de Gl-centrifuge van Urenco 
zijn, maar wel deksels en tussen-
schotten van het Gl-type die zijn 
geproduceerd door de Zwitserse 
firma Schmiedemeccanica, zo 
weet Nucleonics Week te mel
den. Schmiedemeccanica is waar
schijnlijk een toeleverancier van 
de Duitse Urenco-centrifugefa-
briek. 

Vorig jaar december had Nu
cleonics Week al een Duitse inge
nieur gesproken die de Irakezen 
in 1988 had geassisteerd bij de 
ontwikkeling van hun centrifuge-
programma. Volgens deze techni
cus had Irak blijkbaar de hand 
weten te leggen op blauwdrukken 
van het eerste ontwerp voor de 
Gl-centrifuge van Urenco. Nu-
clear Fuel, een ander vakblad, ci
teerde, ook in december, Bruno 
Stemmler, een gepensioneerde in
genieur van de Machinenfabrik 

'Dat een technicus 
naar Irak reist is 
nooit te vermijden' 

Augsburg-Nuremberg AG 
(MAN) die herhaaldelijk in Irak 
is geweest. Stemmler wist dat 
Iraakse technici in 1988 en 1989 
waren begonnen met het testen 
van centrifuge-rotors van het 
Urenco-type Gl. MAN moet een 
van de belangrijkste toeleveran
ciers van Urenco zijn, omdat dit 
bedrijf is gespecialiseerd in de 
speciale techniek ('vloeidraaien') 
die voor de fabricage van centri

fuge-onderdelen essentieel is. 
De rol van ir. Stemmler wordt 

ook genoemd in het boek Expor
teure des Todes van de verslag
gevers van Der Spiegel Hans 
Leyendecker en Richard Rickel-
mann, dat voor een belangrijk 
deel gaat over Duitse leveranties 
van materialen aan Irak en aan 
Brazilië, dat al evenzeer met 
Duitse hulp een verrijkingspro
gramma en een kernenergiepro
gramma heeft opgebouwd. Brazi
lië heeft op zijn beurt (legaal) 
uranium geleverd aan Irak en 
hielp dat land bij de uranium-
mijnbouw. 

Urenco doet geen mededelin
gen tot een onderzoek naar de 
herkomst van de in Irak gevonden 
centrifuge-onderdelen, dat nu op 
verzoek van het IAEA wordt ver
richt, is afgerond. De in Irak ont
dekte deksels en tussenschotten 
waren identiek aan onderdelen in 
een zending met bestemming Irak 
die vorig jaar door de Duitse dou
ane werd onderschept. Machines 
waarmee Irak zelf de onderdelen 
wilde fabriceren, zouden bij Sie
mens in Duitsland zijn besteld, 
maar nog niet geleverd, en een 
zending machine-onderdelen van 
Schaublin AG, een Zwitserse fa
briek, zou zijn geblokkeerd door 
het handelsembargo. De Duitse 
justitie heeft bovendien vastge
steld dat de Duitse firma Inwako 
GmbH vorig jaar nog componen
ten van Britse makelij, voor de 
magnetische lagers die de verrij
kingscentrifuges aan de boven
kant op hun plaats houden, naar 
Irak heeft geëxporteerd. 

Verrassend, gezien de strikte 
afspraken die Urenco met zijn 
toeleveranciers heeft over ge
heimhouding van ontwerpen en 
gegevens, is de constatering door 
IAEA-inspecteurs dat Irak de 
Gl-centrifuge had weten te ver
beteren met de zeer speciale 
'taatslager' aan de onderkant van 
de centrifuge die in het G2-type 
van Urenco dienst doet. Het be
langrijkste onderdeel is een meta
len kom waarin zeer fijna groefjes 

Technologie en kennisoverdracht uit het Westen en de 
Sovjet-Unie hebben Irak niet alleen in staat gesteld raket

ten, chemische en biologische wapens, maar ook een ge
heim atoomwapenprogramma te ontwikkelen. Voor het 
maken van hoogverrijkt uranium voor de kernbom wist 

Irak blauwdrukken en onderdelen te bemachtigen van ul-
tra-centrifuges die ook bij Urenco (Nederland, Duitsland 

en Groot-Brittannië) in gebruik zijn. 

Door onze redacteuren KAREL KNIP en THEO WESTERWOUDT 

SCHEMA CENTRIFUGE 
VOOR VERRIJKING 
VAN URANIUM 

magnetische lager 

aanvoer uraniumhexafluoride 

roterende 
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zijn gegraveerd, die een dun laag
je olie bevatten. Op dat olielaagje 
draait met zeer hoge snelheid een 
bol waarop de as van de centrifu
ge staat. Door die techniek is er 
geen direct contact tussen de bol 
en de kom, en zijn de wrijving en 
slijtage uiterst gering. 

Als zou blijken dat Irak in 
staat is geweest Urenco-technolo-

motor 

taats-lager 

gie te importeren of na te maken, 
zal een nader onderzoek moeten 
uitwijzen hoe en met wiens hulp 
geheime informatie aan Bagdad is 
doorgespeeld of leveranties zijn 
gedaan. Vermoed wordt dat dit 
via één of meer van de toeleve
ranciers van de centrifugefabrie-
ken in de drie Urenco-landen ge
beurd zou kunnen zijn. Op het 

ministerie van economische zaken 
in Den Haag en bij Ultra Centri
fuge Nederland in Almelo, de 
Nederlandse Urenco-poot, wordt 
het vrijwel uitgesloten geacht dat 
er via een Nederlands toeleve
ringsbedrijf informatie naar Irak 
zou kunnen zijn gelekt. Maar een 
andere deskundige, die goed op 
de hoogte is van de strikte bevei
ligingstechnieken die de Urenco-
landen hanteren, zegt veelbeteke
nend: „Je kunt nooit vermijden 
dat een technicus met kennis van 
het systeem, naar Irak reist." 

Dan zijn er ook nog vermoe
dens over een mogelijke 'Paki-
stan-link' met Irak. Nadat de Pa
kistaanse metallurg dr. Abdul 
Quader Khan tijdens een verblijf 
in Nederland in 1974 geheime 
technische gegevens van Urenco 
had gestolen (waarvoor hij later 
bij verstek is veroordeeld) heeft 
Pakistan in de jaren '80 verrij
kingscentrifuges van het Urenco-
type G2 weten te bouwen. Des
kundigen achten het uiterst on
waarschijnlijk dat Pakistan een 
deel van zijn geavanceerde pro
gramma voor kerneneregie zou 
hebben verkocht of overgedragen 
aan Irak, maar onmogelijk is het 
niet. 

In het Engelse Urenco-labora-
torium (British Nuclear Fuels Li
mited) wordt momenteel onder
zoek gedaan naar de herkomst 
van de centrifuge-onderdelen die 
het IAEA uit Irak heeft meege
nomen en de wijze waarop die ge
fabriceerd konden worden. Bij 
Ultra Centrifuge Nederland is 

.nog niets bekend over dit onder
zoek. UCN maakt wel ernstig be
zwaar tegen het feit dat het 
IAEA nu zo ver gaat dat het de 
centrifuge-onderdelen aan de pers 
toont. Deze week toonde IAEA-
inspecteur David Kay de in vettig 
plastic verpakte onderdelen zon
der enig voorbehoud aan NRC 
Handelsblad. 

Het IAEA heeft honderden on
derdelen van centrifuges in Irak 
aangetroffen, waarvan een deel in 
het land zelf is gefabriceerd, 

maar waarvan een deel ook moet 
zijn geïmporteerd, heeft Kay in 
zijn rapport aan de VN vastge
legd. Bij die onderdelen waren ro-
tors, dempers, geavanceerde la
gers en centrifuge-mantels. De 
maat van de rotors kwam qua ont
werp en afmeting nauw overen 
met de Gl-types die Urenco vroe
ger heeft gebruikt. De G2-centri-
fuge draait bij voorbeeld in Alme
lo nog op grote schaal. Centrifu
ges worden gemaakt van een spe
ciaal soort koolstofloos staal met 
nikkel en kobalt, 'maraging steel', 
dat slechts in een klein aantal lan
den gemaakt kan worden. Irak 
bleek over een aantal platen van 
dit staal te beschikken. 

Met spijt in zijn stem zegt Da
vid Kay van het IAEA dat de Ira
kezen nu juist de documenten 
over de centrifugetechniek die 
zijn inspectieteam in Bagdad had 
ontdekt, hebben teruggekaapt. Bij 
de zesde IAEA-inspectietocht, 
van 22 tot 30 september, werd 
het team onder leiding van Kay 
dagen lang onder bedreiging met 
vuurwapens vastgehouden op een 
parkeerterrein in Bagdad. De in
specteurs hadden op 23 septem
ber, 's morgens om 10 uur vier 

'Irak zette na 1981 
alles op alles om een 
kernwapen te maken' 

dozen met geheime documenten 
gevonden in een kelder onder het 
Nucleair Ontwerp Centrum. 
Toen ze om kwart voor vier 's 
middags met hun buit wilden ver
trekken, brak paniek uit onder de 
Irakezen en werden de inspec
teurs tegengehouden. De dozen 
met documenten werden gecon-
fiskeerd en na veel getouwtrek 
kregen ze het grootste deel terug. 

Een aantal belangrijke stukken, 
vooral die over de centrifugetech-
niek voor het verrijken van urani
um, werden echter achtergehou
den. 

Meer dan 40.000 pagina's tel
len de overgebleven dossiers die 
nu op het hoofdkantoor van het 
IAEA uit het Arabisch worden 
vertaald. „De Irakezen waren per
fecte bureaucraten, alles werd be
schreven", zegt Kay, die in zijn 
rapport aan de VN haarscherp 
aangeeft hoe Irak door de behan
deling van zijn inspectieteam op
nieuw alle internationale afspra
ken en de resoluties van de Vei
ligheidsraad aan zijn laars heeft 
gelapt. 

Niettemin kan Kay een zekere 
bewondering voor de deskundig
heid die de Irakezen op het ter
rein van atoomwapens hebben we
ten op te bouwen, niet onderdruk
ken. „Na 1981, toen Israël de 
proefreactor (destijds door Frank
rijk geleverd) had gebombar
deerd, hebben ze kennelijk een 
duidelijk politiek besluit geno
men: nu moet alles op alles gezet 
worden om een atoomwapen te 
bouwen. Ze hebben een groot, ge
heim programma opgezet. Daar 
werd onbeperkt geld, mankracht 
en deskundigheid voor ingezet. 
Ze beschikken nu over duizenden 
deskundigen, maar wij hebben de 
volledige personeelslijst. Nu het 
programma onder internationale 
druk wordt stopgezet, kunnen wij 
altijd de sporen van die deskundi
gen nagaan." 

Het IAEA heeft voorlopig nog 
de handen vol aan Irak. Van de 
Veiligheidsraad heeft het agent
schap (een orgaan van de VN) de 
opdracht gekregen niet alleen alle 
gevoelige installaties te inspecte
ren, maar die ook allemaal on
schadelijk te maken zoals in de 
resoluties van de Veiligheidsraad 
is vastgelegd. Volgens David Kay 
worden alle installaties voor het 
voorbewerken en verrijken van 
uranium, alle brandstof en grond
stof voor de Iraakse proefreacto
ren die al een kleine hoeveelheid 
plutonium hebben geproduceerd, 
hetzij fysiek onklaar gemaakt zo
als met het superkanon gebeurde, 
hetzij in beslag genomen en uit 
het land weggehaald. 
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Door onze correspondent 
J.M. BIK 
jjoNN, n OKT. Het was dus ei
genlijk nog „veel erger", zo bleek 
gisteren. Want lang voor het 
Haagse EG-voorzitterstrio Lub
bers, Van den Broek en Dankert 
de eerste gedachten over de ge
wenste vorm van de Europese Po
litieke Unie (EPU) op papier zet
te, hadden president Mitterrand 
en kanselier Kohl daarover al op 
hoofdzaken (en vertrouwelijk) 
overeenstemming bereikt. 

Namelijk aan de Tegernsee in 
Beieren, waar Kohl zijn Franse 
vriend op 23 juli voor een van 
hun periodieke consultatiege
sprekken ontving. Dus terwijl 
Hans van den Broek tot aan de 
nek in een Joegoslavische crisis 
stak die ook beetje de zijne werd, 
Ruud Lubbers noodgedwongen 
meer nadacht over afkortingen als 
WAO en PvdA en Piet Dankert 
nog niet de rol had van Europese 
wrijfpaal die hij twee maanden la
ter kreeg. 

Daar, aan de Tegernsee, ont
stonden de ideeën die nadien in 
heel discreet politiek-diplomatiek 

-overleg tussen Parijs en Bonn 
werden uitgewerkt tot zij de ge
daante hadden die gisteren, twee 
•weken na het echec van de Ne
derlandse EPU-voorstellen in 
Brussel, als een nieuw Frans-

Duitsland kan niet eenduidig zijn 
Duits initiatief bekend werden. 
En die zij begin deze week met 
„ausgezeichnete Hochachtung 
und unsere besten Grüsse" ter in
formatie en verdere verzending 
aan de Europese Raadsvoorzitter 
Lubbers stuurden. 

Wie of wat er toe doet in Euro
pa, waar de echte gewichten han
gen, was daarmee meteen weer 
even duidelijk als het feit dat het 
op het Europese schoolplein soms 
ongemakkelijk is om tegelijkertijd 
belijdend én klein te zijn. Zo ge
zien was het Frans-Duitse initia
tief ook heel verhelderend voor 
wie het Europese debat de afgelo
pen weken zo'n beetje had gere
duceerd tot vragen als wie waar
om zo onbeleefd andermans 
dienstauto gebruikt. 

Dat initiatief betreft „de prin
cipiële doeleinden van het EPU-
verdrag". En de Westeuropese 
Unie (WEU) als „geïntegreerd 
bestanddeel" van de Europese 
eenwording en als spil van een ge
meenschappelijk Europees veilig
heidsbeleid. Voorts: een driehoek
smodel voor de verhoudingen tus-

N i e u w s a n a l y s e  

sen EPU, WEU en NAVO en, als 
aandachttrekker, de uiteindelijke 
vorming van een eigen, omstreeks 
50.000 man sterke, Europese 
WEU-macht. Die overigens, zoals 
het gisteren in Bonn al direct sus
send heette, pas over vele jaren 
tot stand zal komen. En die dan 
uit soldaten zal worden gevormd 
die wat Bonn betreft eigenlijk óók 
een NAVO-baret ophouden. 

Al die weken en maanden is 
Den Haag, en Den Haag niet al
leen, onkundig gehouden van wat 
Bonn en Parijs deden om hun we
derzijdse Europese ambivalenties 
in een nieuw gemeenschappelijk 
initiatief te overbruggen. Want, 
zoveel lijkt zeker, het Europese 
initatief van Mitterrand en Kohl 
is óók, vooral wat Helmut Kohl 
betreft, een poging om in hun bi
laterale relatie te krammen wat er 
te krammen valt. En dat dan, 
weer vooral wat Kohl betreft, 
zonder daardoor de Amerikanen 

te bruskeren. Het is trouwens, zo 
gezien, ook geen toeval dat Bonn 
tot nu toe verstandig terughou
dend heeft gereageerd op de 
Amerikaanse uitnodiging van 
1989 tot „gedeeld leiderschap". 

Maar Washington was ook dit 
keer vooraf op de hoogte gehou
den. En de ministers Baker en 
Genscher hadden onlangs al, tot 
irritatie van Parijs, een verklaring 
getekend over de omgang van de 
NAVO met Oost-Europa. Zoals 
de Duitsers binnenkort op de 
NAVO-top in Rome (8 novem
ber) vermoedelijk wel weer een 
Atlantisch papier zullen (moeten) 
tekenen, dat in Parijs met argus
ogen zal worden bestudeerd. In 
dat opzicht is de timing van de 
voorstellen van Kohl en Mitter
rand niet alleen interessant in ver
band met het EPU-dossier, de 
herziening van de EG-verdragen. 

Wie wie het meeste bindt in 
het Frans-Duitse initiatief is nog 
de vraag. In de driehoek tussen 
Washington, Bonn en Parijs zal 
het debat zich voortaan afspelen. 
Het is achter al die afkortingen 

(NAVO, WEU, EG, CVSE, 
EPU enz.) óók een debat over de 
toekomstige rol van de VS in Eu
ropa. En over de ruimere orde
ning van de politieke structuur en 
verhoudingen in ons werelddeel, 
waarvan de arme oostelijke helft 
mét de vroegere chef in Moskou 
voorshands militair, politiek en in 
veel gevallen ook staatkundig op 
apegapen ligt. En waarin de min 
of meer „natuurlijke" Duitse 
functie als stut en steun behalve 
veel geld en energie tegelijkertijd 
ook veel subtiliteit vergt jegens 
de bezorgde toeschouwers in 
Oost- én West-Europa. 

Natuurlijk gelooft niemand aan 
Duits-Russische ouvertures onder 
het historische hoofd „Rapallo". 
Want daar voelt de (ook econo
misch) zo Westintegrierte Bonds
republiek van Adenauer, Brandt, 
Schmidt en Kohl absoluut niet 
voor. De Sovjet-Unie, voor zover 
zij nog bestaat, is daarvoor feite
lijk ook net zo ongeschikt gewor
den als voor een hefboomrol na
mens Parijs. Maar nog steeds 
geldt voor Frankrijk, een kleinere 
vis nu in een grotere Europese 

vijver, qu'on n'aime pas le roi de 
Prusse. 

De Bondsrepubliek kdn haast 
niet anders dan ambivalent zijn in 
Europa en het transatlantische 
verkeer. Dat ongemak heeft ie
dereen nu mét de Duitsers terug. 
Want het verenigde Duitsland 
kan (soms: mag) gezien zijn ge
wicht en ligging vele vragen op 
deze terreinen niet „eenduidig' 
beantwoorden. Het hinkt dus niet 
zozeer op twee gedachten, maar 
is (nu zeker weer) vaak verplicht 
langs meer sporen met zijn buren 
en partners om te gaan. Het kan 
dus niet unilateraal „eindelijk 
eens duidelijk (en voor altijd) 
zeggen" waar het tussen Parijs en 
Washington of in het EPU-proces 
staat, zoals een Tweede-Kamerlid 
begin deze week eisend vroeg op 
een Clingendael-symposium in 
Den Haag. 

Sterker nog, de buren zouden 
waarschijnlijk vaak reuze onge
rust worden als de vergrote Duit
sers hier wèl een daadkrachtig-
eenduidige politiek zouden voe
ren. Waarmee gezegd wil zijn dat 
de jongste actie langs de as Bonn-
Parijs, en dan met name niet haar 
nog weinig verbindende militaire 
maar haar politieke lading, wel 
wat meer waard is dan een korte 
en boos-bezeerde blik door een 
Haags Atlantisch vergrootglas. 

Frans-Duits voorstel 
overschaduwt overleg 
Door onze correspondent 
FRITS SCHALING 
TAORMINA, 17 OKT. De bijeen
komst van NAVO-ministers van 
defensie in het Siciaanse Taormi-
na wordt in sterke mate beheerst 
door het Frans-Duitse voorstel 

"voor de vorming van Europese 
veiligheidspolitiek in het kader 
van de Europese Politieke Unie. 

Vanmorgen heeft de Duitse mi
nister van defensie, Gerhard Stol-
tenberg, dat voorstel toegelicht. 
Hij noemde het „een bijdrage" 
tot de discussie over versterking 
van de Europese pijler en het in
bouwen van de Europese veilig
heidspolitiek in de Europese Ge
meenschap, net zoals het Brits-
Italiaanse plan dat daarover is in
gediend. 

Wat betreft de militaire samen
werking betekent het Frans-Duit-
se voorstel, zo zei Steltenberg, 
geen wijziging van de toewijzing 
van Duitse troepen aan de NA
VO. 

Wat betreft het eigenlijke on
derwerp van de ministersbijeen
komst in Taormina, de militaire 
strategie die moet worden ge
voerd ten opzichte van de kern
wapens, zijn de ontwapenings
plannen van president Bush en 
Gorbatsjov algemeen toegejuicht. 
De Nederlandse minister van de
fensie Ter Beek wees er in dat 
verband op dat de rol van kernwa
pens, zij het op een veel lager 
peil, moet worden gehandhaafd: 
een minimale nucleaire afschrik
king moet blijven omdat daar een 
stabiliserende invloed van uitgaat. 
De ontwapeningsinitiatieven laten 
zien, zo zei Ter Beek, dat moeiza
me onderhandelingen steeds meer 
vervangen worden door wapenbe
heersing door „wederzijds voor
beeld". 

Onder de recente cavalcade 
van ontwapeningsvoorstellen van 
president Bush, president Gorbat
sjov en de NAVO zelf wordt een 
groot gedeelte van de kerwapens 
voor de korte afstand in Europa 
teruggetrokken of vernietigd. 
Bush stelde voor de Lanceraket 
en de nucleaire artillerie (atoom
granaten) terug te trekken. Gor
batsjov beloofde van zijn kant dat 
het aantal Sovjet-kernwapens voor 
de korte afstand drastisch zal 
worden verminderd. 

De NAVO stelde vorige week 
daarbovenop nog eens voor het 
aantal vrije-valbommen terug te 
brengen tot naar schatting 1400. 
Aanvankelijk beschikte de NA
VO in Europa over 7000 kernla
dingen. Het resultaat zou dus 
kunnen zijn dat dat aantal wordt 
gedecimeerd. Sinds het eind van 
de jaren zeventig was het aantal 
al verminderd: in 1979 met 1000, 
in 1983 met 1400, in 1987 in het 
kader van het INF-akkoord nog 
eens met 1200 . Verwacht wordt 
op de vergadering van NAVO-mi
nisters van defensie in Taormina 
op Sicilië opnieuw een verminde
ring zal worden voorgesteld van 
nog eens vijftig procent. 

Dat betekent niet dat Europa 
kemwapenvrij wordt. Afgezien 
van de Franse en de Britse kern
macht zullen er kernwapens opge
slagen blijven in centraal Europa. 
„Om elke verleiding om geweld 
te gebruiken of een oorlog te ris
keren te voorkomen", zoals secre
taris-generaal Manfred Wörner 
vorige week zei. 

De recente voorstellen beteke
nen voor Nederland dat er nog 
één atoomtaak overblijft: die van 
de twee F-16-squadrons (van elk 
achttien vliegtuigen), die uitge
rust zijn met vrije-valbommen. 

Regering Roemenië krijgt vertrouwen 
BOEKAREST, 17 OKT. Het Roe
meense parlement heeft de coali
tieregering van de partijloze eco
noom Teodor Stolojan gisteren 
vrijwel eenstemming het groene 
licht gegeven. Bij de afzonderlij
ke stemming over de individuele 
leden van het kabinet weigerde 
het parlement echter — tot groot 
ongenoegen van Stolojan — twee 
kandidaat-ministers het vertrou
wen. 

Bij de vertrouwensstemming 
weigerden slechts zes van de 330 
aanwezige leden van de Kamer 
van Afgevaardigden en maar twee 
van de 95 aanwezige senatoren 
voor Stolojans nieuwe ploeg te 
stemmen. Toen de beide kamers 
zich echter over de individuele 
ministers moesten uitspreken, 

weigerden ze hun vertrouwen aap 
Stolojans kandidaat voor het mi
nisterie van binnenlandse zaken, 
Victor Babiuc (lid van het Front 
van Nationale Redding) en aan 
die voor het ministerie van cul
tuur, de partijloze Ludovic 
Spiess, een operazanger. Stolojan, 
die de afwijzing „onbegrijpelijk" 
vond, moet nu op zoek naar nieu
we kandidaten voor deze twee 
posten. 

De nieuwe regering is een coa
litie waarin tien onafhankelijken, 
zes leden van het Front van Na
tionale Redding, drie liberalen en 
een lid van de Democratische 
Boerenpartij en de Ecologische 
Beweging zitting hebben. Daar
mee is het kabinet het eerste coa
litiekabinet sinds bijna vijftig jaar 

in Roemenië. De onafhankelijken 
in het kabinet staan volgens waar
nemers in meerderheid dicht bij 
het tot nu toe alleen regerende 
Front. De toetreding van de libe
ralen tot de regering werd giste
ren heftig betreurd door Ion Ra-
liu, de leider van de Nationale 
Boerenpartij, een van de „histori
sche" partijen van Roemenië. 
„De oppositie, zwak als ze was, is 
nu vernietigd", zo zei hij. Hij 
heeft overigens zelf geweigerd in 
te gaan op Stolojans verzoek toe 
te treden tot de coalitie. 

Teodor Stolojan zei gisteren in 
het parlement dat hij de economi
sche en politieke hervormingen, 
die zijn ingezet onder zijn voor
ganger Petre Roman, „zonder 
aarzeling" zal voortzetten. Hij 

waarschuwde niettemin voor de 
problemen die zich de komende 
winter zullen voordoen. Om de 
energievoorziening veilig te stel
len heeft Roemenië het laatste 
kwartaal van dit jaar en het eerste 
van volgend jaar 1,8 miljard dol
lar nodig. Voor de landbouw is tot 
midden volgend jaar 1,3 miljard 
dollar nodig, aldus Stolojan. 
„Zonder onmiddellijke en sub
stantiële buitenlandse hulp zal de 
enige mogelijkheid om de winter 
door te komen bestaan uit de 
rantsoenering van bepaalde pro-
dukten, zoals suiker en bakolie", 
zo stelde Stolojan. Tot dusverre 
beschermde prijzen, zoals die van 
melk, elektriciteit, brood, boter 
en de huren, zullen voorlopig bui
ten schot blijven. (AFP, Reuter) 

PARIJS — Franse brandweerlie
den en reddingswerkers proberen 
slachtoffers te bevrijden uit de 
wrakstukken van een passagiers-
trein die vanmorgen bij Parijs met 
een snelheid van 120 kilometer op 
een goederentrein botste. Bij de 
botsing zijn veertien mensen om 
het leven gekomen en zeker 55 
personen gewond geraakt. De 
sneltrein uit Nice botste vanmor
gen om half zeven op de goederen
trein ter hoogte van het station 
Melun ten zuiden van de Franse 
hoofdstad. Een van de wagons van 
de sneltrein kwam boven op de 
goederentrein terecht. Alle wa
gons ontspoorden. Onder de doden 
bevinden zich ook de bestuurders 
van de twee treinen. Het is het 
ernstigste treinongeluk in Frank
rijk in drie jaar. Drie jaar geleden 
botsten twee treinen op elkaar bij 
het Gare de Lyon in Parijs, wat 
het leven kostte aan 56 mensen. 
(Foto AP) 

Door onze correspondent 
PETER TER HORST 
PIETERMARITZBURG, 17 OKT. 
Huisnummer 83 bestaat niet 
meer. Ooit keek het uit over het 
zwarte woonoord Trust Feeds in 
Natal, in een lieflijke vallei die de 
armoede voor het oog verzacht. 
Er zijn wat kleiresten van over, 
begroeid met wilde struiken. 

Het lijkt een door de natuur 
geschonken grafzerk voor de elf 
mensen die hier op zaterdag 3 de
cember 1988 omkwamen. Ze 
waakten en rouwden bij het lijk 
van hun familielid en vriend Sipo-
to Siphole. In de stilte van de 
nacht barstte het geweervuur los. 
Een granaat werd het huis bin
nengegooid. Behalve de doden — 
vier mannen, vijf vrouwen en de 
broertjes Nkonyeni (9) en Müii 
(4) Shangase — vielen er acht 
zwaargewonden. Ida Hadebe 
kreeg een kogel in haar knie en 
strompelt nu met een kruk, daar 
beneden in de vallei. Ze kijkt niet 
meer naar boven. 

In Natal, de thuisbasis van de 
ifulu-beweging Inkatha, viel zo'n 
incident' in '88 onder de makke

lijke noemer van het 'politiek ge
weld': Inkatha tegen ANC. Er 
vielen honderden doden in de 
^uidafrikaanse townships bij de 
oorlog tussen aanhangers van In
katha en UDF, de bovengrondse 
stem van het toen nog verboden 
Afrikaans Nationaal Congres. Be
woners getuigden van politie
agenten die de groepen tegen el
kaar opzetten, maar het bewijs 
ontbrak. Dit was meer voor statis
tici. 

Het bloedbad van Trust Feeds 
.kreeg een ander vervolg. In het 
"ooggerechtshof van Pieterma-
ntzburg begon gisteren het ver
noor van de eerste van zeker veer
ug getuigen in het proces tegen 
zeven politieagenten, die worden 
verdacht van moord op de elf be
woners van Trust Feeds en poging 
wt moord op de acht overigen. „ 

Het proces trekt in Zuid-Afri-
£a veel aandacht omdat er drie 
nogere politiefunctionarissen 
Uwee luitenants en een sergeant) 
terechtstaan. Bovendien hebben 
Plaatselijke Inkatha-leiders in het 

Politie Z -Afrika staat terecht 
vooronderzoek getuigd dat zij 
met de politiemensen hebben sa
mengewerkt bij de voorbereiding 
van de moord op hun tegenstan
ders in Trust Feeds. Niet eerder 
kwam de rol van de politie in het 
politiek geweld zo bloot te liggen 
als in deze zaak. 'Trust Feeds is 
de eerste en grootste van een se
rie rechtszaken, waarbij in totaal 
24 politiemensen terecht staan 
voor moord of geweldpleging. 

Dit komt op een moment dat 
de betrokkenheid van de politie 
bij het geweld in de townships in 
Zuid-Afrika opnieuw ter discussie 
staat. De afgelopen maanden zijn 
in de woonoorden rond Johannes-
burg tientallen doden gevallen, 
vaak neergeschoten door wat Nel-
son Mandela „moordenaars zon
der gezicht" noemt: mannen die 
vanuit het autoraam in de rondte 
schieten en verdwijnen. Ze wor
den nooit opgepakt. Het ANC is 
ervan overtuigd dat er een „derde 
macht" werkzaam is om de Zuid-
afrikaanse samenleving te ont
wrichten, met goedkeuring van 
mensen in leger- en politiekrin
gen. De politie en de regering-De 
Klerk ontkennen de beschuldigin
gen keer op keer en vragen om 
bewijzen. 

In het hooggerechtshof in Pie-
termaritzburg kent iedereen de 
extra lading van de zaak. De ze
ven verdachten zitten in een ver
hoogde bank in het midden van 
de zaal. De drie hoger geplaatste 
agenten zijn blanke mannen die 
veel aan hun snorren peuteren. 
De vier overigen zijn zwarte 'spe
cial constables' — een soort hulp
politiemannen met een korte op
leiding achter de rug, die op af
roep worden ingezet in de woon
oorden. De drie blanken, onder 
leiding van hoofdrolspeler luite
nant Brian Mitchell, zouden van
uit het politiebureau van New 
Hanover de actie hebben geregis
seerd. De vier zwarte verdachten, 

schuchter om zich heen kijkend, 
hebben de actie uitgevoerd. Hun 
advocaten bepleitten gisteren op 
alle punten de onschuld van hun 
cliënten. 

Het broeit in het publiek. 
Rechter Andrew Wilson waar
schuwt streng, wanneer hem ter 
ore komt dat de familie van de 
overledenen de familie van de da
ders in de gang heeft bedreigd. 
„Als het weer gebeurt, zal ik u 
vferwijderen en de autoriteiten 
verzoeken de daders te vervol
gen". Het is doodstil. 

Op de eerste verhoordag heb
ben de openbare aanklagers 

meteen hun kroongetuige opge
roepen: Jerome Gabele, de Inkat-
ha-leider van Triist Feeds. Zijn 
verklaringen in het onderzoek 
vormen ae leidraad voor de dag
vaarding. Gabele, een kleine man 
van 58 in een te groot grijs jasje, 
zet op vragen van aanklager Mike 
Imber via een Zulu-tolk de com
plexe tegenstellingen in een zwart 
woonoord uiteen. 

Het begon als een conflict tus
sen de negentien landeigenaren en 
hun huurders, dat „niets met poli
tiek te maken had". De huurders 
vormden een actiegroep, het 
Trust Feeds Crisis Comittee. Van 
actie werd het politiek. Nu moes

ten de bewoners een kant kiezen: 
Inkatha of UDF. Het leidde tot 
polarisatie, brandende huizen, 
verscheurde families en doden. 
Vredesbesprekingen liepen mis. 
Bij weer een bomaanslag vroeg 
Gabele aan luitenant Brian Mit
chell of hij de daders niet kon op
pakken. „Ik kan niets doen, want 
ze worden bij gebrek aan bewijs 
toch weer vrijgelaten", zou Mit
chell gezegd hebben. Met als toe
gevoegd advies, volgens Gabele: 
„Het zou veel beter zijn als ze ge
woon vermoord werden". De zaal 
zoemt. Mitchell schrijft driftig. 

Er volgden ontmoetingen in het 
Inkatha-kantoor en het politiebu-
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reau in Pietermaritzburg, waar de 
aanval op de tegenstanders verder 
werd besproken. Volgens de dag
vaarding keurde het hoofd van de 
rellen-eenheid van de politie, Di-
on Terblanche, de actie persoon
lijk goed. Maar Terblanche werd 
vorig jaar doodgeschoten door een 
collega, die op zijn beurt bij een 
vuurgevecht met twee collega's 
omkwam. Per ongeluk, volgens de 
officiële lezing. 

Mitchell riep de vier hulpagen
ten op, die bij Gabele thuis on
derdak kregen om herkenning te 
voorkomen. In de nacht van 3 de
cember haalde Mitchell ze op en 
bracht ze naar Huis nummer 83, 
waar ze de aanval openden. De 
twee blanke collega's haalden de 
schutters na hun daad op en ga
ven hen het bevel te gaan liggen 
op de vloer van de auto. Ze wer
den thuis afgezet met de op
dracht tot nader order niet naar 
het politiebureau te komen. 

Gabele draaide gisteren om de 
vraag heen of hij wist dat de 
agenten van plan waren huis 83 
aan te vallen. De Inkatha-leider, 
die bij onvoldoende medewerking 
nog steeds vervolging boven het 
hoofd hangt, had het idee gehad 
„dat ze kwamen om mijn huis te 
bewaken", maar gaf op vragen 
van de aanklager toe „dat ze kwa
men om aan te vallen — dat had 
Mitchell me immers in eerste in
stantie gezegd". 

In korte verklaringen bleek gis
teren de strategie van de verschil
lende verantwoordelijkheden die 
de verdediging zal hanteren. De 
vier zwarte hulpagenten geven toe 
dat ze geschoten hebben „op een 
huis met terroristen", maar ze 
volgden slechts het bevel op van 
hun meerdere. De blanke colle
ga's van Mitchell verklaarden 
niets te hebben geweten van de 
aanval, ze haalden slechts colle
ga's op van wachtdienst. En Mit-
chells advocaat hield het op de 
korte mededeling dat zijn cliënt 
niet aanwezig is geweest bij de 
voorbereiding of uitvoering van 
de aanval. 

Het proces zal naar verwach
ting weken, zo niet maanden du
ren. 

Discussie uit jaren 
vijftig herleeft met 
Frans-Duits plan 
Door C. HOMAN 
„Een Europees leger onder gezag 
van een Europese minister van 
defensie en onderworpen aan een 
gemeenschappelijk democratisch 
toezicht." Wie denkt dat hier 
sprake is van een nieuwe variant 
in de huidige discussie over een 
eigen Europese defensie-identiteit 
vergist zich. Het betreft hier de 
inhoud van een door de Britse 
staatsman Churchill in de assem-
blée van de Raad van Europa in
gediende motie, die op 11 augus
tus 1950 met overgrote meerder
heid werd aanvaard. Churchill 
was toen echter oppositieleider en 
zou een jaar later als hoofd van 
de Britse regering afwijzend staan 
tegenover een Britse deelneming 
aan de vorming van een Europees 
leger. „We should be closely asso-
ciated with the European army, 
but not merged with it", merkte 
in dit verband zijn minister van 
buitenlandse zaken Eden in het 
Lagerhuis op. 

De discussie van de laatste 
maanden over een gemeenschap
pelijk Europees defesiebeleid 
doet in velerlei opzichten denken 
aan de jaren 50-54 toen de vor
ming van een Europese Defensie 
Gemeenschap (EDG) aan de orde 
was. Ook toen was er sprake van 
vele initiatieven die gericht waren 
op de oprichting van een strijd
macht voor de verdediging van 
Europa. De door de Korea-oorlog 
ontstane vrees dat ook een oorlog 
in Europa zou uitbreken, maakte 
het toen noodzakelijk dat ook 
West-Duitsland bij die strijd
macht betrokken zou worden. 
Hiervoor zou dit land echter wel 
herbewapend moeten worden. 

Frankrijk, dat voorkomen wilde 
dat Duitsland weer een bedrei
ging kon vormen, was bereid tot 
een overdracht van nationale be
voegdheden aan supranationale 
Europese instellingen. Zo leidde 
het Schuman-plan uit 1950 tot de 
oprichting van de Europese Ge
meenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS). De Britten, voor wie 
zo'n overdracht van souvereiniteit 
te ver ging, haakten af. Naast de 
Bondsrepubliek en Frankrijk na
men wel Italië en de Beneluxlan-
den aan de EGKS deel. 

Dezelfde landen bogen zich 
vervolgens ook over de oprichting 
van een Europese Defensie Ge
meenschap (EDG). Richtingge
vend in de onderhandelingen was 
het in oktober 1950 door de Fran
se nationale vergadering goedge
keurde plan van minister Pléven 
dat voorzag in de vorming van 
een Europees leger onder beheer 
van een hoge autoriteit. Na an
derhalf jaar intensief onderhande
len werd in mei 1952 in Parijs het 
EDG-verdrag ondertekend. Als 
supranationale organisatie zouden 
het commissariaat, de raad van 
ministers, het parlement en het 
hof de belangrijkste organen van 
deze defensiegemeenschap zijn. 

Het gemeenschappelijke Euro
pese leger zou uit basiseenheden 
van 12.000 £ 13.000 man bestaan 

en functioneren op basis van een 
gemeenschappelijke begroting. 
Van groot belang was dat het Eu
ropese leger onder het commando 
van de NAVO-opperbevelhebber 
in Europa zou vallen en daarmee 
militair verbonden zou blijven 
met het Atlantisch bondgenoot
schap. Anders gezegd: de taak 
van de EDG zou zich beperken 
tot de vorming, de instandhou
ding en het beheer van de ge
meenschappelijke strijdkrachten 
van de zes aangesloten landen. De 
organen van de defensiegemeen
schap zouden echter geen enkele 
bevoegdheid op operationeel, stra
tegisch en politiek gebied krijgen. 
Anders dan het NAVO-verdrag, 
voorzag het EDG-verdrag boven
dien in een automatische militaire 
bijstandsverplichting. 

Een motie van orde van de 
Gaullistische ex-generaal Aume-
ran in de Franse Assemblée in au
gustus 1954, om de ratificatie van 
het EDG-verdrag van de agenda 
te schrappen, haalde echter een 
meerderheid en deed het doek 
vallen voor de EDG. 

Het . deze week ingediende 
Frans-Duitse plan de Frans-Duit
se brigade met strijdkrachten van 
andere WEU-lidstaten uit te brei
den tot een Europees legerkorps 
van zo'n 20.000 è 40.000 man 
doen in sterke mate herinneren 
aan de discussie in het begin van 
de jaren vijftig. Het einde van de 
Koude Oorlog heeft uiteraard wel 
voor een geheel nieuwe dimensie 
gezorgd. Ook nu echter wordt 
weer door de verwijzing in het 
Frans-Duitse plan naar het Haag
se platform van de WEU indirect 
gewezen op het blijvende belang 
van het Atlantisch bondgenoot
schap voor de verdediging van 
West-Europa. Het Europese le
gerkorps, aldus Franse en Duitse 
zegslieden, moet vooral gezien 
worden als een aanvulling op de 
NAVO. 

Vanuit militaire invalshoek is 
er echter enige onduidelijkheid in 
het voorliggende plan. Zoals be
kend maken de Fransen geen deel 
uit van de geïntegreerde militaire 
structuur van ae NAVO. De 
Duitsers hebben echter laten we
ten dat hun bijdrage aan het Eu
ropese legerkorps voornamelijk 
uit NAVO-eenheden zal bestaan 
die alleen met toestemming van 
het bondgenootschap voor niet-
NAVO-taken kunnen worden in
gezet. 

Voorlopig moet het Frans-Duit
se plan dan ook vooral gezien 
worden als kathalysator voor een 
discussie over de lange-termijn-
doelstelling van een gemeen
schappelijk Europees buitenlands, 
veiligheids- en defensiebeleid, 
waarvoor de politieke structuren 
echter nog ontbreken. Misschien 
kan een afgestoft EDG-verdrag 
hierbij nog van dienst zijn! 

De auteur is kolonel der mari
niers en directeur van de marine
stafschool en schreef dit artikel 
op persoonlijke titel. 

EUROPEES LEGER 

Rome steunt voorstel 
VERVOLG VAN PAGINA 1 

Na afloop van een gesprek giste
ren met zijn Franse collega Du-
mas zei De Michelis tegen Itali
aanse journalisten dat de twee 
plannen „convergent" zijn. De es
sentie van het Brits-Italiaanse 
plan is volgens De Michelis dat 
Italië Groot-Brittannië heeft over
gehaald om voor het eerst het 
principe van een gemeenschappe
lijke Europese defensie te aan
vaarden. 

De Michelis had al eerder be
streden dat het Brits-Italiaanse 
plan een veel grotere rol reser
veert voor de NAVO. „Wij zeg
gen zeker dat rekening moet wor
den gehouden met de NAVO-
lijn", had hij dinsdag gezegd in 
een vraaggesprek met La Stam
pa. „Maar de Westeuropese Unie 
zal het besluit nemen, volgens het 
mandaat van de Twaalf. Er is in 
onze verklaring een evidente 
asymmetrie ten gunste van de Ge
meenschap." 

In dit vraaggesprek suggereer

de De Michelis dat Rome en 
Londen een tegenwicht wilde bie
den in de EG. „Er is nu niet 
meer één as in Europa. Het is 
misschien een goed teken dat er, 
nu we ons voorbereiden om een 
verenigder maar ook groter Euro
pa, niet alleen Frans-Duitse docu
menten circuleren, maar ook Itali
aans-Britse." 

Maar gisteren zei hij dat „Ita
lië hetzelfde standpunt heeft als 
Frankrijk en Duitsland." Alfe 
misverstanden hierover zouden 
moeten weggenomen om de ont
moeting tussen premier Andreotti 
en president Mitterrand, vandaag 
en morgen in Viterbo. 

Een belangrijk probleem op de 
weg naar een gemeenschappelijke 
Europese defensie is volgens De 
Michelis de besluitvorming. Hij 
zei dat Italië met Frankrijk, 
Duitsland en Spanje een gekwali
ficeerde meerderheid voldoende 
vindt, terwijl Groot-Brittannië 
staat op unanieme beslissingen. 
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Geëxalteerde waanzin in oerversie van ‘Hollander'
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Voorstelling: Der fliegende 
Hollander van R. Wagner door de 
Vlaamse Opera o.l.v. Rudolf 
Werthen m.m.v. Bodo 
Brinkmann, Luana DeVol, 
Friedemann Kunder, Graeme 
Matheson-Bruce, Annett 
Andriesen en Kevin Anderson. 
Decor, kostuum en regie: Pet 
Halmen. Gezien: 15/10 Kon. 
Vlaamse Opera Antwerpen. 
Herhalingen: 18, 20, 24, 26, 
29/10; 1/11. 

Door KASPER JANSEN 
Als één lange gierende waanzin
scène, zo verbeeldt de Roemeense 
regisseur Pet Halmen Wagners 
Der fliegende Hollander nu bij 
de Vlaamse Opera in Antwerpen. 
Andere regisseurs, zoals Harry 
Kupfer destijds in Bayreuth of 
Franz Marijnen bij de Nederland
se Opera, brachten het mythische 
verhaal over de Hollander die niet 
kan sterven en eeuwig over de zee 
moet zwerven tot een vrouw zich 
voor hem opoffert als een droom, 
een visioen, een obsessie van Sen
ta, die hem door haar dood uit 
liefde tenslotte verlost van zijn 
vloek. 

Maar er valt heel wat voor te 
zeggen om Senta's begeesterde 
verering voor de Hollander in zijn 
extreme vorm te zien als een ty
pisch tijdsverschijnsel en letter
lijk te tonen als hyperromantische 
waanzin, geëxalteerde zinnelijke 
waandenkbeelden. In de vroeg-ne-
gentiende eeuwse romantische 
Italiaanse opera's — lang niet al
leen in Donizetti's Lucia di Lam-
mermoor — was de waanzinscène 
een befaamd fenomeen. En bo
vendien is de muziek van Wag
ners Der fliegende Holiënde)-
(1843) voor een groot deel Itali
aans geïnspireerd: telkens op
nieuw hoort men de invloed van 
Donizetti en Bellini en — in het 
buffa-achtige duet van Daland en 
Erik — zelfs nog een hommage 
aan Rossini. 

Halmen omlijst Senta's waan
zin met twee scènes die in de rea
liteit spelen: een proloog tijdens 
de ouverture en een epiloog, heel 

Orkest Concert
gebouw vraagt 
4,3 min extra 
Door onze kunstredactie 
AMSTERDAM, 17 OKT. Het Ko
ninklijk Concertgebouworkest 
vraagt in een beleidsplan voor de 
periode 1993-'96 om een verho
ging van de bestaande jaarlijkse 
subsidies van 12,45 miljoen met 
4,3 miljoen gulden. Het orkest 
vindt de huidige slechte financië
le situatie een bedreiging van het 
niveau. Er is een tekort ontstaan 
van 2,1 miljoen gulden, het eigen 
vermogen is verdwenen, waardoor 
tegenvallers niet meer kunnen 
worden opgevangen en sponsors, 
die 2,25 miljoen per jaar aan het 
orkest schenken, betalen een deel 
van de vaste salariskosten. 

Het Concertgebouworkest 
vreest bovendien dat als de sala
rissen van de musici niet tot een 
acceptabel peil worden opgetrok
ken, de artistieke prestaties niet 
op internationaal niveau kunnen 
blijven. Verder wordt meer geld 
gevraagd voor operabegeleidin
gen, buitenlandse tournees en 
nieuwe activiteiten. 

Het orkest, dat nu een begro
ting van twintig miljoen gulden 
heeft, is van plan de komende ja
ren het tekort te verminderen tot 
één miljoen gulden. De rest zou 
kunnen worden weggewerkt als 
rijk en gemeente Amsterdam de 
jaarlijkse subsidies aan het begin 
van het seizoen ter beschikking 
stellen. 
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Hallucinaties en romantisch bijgeloof in Der Fliegende Hollander (foto Annemie Augustijns) 
kort tijdens de slotmaten. In de 
proloog zien we Senta een bruids
jurk passen voor haar huwelijk de 
volgende dag met Erik, waarna ze 
— waanzinnig worden — die 
weer van zich afrukt en naar de 
zee rent, de zee waar de Hollan
der rondzwerft. In de epiloog ko
men op de huwelijksdag vader 
Daland, Mary en Erik binnen met 
het bruidsboeket en vinden haar 
dood. 

Dat slot refereert aan de oer
versie van de opera, waarbij de 
Hollander nog niet wordt verlost 
door de opofferende dood van 
Senta.- Hij moet weer de zee op, 
zij is dood op haar trouwdag. In 
deze vorm is de opera dus eigen
lijk nog veel tragischer dan de be
kende versie, waarbij Senta en de 
Hollander tenminste nog zijn ver
enigd in de dood. 

Tussen die door Halmen ge

toonde proloog en epiloog speelt 
de opera zoals we die kennen zich 
af, maar dan door Senta in bed 
liggend beleefd als een heftige 
wensdroom, eindigend met haar 
dood. Ze ziet de komst van de 
Hollander, die ze kent uit een 
boek en die ook sterke gelijkenis 
met Christus vertoont. Zijn por
tret hing al voor haar spiegel, zo
dat ze, daarin kijkend, zich ge
heel met hem vereenzelvigde. 

Sprookjesachtig prachtig ziet die 
Hollander er in haar naïeve geest 
uit: geen ruwe zeebonk, maar een 
keurige zeventiende eeuwer in 
een rood fluwelen pak met gou
den knopen. Zijn schip vol kost
bare schatten is ook geheel van 
goud, de bemanning — niet ge
dwongen onsterfelijk zoals de 
Hollander — bestaat uit lijken. 

Halmen heeft ook nog een an
der typisch romantisch bijgeloof 

in de voorstelling verweven. In de 
tweede acte worden de spinnende 
meisjes gevormd door willies, zo
als die ook zijn te zien in de witte 
acte van het ballet Giselle. Het 
zijn meisjes die — net als Senta 
— zijn gestorven eer ze bruid wa
ren en zijn ook als bruiden ge
kleed. Ze maken duidelijk dat 
Senta niet de enige is die lijdt aan 
dit soort waanzin, velen gingen 
haar voor. Marijnen maakte des
tijds iets dergelijks duidelijk, 
door in het slotbeeld, als Senta al 
dood is, een nieuwe Senta te laten 
zien, ook weer verlangend naar 
een Hollander. 

De uitvoering in twee uur zon
der pauze roept zeer gemengde 
gevoelens op. Wat er is te zien, is 
deels zeker fascinerend. Maar 
veel wordt ook lang niet perfect 
en erg overtuigend gedaan. Mis
schien ligt dat meer aan het verre 
van ideale vocale en acterende op
treden van sommige zangers dan 
aan Halmen. En de hallucineren
de scène met de Noorse matrozen 
in de derde acte op het koor 
Steuermann, lass die Wacht was 
lang niet zo sterk als het geval 
was in de enscenering van Marij
nen. 

Het orkest van de Vlaamse 
Opera speelt onder leiding van 
vaste dirigent Rudolf Werthen 
deze 'Italiaanse' Wagner zeer res
pectabel, waarbij vooral een 
mooie hoornklank opvalt. In de 
vocale bezetting is Bodo Brink
mann, een zanger die nogal eens 
in Bayreuth optreedt, zingend en 
acterend een zeer zwakke invul
ling van de titelrol, in ieder geval 
bij de première. 

Luana DeVol, ooit bij de Ne
derlandse Opera als Leonore in 
de Fidelio van Kupfer, voldeed 
veel beter, al had men van haar in 
deze regie een nog extatischer op
treden verwacht. Annett Andries-
sen heeft een mooie rol als Mary, 
de moeder van de willies. Graeme 
Matheson-Bruce was uitstekend, 
maar ook niet geheel zonder 
moeite, in de rol van Senta's ver
loofde Erik, de enige die haar 
probeert af te helpen van haar 
waanzin, vergeefs. 

Constant toneelbeeld bindt zes dansstukken 
Gezelschap: Reflex met nieuwe 
choreorafieën van Charles 
Corneille, Marcelo Evelin, Itzik 
Galili, Lionel Hoche, Glenn van 
der Hoff en Thomas Lankau. 
Gezien: 12/10 De Kolk, Assen. 
Nog te zien: 18 en 19/10 Leiden, 
22 en 23/10 Groningen, 26/10 
Zaltbommel, 29/10 Drachten, en 
andere steden. 

Door INE RIETSTAP 
Het programma waarmee het 
dansgezelschap Reflex zijn nieu
we seizoen opent bestaat uit zes 
vrij korte werkstukken van uit
eenlopende choreografen die ie
der de vrije keuze kregen wat 
muziek, thematiek en dansersbe
zetting betreft, maar als constante 
factor het toneelbeeld hebben 
waarvoor Boes Diertens het ont
werp maakte. Dat effectieve to
neelbeeld bestaat uit een muur op 
de achtergrond met variabele ope
ningen, zodat er voor de verschil
lende choreografieën toch telkens 
een iets andere entourage ont
staat. De constante factor wordt 
geaccentueerd door het feit dat er 
twee blokken van drie werken 
achter elkaar doorgaan, zonder 
dat er voor applaus bedankt 
wordt en zonder dat het voordoek 
sluit. Bovendien heeft ieder de
zelfde lichtontwerper (Niko van 
der Klugt) en kostuumontwerp
ster (Jacqueline Mayen). Het 
bleek een aantrekkelijke formule 
vooral omdat de choreografen be
hoed werden voor een te lang uit
spinnen van ideeën. Charles Cor
neille opende het programma met 
een heldere choreografie, Head 
over heels, uitgevoerd door twee 

mannelijke en drie vrouwelijke 
dansers. Het werk, gemaakt op 
aantrekkelijke muziek van Walter 
Hus, heeft mooie vloeiende bewe
gingen, zit compositorisch goed in 
elkaar maar is een tikje bloede
loos. Totaal verschillend is Kly-
tümnttstras Muttertag van de 
Duitse bij het Tanztheater Mun
ster werkzame danser Thomas 
Lankau. Aan een feestelijk gedek
te tafel worden de incestueuze 
problemen binnen Klytamnastra's 
familie uit de doeken gedaan. Ge
danst wordt er niet zozeer. Het 
komt vooral aan op de acteerpres
taties van de uitvoerenden en 
daar weten Diane Elshout als de 
dochter, Dietmar Janeck als de 
vader, Klaus Jtlrgens als de zoon 
en Patrizia Tuerlings als moeder 
Klytamnastra uitstekend weg 
mee. Een bizar werk waarin de 
zware thematiek op een vaak gro
teske manier vormgegeven wordt 
zonder ridicuul te worden. Inte
ressant vond ik Trekidosvan de 
Israelische nu in Nederland wer
kende choreograaf Itzik Galili, 
gemaakt voor drie dansers. Hij 
gaat op een boeiende wijze met 
beweging om en weet de overtui
gende sfeer op te roepen van 
mensen die in een samengaan 
toch alleen zijn. De gebruikte fas
cinerende muziek van Yens & 
Yens sluit er uitstekend op aan. 
Ook Tran Chan, een duet op mu
ziek van Caetano Veloso gemaakt 
door de uit Brazilië afkomstige 
Marcelo Evelin, boeit en intri
geert. De man en vrouw zijn iden
tiek gekleed, beiden dragen zij 
een oranjerode halflange tutu met 
een zwart bovenlijf dat de onder
armen bloot laat. Die onderarmen 

Marjolein Elsink (I) en Tim Galvin (r) in Tran Chan van Reflex (foto 
Hans Gerritsen) 

krijgen in de choreografie een be
langrijke rol. Hun flitsende, kort 
afgebroken bewegingen zijn sug
gestief en expressief. De belofte 
van het sterke begin wordt niet 
volledig ingelost. Op bepaalde 
momenten stagneert de choreo
grafie, maar de eigenheid van de 
choreograaf houdt toch de aan
dacht vast. Een beetje teleurstel
lend vond ik Glenn van der Hoffs 
choreografie Negen min een, weer 
gebruik makend van de uitste
kend voor dans geschikte muziek 
van Yens & Yens. De dansers 
doen het goed en het idee om een 
danseres praktisch tegen de ach
terwand gekleefd te houden als 
een ware muurbloem die nooit in 
het groepsgebeuren wordt opge
nomen, is dramatisch sterk. Toch 
bevredigt de choreografie niet 
omdat je niet de noodzaak proeft 
om de dingen zo te doen en niet 
anders. Ex-danser van het Neder
lands Dans Theater Lionel Hoche 
droeg het slotnummer bij Com-
ment séduire en cas d'incendie 
(„Hoe te verleiden in het geval 
van brand"). Een theatraal num
mer, voorzien van extravagante 
kostuums van een niet genoemde 
ontwerper en ondersteund door 
een collage oorverdovende muzi
kale fragmenten. Ik vond het 
rommelig, oninteressant en te 
veel opgehangen aan modieuze 
theatrale effecten en beelden. 
Het publiek bleek er echter an
ders over te denken en reageerde 
enthousiast, voor zover het iets 
had kunnen zien. Want in het 
grootste deel van de zaal van de 
De Kolk in Assen is normaal zit
tend in je stoel slechts de boven
helft van het toneel zichtbaar. 

Literaire curiosa uit het leven van Bordewijk 
Tentoonstelling: Ik ben maar een 
dilettant: F. Bordewijk 
1884-1965. T/m 2 nov. in 
Universiteitsbibliotheek 
Nijmegen, Erasmuslaan 36. 
Samenstelling en catalogus 
(ƒ 12,50, uitg. Quine) door Siem 
Bakker. 

Door LUCAS LIGTENBERG 
Een van de opvallendste onderde
len van de F. Bordewijk-expositie, 
die nu in Nijmegen te zien is, is 
een oude schoolkaart van Neder
land, met daarbij opgesteld een 
modern, kleurig beeldscherm vol 
plaatsnamen. Ook bezoekers die 
slechts op doorreis zijn, houden 
nieuwsgierig de pas in. Bordewijk 
bereikt ook de hedendaagse lezer 
nog. Immers, het contrast tussen 
oud en modern kan worden opge
vat als een knipoog naar Bint, een 
van Bordewijks bekendste roman
personages. De vooroorlogse kaart 
komt natuurlijk uit het Waslokaal 
van Bint en het beeldscherm 
wordt bediend door de lezer of 
leerling van vandaag die door een 
cursor op een plaatsnaam te rich
ten, het bijbehorende lichtje kan 
ontsteken. 

Tentoonstellingsmaker Siem 
Bakker, verbonden aan de KU in 
Nijmegen, heeft alle Nederlandse 
plaatsnamen uit het oeuvre op 
een rijtje gezet, inclusief Hornte, 
een plaatsnaam die niet te herlei
den viel tot een bestaand dorp. 
Hij stamt uit Dr Testals dubbel
ganger. „Wat moesten twee 
Leidse studenten in een gat van 
een gehucht midden op de Velu-
we doen? We zochten naar de be
zienswaardigheden van Hornte", 
staat er bij Bordewijk. 

Genoemde schoolkaart met het 

Uit het familiealbum: Bordewijk en zijn zoon, 1959 

onvindbare Hornte blijft intrige
ren, maar er is ook een ander cu
riosum op de expositie te zien: 
een pagina typoscript uit Bint. 
Het is de enige pagina die voor 
zover bekend bewaard is geble
ven. De pagina werd aangetroffen 
in de nalatenschap van notabene 
Joseph Roth. Papierschaarste 
dwong het tijdschrift De Gemeen
schap er destijds toe de achter
kant van kopij velletjes als briefpa
pier te gebruiken. Goed dat Roth 
zijn brieven bewaarde. Zo zouden 

er in de wereld nog meer getypte 
velletjes Bint rond kunnen zwer
ven. 

We zien enkele correcties die 
Bordewijk in Bint aanbracht. In 
de zin „De Fransche douane keek 
wantrouwig naar de bende" is 
met vulpen 'de bende' doorge
haald en veranderd in 'het raritei
tenkabinet'. Het is een verande
ring die tevreden stemt. Zien we 
de douane bij 'bende' terecht 
streng fronsend kijken, bij het ge
bruik van 'rariteitenkabinet' glim

lachen we om het wantrouwen 
van die douane. Want wat voor 
gevaar schuilt er in een rariteiten
kabinet? 

Van Bordewijk zijn sinds kort 
alle romans en verhalen weer be
schikbaar door het gereedkomen 
van de dertien delen van het Ver
zameld Werk. Dat was dan ook 
de aanleiding voor deze expositie, 
een van de onderdelen van een 
Bordewijk-manifestatie in Nijme
gen. Bij het beeld dat van Borde-

Lebbis & Jansen: snel en actueel (foto APS) 

Lebbis & Jansen sterk 
in actuele grappen 
Voorstelling: 2 keer rieleksen 
voor 1 geld, door Lebbis & 
Jansen. Regie: Koos Terpstra. 
Gezien: 16/10 in Klein Bellevue, 
Amsterdam.-Aldaar t/m 27/10, 
daarna elders. 

Door HENK VAN GELDER 
De eerste grappen van het duo 
Lebbis & Jansen gingen gister
avond over de gelijktijdig gespeel
de voetbalwedstrijd Portugal-Ne-
derland, over Joegoslavië en over 
rechter Thomas. Zo hoort het in 
het genre dat Hans Sibbel en 
Dolf Jansen beoefenen: snel en 
raak. Het grootste verschil met 
andere actuele cabaretiers is, dat 
zij met zijn tweeën zijn. Boven
dien zijn de rollen min of meer 
gelijk verdeeld, ze onderbreken 
elkaar en maken eikaars grappen 
af. 

Hun grootste kracht ligt, dat 
bleek al uit hun debuutprogram
ma Pas op de hond, in die snelle, 
actuele reacties. Ze zijn goed op 
elkaar ingespeeld en hebben een 
vakkundig gevoel voor timing. 
Soms gaan ze in hun overmoed 

over de schreef van wat nog in 
het openbaar kan worden gezegd, 
maar ik vermoed dat ze slim ge
noeg zijn om op den duur de ba
lans te vinden — al was het maar 
omdat een misse grap geen lach 
oplevert. 

Hun tweede programma gaat 
pas knarsen als er geënsceneerde 
scènes worden gespeeld, vaak ge
baseerd op een te dun ideetje dat 
alleen met flair niet te redden 
valt. Sommige daarvan — een 
buikspreeknummer, een anti-rap 
rap, een bodybuilding-paioAietje 
— komen nergens vandaan en lei
den tot niets. Andere, zoals een 
gave Deelder-imitatie, een unis-
ono-conférence over de Amster
damse stadswachten en een fraai 
doorzeurende crosstalk over het 
overstelpende assortiment in de 
supermarkt, geven blijk van po
tentieel talent. Vooral het laatste, 
want daarin creëren Lebbis & 
Jansen in de zaal de rondzingende 
hilariteit die van ieder volgend 
woord een voltreffer maakt. 

Die euforie ontstaat nog niet 
vaak genoeg. Maar dat is, denk 
ik, voornamelijk een kwestie van 
tijd. 

Kokette eenzaamheid 
van Adelheid Roosen 

wijks leven en werk wordt gege
ven, is anders dan in het Verza
meld Werk is gekozen voor een 
strikt chronologische presentatie. 

Ferdinand Bordewijk had een 
drukke baan als advocaat en 
schreef in zijn vrije tijd. Hij be
gon daarmee al in 1916, met een 
poëziebundel Paddestoelen. En
kele jaren later volgden Fantasti
sche vertellingen, maar zijn door
braak had plaats met Blokken 
(1931). Daarna volgden al gauw 
Knorrende beesten (1933), Bint 
(1934) en Karakter (1938). Het 
is nog maar een fractie van wat 
hij in deze tijd publiceert. Op
merkelijk is het om ergens op ae 
expositie te lezen dat Karakter in 
slechts acht weken in de avond
uren en op vakantie in Engeland 
is geschreven. Overigens heeft 
Bordewijk kort overwogen om de 
roman Karakters te noemen, 
meldt hij in een brief uit 1959. 

Wie niets van Bordewijk weet, 
vindt in de expositie een prachti
ge leidraad om kennis te maken 
met het leven en werk van de 
schrijver: alle eerste drukken zijn 
verzameld, lokaties uit de romans 
en verhalen zijn op fototableaus 
aanschouwelijk gemaakt en de 
kinderen van F. Bordewijk stel
den het familiealbum met voor 
het grote publiek onbekende fo
to's beschikbaar. Wie al wat van 
Bordewijk weet, zal opkijken van 
een aantal curiosa, zoals Borde
wijks sollicitatiebrief aan een ver
zekeringsmaatschappij uit 1912, 
een vitrine met modellen van au
to's die in zijn werk voorkomen 
en een brief aan N. A. Donker
sloot waarin Bordewijk meldt dat 
hij over het geld van de P. C. 
Hooftprijs 1954 wel werd aange
slagen, maar nooit heeft hoeven 
betalen. 

Voorstelling: Aanhoudend Zacht 
naar Kroetz door Nijinsky. Regie: 
Bart Kiene. Spel: Adelheid 
Roosen. Gezien: 10/10, Frascati, 
Amsterdam. Nog te zien aldaar 
t/m 9/11. 

Door PIETER KOTTMAN 
Het decor bestaat slechts uit drie 
bedden, vier minuscule klaptafel
tjes aan de wand, een wastafel en 
een raam. Hoog in de hoek staat 
een televisietoestelletje met 
spriet-antennes. De gedachten 
gaan uit naar een inrichting, met 
negentiende-eeuwse outillage en 
een treurige geschiedenis. Dat 
vermoeden roept niet alleen het 
toneelbeeld op, maar ook de dame 
die erin rondbeent. Ze is naam
loos en zwijgt, een voorstelling 
lang. 

Dat zijn we niet gewend van 
Adelheid Roosen, die deze solo, 
Aanhoudend Zacht naar Wunsch-
konzert van F. X. Kroetz, speelt. 
Zij vult haar aanwezigheid op to
neel deze keer niet met luidruch
tigheid, maar met alledaagse han
delingen, af en toe ondersteund 
door een onbestemd gebrom diep 
in de keel. Ze wast zich, kleedt 
zich om, zet en drinkt een vies 
kopje Nescafé, wast haar slipje, 
gaat naar de wc, opent het raam, 
strekt zich uit op bed, doet het 
licht aan en uit. En aan. En uit. 

Nieuwe vereniging 
opgericht voor 
de kunsthandel 
AMSTERDAM, 17 OKT. Tijdens de 
kunst- en antiekbeurs PAN in de 
Amsterdamse RAI is gisteren de 
Nationale Vereniging voor de 
Kunsthandel (NVK) opgericht. 
De nieuwe vereniging wil de bin
nenlandse* en buitenlandse belan
gen behartigen van Nederlandse 
kunsthandelaren, antiquairs en ga
leriehouders. 

Directe aanleiding voor de op
richting van de NVK is de toene
mende behoefte van handelaren 
aan een vereniging die alle secto
ren van de kunsthandel omvat. 
Veel kunsthandelaren voelen zich 
de laatste tijd vaak niet aange
sproken door de bestaande, gespe
cialiseerde verenigingen. Het 
NVK wil ook, al dan niet in sa
menwerking met bestaande orga
nisaties, een platform zijn voor 
overleg met overheden of be
staande branche-organisaties. 

GLINE VERE - De speelfilm  
Vere van producent Matthijs van 
Heijningen en regisseur Harry 
Ktlmel dingt mee naar een Oscar 
in de categorie buitenlandstalige 
films. Een Nederlandse selectie
commissie heeft de film inge
stuurd. 

De bedoeling is, ook of juist 
zonder woorden, duidelijk: deze 
vrouw is eenzaam, haar gadeslaan 
is beklemmend. Pakt het zo ook 
uit? Helaas, nee. Regisseur en 
speler maken één cruciale fout: ze 
slechten de vierde wand. Waarom 
anders doet Roosens personage 
een kuise handdoek om als zij 
haar bustehouder aantrekt? En 
waarom anders wringt zij zich in 
bochten als zij zichzelf intiem 
verzorgt? Opdat het publiek haar 
naaktheid niet ziet. 

Als Kiene en Roosen kiezen 
voor deze handelingen, dan moe
ten zij die verrichten zonder poes
pas. Dan pas gaat de gêne en in 
het verlengde daarvan, de be
klemming, een rol spelen — niet 
bij Roosen maar bij haar voyeurs, 
het publiek. Nu tonen de actrice 
en haar personage dat zij weten: 
publiek, u bent er. Die weten
schap haalt de angel uit het optre
den en maakt Roosen niet eenza
mer dan haar toeschouwers. Ze 
spéélt eenzaamheid en dat is in 
dit geval niet hartverscheurend, 
maar koket en larmoyant. Een so
lo spelen luistert nauw. 

Ingezonden mededeling 

Op het scherp van de 
snede 

J.A. DEELDER 
Lijf- en andere 

gedichten 
Met: Goet/foud gediclit, 

Gedicht voor Bert (Schierbeek), 
Kutgedicht, Spartaans gedicht 
en gedichten voor wie er geen 

verstand van heeft. 
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PARAMARIBO, 17 OKT. President R. Venetiaan van Suri
name wil het leger verkleinen en de defensie-uitgaven ver
lagen. Dit heeft Venetiaan in Paramaribo gezegd. 

BINNENLAND 

AMSTERDAM — De Amsterdamse metrotreinen veranderen in snel tempo in 'N
 Sinds twee weken heeft het Gemeentevervoerbedrijf de strijd tegen de graffit

de 44 treinstellen gestaakt. De grond onder de werkplaats bij Diemen, waar de treinstellen treinstellen 
werden schoongemaakt werd te zwaar verontreinigd door de zware metalen van de afge-
spoten verf. Het GVB denkt nu aan de aanleg van een betonnen bak, die de verf kan opvan

gen. In de tussentijd beperkt de twintig man sterke schoonmaakploeg zich tot het schoon
maken van de ramen met droge schoonmaakmiddelen, zodat de verfresten kunnen worden 
opgeveegd. Ondanks de scherpe bewaking van de drie rangeerterreinen ziet het GVB geen 
kans de graffitispuiters buiten de hekken te houden. 
(Foto NRC Handelsblad/ Maurice Boyer) 

Naweeën gifschandaal Alphen roepen vragen op 

Ongeveer tien procent van de Su
rinaamse begroting wordt besteed 
wn het leger. Dit noemt Veneti
aan „internationaal bezien een on
gunstige verhouding". Vooral in 
het licht van de relatief hoge kos
ten wil hij de Surinaamse krijgs
macht verkleinen. Het leger telt 
nu naar schatting 4.500 man
schappen. Venetiaan wil dit te
rugbrengen naar 1.200 è 1.500. 

De defensietaak kan dan vredes-
tijdsgewijze naar behoren worden 
vervuld." Het is volgens de presi
dent niet de bedoeling mensen zo
maar op straat te zetten. „Het is 

*een proces in de tijd, gekoppeld 
aan alternatieven om een ander 
bestaan te kunnen opbouwen." 

Volgens venetiaan is er voorals
nog geen aanleiding legerleider 
Bouterse te vervangen. „Er is tot 
nu toe geen aanleiding om te den
ken dat Bouterse niet bereid is 
zich loyaal op te stellen bij het 
doorvoeren van hervormingen", 
aldus Venetiaan. Hij heeft geen 
„kandidaatbevelhebber van wie 
men zeker is dat hij geschoold is 
in democratie". 

Volgens de president moet men 
bij een eventuele vervanging van 
Bouterse er zeker van zijn dat de 

Door onze correspondent 
ROTTERDAM, 17 OKT. Het Rotter
damse college van B en W heeft 
de gemeenteraad voorgesteld te 
kiezen voor de 1-pyloonsbrug als 
verbinding tussen het centrum 
van de stad en de Kop van Zuid, 
het nieuw te ontwikkelen stads
deel op de zuidelijke Maasoever. 
De 139 meter hoge stalen tui-
brug, een ontwerp van de Amster
damse architect B. van Berkel, 
gaat 365 miljoen gulden kosten. 

Als de gemeenteraad op 14 no
vember met het voorstel instemt, 
kan de bouw medio volgend jaar 
beginnen. De brug moet voor het 
einde van 1995 gereed zijn. Het 
college verkiest de brug boven 
het ontwerp van M. Struijs, een 
2-pyloonsbrug die 40 miljoen gul
den goedkoper was. 

Van het verschil van 40 miljoen 
betaalt de gemeente 15 miljoen. 
B en W zijn van mening dat de 
bnjg van Van Berkel het beste 
aansluit bij de hoge ambities die 
de gemeente heeft bij de ontwik
keling van de Kop van Zuid. De 
brug moet een nieuw 'opvallend 
beeldmerk' worden van de stad. 

De extra kosten voor het pro
ject betaalt de gemeente door be-

nieuwe man optreedt overeen
komstig de wil van het volk, „an
ders raak je verder van het doel 
af'. De regering wil een „rustige 
ontwikkeling" van de dominante 
positie van het leger in de jaren 
tachtig naar een dienstbaar optre
den in de democratie. 

De samenwerking tussen Ne
derland en Suriname moet „onge
twijfeld nodig" worden ver
nieuwd. Venetiaan vindt het rea
listisch dat het verdrag voor ont
wikkelingssamenwerking van 
1975 aan de tijd wordt aangepast. 
Volgens hem heeft Nederland er 
behoefte aan accenten te leggen 
op democratisering, mensenrech
ten en drugsbestrijding. Hij waar
schuwt echter dat het verdrag van 
1975 niet overboord mag worden 
gezet. 

Suriname maakt op basis van 
dat verdrag aanspraak op 1,6 mil
jard gulden. „We willen graag dat 
geld in Suriname inzetten", zegt 
Venetiaan. Hij wijst erop dat er 
sinds 1975 een serie bilaterale 
verdragen is gesloten, maar dat 
Nederland er nu behoefte aan 
heeft „nog een nieuw verdrag" te 
sluiten. (ANP) 

zuinigingen op de grondexploita
tie en door extra rente-opbrengst 
uit de zogenoemde Botlekgelden, 
bijdragen van het rijk voor de 
ontwikkeling van het Botlekge-
bied, aldus wethouder J. Lint
horst (ruimtelijke ordening en 
economische ontwikkeling). 

De infrastructuur van de Kop 
van Zuid — behalve de brug wor
den onder meer een metrostation, 
een tramlijn en een viaduct aan
gelegd — zal een investering ver
gen van 603 miljoen gulden. 
Daarvan neemt de rijksoverheid 
337,5 miljoen voor haar rekening. 

In de Kop van Zuid, die vroe
ger tot de haven behoorde, wordt 
de komende jaren voor ongeveer 
3 miljard gulden geïnvesteerd. De 
gemeente heeft plannen voor de 
bouw van ruim 5.100 woningen, 
bijna 400.000 vierkante meter
kantoorruimte en ruim 100.000 
vierkante meter voor recreatieve 
voorzieningen en winkels. 

Nog deze maand zullen de be
trokken raadscommissies zich 
over de voorstellen van B en W 
buigen. Op 14 november neemt 
de gemeenteraad een definitief 
besluit over de infrastructuur van 
het stadsdeel. 

Door onze redacteur 
F.G. DE RUITER 
ALPHEN AAN DEN RIJN, 17 OKT. 
Ook tijdens de naweeën van het 
gifschandaal in Alphen aan den 
Rijn zijn dingen gebeurd die bij 
de commissie-Engwirda kritische 
vragen oproepen. Dat bleek gis
teravond, toen de commissie, die 
de betrokkenheid van de gemeen
te bij de affaire onderzoekt, op 
haar zevende hoorzitting onder 
andere de ex-directeur van open
bare werken W. van der Poel on
dervroeg. 

Deze ambtenaar, die per 1 sep
tember is vertrokken, zat in het 
gemeentelijke crisisteam, dat in 
het voorjaar van 1988 werd ge
vormd na onthullingen in de pers 
over de illegale stort van che
misch afval in de Coupépolder. 
Hij zei dat er binnen zijn dienst 
mensen waren die vonden dat er 
niets aan de hand was. „Boven
dien", aldus Van der Poel, „moes
ten we vaststellen dat de dossiers 
van openbare werken — om het 
zacht te zeggen — niet al te zorg
vuldig waren opgebouwd." Tot de 
ontbrekende stukken behoorde 

Door onze redacteur 
JOHN KROON 
DEN HAAG, 17 OKT. Nederland 
krijgt een nationaal milieupavil
joen, Ecodrome genaamd, dat vol
gend jaar tijdelijk in Zoetermeer 
zal staan. Daarna moet het ergens 
permanent worden gevestigd om, 
zoals de initiatiefnemers het noe
men, „bezoekers te informeren 
over de positieve keuzen die zij 
kunnen maken in hun milieuge
drag". 

De Stichting Nationaal Milieu
paviljoen Ecodrome ontvouwde 
vanmiddag in Den Haag haar 
plannen. Blijkens het ontwerp van 
architect Wim van Rijn wordt het 
Ecodrome een futuristisch ogend 
gebouw, waarbij ook het materi
aalgebruik opvalt: in principe zo 
milieuvriendelijk mogelijk. Het 
complex bestaat uit een cirkelvor
mig middengedeelte met daarom
heen drie driehoekige vleugels. 

Het Ecodrome begint als on
derdeel van de Floriade die vol
gend jaar in Zoetermeer wordt 
gehouden, van april tot medio ok
tober. De stichting streeft ernaar 
het demontabele milieucentrum 
daarna een vaste plek te geven. 
Volgens secretaris P. Spijkerman, 
initiatiefnemer van het project, 
hebben al enkele gemeenten con
crete belangstelling getoond, 
waaronder Zoetermeer zelf. Ook 
de universiteiten van Utrecht en 
Groningen hebben interesse. In
dachtig het doel van het Ecodro
me moet het, vindt de stichting, 
op een plek komen die met het 
openbaar vervoer goed bereikbaar 
is. 

Het nationaal milieupaviljoen, 
dat ongeveer 2000 vierkante me
ter groot wordt, leent zich voor 
permanente en tijdelijke exposi
ties, vergaderingen, congressen en 
kan een ook rol krijgen in het on
derwijs. Het ministerie van onder
wijs en wetenschappen ontwikkelt 
een lespakket voor de bovenbouw 
van het basisonderwijs en de on
derbouw van het voortgezet on
derwijs (dus voor leerlingen van 
10 tot 15 jaar), dat aansluit op de 
inhoud van het Ecodrome. Het 
kan „een landelijk educatief mi
lieucentrum" worden, zegt Spij
kerman. Het is niet de bedoeling 
de bezoeker op belerende wijze te 
doordringen van het belang van 
een schoon milieu. „We willen 
gewoon laten zien wat je er zelf 
aan kunt doen", zegt Spijkerman 
„en dat er al een hoop gebeurt." 

Het ontwerp is het resultaat 
van een prijsvraag die was uitge
schreven onder architecten van de 
Rijksgebouwendienst. Winnaar 
Wim van Rijn gaf zijn plan als ti
tel 'Attractie' en het is volgens de 
stichting „een toonbeeld van mi
lieubewust bouwen". Van Rijn 
zocht naar materiaal dat onder de 
gegeven omstandigheden geen of 
de minste schade aan het milieu 
toebrengt. Of het daarmee ook zo 
goedkoop mogelijk is — om maar 
even de discrepantie tussen ecolo
gie en economie aan te stippen — 
is de ' vraag. „Onbekend maakt 
duur", zegt Van Rijn er zelf van. 

een groot deel van de stortregis-
ters. * 

Nog dit jaar, vóór de zomerva
kantie, meldde een plaatselijke 
krant dat ambtenaren van de rei
nigingsdienst recentelijk een 
zwijgplicht was opgelegd. Van 
der Poel ontkende dat: „Afge
sproken is dat officiële contacten 
met de pers via mij of de adjunct
directeur zouden lopen, maar als 
burger mochten de mensen gerust 
hun mening geven." En over het 
bewuste bericht: „Ik dacht dat 
het op de periode rond 1980 
sloeg." 

Voorzitter Engwirda bracht een 
nieuw gerucht ter sprake: bij een 
reorganisatie van de dienst zou
den de ambtenaren zwaar onder 
druk zijn gezet door ze wel te 
ontslaan, maar voorlopig niet op
nieuw te benoemen; dit om te 
zorgen dat ze hun mond hielden 
over kwalijke praktijken in het 
verleden. Van der Poel was kort 
in zijn commentaar: „Ik kan me 
niet voorstellen dat zoiets is ge
beurd." 

Een ex-gemeente-ambtenaar 
die verzocht was te getuigen, wil 
dat vooralsnog niet doen. Het be-

Aan echte berekening van de 
meerkosten waagt hij zich niet 
„en misschien is het op lange ter
mijn zelfs goedkoper". In elk ge
val worden de bouwkosten op dit 
moment op ruim 3 miljoen gul
den geraamd. De kosten van in
richting, exploitatie en werving 
meegerekend zal het milieupavil
joen in optima forma 13 miljoen 
vergen. Daarvan is dank zij subsi
dies en bijdragen uit het bedrijfs-

treft A. Hartman, die op het bu
reau milieuzaken van Alphen 
werkte. Als zodanig had hij na
mens de gemeente zitting in een 
projectgroep die door de provin
cie was gevormd om een onder
zoek op de voormalige belt te be-

•r [ 

geleiden. In juli 1985 verdween 
hij uit die groep. Waarom? In een 
schriftelijke notitie van de coiri-
missie-Engwirda staat daarover 
een intrigerende zinsnede: „Hart
man beweert uit de projectgroep 
te zijn gezet, toen hij al te kri
tisch werd en en politierapporten 
betreffende de vuilstort ging op
vragen." Misschien dat Hartman, 
tegenwoordig werkzaam bij de in
spectie milieuhygiëne, het alsnog 
persoonlijk komt uitleggen. 

Zijn opvolger, D. Overheul, 
verscheen gisteravond wel als 'ge

leven nu 9 miljoen binnen. 
Milieuvriendelijk bouwen bete

kent bijvoorbeeld dat — waar 
mogelijk — schilderwerk achter
wege wordt gelaten. De vloer 
wordt van vurehout, dat afkom
stig is van produktiebossen uit 
Zweden, en zal het met de kleur 
daarvan moeten doen. Voor de 
wanden wordt 'va-gips' gebruikt, 
afkomstig van het Gelderse ener
giebedrijf PEGEM. Het is een af-

tuige'. Hij toonde zich tevreden 
met het onderzoek van 1985, uit
gevoerd door het bureau Iwaco, 
hoewel er achteraf twijfel rees 
over de dikte van de kleilaag, die 
de stort van onderen moest af
schermen. Een drainagestelsel aan 
de noordkant van de Coupépolder 
werd pas in 1988 aangelegd. „On
der druk van de onthullingen in 
maart dat jaar?" vroeg een com
missielid. Overheul moest het be
amen. 

Toen na sluiting van de stort, 1 
januari 1985, ter plekke een golf
baan werd aangelegd, gaf het mi
nisterie van landbouw en visserij 
daarvoor 1,4 miljoen gulden sub
sidie ter wille van de open-lucht-
recreatie. Die bijdrage was afhan
kelijk gesteld van de uitslag van 
het Iwaco-onderzoek. De resulta
ten daarvan moesten de minister 
door tussenkomst van GS Hol
land bereiken, maar uit de stuk
ken is nergens gebleken dat dit 
inderdaad is gebeurd. 

Hierover werd G. Kornmann, 
van 1983 tot 1988 consulent 
open-luchtrecreatie bij Land
bouw, aan de tand gevoeld. Nee, 
een brief was er niet verstuurd; 

valprodukt van kolencentrales, 
dat wordt gemengd met oude 
kranten. De wanden in de toilet
ten worden bekleed met een 
nieuw produkt, een soort confetti-
plaat, die samengesteld is uit ver
snipperde melkpakken. De toilet
ten zelf worden doorgespoeld met 
regenwater dat op het dak wordt 
verzameld. Het doorgespoelde 
water komt in het riool terecht, 
het restant van het regenwater 

hij had — naar hij zei — de uit
slag van het onderzoek mondeling 
vernomen van provincie-ambtena
ren: „En die uitslag stond een re
creatief gebruik van de voormali
ge stort niet in de weg" om eraan 
toe te voegen: „Landbouw voer 
tamelijk blind op de adviezen van 
GS." 

Achteraf bleek vooral de afde-
klaag op de stort niet aan de eisen 
te beantwoorden; hij is op diverse 
plaatsen te dun. Kornmann: „Het 
is spijtig te moeten vaststellen dat 
het blijkbaar niet goed is ge
beurd, maar ik zou niet weten 
waar het mis ging en ik heb ook 
geen reden te veronderstellen dat 
er mensen om de tuin zijn geleid. 
De sfeer in het overleg was pri-... „ M ma. 

Op dat moment kreeg Engwir
da een schriftelijke boodschap 
aangereikt, afkomstig van F.N. 
van Laar, een andere ambtenaar 
van Landbouw en woonachtig in 
Alphen. „Ik heb", schreef hij, 
„geklaagd over de dikte van de 
afdeklaag. De gemeente zou het 
aanvullen en toen ik wagens 
grond zag rijden, heb ik aangeno
men dat het in orde kwam." 

gaat naar de vijver die om het 
Ecodrome ligt. 

Zo zijn er meer voorbeelden 
waaruit blijkt hoe het gebouw in 
zijn materialen weerspiegelt wat 
de bedoeling ervan is. De Rijks
gebouwendienst hoopt zo de doel
stellingen van het 'duurzaam bou
wen' in de praktijk te brengen. 
De glazen gevel van het ronde 
middengedeelte bestaat uit hard 
glas, waarvan de afzonderlijke 
platen via kabels tegen elkaar 
hangen en niet in aluminum lijs
ten. Kit hoeft niet te worden ge
bruikt. Het straatwerk in en rond
om het complex is van beton-
steen, „maar alleen daar waar je 
loopt", zegt Van Rijn. De rest be
staat uit houtsnippers van gerecy
cled hout. De randen langs het 
water worden opgebouwd uit ju
ten zandzakken. 

Het liefst had de architect het 
gebruik van betonnen palen ge
heel achterwege gelaten, maar de 
bodemgesteldheid liet dat niet 
toe. Dus laat Van Rijn 'ecopalen', 
zoals hij ze noemt, aanrukken; ge
maakt van gekraakt (en dus her
gebruikt) betonafval. Geen grind 
dus; dat is een schaarse grondstof. 
Een koelinstallatie was een ander 
taboe voor het milieucentrum; 
ventileren gebeurt met behulp 
van een boven- en onderdak en 
een open ruimte daartussen. Vijf
tien meter hoge pylonen dragen 
de dakconstructie. 

De bezoeker van het Ecodrome 
zal aan de hand van tien thema's, 
uiteenlopend van 'klimaat en 
ruimte' tot 'verkeer en vervoer' 
de betekenis en van het milieu 
worden duidelijk gemaakt. Dat 
gebeurt aan de hand van de expo
sities in de driehoekige gebou
wen, 'bioscoopachtige ruimtes', 
aldus Van Rijn. In totaal is er 
1300 meter expositieruimte be
schikbaar; water loopt als een 
'blauwe draad' door de diverse 
thema's. Bezoekers komen nadat 
zij de themashows hebben gezien 
in het theater, Aquadrome gehe
ten, waar door middel van beeld 
en geluid het verhaal van de eer
ste waterdruppel wordt verteld. 
Vervolgens kunnen ze naar het 
'Kenniscentrum' waar allerlei in
formatie over het milieu ligt ver
zameld. 

Het Ecodrome is het resultaat 
van publiek-private samenwer
king. Het ministerie van volks
huisvesting, ruimtelijke ordening 
en milieubeheer heeft een voor
trekkersrol en levert ook de groot
ste subsidie in de bouwkosten. De 
voormalig secretaris-generaal van 
dat departement, prof.drs. W. 
Lemstra (tegenwoordig burge
meester van Hengelo) is voorzit
ter van de stichting. Ook andere 
departementen doen mee, net als 
de VEWIN (waterleidingbedrij
ven), de VEEN (elektriciteitsbe
drijven) en VEGIN (gasbedrij
ven). Tot de deelnemende parti
culiere bedrijven behoren IBM, 
Tetra Pak, Volmac, Moret, Ernst 
& Young en Koninklijke Van 
Poll. 
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Vijf jaar geëist 
voor overval op 
snackbarhouder 
AMSTERDAM, 17 OKT. De overval 
op een 45-jarige Amsterdamse 
snackbarhouder, waarbij de man 
werd doodgeschoten, heeft veel 
psychische schade aangericht bij 
winkeliers en snackbarhouders. 
Zij wapenen zich op allerlei ma
nieren om hiertegen bestand te 
zijn. Dit zei de Amsterdamse of
ficier van justitie mr. J. Korten-
horst gisteren tegen een van de 
verdachten van de overval. De of
ficier eiste vijf jaar cel tegen een 
22-jarige verdachte uit Amster
dam. Hij was er op 5 januari dit 
jaar bij toen de overval op de 
snackbar annex avondwinkel aan 
de Middenweg gebeurde. Een van 
de twee verdachten, een Frans
man die in Frankrijk vastzit, trok 
een wapen om de snackbarhouder 
bang te maken. Toen deze zijn 
bouvier te hulp riep, ontstond een 
schermutseling waarbij de man 
werd doodgeschoten. De daders 
vluchtten en werden deze zomer 
aangehouden. Vast staat inmid
dels dat de Franse verdachte 
heeft geschoten. De man zal in 
Frankrijk worden berecht omdat 
dit land geen onderdanen aan Ne
derland uitlevert. 

Schip lek door 
storm op IJsselmeer 
URK, 17 OKT. Op het IJsselmeer 
is gisteren ter hoogte van Urk een 
1.100 ton metend Duits binnen
vaartschip aan de grond gelopen 
en lek geslagen. Het schip was in 
moeilijkheden geraakt door de op
stekende storm. Het schip is in
middels vlotgetrokken en met 
vier sleepboten de haven van Urk 
binnengebracht. De kapitein van 
het Duitse schip heeft een shock 
opgelopen, aldus de politie. Door 
personeel van twee bergingsbe
drijven uit Urk is geprobeerd om 
het lekgeslagen binnenvaartschip 
Bremer Hannes voor de onder
gang te behoeden. Door een grote 
scheur in de romp maakte het 
schip veel water. Een deel van de 
lading is later met een kraan in 
een ander binnenvaartschip over
geladen. Vrijwel alle reddingsbo
ten uit de havens rond het IJssel
meer zijn gistermiddag in actie 
gekomen om in moelijkheden ver
kerende zeil- en motorjachten vei
lig terug te brengen naar de 
thuishaven. 

Aruba zet echtpaar 
uit na drugshandel 
ORANJESTAD, 17 OKT. Aruba 
heeft op verzoek van de Ameri
kaanse autoriteiten een echtpaar 
uit Guatemala naar de Verenigde 
Staten gestuurd. Volgens inlich
tingen uit Washington zou het 
tweetal betrokken zijn bij om
vangrijke handel in verdovende 
middelen tussen Guatemala en de 
VS. Een Colombiaan die vier we
ken geleden werd aangehouden 
en wiens uitlevering eveneens is 
gevraagd door Washington, zit 
nog steeds in de Arubaanse ge
vangenis. De rechtbank in Oran
jestad bepaalde namelijk dat de 
Amerikaanse autoriteiten binnen 
zes weken documenten moesten 
overleggen die de uitlevering 
rechtvaardigden. Dat is nog niet 
gebeurd. 

Stormvloedkering 
Waterweg vertraagd 
ROTTERDAM, 17 OKT. De storm
vloedkering in de Nieuwe Water
weg zal niet voor 1997 klaar zijn. 
In de bouw is een vertraging van 
ongeveer twaalf maanden opgetre
den. Een woordvoerder van Rijks
waterstaat heeft dit meegedeeld. 
Tijdens proeven in het laboratori
um bleek de oorspronkelijke vorm 
van de deuren, waarmee de Wa
terweg tijdens zware storm kan 
worden afgesloten, niet goed te 
zijn. Een andere tegenvaller was 
bodemvervuiling op de rechteroe
ver van de Waterweg op de plaats 
waar de kering wordt aangelegd 
(halverwege Hoek van Holland en 
Maassluis). Die kwam pas aan het 
licht tijdens de uitvoering van het 
werk. 

Justitie onderzoekt 
doodbloeden vrouw 
WINSCHOTEN, 17 OKT. Een 57-ja-
rige man uit Winschoten is in
gesloten omdat hij ervan wordt 
verdacht zijn 43-jarige vriendin 
dinsdag te hebben laten doodbloe
den. De vrouw kreeg in haar wo
ning een hevige bloeding aan een 
spatader, maar de man riep geen 
hulp in. Volgens persofficier mr. 
M. Geerds in Groningen is niet 
duidelijk waarom hij geen dokter 
heeft geroepen. De man is de erf
genaam van de vrouw. Omdat de 
kwestie „met teveel vraagtekens" 
is omgeven, onderzoekt justitie de 
gang van zaken. Hem kan dood 
door schuld worden verweten. 

Bejaarde door twee 
kinderen beroofd 
ROTTERDAM, 17 OKT. Een Rot
terdamse vrouw van 83 jaar is gis
termiddag in haar woning door 
twee kinderen mishandeld en be
roofd. De jongen en het meisje 
van ongeveer twaalf jaar belden 
aan bij het slachtoffer dat een bo
venwoning bewoont. De vrouw 
trok de deur open waarop de kin
deren haar woning binnendrongen 
en haar met geweld de keuken in 
duwden. Omdat de vrouw begon 
te gillen werd ze geschopt en ge
slagen en werd haar keel dichtge
knepen. Terwijl het meisje de 
vrouw in bedwang hield, door
zocht de jongen de woning. De 
daders maakten zich met vijftig 
gulden uit de voeten. 

Ingezonden mededeling 

HUMO SPRAK MET PAUL McCARTNEY 
(hij zingt zelfs in het interview) 

KOMEN DE RODE KHMERS TERUG? 
Exclusief interview met leng Sary, 

de rechterhand van Pol Pot.. 

HET GROTE 
MICKEY ROURKE INTERVIEW 

"Mijn probleem is dat ik geen hoer ben" 

FORMULE NEEN 
Mevrouw Bertrand Gachot over haar 

man in de gevangenis: 
"Eerst dacht ik dat het een sick joke was" 

RENA TE DORRESTEIN 
OVER HAAR ZIEKTE: 

"Je gaat er niet van dood, maar - en dat is pas 
rampzalig - je kunt er wel 83 mee worden" 

^lus August Willemsen over zijn alcoholverslaving, 
Jef Geeraerts over passie en Neal Foulds over 

snooker en beta-blockers. 

en natuurlijk, zoals steeds, de meest 
uitgebreide (31 stations), mooist geïllustreerde 

(oh kleurenpracht), meest gedetailleerde 
(9 pagina's per dag) tv-programma's die u 

kan dromen. 

D E Z E  W E E K  I N  

College Rotterdam wil 
brug van 365 miljoen 

Ecodrome informeert over milieugedrag 
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DAGELIJKSE 
LEEFO MG EV IN G  

LANDBOUW 
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VERKEER 
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Exterieur 

SPIRAAL 3 6 0 °=  KLEI NE 
KRINGLOOP VAN WATER 

COMMUNICATIE  

Interieur: beganegrond 
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Voorstellen omverwerving Nederlanderschap te vergemakkelijken positief

Lottoballetjes horen niet thuis in het recht
BRIEVEN
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Door H.U. Jessurun 
d'Oliveira 

De Troonrede, die losse 
aaneenschakeling van trailers voor 
meest matige B-films, geeft ook 
hier en daar uitzicht op iets ver
heffends. Zo'n passage bijvoor
beeld over de versterking van de 
rechtspositie van de legaal in Ne
derland verblijvende vreemdeling. 
De aankondiging daarvan slaat te
rug op een regeringsnotitie van 
31 meiwaarin voorstellen worden 
gedaan om de verkrijging van het 
Nederlanderschap te vergemakke
lijken. Daartegenover wordt kies
recht op bovengemeentelijk ni
veau voorbehouden aan Nederlan
ders. 

Deze voorstellen hebben ge
mengd onthaal gevonden tijdens 
een uitgebreide Commissieverga
dering (UCV) van de Tweede Ka
mer op 13 september, vlak voor 
Prinsjesdag. Het is te wensen dat 
het kabinet voet bij stuk houdt en 
een meerderheid voor zijn plan
nen weet te vinden, ook al omdat 
ze in het verlengde van de be
staande situatie liggen en in over
eenstemming zijn met zich in Eu
ropa ontwikkelende trends. Inder
daad houdt men zich ook in de 
ons omringende landen intensief 
bezig met de vraag, hoe de inte
gratie van 'gastarbeiders' en hun 
nakomelingen, van etnische min
derheden enzovoort, te bevorde
ren. Eén van de middelen daartoe 
vormt het nationaliteitsrecht, dat 
bepaalt wie wel en wie niet tot 
het staatsverband behoren, en zo 
indirect aangeeft wie zijn toegela
ten tot het volle staatsburger
schap en wie niet. Wel is het met 
het verwerven van de nationaliteit 
van het land waar men leeft nog 
lang niet afgelopen met achter
stelling, discriminatie en racisme, 
maar men heeft wel een sterkere 
positie om zich daartegen teweer 
te stellen. 

De weerstand tegen de plannen 
van de regering heeft misschien 
te maken met informatieachter
stand. Verscholen in de Notitie 
wordt even gemeld dat er gesleu
teld wordt aan het Verdrag van 
Straatsburg 1963. Dit verdrag 
waarbij Nederland zich pas in 
1985 heeft aangesloten, beoogt 
meervoudige nationaliteit terug te 
dringen en verplicht de — weini
ge — aangesloten landen aan hun 
burgers te verbieden hun oor
spronkelijke nationaliteit té hand
haven als ze vrijwillig de nationa
liteit van een ander verdragsland 
aannemen. Nederland heeft dit 
principe veralgemeend in de wet 
op het Nederlanderschap, ook in 
1985, zodat Nederlanders die 
waar ook een nieuwe nationaliteit 
aannemen, hun Nederlanderschap 
kwijtraken. 

De ontwikkelingen op het ter
rein van de gelijkheid van man en 
vrouw, de noodzaak tot integratie 
van immigranten enzovoorts, heb
ben het Verdrag alweer inge
haald. Nederland werkt al jaren 
constructief mee aan de uitholling 
van het Verdrag door het opstel
len van een Protocol dat de slui
zen naar meervoudige nationali
teit weer openzet. Het gaat met 
name om gemengde huwelijken 
en tweede generatie-immigranten: 
zij die geboren en getogen zijn in 
het land waarheen hun ouders 
zijn geëmigreerd. In haar voor
stellen neemt de regering nu al 

een belangrijk voorschot op dit 
Protocol. Waarschijnlijk staat het 
de Tweede kamer niet voor de 
geest dat dit ook door Nederland 
op de schouders genomen Proto
col al bijna in kannen en kruiken 
is. Er is naar mijn mening ook 
geen weg terug meer en het is 
goed dat de regering het Protocol 
als uitgangspunt heeft genomen. 

Nog beter is het, de gelegen
heid te baat te nemen om het 
Verdrag op te zeggen. Het is niet 
meer uit te leggen waarom men 
een verdrag aanvaardt om het 
ontstaan van dubbele nationaliteit 
te bestrijden, en vervolgens een 
protocol daarbij aanneemt dat ei
genlijk de doodssteek voor het 
verdrag betekent. Volle inzet voor 
het Protocol is nodig, maar dan 
ook consequent de tegengestelde 
verdragsverplichting afschudden 
en intussen de veralgemening er
van in de Nederlandse wet weer 
ongedaan maken. Het is te wen
sen dat het parlement overtuigd 
raakt van de zin van deze moder
ne ontwikkeling, waarin Neder
land absoluut niet alleen staat. 

Als het gaat om verbetering 
van de rechtspositie van langdurig 
in Nederland gevestigde buiten
landers, dan kan men hun moei
zaam één voor één specifieke 
rechten toekennen, zoals bijvoor
beeld kiesrecht op gemeentelijk 
niveau, maar men kan ook in één 
klap juridische gelijkheid teweeg
brengen door op verzoek de Ne
derlandse nationaliteit te verle
nen, die immers het toegangsbil
jet, het aanknopingspunt vormt 
voor het eersteklas burgerschap. 
Resterende discriminatie kan zich 
dan niet meer verstoppen achter 
het verschil in nationaliteit, en 

kan worden aangepakt met be
staande antidiscriminatie-wet-
geving en ook overigens kan het 
bezit van de Nederlandse nationa
liteit verdere integratie bevorde
ren. 

Naar mijn mening kan men het 
ene doen en het andere niet laten 
en dus zowel bevorderen dat het 
Nederlanderschap wordt aangeno
men als aan gevestigde buitenlan
ders niet alleen kiesrecht op ge
meentelijk, maar ook op nationaal 
niveau wordt toegekend. 

De Notitie meervoudige natio
naliteit/kiesrecht is formeel on
derdeel van het Actieprogramma 
minderhedenbeleid 1991, dat op 
zich al interessant is. Afgezien 
van de stroomlijning van het natu-
ralisatiebeleid, gerichtere infor
matie en overgangsmaatregelen 
gaat het om twee voorstellen: 
• omvorming van de naturalisatie-
procedure in een voorwaardelijk 
optierecht voor bepaalde groepen 
vreemdelingen; 
• het laten vallen van de eis dat 
bij naturalisatie tot Nederlander 
de oorspronkelijke nationalitei
ten) moet vervallen doordat de 
betrokkene afstand doet. 

Anders dan in veel andere lan
den is in Nederland naturalisatie 
een recht. Als men aan bepaalde 
voorwaarden voldoet moet natura
lisatie volgen. Het verschil met 
een optie is gradueel: de voor
waarden zijn harder en geringer 
in aantal. Het omzetten van een 
recht op naturalisatie in een op
tierecht is dus weinig drastisch. 
Het lijkt er zelfs veel op, dat de 
regering de optiemogelijkheden 
wil uitbreiden niet in de eerste 
plaats om de rechtspositie van be

paalde groepen te verbeteren, 
maar vooral om de naturalisatie-
praktijk te ontlasten van catego
rieën waarvan bij de indiening 
van het naturalisatieverzoek al zo 
goed als vaststaat dat zij het ja
woord zullen krijgen. Het betreft 
volgens de notitie: 
Oud-Nederlanders. Deze hebben 

nu al een verlichte naturalisatie. 
Van versoepelde naturalisatie 
naar optie onder deels dezelfde 
voorwaarden is het maar een 
klein stapje. Arbeidsintensief 
onderzoek of verzoeker wel is 
'ingeburgerd' vervalt, in plaats 
daarvan komt de eenvoudig te 
controleren eis van een werke
lijk verblijf in Nederland gedu
rende een bepaalde periode. 
Men mag aannemen dat oud-
Nederlanders 'ingeburgerd' zijn, 
dat wil zeggen Nederlands ver
staan en spreken en er sociale 
contacten hier op na houden. 
Het gaat hier onder andere om 
de de mensen die in 1975 de 
Surinaamse nationaliteit hebben 
gekregen onder verlies van de 
Nederlandse. 

Mensen, die al dan niet in Neder
land geboren, al lang, zeg een 
jaar of vijftien, in Nederland le
ven. Deze groep kan al hoog en 
breed genaturaliseerd zijn, en 
kan ook bij pittige delicten niet 
meer worden uitgewezen. 'In
burgering' ligt besloten in het 
lange verblijf. 

Er moet in het concept voor de 
notitie nog een derde groep zijn 
geweest, die onderweg is ge
schrapt. Dat is af te leiden uit 
het feit dat bij de tweede cate
gorie wordt verwezen naar de
zelfde voorwaarden als voor de 
'tweede categorie': de tweede 

groep was dus oorspronkelijk de 
derde. Ik ben benieuwd naar de 
contouren van de geschrapte 
groep! 
Terug naar de meervoudige na

tionaliteit. Het voorstel is de eis 
af te schaffen dat bij naturalisatie 
de oorspronkelijke nationaliteit 
— zo mogelijk — moet vervallen. 
Het besef is nu ook gelukkig bij 
de regering doorgedrongen dat 
vreemdelingen in Nederland net 
zo min als Nederlanders in het 
buitenland bereid zijn de nationa
liteit van hun woonland aan te ne
men als dat het opgeven van hun 
meestal bij de geboorte meege
kregen nationaliteit meebrengt. 
Vooral voor eerste-generatie im
migranten is dubbele nationaliteit 
de juridische uitdrukkingsvorm 
van de beleving van een dubbele 
identificatie: met het land van 
oorsprong, in heimwee extra sterk 
beleefd, en met het nieuwe land, 
waar men aanvaardt verder te zul
len blijven. 

Eigenlijk is het regeringsvoor
stel niet veel meer dan een lof
waardige poging om een onover
zichtelijk en moeilijk te begrijpen 
rad van fortuin weer een rationeel 
en consistent voorkomen te ge
ven. Onoverzichtelijk: de huidige 
wet maakt al uitzonderingen op 
de eis tot het opgeven van de ei
gen nationaliteit voor degenen 
van wie dat in redelijkheid niet 
kan worden verlangd. Dat zijn 
vluchtelingen en mensen uit be
paalde landen van herkomst, zoals 
Marokko, Libanon, Griekenland, 
Algerije, Iran en Tunesië, omdat 
het hen in deze (meest ongesecu-
lariseerde) landen naar de erva
ring heeft geleerd lastig gemaakt 
wordt. Dan zijn er ook nog de 

mensen die individueel knijp ko
men te zitten als zij afstand doen 
van hun nationaliteit: onroerend 
goed moeten verkopen, een baan 
verliezen et cetera op grond van 
wetgeving in het oorsprongsland. 
Dan zijn er landen aie automa
tisch verlies van de nationaliteit 
verbinden aan het verkrijgen van 
de Nederlandse nationaliteit. On
geveer een kwart van de mensen 
die niet al automatisch hun 
vreemde nationaliteit verliezen, 
mogen hun oorspronkelijke natio
naliteit behouden. 

Aan de andere kant zijn er de 
mensen met een nationaliteit 
waarvan men helemaal geen af
stand kan doen, of men nu hoog 
of laag springt. Ook die houden 
bij het verkrijgen van het Neder
landerschap hun oorspronkelijke 
nationaliteit. 

Onbegrijpelijk: Aan de ene 
kant roept (ook) het Nederlandse 
nationaliteitsrecht meervoudige 
nationaliteit in het leven, zoals 
bijvoorbeeld bij kinderen met één 
Nederlandse ouder. Aan de ande
re kant wordt dubbele nationali
teit principieel, zij het in de uit
voering maar zeer ten dele en 
steeds aarzelender, bestreden. 
Het is dan ook uitstekend dat het 
kabinet heeft besloten meer lijn 
te brengen in dit onderdeel van 
het nationaliteitsrecht: lottoballe
tjes horen in het recht niet thuis. 
Mijn conclusie is dus: de voorstel
len verdienen aanvaarding; het 
Verdrag van Straatsburg moet 
worden opgezegd. 

De auteur is hoogleraar aan het 
Europees Universitair Instituut 
in Florence als ook aan de Uni
versiteit van Amsterdam 
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Tegenstanders van de islam bedreigen onze cultuur 
Door Michel Hoebink 

De inzet van de discussie die VVD-frac-
tievoorzitter Bolkestein naar zijn zeggen 
uit de taboesfeer wil halen, is de vraag 
of het Nederlandse overheidsbeleid ten 
aanzien van de islamitische minderhe
den hier gericht moet zijn op integratie 
met behoud van eigen identiteit of op 
integratie door aanpassing. Zijn stelling 
(het puntigst geformuleerd in een inter
view in NRC Handelsblad van 12 sep
tember) is dat integratie met behoud 
van eigen identiteit een tegenspraak in 
zichzelf is en als beleid heeft gefaald. 
Integratie zou dus betekenen dat de 
moslims zich vérgaand aan onze, de Ne
derlandse cultuur moeten aanpassen. 
Bolkestein voegt zich hiermee bij een 
trend van nationalistische assertiviteit 
waarvan het uitgangspunt is, dat onze 
cultuur wordt bedreigd door de islam. 
Sinds de Golfoorlog is er sprake van een 
beduidende toename van opiniërende ar
tikelen in dag- en weekbladen waarin 
wordt gewaarschuwd voor het gevaar 
dat de islam zou vormen. De islam zou 
zich slechts als religie presenteren, ter
wijl het in werkelijkheid een politieke 
beweging zou zijn die op totalitaire wij
ze het leven van haar aanhangers be
heerst, hun het denken belet en hen tot 
willoze instrumenten maakt van haar 
streven naar wereldheerschappij. Met fi
nanciële steun van islamitisch-funda-
mentalistische regimes en onder de 
goedgelovige bescherming en aanspo
ring van onze wetten en overheden, zou
den islamitische immigranten in Europa 
een politieke infrastructuur opbouwen 
onder de dekmantel van een netwerk 
van moskeeën. Een oude Arabische 
spreekwijze zou zeggen dat als vanaf 
twee minaretten de boodschap kan wor
den verkondigd, een stad is veroverd 
door de islam. 

Of ze nou meer of minder extreem zijn, 
de aanhangers van deze trend zijn het 
erover eens dat de islam een bedreiging 
vormt voor de fundamentele waarden 
van onze cultuur. Daar alle fundamenta
listische bewegingen gemeen hebben 
dat zij de eigen culturele waarden wil
len verdedigen tegen een vermeende, 
externe dreiging, duid ik deze trend aan 
als 'Europees fundamentalisme'. De Eu
ropese fundamentalisten verwijten hun 
samenleving een gebrek aan lef om haar 
meest elementaire waarden te verdedi

gen. In plaats van de rode loper uit te 
leggen voor de islam, zouden wij een 
culturele afsluitdijk moeten opwerpen 
en de moslims binnen onze grenzen voor 
de keuze moeten stellen: aanpassing of 
vertrek. 
Om na te gaan of onze cultuur werkelijk 
door de islam wordt bedreigd, moeten 
eerst de volgende vragen worden beant
woord: wat is een cultuur; wat is onze 
cultuur en wat is de islam? Wat is een 
cultuur? Ik wil mij hier niet wagen aan 
een definitie maar wel als uitgangspunt 
nemen dat een cultuur nooit een rigide 
stelsel van waarden en normen is maar 
eerder een verzameling overeenkomsten 
en verschillen, consensus en diversiteit. 
Wat is onze cultuur en wat zijn die 
waarden en normen die zo op de tocht 
zouden staan? Het lijkt erop of wij dat 
zelf niet meer zo goed weten. Sinds in 
Europa grote groepen van de bevolking 
het christendom de rug hebben toege
keerd, heeft iedereen zo'n beetje zijn ei
gen normen en waarden. Het christelij
ke gedachtengoed fungeert daarbij nog 
als een verre achtergrondmuziek, een 
verfoeid baken ten opzichte waarvan we 
nog onze positie bepaleil maar dat 
steeds verder uit het zicht verdwijnt. 
We hebben het als ballast van ons afge
worpen, maar een aanvankelijk gevoel 
van opluchting en bevrijding lijkt nu 
soms plaats te maken voor een onbe
haaglijk besef dat het onze voeten ten 
minste aan de grond hield, een gevoel 
van ondraaglijke lichtheid, van op drift 
te zijn in de ruimte. 
De waarheid over onze cultuur is dat 
wij in een gefragmenteerde samenleving 
van subcultuurtjes en subsubcultuurtjes 
leven waar iedereen maar wat aanmod
dert naar eigen inzicht en bij wijze van 
geïmproviseerde levensbeschouwing te 
hooi en te gras wat aforismen bijeens-
prokkelt, want je kan toch niet zonder. 
De etnische minderheden zijn slechts 
een deel van die fragmentatie van sub
cultuurtjes. Het lijkt er kortom op dat 
in Europa de diversiteit toeneemt ten 
opzicht van de consensus. Wat rest ons 
nog aan consensus? 
Niemand minder dan de filosoof Bolke
stein noemt als fundamentele waarden 
van de Europese cultuur: de scheiding 
van kerk en staat, de vrijheid van me
ningsuiting als ook verdraagzaamheid en 
non-discriminatie. Inderdaad heeft een 
geschiedenis van godsdienstoorlog en 
confessionele twist Europa een sterk be
sef opgeleverd van de noodzaak van reli

gieuze en levensbeschouwelijke ver
draagzaamheid. In onze gefragmenteer
de samenleving is deze tolerantie meer 
dan ooit in ieders voordeel en bestaat 
daarover een natuurlijke consensus. De 
historicus H.W. von der Dunk heeft 
eens gezegd: „Wat al die individuele en 
verdeelde geloofsovertuigingen gemeen 
hebben, is toch de behoefte aan geloofs-
en gewetensvrijheid". Het is dit begin
sel van tolerantie van levensbeschouwe
lijk en cultureel pluralisme, dat ten 
grondslag ligt aan alle waarden die Bol
kestein noemt, tot en met de scheiding 
van kerk en staat. 

Het beginsel van verdraagzaamheid is 
dus het morele fundament van de Euro
pese cultuur. Maar er is iets raars aan 
de hand met tolerantie als fundamenteel 
ethisch principe. Het is een paradox. De 
uiterste tolerantie gebiedt immers ook 
hem te tolereren die de tolerantie be-

De aanhangers van het 
Europese fundamentalisme 

willen een culturele 
afsluitdijk opwerpen 

tegen de islam 

strijdt. In de politieke praktijk van de li
berale sociaal-democratie "Wordt daarom 
een uitzondering gemaakt op de regel 
van de tolerantie als haar eigen funda
ment wordt bedreigd: intolerantie kan 
niet worden getolereerd. De enige cultu
rele waarde waarvan we dus van de mos
lims binnen onze grenzen kunnen eisen 
dat ze die respecteren, is het beginsel 
van de tolerantie. Diezelfde eis het be
ginsel van de tolerantie te respecteren 
geldt echter ook voor hen die de Neder
landse moslims tot een vergaande aan
passing aan onze cultuur en levensbe
schouwing willen dwingen. Voor zover 
dat tenminste een 'aanpassing' betreft 
aan iets anders dan het beginsel van to
lerantie. 

Het Europese fundamentalisme is een 
tragisch misverstand. In een poging de 
eigen culturele waarden te beschermen 

tegen een vermeende dreiging van bui
ten, vormt het zelf een bedreiging voor 
die waarden. Wat is dan de islam en hoe 
zou hij onze cultuur bedreigen? Eén 
misverstand dient onmiddellijk uit de 
weg geruimd: dat de islam een rigide 
stelsel van regels en normen zou zijn. 
De islam, of die nu als religie of als cul
tuur wordt opgevat, is een verzameling 
overeenkomsten en verschillen, overeen
stemming en verscheidenheid. De Ko
ran is het woord van God: dat is alles 
waarover alle moslims het eens zijn. En 
de Koran is, net als de Bijbel een mooi, 
verheven boek dat antwoorden op diepe 
vragen wijs in het midden laat. Al te 
uitgesproken ideologieën en religies 
houden het doorgaans immers maar een 
paar generaties vol. Verder is de islam 
een heleboel verschillende dingen die 
heel veel verschillende mensen geduren
de de afgelopen veertien eeuwen hebben 
gezegd en gedaan uit naam van de Ko
ran. De islam kent zo'n grote verschei
denheid aan vormen en interpretaties in 
theorie en praktijk, dat er onder Wes
terse geleerden een ernstige discussie 
bestaat over de vraag of er wel sprake is 
van enige morele consenSus. Door deze 
grote verscheidenheid biedt de islam 
zijn Westerse commentatoren echter 
ook elk wat wils om hun vooringenomen 
standpunten te bewijzen. 
Zo betogen sommigen dat de islam een 
totalitaire ideologie is die de scheiding 
tussen kerk en staat niet kent en intole
rant is voor vrouwen en minderheden. 
Met even veel gemak hebben anderen 
dan weer opvattingen die op precies het 
tegenovergestelde uitkomen, compleet 
met voorbeelden uit theorie en praktijk. 
Al met al een groteske karikatuur van 
debatten die al eeuwen worden gevoerd 
binnen de wereld van de islam. En dat 
terwijl er, om te spreken met de islami
tische historicus Rafiq Zakaria, over 
geen van de fundamentele zaken over 
religie en politiek, gedurende welke pe
riode ook, overeenstemming bestond on
der de islamitische schriftgeleerden. 
De vaststelling van de verscheidenheid 
van de islam ontkracht het paranoïde 
denkbeeld dat de islam een internationa
le samenzwering is en brengt het pro
bleem of de islam een bedreiging voor 
onze culturele waarden vormt, terug tot 
de vraag of dfe moslims in Nederland 
een bedreiging vormen. Daarvan hebben 
ze tot op heden geen blijk gegeven. De 
Nederlandse moslims zouden wel gek 
zijn het beginsel van de tolerantie aan te 

vechten zolang hun voortbestaan als 
groep ervan afhankelijk is. 

Het blijkt dus dat zij die de moslims tot 
aanpassing willen dwingen aan de Ne
derlandse cultuur, een bedreiging vor
men voor die cultuur en de Nederlandse 
moslims niet. Terug nu naar de vraag of 
de Nederlandse overheid integratie 
moet nastreven van de Nederlandse 
moslims door aanpassing van hen te ei
sen of door hen in staat te stellen hun 
culturele identiteit te behouden. Het is 
naïef te veronderstellen dat mensen zo
maar hun cultuur voor een andere zou
den verruilen. Cultuur betekent waar
den en waarden betekenen waardigheid. 
Je kan mensen tot grote armoede laten 
vervallen zonder dat ze revolutie maken, 
maar als je tracht hen van hun waardig
heid te beroven, jaag je hen tegen je in 
het harnas. In die zin kan integratie al
leen maar met behoud van cultuur. 
De vaststelling dat een cultuur pluri
form is betekent echter dat zij een heel 
spectrum aan keuzemogelijkheden 
biedt. De Belgische hoogleraar Felice 
Dasseto heeft onlangs terecht opge
merkt dat de islam in Europa zijn defi
nitieve vorm nog moet vinden. Gezien 
de huidige problemen binnen de mos
limgemeenschap is het zeer waarschijn
lijk dat de tweede en derde generatie 
andere vormen zullen kiezen dan de 
zeer traditionele islam van hun ouders. 
In een atmosfeer van dwang tot aanpas
sing zullen de moslims voelen dat hun 
culturele waarden worden bedreigd en 
zullen zij kiezen voor een verzets-vari-
ant van de islam: fundamentalisme. 
Dwang leidt tot verzet, een waarheid als 
een koe. 
In een sfeer van tolerantie zullen de Ne
derlandse moslims uiteindelijk kiezen 
voor een vorm van de islam die hen de 
minste frictie oplevert met hun omge
ving. Je kan moslims niet integreren 
door ze van de islam te beroven. Je kan 
hooguit de islam laten integreren door 
tolerant te zijn. Het integratiedebat zou 
zich moeten bezighouden met de vraag 
welke inhoud dient te worden gegeven 
aan: 'integratie met behoud van culture
le identiteit'. De eis tot aanpassing 
vormt intussen een bedreiging voor zo
wel de Europese cultuur als die van de 
hier gevestigde moslims. 

De auteur is arabist en lid van de 
Middle East Research Associates (ME-
RA) te Amsterdam 

Seksuele revolutie 
De Nederlandse overheid is on
langs begonnen met een voorlich
tingscampagne om het seksuele 
gedrag van mannen en jongens te 
beïnvloeden want het seksueel ge
drag van mannen blijkt, sinds het 
op gang komen van de seksuele 
revolutie — merkwaardig genoeg 
— steeds agressiever te worden. 
Volgens een analyse van de over
heid komt dat wangedrag doordat 
de vrouw, als groep, economisch 
afhankelijk is van de man. De 
economische onafhankelijkheid 
van vrouwen en het seksueel wan
gedrag van mannen zijn echter 
beide in de laatste decennia toe
genomen. Het argument kan dus 
niet waar zijn. 

De regering zou er goed aan 
doen om, in hun analyses, meer te 
kijken naar de innerlijke persoon. 
Het probleem ligt slechts op een 
zeer secundaire wijze in de exter
ne factoren. Mensen onder dezelf
de omstandigheden kunnen zich 
immers heel anders gedragen. 
Sterk bepalend zijn de persoonlij
ke opvoeding en waarden. Een 
jongen die van kindsaf aan opge
voed is met de principes van de 
vrije seks zal later moeilijk aan
vaarden dat hij grenzen heeft en 
nog moeilijker zal hij zich eraan 
houden, zoals de ervaring dan ook 
aantoont. Men hoeft niet deskun
dig te zijn om te begrijpen dat de 
seksuele drang juist wegens zijn 
karakter niet makkelijk is te be
heersen. Denken dat de liberalise
ring van de pornoproduktie die 
drang zou verminderen, is niet 
waar gebleken. Nu hebben we te 
maken met een generatie van 
'seksverslaafden'; vrouwen erva
ren dat dagelijks aan den lijve. 
Dit feit doet denken aan het be
kende gezegde: de revolutie ver
zwelgt haar eigen kinderen; in ons 
geval, de seksuele. 

Het heeft de mensen maar 
liefst 70 jaar gekost om zich te 
realiseren dat het communisme 
een ideologisch waanbeeld is. 
Hoeveel tijd is er nodig om te be
seffen dat de seksuele revolutie 
ook een waanbeeld is? Hoelang 
moeten meisjes en vrouwen nog 
het slachtoffer worden om te be
grijpen dat een van de (echte) 
liefde ontkoppelde seksualiteit, 
dus seks als 'voorwerp', een totale 
mislukking is? 

J.M. Brosa, 
Utrecht. 

Gekkenwerk 
Naar aanleiding van mijn artikel 
in NRC Handelsblad van 10 ok
tober over de val van het kabinet-
Cals maakte een vroegere mede
werker, Bert van den Baak, mij 
erop attent dat de uitroep 'gek
kenwerk' van freule Wttewaall 
van Stoetwegen niet sloeg op de 
Nacht van Schmelzer maar gebe
zigd werd tijdens een later nach
telijk debat op 26 november 1970 
over een wijziging van de inkom
sten* en loonbelasting. „Handelin
gen II 1970-1971, pagina 1393." 
Het spijt me dat mijn geheugen 
me parten heeft gespeeld. 

N. Cramer, 
Den Haag. 

Procenten 
Procenten zijn lastige grootheden 
om mee te rekenen. Vaak worden 
ze gebruikt om bepaalde argu
menten of beweringen cijfermatig 
te staven, waarbij een percentuele 
benadering het voordeel heeft dat 
een bepaalde samenhang makke
lijker tot uitdrukking komt. 

De uitspraken van A. Steek-
elenburg, woordvoerder van de 
Milieufederatie, over de groei
plannen van de Rotterdamse ha
ven (NRC Handelsblad, 10 okto
ber) vormen daarop geen uitzon
dering. Helaas blijkt het gooche
len met procenten moeilijker dan 
de meesten denken. 

Allereerst zegt Steekelenburg 
dat de bijdrage van de Rotter
damse haven aan het BNP, thans 
2,5 procent of 10 miljard gulden, 
met 50 procent zal toenemen, en 
'dus' 15 miljard zal bedragen. 
Het is mij echter niet duidelijk 
dat die toename met de helft re
fereert aan de relatieve of de ab
solute bijdrage. 

Als het BNP elk jaar zou stij
gen met 4 procent in de jaren 
1991 tot en met 2010, dan zitten 
we na twintig jaar met een BNP 
dat 219 procent bedraagt van het 
BNP thans. Uitgaande van het
zelfde BNP over 1990 als Steke
lenburg doet, kennelijk 400 mil
jard, komt men dan op 876 mil
jard, 400 maal de twintigste 
macht van 1,04. 

De derde fout, waarschijnlijk 
een rekenfout, wordt gemaakt als 
de daling van 2,5 procent naar 1,9 
procent een daling van een vijfde 
genoemd wordt. 

In werkelijkheid betreft het 
dan een afname van 24 procent, 
hetgeen beter tot zijn recht zou 
komen met de bewoordingen bij
na een kwart' dan met een vijfde'. 

Overigens is het natuurlijk zo 
dat in het geval de uitgangspositie 
juist is, en de 50 procent groei in
derdaad betrekking heeft op de 
absolute bijdrage, de uiteindelijke 
relatieve bijdrage aan het BNP 
zal dalen tot 1,7 procent, ofwel 
een relatieve relatieve afname van 
32 procent, bijna een derde dus. 

Jacques Schuurman, 
Amsterdam. 

Oude schotel 
Bij de bespreking van de tentoon
stelling Rijke oogst van schrale 
grond te 's-Hertogenbosch (NRC 
Handelsblad, maandag 7 oktober) 
vraagt Gert Jan van Setten zich 
af hoe de slijtageplekken aan de 
rand van een 'aardappelschotel, 
zo'n zelfde als op het schilderij 
van Van Gogh' zijn ontstaan. In 
veel boerengezinnen werd toen 
nog gegeten van een gemeen

schappelijke schotel waarbij het 
adagium gold; 'één aardappel in 
de mond, één aan de vork en één 
in het oog'. Pas in de loop van de 
twintigste eeuw zou het eten van 
afzonderlijke borden ook bij de 
kleine boeren in de Kempen alge
meen worden. 

De schotel in kwestie is gebak
ken van wit aardewerk en voor-
zien van een dun laagje tingla-
zuur. Mede door de dikte oogt 
het vaatwerk erg sterk, maar fn 
de praktijk — het dagelijks ge. 
bruik — zijn dergelijke schotels 
uitermate kwetsbaar (het behoort 
niet voor niets tot het zogeheten 
'breekgoed'). 

Wanneer men met lepels uit 
een gemeenschappelijke papscljo-
tel at — aardappels werden (ook 
bij Van Gogh) met behulp van 
vorken van een platte schotel of 
koekepan gegeten! — kon het gla. 
zuur van de rand door het afstrij
ken van de metalen (meestal tin
nen) paplepel gemakkelijk be
schadigd worden. De eters zullen 
dergelijke beschadigingen niet be
zwaarlijk gevonden hebben omdat 
deze het afvegen van papdruppels 
onder de lepels vergemakkelijk-
ten. Door het ontbreken van de 
beschermende glazuurlaag sleet 
de betreffende plek — als ware 
het een rotte kies — vervolgens 
versneld uit. Vandaar de typische 
holten. Deze slijtage is dus geen 
vervalsing. Al is de sleet in dit ge
val extreem (er bestaan andere, 
zij het minder spectaculaire voor
beelden), het proces is niet door 
een 'vervalser' bevorderd. Die zou 
overigens bij dergelijke eenvoudi
ge objecten het zout in de p»p 
niet verdienen. 

Renate van de Weijer, 
Nijmegen. 

Over kunst gesproken 
Met ergernis volg ik de discussie 
over de zogenaamde restauratie 
van 'Who's afraid of...'. Blijkbaar 
heeft geen van mijn vakbroeders 
zich nog gerealiseerd, dat die dis
cussie geheel buiten de orde is. 
Als alom erkend deskundige op 
het gebied van de kunst van de 
periode 1985-1990 en daarenbo
ven nog gespecialiseerd in de 
smykunst, meer in het bijzonder 
die van de korte messen, houd ik 
namelijk staande, dat de in dis
cussie zijnde restauratie geen res
tauratie is geweest, doch de ver
nietiging van een van de belang
rijkste, fijnzinnigste, vooruitstre
vendste en filosofisch inhoudelijk 
meestzeggende kunstwerken vjin 
genoemde periode. Reeds bestu
dering met het blote oog van de 
destijds in de pers gepubliceerde 
foto's is voldoende, zelfs voor een 
leek, om tot het besef te komtn 
welk een waarlijk groot en nog 
meer belovend kunstenaar daar 
met zijn 'Stanley'-mes bezig 
weest uitdrukking te geven 
zijn diep doorvoelde visioen van 
onze toekomst. Nooit eerder was 
in enkele elkaar zo geraffineerd, 
elegant en gevoelig kruisende sne
den zoveel zeggingskracht geleg ' 

En wie er een loupe bij neeifit 
raakt helemaal in vervoerii 
welk een fijnheid van mesvoerii 
welk een evenwicht in de wis! 
ling van schuinte van de snede: 
dan weer het mes schuin naar 
binnen, dan weer naar buiten ên 
dat zonder ooit ergens in de ordi
naire haakse snede te vervallen. 
Kortom, ik ben en blijf van me
ning dat de discussie hoort ,'te 
gaan over de vraag of en zoja hoe 
de snijkunstenaar in staat kan 
worden gesteld, voor zover een 
dergelijke inspiratie al herhaal
baar is, zijn schepping over te 
doen, ofwel hoe hij kan worden 
schadeloos gesteld voor de vernie
tiging van wat wel eens zijn ver
uit belangrijkste creatie zou kun
nen zijn geweest. Gezien het ni
veau waarop mijn vakgenoten be
zig zijn moet ik helaas vrezen, dat 
van beide niets terecht zal bo
men: zij hebben blijkbaar slechts 
oog voor de kunst van voor 1985 
die zij nog steeds als modern aan
merken, terwijl de echte kennen 
allang derzelve ware, dat- is vrij 
geringe, betekenis hebben onder
kend. 

J.A. Atzema, 
Veendam. 

Hörburger 
In de tv-rubriek van 5 oktofopr 
werd iets verteld over K. van der 
Leeuw, de idealistische directeur 
van Van Nelle. Ik heb een leziflg 
van hem meegemaakt bij de Prac-
tische Idealisten Associatie) over 
de geweldloze revolutie. Het be
trof min of meer een volksverga
dering, maar Koos (niet Kees) 
trad op in rok als voor een gala
voorstelling. 

In dezelfde krant frappeerde 
mij het verhaal over voetballende 
tweelingen. Ik dacht terug aan de 
tweeling-broers die bij Sparta-
fans populair waren als 'De Hoor-
burgers'. De naam was Hörbur
ger. Bijna elke dag kwamen Ï'J 
voor zaken bij The American Ex
press co. waar ik van 1920 tot 
1925 werkte. Zij waren eender 
gekleed en onafscheidelijk. In c': 
annalen zullen ze nog wel te vip-
den zijn. 

Jacqueline Wijchers, 
Oosterbeek. 

De brievenrubriek staat open voor reac
ties van lezers. De redactie behoudt ziet) 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren ol in te korten. 
Brieven (maximumlengte 300 woorden), 
voorzien van naam, adres en telefoon
nummer overdag, gaarne adresseren 

aan: Redactie NRC Handelsblad, Brieven
rubriek Opiniepagina, ter attentie van M ' 
van Schaijk-van Eeuwen, Postbus 82*. 
3000 DL Rotterdam. 
Brieven voor de bijlagen te richten aan 
de desbetreffende rubriek. Over het § 
dan niet publiceren van brieven word 
niet gecorrespondeerd. 



STELLINGEN

PERSSTEMMEN 
Als de zaak van de Amerikaanse 
rechter Clarence Thomas en van 
professor Anita Hill de discussie 
heeft heropend over de ergerlijke 
situatie overal ter wereld van 
vrouwen die op hun werk seksu
ele provocaties moeten onder
gaan, dan is tegelijkertijd het niet 
minder afschuwelijke lot van 
vrouwen die niet worden lastigge
vallen onderbelicht gebleven. 

De redenen waarom volgens 
opiniepeilingen zeker twee op de 
drie werkende vrouwen nooit zijn 
geknepen, betast of bestookt met 
amoureuze voorstellen van colle
ga's of superieuren, zijn nog niet 
onderzocht: het lijkt echter zeker 
dat, vergeleken met de stijging 
van het aantal vrouwen dat werkt, 
het aantal dat niet is lastiggeval
len sterk is toegenomen. 

Wanneer de strenge wetten te
gen seksuele avances op het werk 
van kracht worden, zullen de kan
toren zeker netter zijn en zullen 
vrouwen zich veiliger voelen, 
maar misschien zal men dan het 
gemis ervaren van die licht eroti
sche, prikkelende sfeer die ook op 
momenten van de grootste ver
moeidheid en professionele in
spanning de werkuren voor ieder
een, mannen en vrouwen, minder 
zwaar maakt: en dat kunnen, met 
een zeker gevoel van spijt, de 
vrouwen al bevestigen die-vroeger 
doelwit waren van sympathieke 
hofmakerij die nu niet meer mag 
wegens hun leeftijd of hun carriè
re. Niemand valt hen meer lastig, 
een respectabele situatie, maar 
soms een beetje grijs, voor som
migen verontrustend. 

Zeker, niemand is afschuwelij
ker dan de vieze man op kantoor, 
de chef die chanteert, de collega 
die vrouwen aanraakt: maar ook 
deze types zijn nodig, hoe walge
lijk ze ook zijn, om zin te gevenj 
aan de vrouwelijkheid die is opge
sloten in het kantoor: dat geluid 
van een oorveeg achter de deur 
waar woedend de mooiste secreta
resse uitkomt, die schop die on
verwacht en waar iedereen bij 
staat wordt gegeven aan de colle
ga van wie je het het minst ver
wachtte, dat meisje dat uit verle
genheid of verliefdheid in huilen 
uitbarst, ze brengen menselijke 
momenten van verontwaardiging. 

Wat zal er van de kantoren 
worden als de avances helemaal 
worden uitgebannen, op straffe 
van boete, ontslag, cel? Wie zal 
het verschil bepalen tussen lastig
vallen en hofmakerij? Zal het nog 
zin hebben om de kortste rokken 
aan te trekken, het minst zakelij
ke parfum op te doen, met de 
meest erotische schoenen op het 
marmer te tikken, te heupwiegen 
tussen de dossiers en de compu
ter, als al die mannelijke blikken 
leeg blijven, als er niet meer mag 
worden gefloten, als er nooit meer 
een compliment of een vies woord 
wordt gesproken door mannen die 
doodsbang zijn voor straf? 

Dan zal eindelijk de gelijkheid 
zijn bereikt tussen vrouwen die 
niet meer verdeeld kunnen wor
den in benaderbaar en niet-bena-
derbaar. Dan zal de verontwaardi
ging zijn afgelopen, maar ook de 
afgunst, jegens de slachtoffers die 
bet meest worden lastiggevallen, 
meestal de mooisten en de jong-
sten. De vrouwen die niet zijn las
tiggevallen hebben dubbele ze
kerheid bereikt: dat ze nooit bele
digingen van seksuele aard heb
ben ondergaan en dat ze niet 
voorbijgestreefd worden door 
nieuwe en minachtend kijkende 
jongedames, die in staat zijn niet 
zozeer om avances van mannen 
met macht te ondergaan of af te 
wijzen, als wel om ze in hun voor
deel te gebruiken. 

Natalia Aspesi, vanmorgen op 
de voorpagina van de Italiaanse 
krant La Repubblica. 

Nederland slaat een slecht figuur in Oost-Europa en de voormalige DDR 

Het achterland achter het vroegere gordijn 
Door Roel Janssen 

Commentator NRC Handelsblad 

De Duitse hereniging is een jaar 
oud en de Sovjet-Unie heeft de 
eerste stap naar integratie in de 
wereldeconomie gezet met het ge
associeerde lidmaatschap van het 
IMF en de Wereldbank. Oost-
Duitsland en de Sovjet-Unie zijn 
de twee uitersten in het proces 
van omschakeling van commando-
naar markteconomie. De Sovjet-
Unie moet nog beginnen en is 
bankroet, Oost-Duitsland heeft 
van de ene dag op de andere een 
Westerse markteconomie gekre
gen onder de financiële paraplu 
van West-Duitsland. 

Karl Otto Pöhl, de ex-president 
van de Duitse Bundesbank, heeft 
eens gezegd dat het tempo van de 
Duitse economische eenwording 
bepaald wordt door de snelheid 
van de asfaltmachines. Dan gaat 
het hard, want de asfaltmachines 
zijn al een eind in oostelijke rich-
tig gevorderd. Twee weken gele
den reed ik door Thüringen in het 
zuidwesten van de ex-DDR en de 
autowegen zijn daar inmiddels 
van Westduitse kwaliteit. Op een 
zondagavond meldde de autoradio 
files in de buurt van Dresden — 
verder naar het oosten — als ge
volg van werkzaamheden aan de 
weg. 

Oost- en West-Duitsland zijn 
nu een jaar herenigd en de Oost
duitsers staan rillend onder de 
koude douche van de marktecon-
mie. Maar wie de scheppings
kracht van het particuliere initia
tief wil zien, moet nu eens in de 
ex-DDR rondkijken. 

Vorig jaar was het jaar van de 
nieuwe auto's; naar schatting 
ruim de helft van de auto's op de 
grote en kleine wegen in Óost-
Duitsland zijn nu westerse model
len. Dit jaar is het jaar van de 
bouw. Gesteund door de miljar
den uit Bonn is een begin ge
maakt met de aanpak van het 
achterstallige onderhoud. Dat 
gaat met Duitse voortvarendheid. 
Het is zowel monumentenzorg als 
modernisering. Om een paar ThU-
ringse voorbeelden te noemen: 
het verwaarloosde Schlofy Belle-
vue in Weimar wordt in oude glo
rie hersteld en het voormalige Ju-
gendhotel Volksfreundschaft in 
Erfurt is omgedoopt tot hotel 
Thüringen. De kamers hebben 
een fris verfje, een eigen badka
mertje en nieuwe gordijnen ge
kregen. 

Ook particulieren zijn bezig 
hun huizen en hun winkels op te 
knappen. Overal staan borden van 
nieuw gevestigde ondernemingen. 
Vooral in de bouw en aanverwan
te sectoren, zoals bouwmateria
len, en in de autobranche. Die 
zijn de twee trekpaarden van het 
economische herstel. 

De grootste problemen moeten 
nog komen bij de ontmanteling 
van de industriële conglomeraten, 
waar nog steeds teveel mensen op 
de loonlijst staan. De gevreesde 
werkloosheid van dertig procent 
van de bevolking zal ontstaan als 
die conglomeraten definitief 
dichtgaan en Bonn stopt de werk
gelegenheid te subsidiëren. Het 
onvermijdelijke drama in de ex-
DDR is dat voor bepaalde catego
rieën van de bevolking de vooruit
zichten uitermate somber zijn. 
Oudere werknemers, bejaarden, 
laaggeschoolden zijn vermoedelijk 
veroordeeld tot werkloosheid voor 
de rest van hun leven. 

Met miljardensteun uit Bonn is in de vroegere DDR een begin gemaakt met de aanpak van achterstallige onderhoud en de afbraak van onherstelba
re woonblokken, bijvoorbeeld in Leipzig (foto NRC Handelsblad/ Vincent Mentzel) 

Het gevaarlijkste sociale aspect 
aan de omwenteling is de toene
mende gewelddadigheid tegen 
buitenlandse arbeiders en vluch
telingen. Vreemdelingenhaat valt 
niet met hervormingen op te los
sen of met geld weg te masseren. 
Met alle bezorgdheid over die 
uitbarstingen van geweld moet 
men niet uit het oog verliezen dat 
de aanwezigheid van buitenlan
ders in de ex-DDR een commu
nistische erfenis is. De DDR liet 
zich voor geleverde goederen uit 
bevriende landen zoals Vietnam 
en Mozambique betalen met ar
beid. De Vietnamezen en Mozam-
biquanen kwamen naar de DDR 
om met hun werk de schulden 
van hun landen af te lossen. 

De asylzoekers die nu uit Oost-
Europa naar Duitsland stromen 
zijn een gevolg van de economi
sche ruïne die de communistische 
regimes in Oost-Europa hebben 
achtergelaten. Alleen dit jaar heb
ben al 170.000 mensen van niet-
Duitse afkomst als vluchtelingen 
toegang tot de Bondsrepubliek 
gevraagd. 

Hoewel in de ex-DDR de werk
loosheid volgens deskundigen nog 
zeker een jaar zal toenemen, 
heeft de inkrimping van de pro-
duktie vermoedelijk de bodem 
bereikt en is sprake van een begin 
van economisch herstel. Dat is ge
baseerd op de 350.000 nieuwe 
particuliere ondernemingen die in 
een jaar tijd zijn opgericht en die 
800.000 nieuwe banen hebben op
geleverd. Ter vergelijking: Neder
land — met een bijna evengrote 
bevolking als de ex-DDR — is er 
terecht trots op dat het de afgelo
pen vijf jaar 600.000 nieuwe ba
nen heeft geschapen. 

De privatisering van de voor
malige Volkseigene Betriebe is in
tussen op gang gekomen. De 
Treuhand, de bewindvoerder van 
de Duitse overheid, begon vorig 
jaar met 8.000 staatsbedrijven en 
heeft inmiddels ongeveer 3.000 
bedrijven tegen afbraakprijzen 
geprivatiseerd. Maar omdat de 

Treuhand de grote Kombinate 
eerst splitst in kleinere eenheden, 
omdat ze anders onverkoopbaar 
zijn, heeft deze saneerder nog 
steeds circa 8.000 bedrijven in 
portefeuille. 

In Oost-Duitsland is dus een 
geweldige economische beweging 
op gang gekomen. Nederland 
moet daar rekening mee houden, 
want Duitsland is ons belangrijk
ste buurland. Het is ook van be
lang omdat de omvorming van de 
commando-economie in Oost-
Duitsland tot een markteconomie 
als voorbeeld dient voor de overi
ge Oosteuropese landen en daar
om eigenlijk niet mag mislukken. 

In de Sovjet-Unie verslechtert 
de situatie dramatisch. Het land 
staat voor een economische, poli
tieke en sociale implosie. Op de 
achtergrond speelt nog altijd mee 
dat de Sovjet-Unie een nucleaire 
grootmacht is met 30.000 kernra
ketten verspreid over de republie
ken en nog ongeveer 270.000 mi
litairen in Duitsland. 

De Westerse banken maken 
zich zorgen dat de Sovjet-Unie 
haar buitenlandse schuld (schat
tingen variëren van 68 tot 77 mil
jard dollar) niet zal aflossen. Vol
gens vice-premier Gregory Ja-
vlinksi heeft de Sovjet-Unie vorig 
jaar tweederde van haar goud
voorraad verkocht om aan harde 
valuta te komen en beschikt de 
Sovjet-Unie nog over financiële 
reserves om aan verplichtingen 
van twee maanden te voldoen. In 
de Sovjet-Unie dreigt een schul
dencrisis uit te breken, zoals in 
Mexico in 1982. Voor het geval 
dat de Sovjet-Unie niet aan haar 
betalingsverplichtingen kan vol
doen, houden de financiële autori
teiten van de industrielanden een 
noodplan achter de hand om de 
Westerse banken bij te springen. 
Ook dat is een parallel met 1982 
toen Latijns-Amerika bankroet 
ging-

Ondanks de afspraken over een 
economische unie overwegen af
zonderlijke republieken een eigen 

munt uit te geven. Een geldher-
vorming zoals Lieftinck in 1945 
heeft doorgevoerd in Nederland, 
is hard nodig: roebels zijn niets 
meer waard, omdat er zoveel wor
den gedrukt. De vice-president 
van de Gosbank heeft een kapita
listische waarheid ontdekt: „Hoe 
meer geld we drukken, des te ar
mer we zijn", zei hij. De geldper
sen draaien nu letterlijk volconti-
nu en de Sovjet-Unie importeert 
papier uit Canada om roebels te 
kunnen drukken. In de maand au
gustus zijn meer bankbiljetten in 
omloop gebracht dan heel 1990. 
De inflatie bedraagt nu twee, drie 
of misschien wel zeven procent 
per week. Dat is hyperinflatie, zo
als Duitsland in de jaren twintig, 
of Argentinië en Brazilië in de ja
ren tachtig kenden. 

Geld drukt in de Sovjet-Unie 
geen relatieve schaarste meer uit. 
De verhouding produktiviteit— 
beloning is volkomen zoek, zodat 
nu voor iedere roebel aan produk-
tie 1,2 roebel aan lonen wordt be
taald. 

Twee weken gelden is de Sov
jet-Unie geassocieerd lid gewor
den van het Internationale Mone
taire Fonds en de Wereldbank en 
deze week is de Sovjet-delegatie 
het middelpunt van de jaarverga
dering van het IMF en de We
reldbank in Bangkok. Die aanwe
zigheid is een begin van integra
tie in de wereldeconomie, waar de 
Sovjet-Unie zich op last van Sta-
lin in 1944-1946 willens en we
tens buiten stelde. 

Het is ook het begin van Wes
terse financiële steun om een in
eenstorting en chaos in de Sovjet-
Unie te verzachten. De EG, Ja
pan en de VS hebben samen 7,5 
miljard dollar toegezegd, gelijk 
verdeeld over de drie blokken. 
Maar dat is niet genoeg, daarover 
hoeft niemand zich illusies te ma
ken. 

Speelt Nederland ook nog een 
rol, of worden alle beslissingen 
genomen door de G-7, de groep 
van de zeven rijkste industrielan

den? Nederland zou op drie ter
reinen een bijdrage kunnen leve
ren: 
1. Handelsliberalisatie. Het is 
een open deur dat handel beter is 
dan hulp, trade not aid. Dat geldt 
onverminderd voor Oost-Europa, 
temeer omdat de onderlinge han
del en de handel met de Sovjet-
Unie volkomen zijn ingestort. Ne
derland, dat wil zeggen de EG, 
moet zijn grenzen open stellen 
voor exportprodukten uit Oost-
Europa. Gezien de prijs en kwali
teit zal dat vooral gaan om land-
bouwprodukten, textiel en staal. 
Juist deze produkten worden nu 
tegengehouden. 
2. Technische hulp. Vergeleken 
met de Duitse inspanningen voor 
training voor Oost-Europa en de 
ex-DDR slaat Nederland een 
slecht figuur. Hier zijn een enke
le bank, een enkel ingenieursbu
reau, een enkel bedrijf actief met 
hulp van een subsidiepotje bij 
Economische zaken. Er moet 
meer geld beschikbaar komen 
voor de opleiding van Oosteuro
peanen aan Nederlandse instellin
gen en de uitwisseling van des
kundigen. 
3. Geld is het derde aspect. Ne
derland heeft op de begroting 200 
miljoen voor hulp aan Oost-Euro
pa staan. Het is een beschamend 
laag bedrag; binnen de EG trek
ken alleen Griekenland, Luxem
burg, Ierland en Portugal minder 
geld uit voor Oost-Europa. Pre
mier Lubbers erkende vorige 
week dat dit bedrag geen ruimte 
laat voor grote activiteiten. Hier
van moeten niet alleen de mid-
den-Europese landen, maar ook 
de Baltische landen worden ge
steund. Plus straks de republie
ken van de Unie van Sovjet-sta-
ten. 

Vroeger hing tweehonderd kilo
meter ten oosten van Enschede 
het 'IJzeren gordijn'. Nu dat is 
opgetrokken opent zich het uit
zicht op een nieuw achterland van 
West-Europa. 

Door Jan Gerritsen 
Correspondent NRC Handelsblad 

in Parijs 

Frankrijk is slecht gehumeurd. 
Nauwelijks meer dan een maand 
na de zomervakantie is 'de moraal 
al gezakt tot nul', stelde Le Figa
ro in wielersportjargon op basis 
van een reeks opiniepeilingen mis
noegd vast. De cijfers over de 
openbare mening geven inderdaad 
een somber beeld. Zo meent 
tweeënnegentig procent van de 
Fransen dat de socialistische rege
ring van Edith Cresson niet in 
staat is de werkloosheid effectief 
te bestrijden. De populariteit van 
Cresson en van president Fran^ois 
Mitterrand is tot historisch lage 
dieptepunten gedaald — respec
tievelijk zestig en eenenvijftig 
procent van de ondervraagden is 
ontevreden'. 

Een ander cijfer geeft mis
schien een nog beter beeld van de 
morose': tweeënzeventig procent 

van de Fransen meent dat de re
gering niet in staat is de stijging 
yan de prijzen tegen te gaan. Dat 
's een verbazingwekkend cijfer: 
drie van vier Fransen weten dus 
kennelijk niet dat minister van fi
nanciën en economie, Pierre Bere-
govoy juist bij de bestrijding van 
Je inflatie zijn grootste succes 
heeft behaald. Met drie procent 
Prijsstijging over het afgelopen 
jaar is de inflatie in Frankrijk één 
van de laagste in Europa, lager 
fan die in Duitsland of in Neder
land. 

Er lijkt dus een andere, verder
strekkende conclusie aan de opi-
niecijfers te moeten worden ver
bonden: de Fransen zijn zo som
ber of — zegt de rechtse opposi-
|'e — zo vervuld van wantrouwen 
jegen Mitterrand en zijn equipe 
aat ze blind zijn voor de verwor
penheden van het regeringsbeleid. 
Maar omdat de leiders van de 
jechtse oppositiepartijen, Jacques 
Chirac van de gaullistische RPR 
en oud-president Valery Giscard 

Estaing van de liberale UDF 
jjet in de peilingen niet zo veel 
"eter doen dan de leiders van de 
socialisten dient zich nog een an
dere conclusie aan: veel Fransen 

Zelden was Frankrijk zo uit zijn humeur 
wijzen de traditionele politiek ge
woon af. 

Een bevestiging voor deze laat
ste veronderstelling is de toene
mende populariteit van politici 
die buiten het establishment van 
de gevestigde partijen opereren. 
Jean-Marie Le Pen, de leider van 
het uiterst-rechtse Front Natio
nal scoort regelmatig rond acht
tien procent als gevraagd wordt in 
welke politicus men het meeste 
vertrouwen stelt. President Mit
terrand krijgt slechts negenen
twintig procent van de onder
vraagden achter zich, even veel 
als Antoine Waechter, de voor
man van de 'Groenen' die zich 
daarmee als een nieuwe politieke 
factor van betekenis aandient. 

Het is lang geleden dat Frank
rijk zo slecht gehumeurd was. De 
problemen waarover de Fransen 
zich zorgen maken, zijn niet 
nieuw: de stijgende werkloosheid 
die waarschijnlijk eind dit jaar de 
'mijlpaal' van drie miljoen werk
zoekenden zal passeren, de aarze
lende economische groei, het 
vraagstuk van de immigratie, de 
sociale spanningen in de 'banli-
eues', onzekerheid over de toe
komst van Europa en de plaats 
van Frankrijk naast Duitsland. 
Daarnaast is er een bijna tradio-
nele afkeer van 'de politieke klas
se' met haar 'affaires' die elkaar 
met de regelmaat van de klok op
volgen en nooit worden opgelost. 
Al deze problemen en de gevoe
lens die ermee verbonden zijn, 
vormen een grote adderkluwen 
die angst opwekt. 

De belangrijkste oorzaak voor 
de geestelijke depressie waarin de 
Fransen lijken te zijn vervallen, is 
echter dat de traditionele politiek 
niet met de gevoelens van on
zekerheid weet om te gaan of ze, 
welbewust, versterkt. Een voor
beeld van dit laatste is de discus
sie over de immigratie uit Noord-
Afrika, een van de politiek gevoe
ligste vraagstukken, die Le Pen 
een duurzame voedingsbasis heeft 
verschaft. Hoewel het debat ei-

De populariteit van premier Cresson en van 
president Mitterrand staat op een dieptepunt 

genlijk over de integratie van de 
ca 2,7 miljoen 'vreemdelingen' 
zou moeten gaan, wordt de aan
dacht gericht op het verontrusten
de perspectief van de 'miljoenen' 
in Afrika en elders die legaal of 
illegaal het land proberen binnen 
te komen. 

De feiten zijn eigenlijk gerust
stellend: volgens de statistieken 
blijft het aantal vreemdelingen in 
Frankrijk al sinds de jaren zeven
tig constant rond de 3,7 miljoen. 
De legale immigratie is beperkt: 
in 1990 werd 113.000 buitenlan
ders in Frankrijk toegelaten, van 
wie 98.000 wegens seizoenarbeid 
of familiehereniging. Slechts 
14.000 buitenlanders kregen een 
permanente werkvergunning. Bij 
de illegale immigratie, die van 
overheidswege — ook door de re-
gering-Cresson — steeds strenger 
wordt bestreden, is geen sprake 
van een 'vloedgolf zoals sommi
gen willen doen geloven. Maar de 
meeste Fransen geloven deze cij
fers niet of ze vinden ze niet be
langrijk. 

In deze adderkluwen, waarin 
zakelijke gegevens maar beperkte 
betekenis hebben, heeft de 'poli
tieke klasse' haar eigen prioritei
ten. De strijd om de opvolging 

van Mitterrand is al volop gaande, 
hoewel de presidentsverkiezingen 
pas in 1995 worden gehouden. 
Maar volgend jaar maart zijn er 
regionale verkiezingen en in 1993 
volgen de verkiezingen voor het 
parlement — twee krachtmetin
gen die potentiële kandidaten 
voor het presidentschap aangrij
pen om hun basis te verbreden. 
Aan de rechterzijde van het poli
tieke spectrum zijn Chirac en 
oud-president Giscard in een per
manente strijd gewikkeld wie van 
hen namens 'verenigd rechts', 
gaullisten en liberalen, de strijd 
om het presidentsschap zal aan
gaan tegen de kandidaat van 
links. Voor beiden is het feno
meen Le Pen een factor van 
steeds grotere betekenis — de lei
der van uiterst-rechts heeft een 
een relatief constante aanhang 
wier stemgedrag van doorslagge-
gevnde betekenis kan zijn om de 
absolute meerderheid te behalen. 

Omdat met feiten geen voor
deel is te behalen in het troebele 
strijdperk om de stemmen van de 
Fransen die de adderkluwen met 
een een bot mes willen ontwarren 
('buitenlanders de grens over', 
zegt Le Pen) gebruikte Giscard 

enkele weken geleden het woord 
'invasie' hoewel er geen invasie is. 
Chirac deed enkele maanden eer
der niet voor hem onder toen hij 
melding maakte van de 'geur' die 
een veelkopppige Senegalse fami
lie in een Parijs appartement ver
spreidde. En ook mevrouw Cres
son, kersvers als premier sloeg 
een valse noot aan toen ze zei dat 
illegale buitenlanders desnoods 
per chartervliegtuig over de grens 
moesten worden gezet. Maar de
magogie en populisme hebben ef
fect: Giscards populariteit steeg 
acht punten in een week na zijn 
zorgvuldig geredigeerde artikel in 
Figaro Magazine, het zaterdagse 
plaatjesboek van de bourgeoisie. 

Ook de linkerzijde — waar het 
aantal kandidaten voor de opvol
ging van Mitterrand nog groter is 
— heeft zijn uitschieters. Een 
fraai voorbeeld leverde de affaire-
De Havilland, de door de Europe
se Commissie verboden overname 
van deze Canadese vliegtuigfa
briek door de Frans-Italiaanse 
combinatie Aerospatiale-Alenia. 
Nadat heel Frankrijk al bijna in 
nationalistische verontwaardiging 
was gestikt, kwam oud-premier 
Michel Rocard, de gematigde 'so
ciaaldemocraat', in Le Nouvel 
Observateur tot de conclusie dat 
er sprake was van een 'misdaad'. 
De medeschuldige ( naast de 
Britse commissaris Sir Leon Brit
tan) was niet ver te zoeken: Jac
ques Delors, de voorzitter van de 
Commissie, die het in de opinie
peilingen steeds beter doet als po
tentiële presidentskandidaat, be
ter dan Rocard. 

Dit benepen elkaar vliegen af
vangen verhindert elk zakelijk en 
sereen debat en verergert de ver
trouwenscrisis die tussen de Fran
sen en hun 'politieke klasse' be
staat. Bij tussentijdse verkiezin
gen blijven de meeste kiezers 
weg. De drie grote partijen, PS, 
RPR en UDF, verliezen aan pres
tige, 'militanten' raken gedemoti
veerd en afgevaardigden worden 
ongerust. Parlementariers klagen 

dat ze nauwelijks invloed op het 
regeringsbeleid kunnen uitoefe
nen. Nieuwe ideeen ontbreken en 
politieke vernieuwing is niet in 
zicht, nadat enkele pogingen 
daartoe de laatste twee jaar zijn 
doodgelopen. In dit klimaat gedij
en alleen de oude demonen van 
cynisme, xenophobie en nationa
lisme. 

Wat het politieke bedrijf be
treft is er geen nieuws onder de 
zon. De voormalige minister van 
gezondheid Simone Veil, een ge
matigde liberale politica die veel 
respect geniet, zei onlangs in een 
vraaggesprek in Le Monde dat zij 
— in het begin van de jaren ze
ventig — 'vaak geschokt' was 
over de uitlatingen van haar colle
ga's in de regerig en ook van pre
sident Giscard als over de immi
gratie werd gesproken. Veil vreest 
dat de 'enorme ruk naar rechts' 
die zich in Europa voltrekt, in 
Frankrijk vooral uiterst-rechts in 
de kaart zal spelen. Veil: „De 
echte republikeinen en de demo
craten moeten nieuwe maatstaven 
vaststellen, of het nu socialisten 
zijn, tot het centrum behoren of 
tot republikeins rechts." 

De nationalistische reflex die in 
de kwestie-De Havilland ontvlam
de, heeft ook een anti-Europees 
karakter. Er is een groeinde irrita
tie over de 'bureaucraten' in 
Brussel, het altijd sluimerende 
protectionisme wint aan kracht, 
evenals de onzekerheid over een 
Gemeenschap waarin het grote 
Duitsland de economische super
macht zal zijn. De Franse boeren 
die in grote mate de sympathie 
van het grote publiek genieten, 
zijn al op pad om hun belangen te 
verdedigen. Hun acties zijn nog 
beperkt tot het ledigen van bui
tenlandse vrachtwagens die agra
rische produkten vervoeren. Maar 
'hardere' acties dan het verbran
den van ongewenste import zitten 
in de lucht. 

Bij een recent opinie-onderzoek 
zei zesenveertig procent van de 
ondervraagden te vrezen dat de 
belangrijkste problemen de ko
mende drie maanden tot geweld 
zouden leiden. Dit cijfer is wel
licht de beste illustratie van het 
'gallische' humeur in een land 
waar de toekomst duister wordt 
ingezien. 

Tussen Straatsburg 
en Stuttgart 

HET GAAT NU, als we Bonn en Parijs moeten geloven, 
om het scheppen van een 'werkelijke Europese identiteit 
op het gebied van de defensie'. Het doel van de op te 
richten Europese Unie zal volgens een gisteren gepubli
ceerde Frans-Duitse tekst zijn het bevestigen van de iden
titeit van de Unie op het internationale toneel. Daartoe zal 
er een gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidspo
litiek worden ontworpen die op den duur een gemeen
schappelijke defensie zal omvatten. Als middel bevelen 
Fransen en Duitsers opnieuw de West-Europese Unie aan, 
zij het dat WEU en NAVO ten opzichte van elkaar 'aan
vullend' zullen moeten zijn — een begrip dat ook kon 
worden aangetroffen in het verworpen Nederlandse ont
werpverdrag voor een Europese Unie. Maar anders dan in 
dat ontwerp is er geen plaats ingeruimd voor de Commis
sie van de Europese Gemeenschap — wat onderstreept 
dat de nieuwe Europese identiteit op het gebied van de
fensie en buitenlandse politiek geen communautair, zo 
men wil federaal karakter zal hebben in de zin van het 
Verdrag van Rome. 

Dit sinds vorig jaar maart bij herhaling door Parijs en 
Bonn gelanceerde plan moest langzamerhand wel eens in 
een nieuw kleedje worden gestoken. Dat is nu gebeurd 
met de aankondiging dat de bestaande Frans-Duitse briga
de de kern van een Europees korps zou kunnen worden, 
aangevuld met eenheden van andere leden van de WEU. 
De brigade die na haar oprichting enkele jaren geleden uit 
de algemene aandacht was verdwenen en die zelfs van de 
begin dit jaar vertrokken Franse minister van defensie 
Chévènement een onvoldoende had gekregen, keert nu 
dus weer in de publiciteit terug. De komende discussie zal 
waarschijnlijk minder gaan om de taak die het korps zal 
worden opgelegd dan om de vraag wie er aan mee zal 
doen. Gezien de negatieve Britse reactie zou deze Frans-
Duitse 'pit' nog wel eens tot een Europese twistappel van 
formaat kunnen uitgroeien. 

VAN BELANG IS het om een dergelijke breuk te 
voorkomen door begrip te vragen en te kweken voor de 
achtergronden van de voorgestelde constructie. Wat we 
zien is de historische Duitse wens om voor twee ankers te
gelijk te liggen: het Atlantische, dat de Bondsrepubliek 
verbindt met de Verenigde Staten en Canada, en het Eu
ropese anker, dat in Franse bodem ligt verzonken. In het 
verleden ging het om een afwending van de dreiging die 
uitging van de Sovjet-strijdkrachten, in het heden willen 
de Duitsers een verzekering tegen de risico's van de onge
wisse toestand in de landen van Midden- en Oost-Europa, 
inclusief de republieken die nog slechts formeel in Sovjet-
verband bijeen zijn. Het straks tussen Straatsburg en 
Stuttgart gelegerde Europese korps behoeft geen militaire 
betekenis te hebben, evenmin als de daar gelegerde Fran
se eenheden die tot dusver hadden, om een politieke fac
tor van gewicht te zijn. 

Praktisch zou het het beste zijn indien de Europese lan
den die niet aan het korps zouden willen bijdragen, het 
toch zouden gedogen. In het algemene deel van de Frans-
Duitse verklaring wordt de rol van de NAVO bij de ver
dediging van Europa ten minste erkend en worden maat
regelen voorzien die samenwerking tussen NAVO en 
WEU bevorderen. Het korps zou zo bezien een van de be
standdelen van die samenwerking kunnen zijn zonder per 
se de belangrijkste uitkomst van die samenwerking te 
moeten wezen. 

HET EUROPESE debat heeft, toegespitst als het meer 
en meer raakt op de vraagstukken van defensie, zo zijn ei
gen tragiek gekregen. Vele problemen op allerlei gebied 
zoals kanalisering van de immigratie, verruiming van de 
internationale handel, beperking van de landbouw en har
monisatie van de sociale zekerheid noodzaken tot een Eu
ropese aanpak en behoren in Maastricht meer dan formele 
aandacht te krijgen, maar de politieke energie gaat in toe
nemende mate verloren aan ingewikkelde bedenksels op 
een terrein waar gegeven de nieuwe omstandigheden in 
Europa een werkelijk houtsnijdende doelstelling nog moet 
worden gevonden. Defensie dreigt dan ook het zwarte gat 
van Europa te worden. 
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Wanneer met het opheffen van de 
Europese grenzen geen uniforme 
normen op het gebied van milieu 
worden ingevoerd bij alle lidsta
ten, wordt het al bestaande span
ningsveld tussen milieu en econo
mie sterk verRroot. 
E. Gulski 
Technische Universiteit Delft 

Er lijkt in Nederland een enorme 
behoefte te bestaan aan speciale 
begeleiding van hoogbegaafde 
kinderen. Een voorzichtige schat
ting leert dat een eventueel op te 
richten belangenvereniging van 
verontruste ouders kan rekening 
op een kleine 4,2 miljoen leden. 
M.M.M.M. van Dongen 
Vrije Universiteit Amsterdam 
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DEZE WEEK DUS MAAR NIET IN INTERMEDIAIR 'dei 
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Is het rood nog authentiek? Was er sprake van een roller? Als er iets 

over Red, Yellow and Blue heenrolt dan zijn het wel de media. 

Behalve Intermediair. Want het opblazen van kwesties behoort nu 

eenmaal niet tot ons métier. 

Een houding die kenmerkend is voor de wijze waarop Intermediair 

journalistiek bedrijft. Of het nu gaat om politiek, management, business, 

automatisering, arbeidsmarktbeleid of milieu. Intermediair schrijft eer- hun plaats in een helder maatschappelijk kader. Intermediair is daardoor 

der serieus dan modieus. Scheidt feiten van franje. Analyseert in plaats vooral een weekblad dat de horizon verbreedt. En dat als spiegel fun-

van polemiseert. Informeert zonder dat het hinderlijk opinieert. geert voor een ieder die zich serieus met werk en wereld bezighoudt. 

Maar zoekt bovenal naar verbanden tussen afzonderlijke werkter- Intermediair is, kortom, een blad dat u scherp houdt. Een blad dat niets 

reinen. Maakt deze over- en inzichtelijk. Houdt roept, maar iets zegt. Een blad dat veel van u vraagt, 

ze kritisch tegen het licht. En geeft ze bovendien III (aTI I I l\TvJ ICtl I maar ook veel voor u beantwoordt. Iedere week weer. 

I N T E R M E D I A I R  H O U D T  J E  S C H E R P .  



EG nodigt
presidium

Joegoslavië
alsnog uit

‘Kroatië bestaat uit

Zagreb en de dertig

kilometer eromheen'

Generaal: ‘Oorlog
in Kaukasus is

onvermijdelijk'

‘Het naaldpark' in

Zürich moet dicht
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een onzer redacteuren 
,FN HAAG, 17 OKT. Minister Van 
L Broek heeft het voltallige 
taatspresidium van Joegoslavië 
litgenodigd voor de speciale bij
enkomst van de vredesconferen-
ie morgen in Den Haag. Hij 
l0ipt zo de irritatie weg te ne-
nen die gisteren in Belgrado was 
mtstaan nadat president Mesic 
,et had laten afweten en de EG-

' oorzitter in zijn plaats minister 
' an buitenlandse zaken Loncar 
" iad uitgenodigd. 

Eerder deze maand heeft bin-
,en het acht leden tellende staats-
residium het zogenoemde 'Servi
ce blok' — de vertegenwoordi-

, ers van Servië, Vojvodina, Koso-
0 en Montenegro — de macht 
vergenomen. De Europese Ge

meenschap heeft dit blok nooit 
Is vertegenwoordigers van de fe-
eratie aanvaard. Stipe Mesió, de 
oor de 'coup' van het Servische 
lok buitenspel gezette voorzitter 
an het staatspresidium, is een 

, Kroaat. 
Onze correspondent in Ljublja-

a, Theo Engelen, voegt hieraan 
DC'. 

De uitnodiging uit Den Haag is 
en reactie op een boze brief van 
e Joegoslavische vice-president 
iranko Kostiè, die het de EG gis-
•ren kwalijk nam geen vertegen
woordiger van het staatspresidium 
» hebben uitgenodigd. Kostié 
iees er in zijn brief aan minister 
'an den Broek op dat het staats-
residium verantwoordelijk is 
oor defensie-aangelegenheden en 
e buitenlandse politiek van het 
ind. „Het staatspresidium heeft 
Is enige de bevoegdheid een 
laakt-het-vuren af te sluiten of 

, esluiten te nemen met betrek
ing tot de beëindiging van de ge-
echten of een politieke oplossing 

' an de crisis", aldus Kostiè. 
De Kroatische president Franjo 

'udjman verklaarde gisteren in 
i ioskou dat hij weinig hoop heeft 

at het ook werkelijk tot vredes-
esprekingen tussen hem en zijn 
ervische ambtgenoot Slobodan 

r (ilosevié zal komen, zoals dins-
ag nog tussen beide leiders was 

, fgesproken na bemiddeling door 
r! resident Gorbatsjov. 

Van het tweede element in de 
insdag getekende overeenkomst 
issen Tudjman en Miloseviè, het 
laakt-het-vuren, is aan de front-
jnen in Kroatië al evenmin veel 
s merken. In Vukovar, in ooste-
jk Kroatië, werd gisteren gespro-
en over de „felste gevechten" 
)t nu toe. Ook de gevechten om 
e steden Ilok, Vinkovci en Osi-
:k zijn voorgezet. 

Door onze redacteur 
RAYMOND 
VAN DEN BOOGAARD 
ZAGREB, 17 OKT. Nog maar twee 
maanden geleden had zijn vader 
hem voor tweeduizend Duitse 
marken vrijgekocht uit het Joego
slavische leger, bang dat de zoon 
naar het front zou worden ge
stuurd in de Joegoslavische bur
geroorlog. Nu vecht de zoon, als 
Kroatische vrijwilliger, toch in 
die oorlog, bij het bijna dagelijks 
onder mortiervuur liggende dorp
je Pokupsko. 

Zijn vader herinnert zich nog 
goed alle vliegreizen die hij deze 
zomer naar de Macedonische stad 
Skopje moest ondernemen, totdat 
hij een Servische officier vond 
die zich liet omkopen en zijn 
zoon voor verdere dienst liet af
keuren. 

Over diens gang naar de 'CRO-
army' bij Pokupsko laat hij zich 
zeer voorzichtig uit. Hij kan zich 
de beslissing van zijn zoon wel 
voorstellen. Het gezin woont in 
Velika Gorica, vlakbij het vlieg
veld van Zagreb, waar de bewo
ners hun portie aan wild geschiet 
en angst de afgelopen weken 
ruimschoots hebben gehad. Zin 
voor relativiteit is de vader echter 
niet vreemd: „Kroatië is eigenlijk 
nog maar alleen Zagreb, en dertig 
kilometer eromheen". 

De gemengde gevoelens lijken 
typerend voor de sfeer dezer da
gen in de Kroatische hoofdstad, 
waar jongens die in het gewone 
leven nog geen vlieg kwaad zou
den doen, zich na gewetensonder
zoek nu melden voor de Nationa
le Garde en naar een van de fron
ten vertrekken. „We moeten toch 
iets doen", vindt een van hen. 
„De hele zomer lang was de oor
log voor ons hier in Zagreb iets 
wat zich ver weg, bijna in China, 
voltrok". Nu de kanonnen van het 
front op twintig kilometer bij 
gunstige wind in de Kroatische 
hoofdstad te horen zijn, overwint 
menigeen zijn verlammende angst 
voor de toekomst en meldt zich 
als vrijwilliger. 

Er zijn Zagrebenaren die alleen 
in het weekeinde vechten, en 
maandag weer naar hun werk 
gaan. Maar de economische cata
strofe, waarvan de omvang de ko
mende maanden alleen maar dui
delijker kan worden, maakt dat 
menigeen al maanden geleden 
voor het laatst salaris heeft ont
vangen, en van full-time dienstne
ming in de Garde dus geen inko
mensderving hoeft te vrezen. 

In de straten van Zagreb is het 
— wanneer er tenminste geen 
luchtalarm is gegeven — opval
lend druk. Want bij de gewone 
bevolking van ongeveer 900.000 
mensen heeft zich een groot aan
tal vluchtelingen uit de oorlogsge
bieden gevoegd. Hoeveel dat er 
zijn houdt de overheid, die van 
meer precieze mededelingen ken
nelijk een demoraliserend effect 
vreest, geheim, maar het aantal 
vluchtelingen in Zagreb bedraagt 
zeker tienduizenden. Bij leeg-

Kroaten overwinnen angst en melden zich als vrijwilliger 

Kanonnen al in Zagreb te horen 
staande toeristenhotels, studen
tenhuizen en andere gebouwen 
zie je mensen doelloos rondhan
gen, de stille slachtoffers van de
ze oorlog. 

Andere slachtoffers komen in 
de talrijke ziekenwagens die 
voortdurend door de stad rijden 
— de zwaargewonden die niet in 
de kleinere plaatsen dichtbij het 
front behandeld kunnen worden. 
Ook hun aantal wordt geheim ge
houden, of misschien weet de 
overheid ook zelf niet precies 
hoeveel het er zijn. Duidelijk is in 
ieder geval dat ook in Zagreb de 
ziekenhuizen zich grotendeels 
met de gevolgen van de oorlog 
bezig houden. De omvang van het 
aantal slachtoffers valt ook af te 
meten aan het feit dat in Zagreb 
hoe langer hoe meer mensen een 
dode in hun werkomgeving of 
kennissenkring zeggen te kennen. 

Omdat de officiële media in 
Kroatië zich bijna alleen nog 
maar met grove oorlogspropagan
da bezig houden, draaien de ge
ruchtencircuits op volle toeren. 
Een voormalige beroepssoldaat 
vertelt dat bij verscheidene oud
collega's van hem is ingebroken 
door leden van een Kroatische 
militie, de HOS, die kennelijk op 
zoek waren naar wapens of andere 
aanwijzingen dat het slachtoffer 
mogelijk tot een 'Vijfde kolonne' 
zou behoren. Gisteren circuleerde 

het bericht dat in niet nader ge
specificeerde 'regeringskringen' 
62 personen zouden zijn gearres
teerd, op verdenking van heulen 
met de vijand, of zelfs lidmaat
schap van de KOS, de inlichtin
gendienst van het Joegoslavische 
leger. 

In een grote stad als Zagreb, 
waar ten minste een zesde deel 
van de bevolking niet-Kroatisch 
is, leeft onder de oppervlakte veel 
bezorgdheid over de mogelijke ef
fecten van nationalistisch fanatis
me, aangewakkerd door de voor 
Kroatië tot nu toe desastreus ver
lopende oorlog. Maar kritiek op 
de oorlog blijft beperkt tot per
soonlijke gesprekken, en de oude 
praktijk van discretie bij telefoon
gesprekken herleeft. 

Dat achter de zorgvuldig geslo
ten schermen van de Kroatische 
politiek wel degelijk het een en 
ander aan de hand is, bleek giste-

Een inwoner van het Kroatische dorp Nustar heeft wat bezittingen op zijn fiets geladen 
Nustar werd gisteren door het federale leger gebombardeerd. (Foto AP) 

ren uit een van regeringswege uit
gevaardigd decreet dat de activi
teit van politieke partijen verbiedt 
binnen de Kroatische strijdkrach
ten. Wat hier naar voren komt is 
vermoedelijk angst voor de eigen
macht van sommige partijgebon
den milities, zoals de bovenge
noemde HOS, de gewapende af
deling van de neofascistische 
Kroatische Partij van het Recht, 
en de militie van de radicaal-na-
tionalistische Kroatische Volks
partij, die vooral bij Osijek actief 
is. 

Over de aanstaande invoering 
van Kroatisch geld, Kroatische 
paspoorten en Kroatische rijbe
wijzen hoor je niemand praten. 
De stad gonst echter van de ge
ruchten over de komende 'oor
logseconomie' en distributie. Om 
benzine te kopen met je sinds vo
rige week bonnen aanschaffen, en 
bij elke aankoop van meer dan 
5000 dinar moet een bewijsje 
over de herkomst van het geld 
worden overlegd. Die maatrege
len hebben echter minder te ma
ken met schaarste, dan met de 
vrees dat de in Slovenië voor de 
nieuwe 'tolar' ingeruilde 18 mil
jard dinar nu plotseling op de 
Kroatische markt zullen worden 
gedumpt. Bij iedere aankoop in 
een winkel moet overigens vijf 
procent oorlogstoeslag worden be
taald. 

In de oorlogsgebieden had me
nigeen er de afgelopen maanden 
schande van gesproken dat het le
ven in Zagreb zijn gewone gang 
ging, terwijl elders in Kroatië 
mensen stierven. Ook nu nog is 
het mogelijk iemand te zien die 
een koffiehuis inloopt, om zijn 
medeburgers de les te lezen: „U 
zit hier maar te drinken, terwijl 
ik mijn huis ben uitgeschoten. 
Schaamt u zich niet?" Maar na 
vijf uur gaat alles dicht in de 
stad, al is de verduistering dan de 
afgelopen dagen alleen maar van 
kracht te tijde van luchtalarm. 
Naar verluidt leidde de voortdu
rende verduistering tot nogal wat 
criminaliteit. Maar ook nu nog 
voelt menigeen zich vooral 's 
avonds onveilig in een stad, waar 
wapenbezit van overheidswege 
van harte wordt aangemoedigd en 
bijna elke avond onduidelijke 
schietpartijen te horen zijn. 

Als buitenlandse bezoeker krijg 
je de afgelopen tijd steeds vaker 
de vraag hoe dat in Nederland ei
genlijk geregeld is, politiek asiel. 
In staakt-het-vurens lijkt iedereen 
het geloof te hebben verloren, 
evenals in de enthousiaste peptalk 
in de gecensureerde media, dat 
„het eind van de tunnel in zicht 
is", omdat de hele wereld zich 
opmaakt Kroatië als zelfstandige 
staat te erkennen. Veel kinderen 
lijden aan bronchitis, door het re
gelmatig vertoeven in schuilkel
ders. En het zal nog wel erger 
worden, want wat velen kortgele
den nog zagen als een zomeroor-
log van misschien één, twee 
maanden, blijkt van onbepaalde 
duur. 

KOERDEN 

Man richt bloedbad aan boerden negeren gevestigde Turkse partijen in Texaans cafetaria 
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iu is het, met veel vlaggetjes bo
en de straten, bijna feestelijk, 
laar niet voor alle partijen. De 
loederlandpartij staat er, nu Yil-
laz niet eens gekomen is, wel 
eel verloren bij op het plein voor 
et oude stadhuis, het lijkt wel 
:n splinterpartij. Zij heeft haar 
atste kansen in Diyarbakir ver-
iren door de kandidaatstelling 

t m Abdtllkadir Aksu. Weliswaar 
:n Koerd, maar nu juist de man 

L ie als minister van binnenlandse 
iken twee jaar lang verantwoor-
elijk was voor de 'handhaving 
in de orde' en bovendien voor 
' islamisering van het politie-ap-
iraat. Een verloren zaak in deze 

, 'ovincie, al heeft de man wat 
inhangers uit zijn eigen asiret 
tam). 
Niet veel beter staat de funda-
entalistische Welvaartspartij 
vp) er hier voor. Ook deze engt niet veel Koerdisch door 
m verkiezingspropaganda, 
oogstens voert zij actie tegen 
tattlrks, ook bij de Koerden ge-
'te spreuk: „Hoe gelukkig hij 
e kan zeggen: ik ben een Turk", 
oorden die nog altijd alle open-
're gebouwen verluchten. Maar 
'Igens een plaatselijke kandidaat 
in de WP moet de spreuk wor-
•n veranderd in: hoe gelukkig 
I die moslim is, en daar schieten 
wuste Koerden niet veel mee 

De laatste sympathie die de 
blijkens de gemeente-

aasverkiezingen van 1989 — in 
•yarbakir nog had is verloren ge-
>an doordat zij deze keer samen-
at met de ultrarechtse Nationa-
•ische Arbeidspartij van ex-ko-
e' I Urke$, die bekend staat als 

werdenhater'. Zij deed het om 
tandelijke kiesdrempel van 10 

ocent te kunnen overschrijden, 
«r net wordt haar in Diyarba-
„T„v,lr8even- De bijeenkomst 

de WP is zo mogelijk nog zie-
' dan die van de Moederland-
Mi.). 

'cans — °P een van 

.. bakirs acht zetels, zo zegt 
7~ maakt de grote rechtse 

Positiepartij van het Juiste Pad 
stJ •u'eyman Demirel. Deze 
IK t ls weliswaar ook niet in Di
en-u verschenen, maar velen 
e k'1 "eiT!.de volgende premier. 
d»«'^rijkste plaatselijke kan-
«t, Necmettin Akyil, heeft 

itiEjr, tlge snor en voorts een 
"^fabriek waar 5.000 burgers 
:in> V'n jen'. Hij is een van de 
r h uw 'n het arme Diyarba-
4,. e.bben geïnvesteerd en maakt 
i„,ln zlJn campagne geen ge-
fk ,Van- 9p de meeste van Di
st !„"] winke's prijkt zijn por-
iti; ^ geluidswagens van zijn 
n -L ie door de stad rijden la-

• at io . isehe muziek horen, 
w tenminste iets. 
n werkel'jke perspectie-

°°r deze verkiezingen in Di

yarbakir liggen ten linkerzijde. 
En dan niet voor de Partij van 
Democratisch Links van oud-pre-
mier Ecevit, die 'de linkerzijde 
opdeelt' en onder de Koerden 
vanouds al even onpopulair is als 
Tttrkes, maar voor de Sociaalde
mocratische Populistische Partij 
(SPP) onder professor Erdal Inö-
ntl, die zondag aanstaande in heel 
Turkije kan rekenen op zo'n 
kwart van de stemmen. 

Niet dat Inönü hier nu zo po
pulair is. Hij heeft zich — net 
wordt eentonig — in Diyarbakir 
al evenmin vertoond als Yilmaz, 
Demirel en Ecevit. Als hij zou 
hebben gesproken, zou hij enkele 
zinnetjes in het Koerdisch hebben 
moeten invlechten, en dat druist 
in tegen zijn hele persoonlijk
heidsstructuur. Bovendien zou hij 
de partij schade hebben kunnen 
doen in de rest van het land. 

Vorig jaar werden zeven Koer
dische afgevaardigden van de 
SPP, die een Koerdisch congres 
in Parijs hadden bijgewoond, on
verbiddelijk geroyeerd, en dat 
kostte de partij veel sympathie in 
het zuidoosten. De zeven richt
ten, met anderen, de HEP (Volks
partij van de Arbeid) op en dit 
werd bij uitstek de Koerdische 
linkse partij. De vermoorde Ay-
din maakte er ook deel van uit. 

Voor de verkiezingen van 20 
oktober is de SPP weer een ver
bond aangegaan met de HEP, die 
zelf niet mocht deelnemen omdat 
zij in de meeste andere provincies 
geen kandidaten heeft. Vijf van 
de acht SPP-kandidaten van Di
yarbakir zijn afkomstig uit de 
HEP die in deze stad een enorme 
aanhang heeft. En zo is de SPP 
langs een omweg toch weer terug 
in de Koerdische contreien. In 
het centrum van Diyarbakir wap
pert een groot spandoek van de 

Foto NRC Handelsblad/Vincent 
Mentzel 

SPP met een tekst waarover de 
partij vorig jaar nog niet geprak-
kizeerd zou hebben: „Koerden! 
Democratie vraagt om Gelijkheid, 
Vrijheid en Vrede". Volgens 
voorspellingen zal zij hier, mede 
dankzij het kiessysteem, zeven 
van de acht zetels behalen, zo 

Özal toont zich soepeler 
jegens Koerdische PKK 

Door onze correspondent 
ISTANBUL, 17 OKT. De Turkse 
president Turgut özal heeft deze 
week een ongebruikelijke visie ten 
beste gegeven op de Koerdische 
kwestie. Tijdens een bezoek aan 
de Koerdische stad Hakkari, die 
door de partijleiders in de verkie
zingscampagne wordt gemeden, 
zei hij ten overstaan van het dag
blad Hürriyet: „Ik zal het Koerdi
sche probleem eens en voor al op
lossen, en dat zal de laatste dienst 
zijn die ik de natie bewijs." 

„Kwesties van nationale identi
teit zijn heel moeilijk aan te pak
ken", zei hij vervolgens. „En ze
ker niet met een stok, met wa
pens. Kijk maar naar Joegoslavië. 

Over alles moet in het openbaar 
worden gepraat. Ook over een fe
derale structuur." „Wij aanvaar
den zo'n structuur niet", ging hij 
verder. „Maar alles moet be
spreekbaar zijn, ook het federalis
me. Want als wij er niet over pra
ten, doet de PKK het wel onder
gronds (Koerdische guerrilla-orga-
nisatie). Zij praat over federalis
me, wij moeten er ook over praten 
juist om duidelijk te maken waar
om het onmogelijk is." 

Met deze uitlating pleit özal 
nog net niet voor een rechtstreeks 
gesprek met de PKK, maar wat 
opvalt is dat voor het eerst aan
duidingen als 'terroristen' en 'ban
dieten' ontbreken. 

niet allemaal. 
Op deze avond heeft de HEP 

haar verkiezingsdemonstratie be
legd op een beladen plaats: bij 
een café vlak naast de gevangenis 
waar, naar redenaars memoreren, 
64 Koerden zijn gestorven aan de 
gevolgen van folteringen en hon
gerstakingen. Nog steeds vertoe
ven er vele honderden 'separatis
ten'. Ook Vedat Aydin zat hier, 
en Mehdi Zana, de man die van 
1978 tot de staatsgreep van 1980 
burgemeester was van Diyarbakir, 
gekozen op een Koerdisch plat
form. Daarna heeft hij tien jaar 
vastgezeten en is gedurende de 
helft van deze periode gemarteld. 
Als veroordeelde mag hij geen 
kandidaat zijn — dat is nu zijn 
vrouw Leyla, die al bij de ge
meenteraadsverkiezingen van 
1989 in moeilijkheden kwam door 
in het openbaar in het Koerdisch 
te spreken. Zij doet het nu weer. 
Turks heeft zij pas in de jaren 
tachtig geleerd om met haar man 
in de gevangenis te mogen praten 
tijdens het bezoekuur. Koerdisch 
was daarbij immers verboden. 

Het is tjokvol, zowel in het ca
fé als op straat en op een gegeven 
ogenblik is er alarm: kinderen 
hebben met stenen naar de gevan
genis gegooid, daarbinnen zijn on
heilspellende bewegingen te be
speuren van de bewakende mili
tairen. Zana grijpt de microfoon 
en bezweert de aanwezigen, de 
kinderen in toom te houden — 
het lukt. 

Maar de HEP krijgt ook tegen
stand van links. Één van de zeven 
geroyeerde afgevaardigden, Ibra-
him Aksoy ('Koerdische lbo'), 
verzet zich tegen het bondgenoot
schap met de SPP en heeft zich 
uitgeroepen tot onafhankelijke 
kandidaat. Zijn eigen verkiezings
meeting op het plein voor het ou
de stadhuis staat niet alleen mon
deling in het teken van het Koer
disch, ook schriftelijk, wat dus 
nog steeds verboden is. Er zijn 
Koerdische teksten als Roj, roja, 
meye (deze dag is onze dag) en 
boven de bescheiden, maar en
thousiaste menigte aanhangers 
hangt een groot spandoek met de 
woorden: Ki ne em? (Wat zijn 
wij?) Hij vraagt dit ook het pu
bliek. „Kürt, kürt", komt brul
lend het antwoord. 

Aksoy heeft ook op grote 
schaal petjes laten verspreiden in 
de kleuren van de Koerdische 
vlag: groen, geel, rood, waar de 
jongetjes om vechten: het mooiste 
is natuurlijk om er van elke kleur 
één te hebben. Ook zo'n actie is 
eigenlijk verboden. „Als hij niet 
gekozen wordt, zal er een aan
klacht worden opgesteld", vertelt 
me een kenner van zaken, „an
ders behoudt hij zijn onschend
baarheid". 

Vlak voor hem is op ditzelfde 
plein Dogu Perincek met zijn So
cialistische Partij, die bij de ko

mende verkiezingen naar ver
wachting hooguit 1,5 procent zal 
behalen. Hij heeft al jaren met 
veel persoonlijke moed voor de 
Koerdische zaak opgetreden, het 
laatst nog op een televisiepanel 
met de vijf andere partijleiders 
waar hij voor een federalistische 
oplossing pleitte — het was voor 
het eerst dat zulke geluiden op de 
Turkse televisie konden worden 
gehoord. 

Ook deze demonstratie ver
loopt onder grote geestdrift, met 
levende Koerdische muziek en al
lerlei Koerdische zinnen die Pe
rincek — van oorsprong maoïst 
— uit het hoofd heeft geleerd. 
De spreker heeft vat op de rede
lijk grote menigte, het is een ge
slaagde demonstratie. „We vin
den het hier amusant en aardig", 
zegt een plaatselijke student. 
„Maar stemmen krijgt hij niet 
van ons. Want het is geen 
Koerd." 

KILLEEN, 17 OKT. Een werkloos 
geworden Amerikaanse militair 
heeft gisteren een bloedbad aange
richt in een grote cafetaria in het 
Texaanse plaatsje Killeen waarbij 
22 mensen en hijzelf de dood von
den. 

De man, de 35-jarige George Jo 
Hennard, drong de eetgelegenheid 
binnen door met een bestelauto de 
glazen buitenwand te verbrijzelen. 
Daarna opende hij onmiddellijk 
van dichtbij het vuur op de on
geveer 200 klanten, die hun mid
dagmaal nuttigden. Gedurende 
tien minuten schoot hij zeer ge
richt op zijn slachtoffers, die in 
paniek een goed heenkomen pro
beerden te zoeken. Af en toe laad
de hij zijn geweer opnieuw. Behal
ve de doden vielen er ook 23 ge
wonden. Nadat de politie was ge
arriveerd en hem onder vuur nam, 
vluchtte Hennard naar het toilet, 

waar hij zichzelf doodschoot. 
„Het ging boem, boem, boem. 

Hij schoot niet zo snel. Hij maak
te een kalme indruk", aldus een 
werkneemster van de cafetaria. 
„Hij keek direct naar mij en 
richtte het pistool op me", zei be
zoeker Sam Wink. „Ik dacht dat 
ik er geweest was, maar een dame 
vlak bij me stond op en begon te 
rennen. Hij draaide zich om en 
schoot op haar". Een andere aan
wezige vertelde hoe Hennard op 
een vrouw was afgelopen die over 
haar gewonde man zat gebogen en 
haar in koelen bloede van vlakbij 
had doodgeschoten. 

Het was het ernstigste incident 
van deze aard uit de geschiedenis 
van de Verenigde Staten. Het 
bloedigste geval tot dusverre da
teerde uit 1984, toen een man in 
het Californische San Ysidro 21 
mensen doodschoot in een McDo-
nalds-restaurant. (AP, Reuter) 

Ingezonden mededeling 

DEZE WEEK DUS MAAR WEL 
IN INTERMEDIAIR 

VAN DEN BROEKS AMA
TEURISME. 

Ons ministerie van Buiten
landse Zaken is onvoldoende 
geëquipeerd om leiding te kunnen 
geven aan Europa. 

HET MIDDELPUNT VAN 
DE WERELD. 

Aan de vooravond van de par
lementsverkiezingen reisde 
Dirk-Jan van Baar door Turkije: een 
onderschatte grootmacht. 

HET SNELLE GELD. 
Topatleten toucheren steeds hogere 
startgelden, marathons worden 
big business en de atletiek-make-
laars zijn in opmars. 
Zelfs in Nederland. intermediair 

CHARLES & DIRK STORK. 
In Wim Wennekes' serie portretten 
van erflaters van onze economie 
deze week het verhaal van Neder
lands eerste grote machinefabriek. 

In de rubriek KOSTEN/BA
TEN: Universiteiten moeten 
strenger selecteren. Crisis in Franse 
luxe-industrie. Israëls economie is 
een bolwerk van falend socialisme. 

In de rubriek WERKPLAATS: 
Uitzendbureaus werken mee aan 
discriminatie. 

Zwangerschap: hoe vertel ik 
het mijn baas? Solliciteren: hoe doe 
ik het de eerste keer? Personeels

beleid: up orout- hard 
maar wèl zo eerlijk. 

I N T E R M E D I A I R  H O U D T  J E  S C H E R P .  

MOSKOU, 17 OKT. De generaal die 
onlangs in de autonome republiek 
Tsjetsjeno-Ingoesjetifi de macht 
heeft gegrepen heeft de bevolking 
opgeroepen zich voor te bereiden 
op oorlog. „De oorlog is onvermij
delijk", zo stelde Djochar Doeda-
jev, de voorzitter van het Tsjet-
sjeens Nationaal Congres. Vol
gens de generaal „staan buiten
landse troepen klaar om onze re
publiek aan te vallen en onze re
volutie te wurgen". Hij zei dat tot 
nu toe 62.000 mannen gevolg 
hebben gegeven aan zijn oproep, 
vorige week, zich aan te sluiten 
bij het nieuwe eigen leger van de 
autonome republiek. Doedajev zei 
„geen vertrouwen" te hebben in 
de delegatie die het Russische 
parlement naar de hoofdstad 
Grozny heeft gestuurd in een po
ging de politieke situatie in Tsjet
sjeno-Ingoesjetifi onder controle 
te krijgen. Hij sprak zich tenslot
te uit tegen de voorgenomen 
komst van enkele invloedrijke 
Russische leiders — zoals vice-
president Roetskoj en de voorzit
ter van het Russische parlement 
Chasboelatov — naar Grozny. 
Tsjetsjeno-Ingoesjetifi ligt in de 
noordelijke Kaukasus en maakt 
als autonome republiek deel uit 
van Rusland. (AFP) 

Bomaanslagen in 
India: 41 doden 
LUCKNOW, 17 OKT. Door een 
bomaanslag die waarschijnlijk het 
werk was van extremistische 
Sikhs, zijn zeker 41 mensen om 
het leven gekomen tijdens een 
Hindoe-feest in het dorp Bajbur 
in de deelstaat Uttar Pradesh 
(Noord-India). Korte tijd na de 
eerste explosie ontplofte een 
tweede bom vlakbij het zieken
huis waarheen talrijke gewonden 
werden getransporteerd. In totaal 
raakten meer dan honderd perso
nen gewond, van wie er 24 ernstig 
aan toe waren. Volgens de politie 
van Uttar Pradesj zijn de in die 
staat wonende Sikhs weer actie
ver geworden nadat de verkiezin
gen van juni van dit jaar waren 
uitgelopen op een overwinning 
van de Bharatiya Janata Partij, 
die de opleving van het Hindoe-
bewustzijn belichaamt. (Reuter) 

Algerijnse premier 
wijzigt zijn kabinet 
ALGIERS, 17 OKT. De Algerijnse 
premier Sid Ahmed Ghozali, die 
eerder deze week een zware ne
derlaag leed toen zijn voorstellen 
voor hervorming van het kiesstel
sel door het parlement werden af
gewezen, heeft gisteren op enkele 
plaatsen zijn kabinet gewijzigd. 
Het belangrijkste is dat generaal 
Larbi Belkheir, al jaren de be
langrijkste medewerker van presi
dent Chadli Benjedid, het minis
terie van binnenlandse zaken gaat 
leiden. Aangenomen wordt Chad
li de generaal heeft laten gaan om 
toe te zien op een ordelijk verloop 
van de parlementsverkiezingen 
die voor 26 december zijn vastge
steld. (AFP, AP) 

Palestijnse leider 
krijgt levenslang 
GAZA, 17 OKT. De oprichter van 
de Palestijnse islamitisch funda
mentalistische groep Harnas, die 
is gekant tegen het Amerikaanse 
initiatief voor een vredesconferen
tie over het Midden-Oosten, is 
gisteren in de plaats Gaza tot le
venslange gevangenisstraf veroor
deeld. De in een rolstoel gezeten 
56-jarige sjeik Ahmed Yassin 
werd er door een Israelische mili
taire rechtbank schuldig aan be
vonden dat hij opdracht had gege
ven tot het uit de weg ruimen van 
hem onwelgevallige Palestijnen. 
(Reuter) 

ZÜRICH, 17 OKT. De Zwitserse 
autoriteiten hebben opdracht ge
geven een park in Zürich dat ge
bruikt wordt door drugshande
laars en dat bekend staat als „het 
naaldpark" te sluiten. De afgelo
pen drie jaar stond het linkse ge
meentebestuur van de stad toe 
dat er in dit park in drugs werd 
gehandeld om op die manier ver
spreide straathandel in drugs te
gen te gaan. Dagelijks houden 
zich er zo'n tweeduizend gebrui
kers en dealers op. (Reuter) 

Bush kiest nieuwe 
minister van justitie 
WASHINGTON, 17 OKT. De Ame
rikaanse president Bush heeft gis
teren William Barr voorgedragen 
als zijn nieuwe minister van justi
tie. De 41-jarige Barr nam deze 
functie al enkele maanden waar 
na het vertrek van de vorige mi
nister van justitie, Richard 
Thornburgh. Barr, die in het ver
leden onder andere heeft gewerkt 
voor de inlichtingendienst CIA, 
geldt als een bijzonder kundig ju
rist. (AP) 

Imelda Marcos op 4 
november naar huis 
MANILA, 17 OKT. Imelda Marcos 
zal op 4 november naar de Filip
pijnen terugkeren na vijf jaar bal
lingschap in de Verenigde Staten. 
Dat heeft ze vanuit New York la
ten weten aan een radiostation in 
Manila. (AFP) 



'BIJ 600°C TOONT DE 
BRANDREMMER Z'N WARE AARD.' 

'Als mijn vermoeden klopt, wordt het een 

wereldpublikatie. Er liggen nu monsters klaar voor 

analyse. Ik kan bijna niet wachten op de resultaten. Ik weet 

het, je mag niet voorbarig zijn... 

Maar laat ik vooraan beginnen. Ik 

doe onderzoek naar de vorming van dioxine. 

Of liever: dioxines. Het gaat om een groep 

nauw verwante, organische verbindingen. Ze 

staan bekend als zeer giftig en die reputatie 

danken ze vooral aan de schandalen rondom 

vuilverbrandingsovens, zoals in de Likke-

baardpolder. 

Naast chloordioxines zijn er ook 

broomdioxines. Dat was bekend. Toch ben ik 

de eerste die wat systematischer naar de rol van broom 

bij de vorming van dioxine is gaan kijken. Broom is een 

chemisch element, te vergelijken met chloor. Met dit ver

schil dat chloor veel meer voorkomt, zowel in het milieu 

als in allerlei industriële produkten. Broom wordt wel op 

vrij grote schaal gebruikt als brandremmer. Brandremmers 

worden toegevoegd aan bepaalde kunststoffen om ze 

Ronald Luijk, 
AIO bij milieuchemie. 

Doet onderzoek 
naar dioxinevorming in 
afvalverbrandingsovens. 

hitte- en vuurbestendig te maken. Denk aan toepassingen 

in elektronica, computers en dergelijke. Mij interesseerde 

de vraag: hoe gedragen die kunststoffen zich in de verbran

dingsoven? Mijn onderzoek begon met het 

verzamelen van veel technische kennis. Ik heb 

stages en onderzoeken kunnen doen bij che

mische bedrijven en onderzoekslaboratoria. 

Verbrandingsovens zelf lenen zich 

niet voor uitgebreide experimenten. Dus moest 

ik een laboratoriumopstelling maken. Daarin 

kon ik de bewuste kunststof verhitten. Het 

bleek niet moeilijk om zo dioxinevorming 

aan te tonen, vooral bij een temperatuur van 

600 °C. In de afgelopen drie jaar ben ik veel 

wijzer geworden over het onderwerp. Ik heb bijvoorbeeld 

ontdekt dat dioxines niet in het heetst van de oven worden 

gevormd, maar juist op de elektrostatische filters bij veel 

lagere temperaturen. 

Ik heb voor het Ministerie van VROM belang

rijke gegevens verzameld voor het milieubeleid. Verder 

heb ik duidelijke aanwijzingen gevonden dat broom, 

veel sterker dan chloor, de dioxinevorming stimuleert. 

Op dit moment wacht ik nog op de resultaten 

van een ander experiment. Die zouden echt voor een 

doorbraak kunnen zorgen. Wat weinig mensen weten, is 

dat lang niet alle dioxines giftig zijn. Probleem is, hoe 

scheid je de giftige van de niet-giftige. Voor chloordioxines 

bestaat er al een gestandaardiseerde analysemethode. Voor 

broomdioxines nog niet. De hele wereld is daar nu mee 

bezig. Maar als mijn vermoeden klopt...' 

SCHEIKUNDE STUDEREN AAN DE UvA. 

'Wat ik altijd ontzettend leuk heb gevonden aan 

deze universiteit is de vrijheid. Je krijgt de kans om op je 

eigen manier in de materie te duiken. En voor een multi

disciplinaire richting als milieuchemie is dat bijna een nood

zaak. Ik heb van heel veel kanten steun gekregen; dat is 

dan natuurlijk wel belangrijk. En als je iemand buiten de 

universiteit nodig hebt, zorgt de UvA voor de contacten. 

Ook alle lof voor de 'chemiewinkel'. Die heeft 

mij in eerste instantie aan deze baan geholpen. De chemie

winkel hoort bij de scheikundefaculteit. Ze vangt direct 

signalen uit de samenleving op en vertaalt ze in onder

zoeksprojecten. Mede daardoor is veel scheikunde-onder-

zoek aan de UvA niet alleen relevant voor de wetenschap, 

maar ook voor de samenleving'. 

Wil je meer weten over de studie scheikunde? 

Of over een andere bèta-studie aan de UvA? Kom dan 

naar een van onze voorlichtingsdagen op 26 oktober en 

9 november of vraag schriftelijke informatie aan. Gebruik 

de bon of bel: ma. t/m vrij. 9.00-21.00 uur, za. 11.00 -

15.00 uur: 020-5251991. 

IK WIL ALLES WETEN 
Stuur mij informatie over de bèta-studies:1 

• BIOLOGIE 

• FYSISCHE GEOGRAFIE 

• INFORMATICA 

• INFORMATIESYSTEMEN 

• KUNSTMATIGE 
INTELLIGENTIE 

• MEDISCHE BIOLOGIE 

• NATUUR- EN STERREN
KUNDE 

• SCHEIKUNDE 

• STATISTIEK 

• WISKUNDE 

Stuur mij informatie over een andere studie nl.: 

Ik kom ook op de voorlichtingsdag2 van de UvA: 

• op zaterdag 26 oktober • op zaterdag 9 november 

Naam 

Voorletters 

Adres 

Postcode. . Woonplaats. 

Geboortedatum. 

Huidig schooltype • VW05, • VW06, • anders nl.:. 

Naam school 

Adres school 

.• Man • Vrouw 

SNRC 

1 Aankruisen wat van toepassing is. 
2 Ook voor alle 60 andere studies van de UvA kun je terecht op de voorlichtingsdagen. 

Bon in gesloten envelop zonder postzegel sturen naar: Universiteit van Amsterdam, 
Studievoorlichting DSW 716, Antwoordnummer 3521,1000 RA AMSTERDAM. ^ 

UvA 
X 1*1 
X 

DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. 



VS eisen steun Wereldbank voor particuliere bedrijven

Luchtvaartmaatschappij Air France dieper in het rood
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Ontwikkeling Fokker 70 vergroot risico aandeel 
De ontwikkeling van de Fokker 70 vergroot volgens sommige analisten 
het risico dat de belegger in aandelen Fokker loopt. De Amsterdamse 
effectenbeurs negeerde vanmorgen een koersrecord op Wall Street. 
Beursoverzicht. Pagina 17 

De Verenigde Staten hebben opnieuw geëist dat de Wereldbank voort
aan ook geld leent aan particuliere ondernemingen in ontwikkelingslan
den. De Amerikaanse minister van financiën dreigt de steun aan de 
bank in te trekken als ze haar statuten hiervoor niet aanpast. Pagina 15 

VS vragen Japan snelle reorganisatie financiële markt 
De Amerikaanse onderminister van financiën heeft bij de Japanse auto
riteiten aangedrongen op spoedige herstructurering van Japans finan
ciële markten. Dat moet herhaling voorkomen van de grote financiële 
schandalen die dit jaar aan het licht zijn gekomen. Pagina 15 

Vietnam wil economisch beleid veranderen 
De communistische regering van Vietnam zal de steun aan staatsbedrij
ven beëindigen, verlieslijdende ondernemingen liquideren en meer 
ruimte scheppen voor particuliere bedrijven. Pagina i 5 

Politie doet invallen in verband met BCCI-affaire 

De Britse Serious Fraud Office heeft vanochtend in verband met de 
BCCI-affaire invallen gedaan in verscheidene, niet nader genoemde 
kantoren in Londen. De bank werd op 5 juli op last van de Bank of 
England gesloten onder verdenking van grootscheepse fraude. 

Doodskus voor Brits 
commercieel tv-bestel 
De Britse televisie is de Britse te
levisie niet meer. Het commercië
le bestel voor Engeland, Wales en 
Schotland is althans in zijn huidi
ge vorm opgeblazen. Een door de 
regering ingestelde commissie 
heeft vier zendgemachtigden op 
het derde net de doodskus gege
ven. Pagina 15 

Brandende oliebronnen in Koeweit snel geblust 
Van de 732 oliebronnen in Koeweit die Iraakse militairen tijdens de 
Golfoorlog in brand hebben gestoken, zijn er nu 636 (86 procent) ge
doofd. Het bluswerk is veel sneller gegaan dan aanvankelijk werd voor
speld. Pagina 15 

Plan voor bestrijding van Franse jeugdwerkloosheid 
De Franse regering wil de komende twee jaar twee miljard gulden uit
trekken voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Daarmee hoopt zij 
100.000 tot 150.000 laaggeschoolde jongeren tussen achttien en 25 jaar 
aan een baan te helpen. Pagina 15 

Sovjet-Unie wil hulp wegens tegenvallende graanoogst 
De Sovjet-Unie heeft in 1992 3,5 miljard dollar aan landbouwhulp van 
de Verenigde Staten nodig. De graanoogst van de Russische federatie 
zal volgens het statistiekbureau van de republiek Rusland dit jaar 90 
miljoen ton bedragen, 25 procent minder dan vorig jaar. Pagina 15 

Omvang van Scandinavische bankencrlsis blijft groeien 
De bankencrisis in de Scandinavische landen blijft groeien. De Zweed
se regering heeft de noodlijdende Första Sparbanken een kredietgaran
tie verstrekt van 1,2 miljard gulden om te voorkomen dat deze grote 
spaarbank onderuit gaat. Pagina 17 

Nieuwe Europese partner voor verzekeraar AVCB 
De Engelse levensverzekeraar Friends Provident wil zich aansluiten bij 
de verzekeringscombinatie Eureko. Hierin ontwikkelen Avéro Centraal 
Beheer (AVCB), het Deense Topdanmark en de Zweedse Wasa For-
sakring samen internationale activiteiten. Pagina 17 

De Franse luchtvaartmaatschappij Air France heeft in de eerste helft 
van dit jaar een verlies geboekt van 382 miljoen gulden. Vorig jaar leed 
het staatsbedrijf al een verlies van 86,8 miljoen gulden. De omzet daal
de met 1,7 procent tot 9, miljard gulden. Pagina 17 

Inhoud 
Binnenland pagina 14. Buitenland paei 
en 11. Beurzen en bedrijven pagina 17. 
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Kasstroom is onvoldoende 

Overslagbedrijf 
ECT moet 280 
miljoen lenen 
Door een onzer redacteuren 

ROTTERDAM, 17 OKT. Het Rotterdamse containerover
slagbedrijf ECT (Europe Combined Terminals) zoekt 
banken die 280 miljoen gulden willen lenen. ECT heeft 
dat geld nodig om investeringsverplichtingen te voldoen 
en exploitatietekorten aan te vullen. 

Dit blijkt uit het reorganisatie
plan 'Operatie Score' dat de di
rectie van ECT aan de onderne
mingsraad heeft voorgelegd. Dit 
jaar verwacht het grootste contai
neroverslagbedrijf ter wereld een 
verlies van 9 miljoen gulden. 
Hierdoor is onmogelijk geplande 
investeringen uit de kasstroom 
(winst plus afschrijvingen) te fi
nancieren. ECT onderhandelt on
der meer met huisbankier Mees 
& Hope over de lening. 

De ondernemingsraad noemt 
het plan onvoldoende onder
bouwd. In een brief aan de mede
werkers van ECT vraagt de raad 
zich af of het plan alleen beoogt 
een lening bij de banken los te 
weken of dat het daadwerkelijk 
'een nieuw perspectief voor ECT 
biedt. De OR weigert over de so
ciale gevolgen van de plannen te 
praten, zolang hij geen beter in
zicht krijgt in het ondernemings
beleid. 

ECT zit sinds de fusie met on
derdelen van het havenconcern 
Pakhoed, vorig jaar, met een ver
liesgevende stukgoeddivisie (Mul-
ti Cargo). Nu wil ECT in een ver
sneld tempo van een aantal ver
liesgevende contracten met rede
rijen af. Dat gaat ten koste van 
werkgelegenheid. De twee andere 
stukgoeddivisies (auto's; hout en 
houtprodukten) draaien volgens 
ECT fc-«d. 

De containerdivisie van ECT is 
winstgevend, maar de winsten 

worden overschaduwd door de 
verliezen in de stukgoedsector. 
Om concurrend te blijven op de 
containermarkt, wil ECT eind 
1993 de Delta II Sea-Land Ter
minal op de Maasvlakte in ge
bruik nemen. De lening van 280 
miljoen gulden is nodig om dit 
plan tijdig te verwezenlijken. 

De positie van ECT is extra 
moeilijk doordat grootaandeelhou
der Internatio-Muller al enige tijd 
van zijn aandeel van 44 procent 
af wil. De andere aandeelhouders, 
Nedlloyd (44 procent) en de Ne
derlandse Spoorwegen (12 pro
cent), willen hun belang niet ver
groten. 

De problemen bij ECT kunnen 
de uitvoering van de onlangs ge
publiceerde ambitieuze plannen 
van de gemeente Rotterdam voor 
de uitbreiding van de haven be
moeilijken. De gemeente rekent 
op forse investeringen van het be
drijfsleven. Het 'Havenplan 2010' 
voorziet onder andere in een uit
breiding van de Maasvlakte. De 
verschillende projecten vergen 
een investering van circa 35 mil
jard gulden, waarvan het bedrijfs
leven zeker 20 miljard moet beta
len. 

Volgens een woordvoerder van 
ECT zal het containeroverslagbe
drijf volgend jaar weer winstge
vend zijn en is slechts sprake van 
een „tijdelijke dip".Alle mede
werkers van ECT krijgen volgen
de week een krant waarin ECT 
zijn plannen uitlegt. 

Brussel schenkt ABP 
vrijheid om meer in het 
buitenland te beleggen 
Door een onzer redacteuren 

DEN HAAG, 17 OKT. De Europese Commissie heeft giste
ren een richtlijn aangenomen waarbij de beleggingsrestric
ties van pensioenfondsen wordt opgeheven. Voor het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds zal de verplichting verval
len om 95 procent van het vermogen in Nederland te be
leggen. 

In oktober vorig jaar heeft de Eu
ropese Commissie de eerste stap
pen gezet op weg naar voltooiing 
van de interne markt op het ter
rein van de pensioenfondsen. De 
Commissie wil het kapitaalver
keer in de EG volledig liberalise
ren en daarom wordt de EG-mi-
nisters nu een richtlijn voorgelegd 
die het overheden verbiedt om 
pensioenfondsen aan restricties te 
onderwerpen. 

Een woordvoeder van het ABP 
toonde zich ingenomen met het 
besluit van de Europese Commis
sie. „Als het ABP meer in het 
buitenland mag beleggen, kan het 
rendement hoger worden, en kun
nen de premies dus omlaag. Maar 
we zullen niet in één klap onze 
buitenlandse portefeuille vergro
ten. Dat is een proces van jaren", 
aldus de ABP-woordvoerder. 

Tot 1988 was het ambtenaren-
pensioenfonds ABP verplicht om 

het hele vermogen in Nederland 
te beleggen. In dat jar kreeg het 
ABP toestemming om maximaal 
5 procent in het buitenland te be
leggen. Sindsdien heeft het pensi
oenfonds de buitenlandportefeuil
le geleidelijk uitgebreid tot 4,5 
procent. „De kritische grens van 
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5 procent zou pas volgend jaar of 
op zijn laatst in 1993 worden be
reikt", aldus de woordvoerder van 
het ABP. 

Het ABP heeft een vermogen 
van 160 miljard gulden en neemt 
volgens het Amerikaanse blad 
Pension d Investments de tweede 
plaats in op de ranglijst van top-
300 fondsen. Het ABP-vermogen 
is vooral uitgezet onderhandse le
ningen (65 procent van het totale 
vermogen) en obligaties (13 pro
cent). 

MOULINS - De Franse oproer
politie trad gisteren bij Moulins in 
het geweer tegen Franse boeren 
die Poolse koeien hadden losgela
ten uit een Duitse vrachtwagen. 
De koeien waren bestemd voor de 
Canarische Eilanden. De oproer
politie zette de weg af. In heel 
Frankrijk houdt het boerenprotest 
tegen de import van vee en land-
bouwprodukten uit Oost-Europa 
nu al weken aan. (Foto AFP) 

Spektakel 
omlijst CD-I 
offensief van 
Philips in VS 
Door onze correspondent 
MICHIEL BICKER CAARTEN 
NEW YORK, 17 OKT. Michael 
Marks stond gisteren ruim een 
half uur in Sixth Avenue Electro
nics, een winkel in Manhattan, te 
luisteren naar de demonstratie van 
een Philips-vertegenwoordiger. De 
uitleg betrof de CD-I speler, een 
apparaat dat Philips gisteren met 
veel spectakel in Amerika heeft 
gelanceerd. 

De 34-jarige beheerder van 
kantoorgebouwen was naar binnen 
met een programma over golf, 
maar hij bleef plakken en keek nu 
aandachtig naar het Sesam 
Straat-spel, de museumrondlei
ding en de klassieke-muziek col
lectie. 

Zijn twee zoontjes van acht en 
tien jaar oud hebben drie Ninten-
do-videospellen, maar zijn vrouw 
vindt dat de kinderen meer stich
telijke programma's moeten bekij
ken. „Dit is veel educatiever," zei 
hij. „Misschien geeft dit de kinde
ren het gevoel dat ze iets doen, in 
plaats van alleen maar spelletjes 
te spelen." 

Marks vond de prijs van de 
CD-I speler — 799 dollar zonder 
BTW — geen bezwaar. „Ik heb 
nu ook al 800 dollar uitgegeven 
aan Nintendo." De CD-I-plaatjes 
zijn goedkoper dan Nintendo-soft-
ware. 

Is het dan toch mogelijk? Ja
renlang werd Philips door vak
journalisten en andere commenta
toren voor gek verklaard, omdat 
niemand behoefte zou hebben aan 
dit produkt. Maar ziet - hier is 
een onvervalste, levende Consu
ment en die zegt waarachtig dat 
hij het ding waarschijnlijk wil ko
pen. 
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Vrije markt wegvervoer EG 
biedt Nederland groeikansen 
Door een onzer redacteuren 
ROTTERDAM, 17 OKT. Wegtrans
portondernemers uit alle EG-lid-
staten moeten vanaf 1993 de vrij
heid krijgen om overal in de Ge
meenschap met hun vrachtauto's 
ladingen te vervoeren. Dat beoogt 
de Europese Commissie met een 
voorstel aan de ministerraad om 
ook op transportgebied de interne 
markt volledig vrij te maken. 

Het belangrijkste onderdeel 
van deze liberalisering, waartoe in 
principe al door de transportmini
sters van de EG is besloten, is een 
vergaande versoepeling van de zo
genoemde cabotage-regeling. Een 
Nederlandse vervoerder kan daar
door bij voorbeeld, nadat hij een 
vracht van Rotterdam naar Ma
drid heeft gebracht, een lading 
van Madrid naar Malaga vervoe
ren. Nu moeten daarvoor nog ver
gunningen worden aangevraagd, 
die maar in beperkte mate wor
den verleend. 

Volgens de EG-Comissaris voor 
wegvervoer Karei van Miert kan 
het vrachtvervoer door de nieuwe 
regeling veel efficiënter worden 
en zal het aantal lege vrachtauto's 
drastisch verminderen. Nu rijdt 
nog een derde van de Europese 
vrachtauto's onbeladen rond door

dat chauffeurs in het buitenland 
onvoldoende vergunningen heb
ben om retourladingen te mogen 
meenemen. Van Miert heeft in 
zijn voorstel nog wel twee vrijwa
ringsclausules opgenomen om 
marktverstoringen te kunnen te
gengaan. De Europese Commissie 
krijgt een algemene bevoegdheid 
om regelend op te treden. Boven
dien moet een overgangsregeling 
er voor zorgen dat de concurren
tie van buitenlandse vervoerders 
niet te groot wordt. In 1993 mo
gen buitenlanders in een bepaalde 
lidstaat niet meer dan 5 procent 
van de vervoersmarkt veroveren, 
in 1994 wordt dat 6 procent en in 
1995 7 procent. 

De werkgeversorganisatie 
NOB-Wegtransport haa liever 
een volledig vrije regeling gezien, 
zonder vrijwaringsclausules, maar 
verwacht voor de Nederlandse 
vervoerders wel belangrijke posi
tieve effecten. Nu beschikken 
slechts 200 Nederlandse wegver
voerders over vergunningen om 
binnen andere lidstaten ladingen 
te transporteren. Door de relatief 
sterke Nederlandse concurrentie
positie (prijs, betrouwbaarheid en 
kwaliteit) wordt een groter markt
aandeel in de EG verwacht. 

Vanaf 1993 wordt een groei in 
het Europese vervoer verwacht 
van 40 tot 80 procent. Verreweg 
het grootste deel daarvan moet 
door vrachtauto's worden opge
vangen omdat de capaciteit van 
het railvervoer tekortschiet en pas 
op langere termijn kan worden 
uitgebreid. 

Wegtransporteur Aad de Haan , 
in Alblasserdam verwacht van de 
vrije Europese markt zeker een 
groei van 10 procent in zijn jaar
omzet van 50 miljoen gulden. An
dere vervoerders wijzen op de 
factor lagere lonen in zuidelijke 
EG-landen, maar De Haan maakt 
daar juist gebruik van door bij
voorbeeld Portugese transporteurs 
als onderaannemers in te schake
len voor zijn opdrachten. „Je 
krijgt een veel flexibeler opzet en 
veel minder rompslomp. Onze 
buitenlandse vestigingen zullen 
veel meer lokale vrachten kunnen 
boeken", aldus De Haan. 

Hoewel er door de nieuwe re
geling voor het totale Europese 
vervoer minder vrachtauto's no- . 
dig zijn, verwacht de transport- j 
sector toch geen vermindering 
van de drukte op de wegen omdat 
er tegelijkertijd sprake is van een ' 
forse groei in de sector. 

Hollandia krijgt nieuwe opzet 
Door een onzer redacteuren 
ROTTERDAM, 17 OKT. R.M. Lub
bers, de broer van de minister
president, stapt uit het bestuur 
van zijn metaalconstructiebedrij
ven. Lubbers wil het beurgeno-
teerde Hollandia Kloos transfor
meren in Hollandia Industriële 
Participatie Maatschappij en daar 
leiding aan gaan geven. De nieu
we maatschappij zal zich richten 
op minderheidsparticipaties in in
dustriële bedrijven. Werkmaat
schappij Hollandia krijgt een 
nieuwe directeur en zal zelfstan
diger functioneren. 

De statuten van het beursfonds 
Hollandia Kloos zullen vanwege 
de nieuwe naam en de strategie 
moeten worden gewijzigd. Hou
ders van ten minste driekwart van 
de aandelen moeten de wijziging 
goedkeuren. Omdat bij Hollandia 
Kloos de familie Lubbers bijna 
tachtig procent van de aandelen 

zelf bezit, zal dit geen problemen 
opleveren, zo verwacht Hollandia 
Kloos. 

De familie heeft zich achter 
het besluit gesteld. Zakelijk ge
zien valt minister-president Lub
bers niet onder de familie. De 
aandelen van de premier zijn on
dergebracht in een beheersstich
ting waarin hijzelf geen directe 
zegggenschap heeft. 

De bedoeling is dat de familie 
Lubbers het belang in de nieuwe 
participatiemaatschappij op peil 
houdt. Wel wil Hollandia de aan
delen gaan splitsen om de verhan
delbaarheid op de beurs te ver
groten. 

R.M. Lubbers was vanwege va
kantie vandaag niet voor commen
taar bereikbaar. President-com-
missaris dr.ir.W.F.Schut zei in 
een toelichting dat de 55-jarige 
Lubbers na 35 jaar dienstverband 
niet langer de rol van producent, 

maar van stimulator wenst te spe
len. 

De president-commissaris 
noemde de wensen van Lubbers 
„zeer bijzonder, verrassend dui
delijk en sympathiek". „Wij had
den er als raad van commissaris
sen geen enkele moeite mee." 

Lubbers zal het directeurschap 
van Hollandia bv, de voornaamste 
werkmaatschappij van Hollandia-
Kloos, overdragen aan ir.M. 
Jongejan.Er is nog geen definitief 
plan voor de toekomst van de hui
dige dochterondernemingen van 
Hollandia Kloos. Het ligt in de 
lijn der verwachtingen dat Hol-
landia-Kloos de meerderheidspak
ketten in deze dochters zal afsto
ten, omdat de participatiemaat
schappij zich vooral ricnt op min
derheidsdeelnemingen. Volgens 

'Schut zullen de commissarissen 
er nauwgezet op toezien wanneer, 
hoe en aan wie aandelen zullen 
worden verkocht. 

Sovjet-defensiesector klampt zich vast aan Westen 
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Obninsk was ooit het Walhalla 
voor de Sovjet-wetenschapper. 
Maar de vrijwel onbegrensde 
stroom subsidieroebels voor 
kernfysica, ruimtevaart en 
andere militaire technologie is 
opgedroogd. Het Westen kan 
uitkomst bieden bij de 
overgang naar civiele 
produktie. 
Door FERRY VERSTEEG 
Op landkaarten komt het niet 
voor en tot begin vorig jaar was 
het verboden gebied voor buiten
landers. Zelfs Russen hadden 
toen een speciale permissie nodig 
om het oord te bezoeken. Het 
heet Obninsk en ligt op 1SO kilo
meter ten zuidwesten van Mos
kou. 

Met zijn sjofel geklede bur
gers, zijn grauwe gebouwen, ein
deloze flats, brede en voorname
lijk boomloze alleeBn lijkt Ob
ninsk op een doorsnee Russisch 
stadje. Maar dat is het allerminst. 
Van de 110.000 bewoners werken 
er 60.000 in een vijftiental weten
schappelijke instituten die zich 
sinds jaar en dag bezighouden 
met zaiken als kernfysica en ruim
tevaart. En vooral ook met de mi

litaire aspecten daarvan. De* 
staatsgeheimen liggen er dan ook 
hoog opgetast. 

Een typische science town dus, 
onder Stalin in stormachtig tem
po uit de grond gestampt; Duitse 
krijgsgevangenen legden in de 
laatste oorlogsjaren de fundamen
ten. Decennia lang hadden de we
tenschappers en technici er een 
zeer bevoorrechte positie en kon
den zij werken met vrijwel onbe
perkte hulpmiddelen. Met het 
vervagen van de Koude Oorlog 
raakten hun privileges echter op 
de tocht en liepen de ooit zo over
vloedige subsidies vanuit Moskou 
gestaag terug. Nu de centrale 
commando-economie desinte
greert, proberen zij zich vast te 
Klampen aan een nog nauwelijks 
ontwikkelde vrije markteconomie 
en natuurlijk aan kapitaalkrachti
ge buitenlanders die interesse 
nebben voor hun soms adembene
mende produkten en prestaties. 

„Conversie van de defensie-in-
dustrie is een van de belangrijkste 
taken waarvoor wij staan", verze
kerde president Gorbatsjov tn-
dens de laatste conferentie van ae 
zeven belangrijkste industrielan
den (G-7). En sinds zijn conserva
tieve tegenstanders tijdens de 
mislukte coup van augustus het 

Een thermische energie omzetter, zoals wetenschappers uit Eindhoven 
en Obnisnk die willen commercialiseren voor huis-, tuin- en keukenge
bruik. 

onderspit dolven, werd dat stre
ven alleen maar geprononceerder. 

De grootste onderzoeksinstel
ling in Obninsk is het Institute of 
Physics and Power Engineering 
(IPPE) waar tegen de tienduizend 
wetenschappers en technici wer

ken. Het IPPE heeft een vervaar
lijke staat van dienst. In 1949 zag 
hier 's werelds eerste civiele kern
reactor het licht. Later werden er 
de thermische Topaz'-reactoren 
gebouwd die de militaire Kosmos-
satellieten van elektriciteit voor

zagen. Het in Obninsk bijeenge
brachte talent kreeg overvloedige 
middelen om de verdediging van 
het socialistische vaderland te 
verzekeren en de kapitalistische 
vijand zo nodig een doodsklap te 
verkopen. 

Inmiddels zijn de tijden ingrij
pend veranderd. Nu ondernemen 
dezelfde wetenschappers uit Ob
ninsk verwoede pogingen om het 
ooit zo vermaledijde Westerse ka
pitaal aan te trekken en daarmee 
hun banen en vaak unieke kennis 
te redden. 

Eén van de specialiteiten van 
het IPPE is de thermische ener-
gie-omzetting — warmte omzet
ten in energie — waaraan drie
honderd geleerden werken, een 
inspanning die groter is dan in de 
rest van de wereld samen. Begin 
1989 liep professor Valeri Jarigin, 
één van de leiders van dit project, 
tijdens een congres in de Verenig
de Staten de Emdhovense profes
sor Lodewijk Wolff tegen het lijf. 
Dat was niet echt toevallig, Wolff 
geldt als een van 's werelds be
langrijkste experts in thermische 
energie-omzetting. Sinds 1978 
doet hij, met een team van een 
man of tien, onderzoek op dit ge
bied aan de Technische Universi
teit van Eindhoven. 

Lodewijk Wolff: „Zij bleken 

ons werk tot in detail te kennen 
en vroegen of wij met hen wilden 
samenwerken. Ik hoefde daar niet 
lang over na te denken. Zij vor
men op dit gebied de wereldtop. 
Dus zei ik ja." 

Kort daarop kwamen de Rus
sen naar Eindhoven en trok pro
fessor Wolff naar het IPPE in 
Obninsk. „Bij de rondleiding door 
de IPPE-laboratoria wachtte ons 
een nieuwe verrassing", herinnert 
Wolff zich. „Hoewel de behui
zing wat vervallen aandeed, ra
men met tape werden afgeplakt 
om de tocht te weren en ae sani
taire voorzieningen naar onze 
maatstaven bedroevend waren, 
bleek de wetenschappelijke appa
ratuur deels uniek en van eigen 
ontwerp en deels ook hypermo
dern en recentelijk in het Westen 
gekocht. Deze apparatuur is beter 
dan wij op de universiteit in Eind
hoven ter beschikking hebben." 

Tijdens het bezoek werd snel 
duidelijk dat Obninsk méér wilde 
dan alleen samenwerking op we
tenschappelijk gebied. De Russen 
wilden samen met Wolff thermi
sche energie omzetters (TEO's) 
voor huis-, tuin- en keukenge
bruik ontwikkelen en commercia
liseren. 
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INTERACTIEVE CD 

Philips' optimisme kan twijfel over interactieve CD niet wegnemen 
'ERVOLG VAN PAGINA 13 
Wij hebben de beslissende fase 
iereikt van een onderneming die 
es jaar geleden is begonnen", zei 
'hilips-topman J. Timmer giste-
en in New York bij de presenta-
ie van de CD-I. 

Op de CD-I-speler kunnen ge-
vone compact discs worden afge-
peeld, maar ook interactieve 
TD's, van hetzelfde formaat, 
vaarop tekst en beeld zijn opge-
lagen. Dat wordt via een televi-
ietoestel „uitgezonden." De kij-
:er kan met behulp van de af
tandbediening bepalen wat hij 
vil zien. 
Digitale schijfjes hebben enkele 
'oordelen ten opzichte van gewo-
ïe videobanden. Allereerst kan de 
'ebruiker sneller de informatie 
)ereiken die hij wil hebben. Bo-
'endien kunnen de digitale schijf-
es veel meer informatie bevatten. 
Een encyclopedie op één schijfje 
s in de maak. Bovendien kan die 
•uimte worden benut om bij iede-
•e instructie verschillende opties 
,e bieden. Dat maakt het moge-
ijk dat de kijker de richting van 
iet „programma" bepaalt. Deze 
.interactiviteit" is volgens Philips 
het onderscheidende talent van 
CD-I, de deur tot ongekende mo
gelijkheden. 

Michael Marks is in zijn eentje 
niet maatgevend voor het hele 
Amerikaanse koperspubliek, en 
wie weet krijgen de sceptische 

stuurlui aan wal toch nog gelijk. 
Maar Marks past precies in het 
plaatje dat de marketing-afdeling 
van Philips heeft opgesteld van de 
potentiële koper van de CD-I: 
tweeverdieners, redelijk inkomen, 
kinderen, schuldgevoel over de 
opvoeding. Ruim tweederde zal 
voor de CD-I vallen, denken de 
marketingmensen van Philips. 

Toch blijven de twijfels be
staan. De belangrijkste bezwaren 
tegen CD-I zijn bekend: de speler 
is duur, er zijn te weinig pro
gramma's, de ongeveer 31 be
staande programma's zijn interes
sant maar geen van alle spectacu
lair of onmisbaar. En wie weet 
hoe lang het gaat duren voordat 
er meer op de markt komen? Phi
lips zegt dat er eind volgend jaar 
150 titels zullen zijn, maar ze zei
den vier jaar geleden ook dat 
CD-I binnen twee jaar beschik
baar zou zijn, mopperen buiten
staanders. 

„Ik zie persoonlijk niet veel dat 
ik zou kopen," zegt Gary Arlen, 
die zijn eigen multimedia-re-
searchfirma heeft bij Washington 
en vader is van een teenager. 

En de belangrijkste vraag, die 
als een onweerswolk boven het 
hele concept hangt: heeft uber-
haupt wel iemand behoefte aan 
interactieve televisie? Wil de ge
middelde Amerikaan - of Neder
lander, of Japanner - niet liever 
apathisch op de bank liggen en de 

MANAGEMENT 
EXTRA 

Tel. (010) 4066277 Fax (010)4066944 
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Met: Ir. V.J.D. de Groot, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Ir. W. Wessels, Gemeente Amsterdam Ir. E.A. Bos, Parkeer Management 
Nederland Ir. L. v.d. Hoeven, Nederlandse Spoorwegen Dr. W. Brög, 
Socialdata München Drs. A. Heins, N.V. Koninklijke Bijenkort Beheer 
W. van Egmond, Wethouder Gemeente Enschede Drs. W.A. Hoekstra, 
Rotterdamse Elektrische Tram 
Onder voorzitterschap van: Drs. J. Katgerman, Van de Geijn Partners B.V. 
Donderdag 21 november 1991, Krasnapolsky Hotel A dam. 
Kosten: ƒ 895,-- (excl. b.t.w.) p.p. 

Voor inlichtingen, aanvraag brochure of reservering: 
telefoon: 010 -434 99 66/434 90 28 R A A 

NEDERLANDS 
STUDIE CENTRUM 

CURSUS JURIDISCH FRANS 
De vakgroep Frans van de Rijksuniversiteit te Leiden 
verzorgt in samenwerking met Franse juristen en de 
Nederlands-Franse Kamer van Koophandel een cursus 
Juridisch Frans: 

• lezen en interpreteren van Franse juridische teksten 
zoals contracten en statuten, 

• adequaat gebruik van terminologie uit het onderne
mingsrecht (o.a. aansprakelijkheid, tussenpersonen, 
vertegenwoordiging), 

• onderhandelen in het Frans. 

De cursus vindt plaats op tweeëneenhalve aaneenge
sloten dag met de tussenliggende avonden: donder
dag 28, vrijdag 29, zaterdagmorgen 30 november 1991. 
KASTEEL OUD-POELGEEST, Poelgeesterweg 1, 
2342 BC Oegstgeest 

Het cursusgeld bedraagt ƒ 2370,- incl. 18,5% BTW a.i. 

Nadere informatie en inschrijving: Transferpunt Rijks
universiteit Leiden, Niels Bohrweg 11-13, 2333 CA Lei
den, tel. 071-275996/7/8 fax 071-275819. 

MANAGEMENT AGENDA 

Tijdens de conferentie worden in diverse lezingen vergelijkingen gemaakt 
tussen management en kunst. 
Voorzitter: drs R.S.H. Mees, vm. lid RvB NMB Postbank Groep NV. 
M.m.v.: dr R.G.A. Kaulingfreks, kunstfilosoof; ir Victor H. Meijer, NPI; 
F.H. de Winter, PTT Post BV; Pierre Janssen, vm. directeur Gemeente
museum Arnhem. 
In het middagprogramma workshops: muziek, schilderijen, theater. 
Maandag 18 november 1991, Congrescentrum Engels Rotterdam. 
Kosten: ƒ 895,-(excl. btw) p.p. 

Voor inlichtingen, aanvraag brochure of reservering: 
telefoon: 010 - 434 99 66 / 434 90 28 ^ A % 

TV het werk laten doen? 
„Er is veel voor nodig om de 

kijker van de televisie weg te 
plukken," zegt Andrew Lippman 
van het Media Lab, een onder
zoeksproject aan het Massachu-
setts Institute for Technology. 

Zelfs als de kijker meer van 
zijn toestel wil, bestaan er voor 
CD-I concurrenten die potentieel 
meer variëteit bieden: Minitel
achtige diensten, kabelsystemen 
met 150 kanalen (nu al in ver
schillende steden in de VS), en 
interactieve kabel-TV. 

„Er zal een enorme opvoeding
scampagne moeten worden ge
voerd," zei David Lachenbruch, 
journalist van het vakblad TV Di-
gest, na afloop van de perspresen
tatie. 

Philips-topman Timmer beaam
de dat. „We zullen al onze mar
keting flair, al onze verbeeldings
kracht nodig hebben om het zo 
algemeen geaccepteerd te krijgen 
als CD," zei hij. Hij wilde niet 
bekendmaken hoeveel Philips in 
CD-I heeft geïnvesteerd. „Dat 
doet niemand, dus waarom zou
den wij het wel doen?" Maar 
Timmer heeft in het verleden 
CD-I wel als één van de kerntech
nologieën van Philips bestempeld, 
essentieel voor de toekomstige 
groei van het concern. 

Programmering is de sleutel tot 
het succes, beaamde ook Timmer. 
Voor CD's was al een bestaande 
hoeveelheid software: de miljoe
nen langspeelplaten met muziek. 
Software voor CD-I moet nieuw 
worden ontwikkeld. Schrijvers 
van programma's verdienen hun 
investering terug aan royalties, en 
hopen dus op een „hit". Als er 
maar een paar miljoen spelers 
worden verkocht, is de klantenk
ring te klein om getalenteerde 
schrijvers te inspireren. 

Daarom heeft Philips de prijs 
van de speler laten zakken, van 
1400 dollar richtprijs afgelopen 
zomer tot 1000 dollar nu. En Phi
lips heeft zelf de ontwikkeling 
van software ter hand moeten ne
men. Drie dochters ontwikkelen 
nu software: Philips Interactive 
Media America, Europa en Ja
pan. In de VS zijn maar dertien 
onafhankelijke schrijvers. 

Timmer hield gisteren de soft
ware schrijvers een worst voor de 
neus door ze erop te wijzen dat 
de CD-I niet gebonden is aan lan
delijke televisiesystemen: „De 
beste titels zullen internationaal 
aanslaan, (...) en er zal op een ge
geven moment een wereldhitlijst 

ontstaan." 
Philips heeft op dit moment 

weinig concurrentie. De enige an
dere CD-I machine op de markt 
in de VS is van Commodore. Het 
apparaat wordt door vakjournalis
ten omschreven als minder goed 
dan dat van Philips. Bovendien 
heeft Commodore een geheel an
dere standaard dan Philips, en 
vrijwel geen bondgenoten. 

Sony, Kodak en Matsushita 
hebben de standaard van Philips 
geaccepteerd, en Philips heeft 
contracten met Time-Life, de 
Smithsonian museums, ABC 
sports, CTW (producent van Se-
same Street) en Rand McNally 
(uitgever van autokaarten) die 
hun produkten in licentie aan 
CD-I programmeerders zullen ge
ven. 

'Er is veel voor nodig 
om kijker van de tv 
weg te plukken' 

Sony laat op dit moment een 
prototype aan journalisten zien, 
maar heeft nog geen aanstalten 
gemaakt het apparaat op de 
markt te brengen; Panasonic 
(Matsushita) evenmin. Laten de 
Japanners Philips de kastanjes uit 
het vuur halen, en slaan ze na de 
recessie toe? Helemaal niet, zegt 
Gaston Bastiaens, leider Interacti
ve Media Systems van Philips: we 
hebben de Japanners juist verrast 
door ze vóór te zijn. 

Er zijn andere toepassingen van 
zogenoemde multimedia - het sa
menvoegen' van beeld, geluid en 
tekst: IBM maakt al jaren soft
ware voor het onderwijs, het leger 
gebruikt CD's om de reparatie-
gidsen van tanks en vliegtuigen 
op te slaan omdat de boeken te 
omvangrijk zijn geworden. Maar 
Philips is één van de weinigen die 
zich in de consumentenmarkt be
geeft. 

Dat is de moeilijkste markt, 
omdat degeen die uit eigen zak 
betaalt voor een dubbeltje op de 
eerste rang wil zitten. De audio-
CD gaf in ruil voor een forse in
vestering een duidelijk rende
ment: geluidskwaliteit die onver
gelijkelijk beter was dan die van 

de LP, plus de belofte van duur
zaamheid. 

CD-I heeft nog steeds niet dui
delijk gemaakt waarin het zich 
onderscheidt. De software die gis
teren werd gedemonstreerd was 
niet overtuigend. De beelden wa
ren stilstaand, en sommige pro
gramma's waren niet meer dan 
een gewone CD met een diapro
jectie op de televisie. Dat is een 
deprimerende ervaring, gezien 
het feit dat software schrijvers 
zes jaar de tijd hebben gehad om 
over creatieve toepassingen van 
CD-I na te denken. 

„Je kunt CD-I niet beschrij
ven", zei Timmer gisteren. „Ik 
leef nu al zes jaar met het pro-
dukt, ik heb het steeds gepro
beerd uit te leggen, en heb me al
tijd hulpeloos gevoeld." 

Daarom legt Philips de nadruk 
op demonstraties in winkels. De 
afgelopen maanden zijn 2500 
mensen getraind die in het land 
demonstraties zullen geven. Ap
paraten worden geplaatst in 750 
Tandy-winkels en 250 winkels van 
ketens als Montgomery Ward, Se
ars, Circuit City, Silo en Dillards. 

Voorlopig zal de CD-I speler 
alleen te koop zijn in tien steden: 
New York, Los Angeles, San 
Francisco, Seattle, Boston, Chica-
go, Houston, Dallas, Philadelphia 
en Washington/Baltimore. 

Verder heeft Philips voor de 
komende 14 maanden 25 miljoen 
dollar uitgetrokken voor reclame 
in lokale kranten en lokale televi
siestations, oftewel gemiddeld 
180.000 dollar per m^rkt per 
maand. 

Gisteren stonden in de Wall 
Street Journal, de New York Ti
mes en enkele lokale kranten pa
ginagrote advertenties. In enkele 
winkels in de stad was de speler 
te koop, voor 864 dollar, een on
middellijke korting van 20 pro
cent op de richtprijs van 1083 
dollar. 

De presentatie - in het histori
sche Ed Sullivan theater waar de 
Beatles in de jaren zestig hun 
Amerikaanse debuut beleefden -
was ook naar Amerikaanse maat
staven indrukwekkend. Timmer 
werd bijgestaan door Amerikaan
se televisiesterren als Dick Cavett 
en Dick Clark, rockmuzikant 
Chubby Checker en golfer John 
Daly. 

CD-I zal over een paar maan
den worden geïntroduceerd in Ja
pan, en volgend jaar in Europa. 

MICHIEL BICKER CAARTEN 

Rockmuzikant Chubby Checker brengt Philips' bestuursvoorzitter Jan Timmer de beginselen van de twist bij. 
Philips presentatie van de interactieve CD-speler - in het historische Ed Sullivan-theater waar de Beatles in 
de jaren zestig hun Amerikaanse debuut beleefden - was ook naar Amerikaanse maatstaven indrukwekkend. 
(Foto AP) 

OBNINSK 

Onderzeeërs voor toeristen, tanks voor de brandweer 

Het inrichtingsplan per regio roept diverse vragen op: 
Hoe ziet uw organisatieplan eruit? 
Wat zijn de gevolgen voor personeel- en formatieplanning? 
Welk beleid wordt er gevoerd in de organisatie en met welke eisen moet 
men rekening houden? 
Voorzitter: Prof. dr. J.A. van Kemenade, burgemeester Eindhoven, 
Korpsbeheerder regio Noord-Brabant Oost 
Sprekers afkomstig van: Algemene Nederlandse Politievereniging, Dienst
commissie Rijkspolitie Eindhoven, Andersen Consulting, Korps Rijkspolitie 
Alkmaar. 
Woensdag 27 november 1991, Hotel Dorint Cocagne Eindhoven. 
Kosten: ƒ 795,-(excl. btw) p.p. 

NEDERLANDS 
STUDIECENTRUM 

VERVOLG VAN PAGINA 13 

De professor zegt: „Zo'n TEO 
kan overal worden gebruikt waar 
hoge temperaturen worden opge
wekt voor lage temperatuur-doel-
einden, zoals CV-ketels, boilers 
en industriële branders." De ver
dere professorale uitleg, sterk ge
simplificeerd: een vlam van, bij 
voorbeeld, een boiler kan behalve 
voor verwarming van water tege
lijk worden gebruikt om één elek
trode in zo'n TEO te verhitten. 
Die hitte gaat tot 1300 graden, 
schiet dan snel terug en gaat weer 
omhoog. Dat alles een paar keer 
in 'een seconde. Over moeilijke 
materialen gesproken. Dat leidt 
ertoe dat positief geladen elektro
nen overspringen van de hete 
elektrode naar een aanpalende, 
watergekoelde koude elektrode 
die ze opvangt. En dan heb je 
elektriciteit zonder dat er iets be
weegt. 

Lodewijk Wolff: „Op materi-
aalgebied hebben wij wat meer te 
bieden, maar wat de fysica van de 
thermische energie-omzetting be
treft, zijn de collega's in Obninsk 
verre onze meerderen. Daardoor 
vullen wij elkaar goed aan.". 

Omdat de commercialisering 
van TEO's geen taak van de 
Technische Universiteit in Eind
hoven kan zijn, richtte Lodewijk 
Wolff het particuliere bedrijf 
Adenco BV op. Dat sloot afgelo
pen augustus met de Russen in 
Obninsk een 'joint venture' die 
onder de naam Energy Conversi
on Systems BV in Nederland 
wordt gevestigd. 

„Wij moeten nu de komende 
drie jaar de massa-produktietech-
nologie uitdokteren en de econo
mische haalbaarheid verder on
derbouwen", zegt de inmiddels 
tot ondernemer getransformeerde 
dr. Lodewijk Wolff. „Wij willen 
uiteindelijk met een handzaam 
apparaat komen dat ongeveer 75 
gulden zal gaan kosten." 

De 'joint venture' huurt in Ob
ninsk vijftig Russische onderzoe
kers die drie jaar aan dat project 
gaan werken. De Russen leveren 
zo de meeste kennis, de Neder
landers de meeste financiën. Vol
gens drs. Pieter Schwegler, die 
namens het ministerie van econo
mische zaken bij de totstandko
ming van het samenwerkingsver
band assisteerde, is de beginfinan-
ciering nagenoeg opgelost. 

„Er zijn al meer aanbiedingen 
dan Wolff en zijn Russische 
vrienden in eerste instantie nodig 
hebben", meent Schwegler. Dat 
verbaast hem niet. „De mensen 
van de Technische Universiteit in 
Eindhoven verwachten in 1994 
een prima produkt op de markt te 
brengen. Als het lukt het rende
ment van de thermische energie-
omzetter te vergroten, zal dat re
volutionaire mogelijkheden bie
den. Dan kun je, simpel gezegd, 
uit de verwarming in de huiska
mer energie winnen." 
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Satellietvolgstations en gevanceerde meteorologische apparatuur in Obninsk. Het bolwerk voor de ontwikkeling van, veelal militaire, technologie in 
de Sovjet-Unie heeft ernstig te lijden onder de afnemende investeringen in de defensie-industrie. 

Samenwerkingsvormen als die 
tussen Obninsk en Eindhoven 
worden tegenwoordig door de 
Sovjet-overheden begroet en ge
stimuleerd. Om de Sovjet-econo-
mie uit haar coma te halen, die
nen de ontelbare militaire fabrie
ken nog veel vaker hun kennis en 
technologie in de produktie van 
hoogwaardige civiele produkten 
te steken, zo menen zij. 

Decennia lang dirigeerde het 
Kremlin zijn beste talenten, hulp
bronnen, onderzoeks- en ontwik
kelingsfondsen naar het militair
industriële complex. Schattingen 
over het aandeel van defensie in 
de totale Sovjet-economie schom
melen tussen een kwart en de 
helft van het Sovjet-bruto natio
nale produkt. Het gevolg was bi
zar: een natie met Eerste Wereld-
technologie en -wetenschap, en 
met een Derde Wereld-levens-
standaard. Nu de Sovjet-defensie
uitgaven dramatisch dalen — met 
30 procent in de afgelopen drie 
jaar en met zeker nog eens 30 
procent in de komende drie jaar 
— wordt het militair-industriële 
complex gedwongen zijn aan
dacht te verleggen naar de zolang 
verwaarloosde consument. 

Als het aan 'fabriek 333' in de 
industriestad Sverdlovsk in de 
verre Oeral ligt, zal deze verlam
ming weldra worden doorbroken. 
Volgens officiële uitleg werden er 
achter de Kremlin-achtige muren 
van het bedrijf „instrumenten 
voor wetenschappelijk onder
zoek" gefabriceerd. Maar het was 
een publiek geheim dat de onder 
het ministerie van atoomenergie 
ressorterende 'fabriek 333' was 
betrokken bij de produktie van 
atoomwapens. 

Toen defensie-opdrachten door 
het verdwijnen van de Koude 
Oorlog terugliepen en knappe 
koppen dreigden te vertrekken, 
besloot de directie tot ambitieuze 
conversieplannen. Eén daarvan 

behelsde de produktie van een ar
tikel dat in de Sovjet-Unie zeld
zaam maar ongebreideld populair 
is: de videorecorder. Een speur
tocht begon naar buitenlandse 
partners. 

„Wij spraken met zeven elek-
tronica-multinationals en onze 
keuze viel uiteindelijk op het 
Hollandse Philips", vertelde mar-
keting-directeur Stanislav Alexe-
jev onlangs aan de Uralski Rabo-
chi, het toonaangevende blad in 
Sverdlovsk. Waarom? „Omdat 
Philips zijn directe winstmotief 
het meest in toom hield, bereid 
was om componenten en techno
logie te leveren, te helpen bij het 

100.000. En het ligt in de bedoe
ling dat geïmporteerde compo
nenten in de toekomst steeds 
meer worden vervangen door lo
kaal vervaardigde onderdelen. 

De managers van 'fabriek 333' 
zijn intussen ook begonnen met 
de produktievoorbereiding van 
hypermoderne laser-video's. Phi
lips verkoopt de technologie en 
levert een aantal componenten zo
als optische systemen en enkele 
micro-circuits. De rest wordt lo
kaal gefabriceerd. 

De problemen voor een Rus
sisch high-tech-bedrijf in een af
takelende economie blijken niet-i 
temin enorm. Zo komen de toele-

'Het valt niet mee een producent van pantserwagens 
te laten overschakelen op kinderwagens' 

opzetten van een produktielijn en 
bij het oplossen van andere pro
blemen." 

„Onze Russische partners ble
ken uiterst professioneel", vertelt 
Philips' zegsvrouw A. Hoogakker. 
„Wij stelden voor een cursus in 
Sverdlovsk te beginnen, maar dan 
moest het klasje wel snel Engels 
leren. Tot onze verbazing regel
den zij dat in drie maanden. Tij
dens de lessen werden onze in
structeurs geregeld onderbroken 
met opmerkingen als 'OK, dat 
weten wij al lang, sla dat maar 
over'. Zoiets maken wij in andere 
landen niet mee." 

Eind 1990 had 'fabriek 333' 
8000 video's geproduceerd, dit 
jaar zullen het er 40.000 worden 
en voor 1995 wordt gemikt op 

veranciers van 'fabriek 333' nog 
maar voor 40 procent hun ver
plichtingen na, met deprimerende 
gevolgen voor het produktietem-
po. De gedroomde penetratie van 
'Philips 333-video's' op de wereld
markten zal daarom nog lang op 
zich laten wachten. 

Conversie in civiele richting 
wordt verder bemoeilijkt doordat 
wereldvreemde managers van de-
fensie-industrieën gewoonweg niet 
weten welke produkten op de na
tionale of zelfs internationale 
markten zullen aanslaan. Zij ko
men met hallucinerende voorstel
len als de bouw van onderzeebo
ten met glazen vensters voor toe
ristische doeleinden of de trans
formatie van 45 ton wegende, as-
faltkrakende T-72 gevechtstanks 

tot brandbestrijders. 
„Er liggen in de Sovjet-defen

sieindustrie fantastische dingen 
op de plank", meent directielid 
H.G. van Buren van de handels
onderneming PEJA in Arnhem. 
„Maar dat moet niet worden 
overdreven. Het valt niet mee een 
producent van pantserwagens te 
laten overschakelen op kinderwa
gens. Toch zijn er wel degelijk 
aardige voorbeelden. Wij impor
teren uit de Sovjet-Unie bij voor
beeld scheerapparaten van een 
voormalige marinefabriek. Wij 
hebben ook goede ervaringen met 
eiersorteermachines van de lucht
vaartindustrie en met slachtappa-
ratuur van een artilleriebedrijf. 
De mensen daar werken efficiën
ter dan in het normale civiele ap
paraat." 

Van Buren, tevens voorzitter 
van de Nederlands-Russische Ka
mer van Koophandel, vraagt zich 
overigens af hoe lang dit zal du
ren. „De bevoorrechte situatie 
waarin zij konden produceren, zie 
je afnemen. Ook kunnen zij 
steeds minder hoge eisen stellen 
aan hun toeleveranciers met alle 
gevolgen vandien voor de kwali
teit". 

Toch blijven er wel degelijk 
sectoren in het oeverloze militair
industriële apparaat van de Sov
jet-Unie waar conversie, zo moge
lijk in combinatie met Westerse 
kapitaalinjecties, tot iets moois 
kan leiden. Dat betreft bij voor
beeld ruimtevaart, metalen, radar 
en robots. En niet te vergeten de 
luchtvaart. 

Talrijke Sovjet-delegaties be
zoeken dezer dagen Westerse 
vliegtuigfabrikanten en omge
keerd. „Wij willen hun wensen en 
expertise in kaart brengen en die 
afstemmen op de wensen en no
den van Boeing", sprak vice-presi-
dent Lawrence Clarkson van deze 
Amerikaanse vliegtuigbouwer af
gelopen augustus in Moskou. 

„Het is duidelijk dat de Sovjet
kennis en ervaring op een aantal 
terreinen moet worden erkend. 
Het is beter met ze samen te wer
ken want we kunnen ze op een 
dag tegenkomen als industriële 
concurrenten." 

Clarkson dacht daarbij wellicht 
aan een recente computer-simula
tie waaruit verrassend bleek dat 
een tweemotorige Toepolev-204 
uitgerust met Amerikaanse PW-
2037-motoren qua brandstofver
bruik efficiënter zou zijn dan 
Boeings eigen 757. In het alge
meen wordt de bekwaamheid van 
de Russen in de aërodynamica, 
mathematica en geavanceerde 
materialen erkend. Op andere ge
bieden lopen zij duidelijk achter: 
motoren, electronica en hydrauli
sche systemen. 

Dat hier interessante comple
mentaire mogelijkheden liggen, 
blijkt uit een stoet van recente 
„joint ventures". Zo zullen het 
Amerikaanse concern General 
Electric en het Franse bedrijf 
Snecma in 1994 voor bijna een 
miljard dollar hun gezamenlijk 
ontwikkelde CFM-56 motoren le
veren voor twintig lange afstand 
Iljoesjin-86 vliegtuigen. Wat een 
brandstofbesparing van 25 a 30 
procent zal opleveren. De Ameri
kaanse fabrikant Pratt and Whit-
ney hoopt de Iljoesjin-96, die 350 
passagiers kan vervoeren, van 
PW-2037 motoren te voorzien. 
Het ontwerpbureau Toepolev 
sloot deze zomer een contract 
met Rolls Royce om zijn middel
grote TU-204 volgend jaar al met 
RB-211 motoren uit te rusten en 
het ontwerpbureau Soekhoi wil 
samen met het Amerikaanse 
Gulfstream voor het einde van 
deze eeuw een supersonisch za-
kenvliegtuig op de markt bren
gen. 

Ook Fokker ruikt op voorals
nog bescheiden wijze aan deze 
groeimarkt. Afgelopen augustus 
sloot de Amsterdamse vliegtuig
bouwer een zevenpuntig samen
werkingsakkoord met het Avia-
tion Technology Research Institu
te (NIAT) in Moskou, waar bijna 
duizend wetenschappers werken. 
De Russen hopen onder meer hun 
voordeel te doen met Fokkers 
grote kennis op het gebied van 
metaallijmen. Omgekeerd heeft 
Fokker belangstelling voor de 
langjarige ervaring van de Russen 
met „peenforming", een vervor
mingsmethode waarbij plaatmate
riaal aan een zijde wordt gebom
beerd met kleine korreltjes uit 
een speciaal pistool. Dat spaart 
dure gereedschappen en mallen 
uit. „Ze hebben ook een voor-/ 
sprong op het gebied van mathe
matische analyse, terwijl wij meer 
empirisch werken met hulp van 
computers", aldus P. Schuurman, 
hoofd technologie van Fokker. 
„Wij gaan de Russen nu compu
ters lenen om samen verder te ko
men met computerverwerkte ma
thematische analyses." 

FERRY VERSTEEG 



VS willen dat de Wereldbank

ook aan private sector leent

Sovjet-Unie: 
graanoogst 
valt tegen, 
hulp nodig 

Ontwerptekst 
EMU: ruimte 
voor Britten 
Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 17 OKT. De ontwerptekst voor de Economi
sche en monetaire unie (EMU) zal een clausule bevatten 
die Groot-Brittannië in staat stelt om buiten de slotfase 
van de EMU te blijven, waarin EG-landen overgaan op 
één gemeenchappelijke munt. 

W" 

Wereldbank-president Lewis Preston. (Foto AFP) 

Het ontwerpverdrag wordt voor
bereid door Nederland als half
jaarlijkse voorzitter van de EG en 
zal eind volgende week officieel 
bekend Worden gemaakt. Deze 
week voeren in Brussel hoge amb
tenaren de laatste onderhandelin
gen over de definitieve tekst. 

In de slotfase van de Economi
sche en monetaire unie, die op 
zijn vroegst in 1997 zal ingaan, 
zal een meerderheid van EG-lan
den zijn wisselkoersen definitief 
aan elkaar klinken en overgaan op 
één gemeenschappelijke munt. 
Groot-Brittannië heeft grote poli
tieke moeite met deze stap, om
dat het vreest daarmee de soeve-

Frans plan 
jeugdige 
werklozen 
Door onze correspondent 
PARIJS, 17 OKT. De Franse rege
ring heeft een plan voor bestrij
ding van de jeugdwerkloosheid 
gepresenteerd. Met een reeks 
maatregelen die in twee jaar twee 
miljard gulden zullen kosten, 
hoopt de regering van premier 
Edith Cresson 100.000 & 150.000 
jongeren tussen 18 en 25 jaar, die 
weinig scholing hebben, aan een 
baan te helpen. 

Het plan dat gisteren door de 
regering is aangenomen, voorziet 
in een vermindering van de socia
le premies voor werkgevers tot 
maximaal 4000 gulden per jaar. 
Deze vermindering geldt onder 
andere voor (part-time) werk 
'dichtbij huis', zoals in bejaarden
zorg, kinderopvang en hulp in de 
huishouding. 

Ook kleine en middelgrote be
drijven die ongeschoolde jongeren 
in dienst nemen, komen in aan
merking voor lagere premies. 
Verlaging van arbeidskosten is 
volgens deskundigen van het 
Franse ministerie van Arbeid een 
effectieve maatregel om werkge
legenheid te scheppen voor jonge
ren met beperkte opleidingen. 
Aangenomen wordt dat een half 
miljoen jongeren in deze catego
rie valt. Het plan is onderdeel van 
het beleid van premier Cresson 
om de werkloosheid te bestrijden. 
In Frankrijk is thans ruim negen 
procent van de beroepsbevolking 
werkzoekend. 

De kosten van het plan zal de 
regering financieren door beperk
te privatisering van staatsonderne
mingen. Vorige maand besloot de 
regering tot lastenverlichting voor 
kleine en middenlgrote bedrijven, 
uitbreiding van beroepsopleidin
gen, met name op het gebied van 
omscholing, en verlaging van ve-
nootschapsbelasting. 

Vietnam wijzigt 
economisch beleid 
BANGKOK, 17 OKT. De commu
nistische regering van Vietnam 
zal de steun aan staatsbedrijven 
beëindigen, verlieslijdende onder
nemingen liquideren en meer 
ruimte scheppen voor particuliere 
bedrijven. 

Dat heeft de gouverneur van de 
staatsbank, Cao Si Kiem, vandaag 
gezegd in Bangkok, waar IMF en 
Wereldbank hun jaarvergaderin
gen houden. Vietnam neemt de 
maatregelen om de wankele eco
nomie te stabiliseren en de infla
tie te beteugelen. 

Een poging van een aantal lan
den om Vietnam enkele honder
den miljoenen dollars steun te 
verlenen voor zijn economische 
hervormingen werd in Bangkok 
geblokkeerd door de Verenigde 
Staten. De VS handhaven al sinds 
'975 een embargo tegen het com
munistische regime. 

Door onze redacteur 
CEES BANNING 
DEN HAAG, 17 OKT. De Neder
landse ambtenaar mag meer in 
het buitenland gaan beleggen. 
Tenminste als de Europese Raad 
van ministers het besluit van de 
Europese Commissie goedkeurt 
om de belemmeringen bij beleg
gingen voor pensioenfondsen op 
te heffen. Het Algemeen Burger
ij* Pensioenfonds — de instel

ling waar de Nederlandse ambte
naar voor zijn oudedagsvoorzie
ning spaart — hoeft dan niet lan
ger 95 procent van haar vermo
gen verplicht in Nederland te be
teggen. 

Tot 1988 was het ABP zelfs 
verpücht om het hele vermogen 
in Nederland te beleggen, met 
uitzondering van wat kleine lenin-

aan instellingen zoals de We
reldbank. In vier jaar tijd is het 
aandeel buitenlandse beleggingen 
gestegen tot ongeveer 4,5 pro
eent. Op dit moment levert de 
Kritische grens van vijf procent 
voor het ABP dus nog geen pro-
kernen op, maar binnenkort 

reiniteit van het Britse parlement 
over de begrotingspolitiek te moe
ten opgeven. Vorige week verze
kerde premier Major zijn achter
ban op het congres van de Con
servatieve partij opnieuw dat hij 
op de* Europese top in december 
in Maastricht geen EMU-verdrag 
zal ondertekenen dat Groot-Brit
tannië dwingt om één munt te 
aanvaarden. 

De ontwerptekst biedt Groot-
Brittannië de mogelijkheid om 
buiten de slotfase van de EMU te 
blijven. Een clausule geeft iedere 
lidstaat vanaf de vaststelling van 
de datum voor de slotfase van de 
EMU zes maanden de tijd om te 
beslissen deel te nemen of niet. 
De lidstaten die om politieke re
denen afzien van deelneming zul
len een „uitzonderingsstatus" 
krijgen. 

Het voorstel is in Londen in be
dekte termen positief ontvangen. 
„Het is een nuttige bijdrage aan 
de discussie. Maar er moet nog 
veel worden opgelost en we blij
ven verder onderhandelen", aldus 
een woordvoerder van het Britse 
ministerie van financiën. 

Eind september spraken de 
EG-ministers van financiën in 
Apeldoorn af dat niet alle twaalf 
EG-landen tegelijk zullen over
gaan op één munt. Landen die 
hun economische beleid verre
gaand op elkaar hebben afge
stemd kunnen dan doorgaan, ter
wijl landen die nog niet zover 
zijn, een tijdelijke ontheffing 
('derogatie') zullen krijgen. Onze
ker is nog of een minimum van 
zes, zeven of acht landen kan be
sluiten om over te gaan op één 
munt. 

Tevens is in Apeldoorn vastge
legd dat geen enkel land gedwon
gen kan worden om mee te doen 
aan de slotfase van EMU en dat 
geen enkel land met een veto mag 
verhinderen dat andere landen de 
stap naar één munt maken. 

Door onze correspondent 
HIEKE JIPPES 
LONDEN, 17 OKT. Het commerci-
ele televisiebestel voor Engeland, 
Wales en Schotland is tegen een 
achtergrond van bittere verwijten 
en dreigen met gerechtelijke stap
pen in zijn huidige vorm opgebla
zen. Een door de regering inge
stelde commissie heeft gisteren 
vier van de zendgemachtigden op 
het derde net, Independent Tele-
vision, de doodskus gegeven. De 
vier hadden in een „veiling" van 
zendmachtigingen voor de perio
de 1993-2003 hetzij minder gebo
den dan rivalen-nieuwkomers, 
hetzij in de ogen van de commis
sie niet voldaan aan kwaliteits
eisen. 

De uitkomst van de geheime 
beraadslagingen van de commis
sie betekent dat de tv-maatschap-
pijen, die op 31 december 1992 
uit de ether verdwijnen, geredu
ceerd worden tot productiemaat
schappij. Tenminste 1000 banen 
staan direct op het spel, maar in
direct betekent de herverdeling 
van licenties onzekerheid voor ve
le duizenden programmamakers. 
Voor de kijker betekent de veran
dering dat een populaire politiese
rie als 'The Bill', de aan Ruth 
Rendell ontleende Inspecteur 
Wexford-serie of het programma 
'Dit is uw leven' mogelijk met de 
makers van het scherm verdwij
nen. 

De presentatoren van het eerste 
Britse ontbijt-televisieprogramma 
ooit, TV-AM, lazen vanmorgen 
met sombere gezichten het 

wordt de discusssie over de drem
pel wel manifest zei ABP-direc-
teur W.G. Bleijenberg afgelopen 
zomer in een interview. 

Het besluit van de de Europese 
Commissie komt volgens het 
ABP „ruimschoots" op tijd. „De 
kritische grens van vijf procent 
zou pas volgend jaar of op zijn 
laatst in 1993 worden bereikt", 
aldus een woordvoerder van het 
ABP. 

Volgens het Amerikaanse blad 
Pension & Investments (1990) 
neemt het ABP met een belegd 
vermogen van ruim 73 miljard 
dollar (160 miljard gulden) de 
tweede plaats in op de ranglijst 
van top-300 fondsen. Eerste op de 
ranglijst staat het Amerikaanse 
pensioenfonds TIAA-CREF (on
derwijzend personeel) met een 
belegd vermogen van 81 miljard 
dollar. California Employees be
zet met 54 miljard dollar de der
de plaats achter het ABP. 

Het ABP-vermogen is vooral 
uitgezet in Nederland, met name 
onderhandse leningen (65 procent 
van het totale vermogen) en obli

Door onze redacteur 
PAUL FRIESE 
BANGKOK, 17 OKT. De Verenigde 
Staten hebben deze week op
nieuw geë ist van de Wereldbank 
dat ze voortaan ook geld leent aan 
particuliere ondernemingen in 
ontwikkelingslanden. De Ameri
kaanse minister van financië n, 
Nicholas Brady, heeft zelfs ge
dreigd de Amerikaanse steun aan 
de Bank in te trekken als het be
stuur van de Bank weigert de sta
tuten te veranderen, die directe 
steun aan de particuliere sector 
uitsluiten. 

De meeste bestuursleden laten 
er echter geen twijfel over be
staan dat ze zijn gekant tegen de 
Amerikaanse verlangens. Zij me
nen dat de Bank zaken moet blij
ven doen met regeringen die met 
expertise van de Bank 'aanpas
singsprogramma's' maken waarin 
ook plaats wordt ingeruimd voor 
vrije ondernemingen. De VS me
nen dat zo'n beleid bureaucratie 
in de hand werkt, zowel bij de 
Bank als in de ontwikkelingslan
den zelf, alsook téveel de voor
rang geeft aan sociale problemen. 

In wezen gaat het hierbij om 
een fundamenteel debat over de 
grondslagen van de Bank. Ruw
weg: economisch of sociaal be
leid. De 'socialo's' in het bestuur 
maken al sinds jaar en dag de 
dienst uit. Een uitgesproken ex
ponent van deze benadering is het 
Nederlandse bestuurslid Evelien 
Herfkens. 

Bankpresident Lewis Preston 
meed het punt zorgvuldig tijdens 
zijn openingstoespraak op de jaar-

nieuws. TV-AM is één van de 
vier tv-maatschappijen, die met 
ingang van 1 januari 1993 niet 
langer een uitzendvergunning 
krijgt. De maatschappij bleek bij 
de geheime inschrijving met 20 
miljoen pond te zijn overboden 
door een nieuwkomer met de 
omineuze naam Sunrise. Sunrise 
wordt financieel gesteund door 
o.a. Disney, Visnews en het dag
blad The Guardian. Het consorti
um blijkt 34 miljoen pond te heb
ben neergeteld en heeft de selec
terende commissie ervan over
tuigd dat ze de kijker daarvoor 
een ontbijtprogramma kan bren
gen dat frisser en levendiger is 
dan dat van TV-AM. De baas van 
TV-AM, de Australiër Bruce 
Gyngell, voorspelt dat Sunrise 
1994 niet eens zal halen. Hij is 
extra bitter omdat hij TV-AM in 
de jaren tachtig van een noodlij
dend bedrijf heeft omgevormd in 
een commercieel succesverhaal-i-
la-Thatcher. 

Een tweede Spectaculaire ver
liezer in de strijd om een zend
vergunning is het 24-jaar oude 
Thames, de grootste en populair
ste ITV-maatschappij (40 miljoen 
kijkers per week voor 'The Bill', 
'Minder' en 'This is your Life'). 
Thames verliest haar machtiging 
aan Carlton Communications, een 
concern dat wordt aangevoerd 
door de miljonair-zakenman Mi-
chael Green. Green's bod, 43.1 
miljoen pond per jaar, lag 11.4 
miljoen pond hoger dan dat van 
Thames. Thames-topman Richard 
Dunn: „ Het is ellendig om te 

gaties (13 procent). Daarnaast be
legt het ABP in onroerend goed. 
De Europese Commissie heeft 
eind vorig jaar berekend dat de 
gezamelijke pensioenfondsen in 
de EG een vermogen hebben van 
ongeveer 1630 miljard gulden. 
Hiervan is bijna een kwart in han
den van Nederlandse fondsen. De 
ongeveer 1200 Nederlandse pen
sioenfondsen beheren ruim 390 
miljard gulden; dat is 25.000 gul
den per Nederlander. Per inwoner 
gerekend staat Nederland daar
mee op de eerste plaats van de 
wereldranglijst; per inwoner van 
de EG is er gemiddeld ruim 5000 
gulden gereserveerd voor de ou
dedagsvoorziening. Dat Neder
land zo hoog staat op de ranglijst 
zit in het pensioensysteem. In 
Nederland wordt voor het pensi
oen gespaard, terwijl in het bui
tenland veelal het omslagstelsel 
wordt gehanteerd. 

Vooral in de afgelopen twintig 
jaar zijn de vermogens van de 
Nederlandse pensioenfondsen ex
plosief gestegen; van 20 miljard 
in 1970 tot 390 miljard gulden in 

vergadering van IMF en Wereld
bank. Hij maakte zelfs geen mel
ding van de studie die in juni aan 
de VS was toegezegd, een studie 
die toen bedoeld was om de Ame
rikanen over te halen een miljard 
dollar te storten in de Internation
al Finance Corporation, een on
derdeel van de Wereldbank. 

Vandaag zei Preston op zijn af
sluitende persconferentie op de 
vraag of de hele 'Mickey Mouse' 
rondom de statutenverandering 
nu nodig was: „We zullen zien". 
Hij zei er echter moeite mee te 
hebben dat de Bank zou moeten 
kiezen tussen ondernemers in ont
wikkelingslanden. Bovendien 
moest hij („ik ben oud-bankier") 
ook denken om de belangen van 
degenen die hun geld hebben be
legd in de Bank, deze beleggers 
gaan er immers van uit dat de 
Bank via de IFC alleen kredieten 
geeft aan ondernemers als hun 
overheden zich garant stellen. 

Preston, de pas benoemde nieu
we topman van de Bank en zelf 
Amerikaan, verzekerde de gedele
geerden deze week dat hij vastbe
sloten is het beleid van zijn voor
ganger, Barber Conable, voort te 
zetten. Maar op de persconferen
tie vandaag gaf hij toe dat de pro-

verliezen onder omstandigheden 
waarin datgene wat je in het ver
leden hebt gepresteerd niet be
langrijk is, geld boven alles gaat 
en prestaties minder tellen dan 
beloftes." 

Het is voor het eerst in het 37-
jarig bestaan van het commerciële 
televisiebestel in Groot-Brittan
nië, dat 16 beschikbare zend
machtigingen op een dergelijke 
manier zijn toegewezen. Het idee 
van een veiling voor hoogstbie
denden, gekoppeld aan het vereis
te van een kwaliteitsdrempel, is 
afkomstig van ex-premier That-
cher en dateert uit 1988. Vijf 
maanden geleden dienden belang
stellenden hun programma-plan-
nen en bijbehorend bod in bij de 
daartoe aangewezen commissie. 

Volgens de commissie-voorzit-
ter heeft bij de uiteindelijke keu
ze de kwaliteit de doorslag gege
ven: 8 van de 16 zendvergunnin
gen zijn om die reden niet naar 
de hoogte bieder gegaan. Van de 
bestaande tv-maatschappijen pas
seerden alle de kwaliteitsdrempel, 
maar bijvoorbeeld de maatschap
pij TVS verloor toch de strijd aan 
de veel minder biedende rivaal 
Meridian, omdat de commissie 
geloofde dat TVS de beloofde 
kwaliteit niet tien jaar lang zou 
kunnen volhouden. Op de Lon-
dense effectenbeurs is ondertus
sen de verdenking gerezen dat 
met voorkennis is gehandeld in de 
aandelen van de tv-maatschappij
en, waarvan de koersen deze week 
als jojo's op en neer gingen. 

1990. In de jaren zeventig klaag
den de pensioenfondsen regelma
tig over de tekorten omdat ze de 
snelle groei van de verplichtingen 
als gevolg van de hoge inflatie en 
loonsverhogingen niet konden bij
houden. In de jaren tachtig daal
de echter de inflatie, werden de 
lonen gematigd en stegen de be
leggingsopbrengsten dankzij de 
herstelde economie en hoge reële 
rente (het verschil tussen de no
minale rente en de inflatie). 

In reactie op deze tendens 
werd de vraag 'zijn de pensioen
fondsen te rijk?' steeds luider. 
Het is 'Den Haag' al jaren een 
doorn in het oog dat de fondsen 
belastingvrij veel meer vermogen 
vergaren dan nodig is om aan toe
gezegde pensioenafspraken te vol
doen. Pensioenfondsen zijn name
lijk vrijgesteld van het betalen 
van vennootschapsbelasting. 

In juni 1989 wordt dan ook een 
wetsontwerp bij de Tweede Ka
mer ingediend waarin een nieuwe 
belasting wordt voorgesteld op de 
vermogensoverschotten van pensi
oenfondsen. Op de plank ligt nu 

cedures sneller moesten, dat de 
bureaucratie bestreden moest 
worden, dat landen niet meer een 
jaar moesten wachten op hun 
geld. Daartoe had hij onlangs het 
management van de Bank verbe
terd. 

Tegenover de gedelegeerden 
beklemtoonde Preston deze week 

De 'socialo's' bij bank 
maken al sinds jaar en 

dag de dienst uit 

herhaaldelijk dat hij de visie deelt 
dat de topprioriteit van de Bank 
moet zijn de armoede in de we
reld te verlichten. 

Ontwikkelingslanden moeten 
volgens Preston de hoogste priori
teit geven aan onderwijs en ge
zondheidszorg. Hij zei te geloven 
dat naties alleen welvarend kun
nen worden als hun burgers ge-

een voorstel waarbij pensioenover
schotten binnen vijf jaar in de 
vorm van een premiereductie 
moeten zijn weggewerkt. Na die 
periode wordt er jaarlijks een hef
fing geheven, net zo lang tot het 
overschot weg is. 

Voor het ABP had minister
president Lubbers begin dit jaar 
nog iets speciaals in petto. Tij
dens het opmaken van de Tussen
balans — de ombuigingsoperatie 
van 17 miljard gulden — gooide 
Lubbers een balletje op: het kabi
net zou het vermogen van het 
ABP met een bedrag van 50 mil
jard gulden willen 'afromen' en 
voor een gedeeltelijke aflossing 
van de staatsschuld (340 miljard 
gulden) willen gebruiken. 

Het plan om vijftig miljard gul
den af te romen, bleef bij „een 
vrije gedachte" (Lubbers). Maar 
het gevaar is nog niet uit de lucht 
meent de directie van het ABP en 
de ambtenarencentrales. Voordat 
het ABP op eigen benen zal ko
men te staan, zal politiek Den 
Haag nog even snel een greep in 
de goedgevulde kas van het ABP 

zond en goed opgeleid zijn. 
Tanzania's minister van finan

cië n, Stephen Kibona, die na
mens 40 Afrikaanse delegaties 
het woord voerde op de jaarverga
dering, zei dat Afrika veel meer 
geld nodig heeft van de Wereld
bank en IMF. Zonder schuldver
lichting en hulp van het buiten
land zal zich een neerwaartse spi
raalbeweging van geweld en ar
moede in gang zetten, voorspelde 
de Afrikaan. Stafleden van de 
Wereldbank hebben uitgerekend 
dat het inkomen per hoofd van de 
Afrikaanse bevolking ongeveer 
net zo hoog is als twintig jaar ge
leden. 

De arme landen maken zich 
grote zorgen over de in hun ogen 
buitensporige aandacht die de 
Sovjet-Unie en Oost-Europa krij
gen. Ze zijn bang dat zij straks 
minder hulp zullen ontvangen. 
Functionarissen van Wereldbank 
en IMF laten niet na te beklemto
nen dat die vrees ongegrond is. 
Lawrence Summers, econoom bij 
de Wereldbank: „We kunnen zo 
drie tot vijf miljard dollar extra 
vrijmaken". Al die verhalen over 
arme landen die slachtoffer wor
den van Oost-Europa, noemde hij 
uit de lucht gegrepen. 

doen, zo is de vrees. Op dit mo
ment overlegt de directie van het 
ABP met minister Dales (binnen
landse zaken) over een privatise
ring van het pensioenfonds. Die 
besprekingen verlopen moeizaam, 
want heel geleidelijk raakt de 
Staat haar greep op het ABP 
kwijt. „Maar gelukkig helpt de 
Europese Commissie ons nu een 
handje", grapt een ABP-zegsman. 

In oktober vorig jaar heeft de 
Europese Commissie de eerste 
stappen gezet op weg naar vol
tooiing van de interne markt op 
het terrein van de pensioenfond
sen. In het voorstel streeft de 
commissie naar liberalisatie op 
drie terreinen: a) volledige vrij
heid voor de beheerders van pen
sioenfondsen om grensoverschrij
dende diensten te verlenen; b) 
volledige vrijheid van pensioen
fondsen om hun vermogen in het 
buitenland te beleggen; c) vrij
heid voor werknemers om hun 
pensioen ond^r te brengen bij 
buitenlandse pensioenfondsen. 
„Met name de punten a en b ver
groten onze slagkracht aanzien
lijk", zegt de ABP-woordvoerder. 

Westerse bankiers vinden dat 
Preston belangrijke veranderingen 
moet aanbrengen in het beleid 
van de Bank. Zo zou de Bank 
geld moeten lenen van banken in 
de grote schuldenlanden, zoals 
bijvoorbeeld Brazilië , omdat de
ze banken niet bereid zijn geld 
aan hun eigen regeringen te le
nen, maar dat wel zouden willen 
lenen aan de Wereldbank. Ook 
willen de bankiers betrokken wor
den bij het beleid van de Bank. 
„We hebben geen idee wat ze 
precies uitspoken", aldus een 
Amerikaanse bankier. 

De hele schuldenkwestie, die 
een paar jaar geleden nog schok
golven teweegbracht op de inter
nationale markten, is deze week 
eigenlijk nauwelijks aan de orde 
geweest. Het probleem is dan ook 
niet meer acuut, het vluchtkapi-
taal keert al terug naar de grote 
schuldenlanden, zo prees IMF-di-
recteur Camdessus landen als 
Chili, Mexico en Venezuela. De 
meeste Westerse ministers be
steedden deze week hooguit enke
le vrome woorden aan de armste 
landen die diep in de schulden 
zitten. Japan waarschuwde dat 
schuldverlichting sommigen op 
verkeerde ideeën kan brengen en 
landen die hun verplichtingen 
netjes nakomen ontmoedigt. 

Liever spraken de delegaties 
over hun 'troeteldier', het veel
koppige monster Sovjet-Unie. De 
Britse minister- Lamont wijdde 
zijn hele toespraak zelfs aan dat 
land. De wereld kent ineens een 
nieuw fenomeen: instant Sovjet
deskundigen. 

TOKIO, 17 OKT. De Amerikaanse 
onderminister van financiën, 

David C. Muiford, heeft bij de 
Japanse financiële autoriteiten 
aangedrongen op een spoedige 
herstructurering van Japans fi
nanciële markten. Volgens Mui
ford zijn verdere ingrepen nodig 
om een herhaling te voorkomen 
van de grote financiële schanda
len die dit jaar aan het licht zijn 
gekomen. 

Japan moet met spoed de com
missies voor beursmakelaars dere
guleren en ook de regels voor ren
te op deposito's ontmantelen, zei 
Muiford tijdens een bezoek van 
een Amerikaanse delegatie aan 
Tokio. Hij noemde de aan het 
licht gekomen onregelmatigheden 
„een natuurlijk gevolg van de 
combinatie van voorschriften en 
praktijken die typisch zijn voor 
Japan". Deze regels en gebruiken 

KOEWEIT, 17 OKT. Van de 732 
oliebronnen in Koeweit die Irake
se militairen tijdens de Golfoor
log in brand hebben gestoken, 
zijn er nu 636 (86 procent) ge
doofd. Het bluswerk is veel snel
ler gegaan dan aanvankelijk werd 
voorspeld. 

Dit zei de Koeweitse minister 
van planning Ahmed Al-Jassar 
gisteren op een conferentie in 
Koeweit-stad over het zwaar ge
troffen milieu in de Golfregio. 
Al-Jassar hoopt dat alle branden
de oliebronnen voor eind novem
ber zijn gedoofd. Tot voor kort 
ging de Koeweitse regering ervan 
uit dat het blussen pas in maart 
volgend jaar voltooid zou zijn. 

Volgens olieminister Hamoud 
Al-Rquba zal Koeweit tegen eind 

WASHINGTON/MOSKOU, 17 OKT. 
De Sovjet-Unie heeft in 1992 3,5 
miljard dollar aan landbouwhulp 
van de Verenigde Staten nodig. 
Een hoge handelsfunctionaris van 
de Sovjet-Unie, Joeri Tsjoema-
kov, heeft dit gisteren in Wash
ington gezegd. 

De graanoogst van de Russi
sche federatie zal volgens het sta
tistiekbureau van de republiek 
Rusland dit jaar 90 miljoen ton 
bedragen, 25 procent minder dan 
vorig jaar. Rusland produceert 
doorgaans de helft van al het 
graan van de Sovjet-Unie. De to
tale landbouwoogst van de Sovjet-
Unie wordt dit jaar geschat op 
170 miljoen ton, tegen 237 mil
joen ton vorig jaar. 

De voorspellingen versterken 
de ongerustheid in de Sovjet-
Unie, waar velen een winter met 
veel voedselschaarste verwachten. 
President Gorbatsjov had eerder 
tien miljard dollar voedselhulp 
aan het Westen gevraagd om poli
tieke onrust in zijn land te voor
komen. Zijn Amerikaanse collega 
Bush heeft al ruim een miljard 
dollar aan landbouw-kredietgaran-
ties verstrekt „om de bevolking 
van de Sovjet-Unie te helpen tij
dens de zware winter". 

De republiek Rusland, die pro
beert over te schakelen op een 
markteconomie, heeft 29.000 boe
ren. Verreweg de meesten zijn 
nog in staatsdienst: particuliere 
boeren hebben slechts een half 
procent van het landbouwland in 
bezit. Veel Russische boeren zijn 
terughoudend met de verkoop 
van hun producten aan de staat. 
Op de vrije markt brengen hun 
produkten veel meer op. Ook rui
len boeren de produkten tegen 
consumptiegoederen. 

De staat heeft tot nu toe 5,4 
miljoen ton aardappelen van de 
boeren afgenomen, 700.000 ton 
minder dan vorig jaar om deze 
tijd. Van groenten zoals kool en 
bieten is 1,8 miljoen ton minder 
aan de staat verkocht.Volgens het 
statistiekbureau is de produktie 
van vlees de eerste drie kwartalen 
van 1991 al met twaalf procent 
afgenomen, van melk met tien en 
van wol met vijftien procent. De 
export van de Sovjet-Unie was 
30,3 procent lager dan vorig jaar, 
de import 45,2 procent. 

„trekken nog steeds een sterke, 
beschermende omheining op 
waarachter Japanse firma's en in-
stitituten in hoge mate worden 
bevoordeeld". 

Muiford drong aan op daad
krachtig ingrijpen door de Japan
se regering. Hij voegde er aan toe 
dat het Amerikaanse Congres 
steeds ongeduldiger wordt over 
het langzame tempo waarin Japan 
zijn financiële dienstverlening li
beraliseert. 

De Amerikaanse kritiek valt sa
men met het begin van de straf
fen die de Japanse regering heeft 
uitgedeeld aan de vier grote Ja
panse effectenhuizen. Deze vier 
moeten hun activiteiten tijdelijk 
staken als straf voor het compen
seren voor beursverliezen van gro
te cliënten en voor de agressieve 
verkoop van aandelen. 
(UPI.AP) 

volgend jaar weer het produktie-
niveau van 1,5 miljoen vaten per 
dag van vóór de Golfcrisis kunnen 
halen. Nu bedraagt de produktie 
270.000 vaten per dag. Tegen 
eind december wordt een produk
tie van 800.000 vaten verwacht. 
Als dat lukt kan het emiraat zijn 
inkomsten uit export snel opvoe
ren en zal het vertrouwen van de 
internationale banken toenemen, 
verwachten de Koeweiti's. On
langs vroeg het emiraat de ban
ken om een lening van 5 miljard 
dollar voor herstel van de infra
structuur. Veel geld zal in Koe
weit, maar ook in de rest van de 
Golfregio, besteed moeten wor
den voor herstel van het milieu, 
zo bleek op de conferentie. (AP/ 
Reuter) 

Brits commercieel tv-bestel 
door veiling opgeblazen 

" 4.1 
• % \ 

Hild Ogden in 'Coronation Street'. Dit programma van Granada Televi-
sion blijft. (Foto Granada) 

EG verlost ABP van bemoeienis Nederlandse staat 
Ingezonden mededeling 

HOEVEEL NOTEN 
VLIEGEN ER 

VANDAAG DE WINKEL UIT? 
Klijnoot: noot boven noot. Net wat verser, 
net wat lekkerder gebrand, geroosterd, gemengd 

en direkt uit 't land van 
herkomst. Tientallen 

soorten, van hot 
peanuts tot 
cashew, van 

pecan mix tot 
mexicana, van 

studenten
haver tot 

samoerai mix. 
Proef't verschil. 

VS willen herstructurering 
financiële markten Japan 

Brandende oliebronnen in 
Koeweit worden snel geblust 



AMSTERDAM 

ACTIEVE AANDELEN 

13.15 u slotkrs omzet opgskrs hste Igste 13.15 u 
vor bdg vor bdg vor bdg heden koers koers heden 

abn amro 39,20 39,30 520540 39,20 39,30 39,10 39,30 
abn amro all in 79,60 79,60 34629 79,60 79,60 79,60 79,60 
aegon 111,70 111,80 100162 111,80 112,40 111,80 112,40 
ahold 82,60 82,30 145882 82,70 82,90 82,50 82,80 
akzo 119,10 119,30 152830 119,50 119,80 119,30 119,60 
alrenta 190,00 189,70 23405 190,30 190,30 190,30 190,30 
amev 47,20 47,90 101981 48,30 48,30 48,00 48,00 
bols 42,00 41,90 95195 41,80 42,00 41,50 41,50 
brs wehry 60,30 60,70 7936 60,70 60,70 60,30 60,50 
bührm-tet 43,50 43,40 91843 43,50 44,00 43,50 44,00 
dat 20,30 20,30 420350 20,30 20,40 20,20 20,30 
dordt pet 146,20 146,00 67891 146,00 146,30 146,00 146,30 
dsm 102,00 102,10 119753 102,20 102,40 102,10 102,40 
elsevier 89,60 90,40 102028 90,30 92,30 90,30 92.20 
fokker 30,60 30,20 456536 30,20 30,40 29,50 29,60 
gist-broc 33,00 33,00 51068 32,80 33,20 32,80 33,00 
hes techn 2,40d 2,30d 246195 2,30 2,30 2,30 2,30 
heineken 153,40 153,50 44164 153,50 154,20 153,50 153,80 
hoogovns 53,00 53,00 77300 53,20 53,50 53,20 53,30 
hunt doug 73,60 73,80 18244 73,60 73,90 73,60 73,90 
Int-müller 68.30 68,30 450 67,50 67,50 67,50 67,50 
ing 47,90 47,80 443229 47,80 48,10 47,80 48,10 
kim 36,30 36,10 890815 36,40 36,90 36,40 36,80 
knp 44,80 44,80 51012 44,90 45,20 44,80 45,00 
kon olie 157,30 157,40 569463 157,70 157,90 157,40 157,60 
nedlloyd 56,40 56,20 45904 56,50 56,50 56,00 56,20 
océ-vd gr 59,00 58,80 29187 59,00 59,00 59,00 59,00 
pakhoed 43,90 43,90 22095 43,80 44,50 43,80 44,50 
philips 34,50 34,80 795549 34,40 34,40 34,10 34,30 
polygram 41,40 42,00 97094 42,00 42,20 41,70 42,20 
robeco 101,40 101,30 125128 101,70 101,70 101,70 101,70 
rodamco 56,40 56,30 180092 56,00 56,30 56,00 56,20 
rolinco 100,80 100,70 52704 101,40 101,40 101,40 101,40 
rorento 69,80 69,80 254327 69,70 69,70 69,70 69,70 
stork 42.40 42,30 63806 42,30 42,40 42,30 42,30 
unilever c 161,30 161,10 215534 160,90 161,40 160,80 161,40 
vnu 76,50 76,80 19960 76,90 77,50 76,90 77,50 
volmac 22,30 22,40 7017 22,40 22,50 22,40 22,50 
voc 40,50 40,30 31936 40,30 40,60 40.30 40,30 
wessanen 82,60 82,80 49130 82,70 83,20 82,70 83,20 
wolt kluw 57,00 57,10 56481 57,10 57,80 57,10 57,60 

verklaring der tekent: a = laten; b = bieden; c = ex-claim; d 
daan en bieden; f = gedaan en laten; g = bieden ex-div.; h = laten ex-div. 
gedaan en bieden ex-div. 

ex-dlv; e = ge-

AANDELEN 

naam slotkrs 13.15 u 
vor bdg heden 

aalberts 50,60 50.50 
aabnk pr 5,80 5.81 
act 32.70 32,70 
ahrend 131.00 131,00 
aot 9,10 9,10 
amst rub 3.55 3.55 
antill v 430,00 — 

atag 116,50 116.40 
athlon c 42,80 42.80 
air 94,50 94,50 
bam 84,70 84,70 
batenbg 118,00 118,00 
beers 112,60 112,60 
begemn 147,00 147,40 
belindo 353,00 353,00 
berkel pt 1,38 1,38 
blyd-will 32,50 34,00 
boer druk 208,00 209,00 
boer wink 80,50 80,50 
boskalis 22.90 22,70 
id cumpr 24.70 24,70 
braai 30,30 30.40 
breevast 9.60 9,50 
burg hb 2900.00 2900,00 
calvè c 1018,00 1015,00 
id pr 800.00 790,00 
cindu int 150.00 149,00 
claimindo 346,50 346,50 
content 22,00 22.00 
cln bank 29.60 29.60 
csm c 82.00 82,00 
cvg 140,50 140,80 
delft instr 21.60 21,30 
desseaux 38,50 38,50 
vdorp 39.70 39,70 
econoslo 25,50 25,80 
emba 200,00e 220,00 
eriks 77.50 77.40 
flexovit 68,00 67,50 
gamma 95,70 96,00 
getronics 28,60 28,90 
geveke 40.30 40,20 
vdgies-dn 119.50 119,50 
goudsmit 40.00 41,00 
grasso 76,00 75,00 
grolsch 179,20 179,40 
gti 181.00 180,00 
hagem 128,50 130,00 
hal tr b 14,40 14,40 
id units 14,50 14.60 
hein hold 141,00 141,30 
hoekloos 225.20 225.20 

hss 
hol kloos 
hbg 
vdhoop 
ht doug pr 
ihc cal 
infotheek 
kas-ass 
kempen 
kondor 
kbb 
koppelprt 
krasn'sky 
landré&gl 
fr maas 
macinth 
maxw ptr 
medphrm 
mend gs 
moeara 
moolen 
muld bk 
multihse 
mijnb w 
naeff 
nagron 
nib 
nbm-ast 
nedap 
nkf 
norit 
npm 
nutr gb 
id vb 
nijverdal 
omnium 
orco 
otra 
palthe 
pirelli 
polynorm 
porc fles 
randstad 
ravast 
reesink 
samas 
sarakrk $ 
schuitem 
schuttersv 
smit 
sphinx 
staal bkrs 
stad r'dam 
telegraaf 
textgr tw 

0.59 
440,00b 
198.00 

7.60 
2.50 

57.80 
6.80 

33.70 
10.50 
33,70 
73.20 

400.00 
201.00a 

47.00 
77.40 
41.50 

122.80 
24.00 

4035.00 
1265.00 

37.70 
55.00 

5,10 
376.30 
475.00 

54.00 
560.00 

10.20 
377.50 
234.50 

25.70 
48.50 

146.00 
150.80 
92.80 

9.50 
71.00 

320.00 
61.00 
24.30 

119.00 
156.00 
43.70 
32.20 
64.50 
40.50 
15.00 

1585.00 
51,40 
53.00 
49.10 
17,00 
38,30 
82.70 
89,00 

0.59 
445,00b 
198,50 

7.50 

58,00 
7.20 

33.80 
10.50 
34,00 
73.30 

410.00 
199.00a 
47.00 
77.40 
41.70 

122.80 
23,80 

4035.00 
1272.00 

37.50 

5.20 
376.00 

53.50 
560.00 

10.30 
377,50 
227,00a 
25,60 
48,70 

146,00 
151,00 
93,00 
9,90 

71,00 
320,50 
61,00 
24,50 

119,00 
156,00 
44,00 
32,20 
64,50 
40,50 
14,90 

1585,00 
51,40 
52,00a 
49,00 
17,00 
38,40 
82.70 
89.00a 

tulip cpt 22,40 22,40 
tw kabel 112,10 112,50 
ubbink 76,20 76.50 
un 7cpr c 87.00 87.00 
id 6cpr 74.20 74,20 
id 4cpr 48,50 48,50 
union 69,40 69.30 
un dutch 4.60 4,50 
ver glas 430,001 430,00 
ver tr hyp 600,00 — 

verto 36,00 36,50 
vnu pr 15,50 15,50 
volker st 62,80 62.80 
vredestein 14.00 13,80 
vrg 48,50 48.50 
weg tijl 243,00 242.00 
west suik 80,00 — 

wit kl pr 226.00 228,00 
wyers 35,00 34,50 

CONV OBLIGATIES 
61/4 act 88,30 88,00 
8 V4 air 104,00 104.00 
6 V4 bohr 215.00b — 

5 enr-n 80,00 81,00 
43/4 fokk 79.00 78,80 
5 V4 grols 107.10 107.20 
61/4 hagm 114,30 114,30 
43/4 id 113,00 •112,70 
7 hes 21.90 20,50 
8 hss 97,80 — 

6 hoogov 101,00 101,00 
5 vdhoop 84,60 84,60 
53/4 indmij 73,50 73,50 
7 knp 350,00 350,00 
6 medph 70,50 70,50 
61/4 nkf 133.00a 128,00a 
43/4 nutr 161,50 161,00 
61/5 nijv 145,00 146,00 
61/t océ 121,00 120,50 
61/5 rolinc 81,50 — 

5 i/S sam *93,80 94,50 
5 V4 sphx 109,50 109,70 
71/4 tip fin 79,00 — 

6 udg 63,00 63,00 
61/5 verto 86.50 86,50 
81/5 volker 98,00 98,00 
41/5 vrg 131,00 — 

71/5 w inv 77.00 77,60 
21/5 wil kl 170,00 176,00b 

CONV EUROBONDS 

7 aegon 103,80 103,80 
6 icn ph 83,00 83,30 
61/5 wit kl 107,50 107,70 

STAATSOBLIGATIES 
123/4 -96 109.40 109,40 
101/4 -97 103.50 103,50 
10 85-92 100.75 100,75 
91/2 80-95 100,75 100,75 
91/2 86-93 100,28 100,28 
91/4 90-00 103,35 103,35 
9 90 I 101,61 101,61 
991.1 101,80 101.80 
83/4 90.1 100,14 100,14 
8 VS 89-99 98,60 98,60 
8V4 84-94 98,65 98,65 
81/4 90-00 97,27 97,27 
73/4 90-00 94,45 94,45 
71/2 89.1 93,18 93,18 
71/4 89-99 91,75 91,75 
7 87-93 96,28 96,28 
7 89.1 90.66 90,66 
63/4 88-98 90,13 90,10 
61/2 86-96 91,65 91,65 
6 V4 86-96 90,25 90,25 
6V4 88-94 94,33 94,33 
6 88-94 93,07 93,09 

EUROBONDS 
6V4 akzo 91,55 
61/5 eib 88,45 
6 nib 94,50 
6 philips 93,90 

91,55 
88.50 
94,50 
93,90 

BELEGGINGSFONDSEN 
aab aan
delen 77,10 77,20 
aab ameri-
ca fund 70,50 72,50 
aab eur 72,40 72,00 
aab f east 60,80 60,40 
aab liq 158,70 158,80 
aab neth 78,30 78,50 
aab oblgr 169,50 169,50 
aeg aand 33,40 33,80 
id spplus 5,00 5,00 
abn-beleg 58,70 58.90 
albefo 50,80 50,80 
aldollar $ 25.70 25,60 
alg fnds 225,00 225,00 
alliance 10,50 10,50 

amba 
amro nth 
am 
amvabel 
asia pac$ 
as select 
id tigers 
aus-hung$ 
beo aus 
bever 3> 
can inv 
cap int $ 
colonial 
cln obldv 
id oblw 
d llyd inv 
dp am $ 
id energ$ 
emf rente 
ems grwth 
egf inv 
ems incm 
ehbt tr 
id 1e 
id 2e 
env grwth 
eoe index 
esmeralda 
eur grwth 
eur assets 
id spain $ 
far east sel 
fidelity tr 
fst mexic$ 
fondk dm 
fondis dm 
fondra dm 
gim conv 
goya 
groeigar » 
holl eur 
holland 
id obl 
id pac 
indones$ 
innovest 
interbds 
ids mutual 
intef 500 
idwts ' 
investa 
jade 
japan 
id alph y 
id sect y 

46,70 47.10 korea pc$ 8.00 — 

lev cap $ 430,00 432,00 
70,00 70.50 mal cap $ 5,00 — 

78,20 78,70 mees obl 114,10 114,20 
29,90 29.90 mkint ven 8,00 — 

51,00 51,50 mondibel 75.00 75,10 
57,50 57,60 nat res 1310.00 1320,00 
5,40 — nedufo a 109.00b 112,50 

54,00 54,00 id b 105,00 105.00 
3,60 3,50 nw asia $ 6,00 — 

7,00 — nmb dtch 41,80 41,80 
95,00 — id global 47,10 47.20 
23,40 23,40 id obl 34,80 34.80 

107,20 107,20 id rtgr 114,30 114,30 
108,70 108,70 id vg 37,80 37,80 

41,70 41,80 nomur wt* 1,75 1.70 
33,50 33,50 oamf 12,90 12,90 
40,00 40.00 obam 245.40 246,50 
64,70 64.60 pac dim 83.40 83.60 

102,40 102,40 id prop 32,70 32,70 
157,00 157,00 piers rtgr 110,20 110,20 
103,00 103,00 postb big 55,40 55,40 
10,00 10,00 id vermgr 52.60 52,70 
10,00 10,00 prosp $ 3,90 — 

185,50 185,50 rentalent 143,10 143,10 
52,70 52,30 rentotaal 34.60 34,60 

292,00 292,00 rg america 102.00 102,50 
36,40 36.40 rg divirent 51,20 51,20 
58,00 58.00 rg europe 97,80 97,80 
6,80 6,80 rg florente 111.30 111,30 
7,00 — rg pacific 101.50 101,80 

59,50 59,50 rg blauw 50,00 50,00 
60,00 — rg geel 48,00 48.00 
21,50 — rg groen 53,20 53,20 
60,00 — rodin pr $ 90,00 90,00 
62.00a — rolinco pr 73.00 — 

94.00a — sci/tech$ 14,00 14,00 
52,40 52,30 technolgy 19,20 19,20 
45,20 45,40 tokyo sb$ 172,00 172,00 

1,55 1,55 id Hlg $ 235,00 236,00 
47,70 47,70 trans eur 78,60 79,80 
71,00 71,30 trpac yen 366.00 368,00 

125,50 125,70 uni-invest 22,00 22,00 
113,60 114,00 unico 81.80 81,80 

6,40 5,00 unifds dm 31,00 31,00 
82,80 82,00 univers sfr 106,50 — 

531,00 531,00 vance snd 12,70 12,70 
17,00 — vwn 64,30 64,50 
35,70 35,70 vast ned 112,00 112,00 

166,60 167,00 vent ned 10,00 10,00 
71,90 71,90 vib 61.40 61,40 

160,20 — vsb mix 51,60 51,70 
19.9Q 19,90 id rente 106,50 106,60 

Ö200.00 — wbo int 69,90 69,90 
7000,00 — wereldh 135,40 135,50 

west inv 22,50d 22,50 
yen value 90,90 91,00 
zom flor$ 46.80 46,80 

BUITENLAND (orig aand in dlrs) 
a fisher £ 
am brnds 
am expr 
att 
atl richf 
bat ind £ 
bce can$ 
beli sth 
boeing 
centocor 
Chrysler 
citicorp 
colgate 
daiwa yen 
dow ch 
du pont 
east kod 
exxon 
fluor 
ford 
foster 
gen el 
gen mot 
gillette 
grace 
honeywell 
ibm 
int paper 
itt 
klnw b£ 
lockheed 
mmm 
mtsb el y 
nee yen 
news aus$ 
n hyd nkr 
nynex 
occi pet 
p & o £ 
pepsico 
ph morris 
phil pet 
quak oats 
st-gob ffr 
sara lee 
schlumbg 
sears 
sekisui y 

0,88 0,92 
42,80 43,20 
21,60 21,50 
38,50 39.40 

121,70 121,70 
6,40 6,40 

45,50 45,20 
47,60 47.20 
49,00 49,80 
52,20 53,20 
11,50 11.50 
13,10 12,20 
43,50 44.00 

1120,00 — 

52,50 52,50 
43,20 — 

44,20 45,20 
60.00 60,00 
42,50 43.00 
29.50 29,50 

1,50 — 

70,50 71,20 
37,70 37,50 
41.00 41,00 
28,50 — 

56.00 55.00 
102.00 101.20 
68.10 — 

56,80 57,60 
5270,00 — 

39,50 39,00 
92.20 92.20 

630,00 — 

1260.00 — 

11.40 — 

180.00 — 

76.50 75,70 
23,20 23,70 

4,00a — 

29,50 29,00 
72,50 73,00 
27.10. 27,30 
57,20 57,20 

456.00 460,00 
43,80 43,80 
68,60 69,20 
37.60 39,00 

1080.00 — 

5800,00 — 

suzuki y 600,00 
tandy 29,80 29,50 
texaco 65,30 65,00 
tex instr 31,80 32,10 
tip eur £ 0,70 0,70 
toshiba y 664,00 — 

undrk dkr 228,00 221,00 
unisys 4.30 4.30 
USX 31,70 32,60 
westingh 18,30 — 

woolworth 29,50 29,60 
xerox 61,40 61,30 
yok el yen 1100,00 — 

BUITENLAND (certificaten) 

att 
atl richf 
basf dm 
bayer dm 
boeing 
can pac 
colgate 
cmzb dm 
deutb dm 
dow ch 
dresb dm 
dupont 
east kod 
exxon 
gen el 
gen mot 
gte 
gillette 
hoech dm 
ibm 
iff 
itt 
merek 
pepsico 

ph morris 
phil pl 
pr&gble 
quak oats 
sears 
shell can 
siem dm 
tandy 
tex instr 
un pac 
veba dm 
vw dm 

580.00 580,00 
71,50 72,30 

229,00 230,00 
250,00 — 

285,00 285,00 
92,00 93,00 
27.50 — 

80,50 81,00 
243.00 243,00 
643.00 640.00 
96,50 97,00 

342.00 — 

79,00 — 

82,00 — 

115.00 110.00 
129.00 130,00 
70,00 69,00 
57.50 — 

77.50 79,20 
233.00 — 

190.00 187,00 
161.50 — 

100,50 — 

246.00 246,00 
156.00 154.50 

1400.00 

139,00 
50.00 50,00 

160,50 — 

110,00 — 

68.50 71,00 
67,50 67.50 

635.00 — 

54,50 53,80 
56.50 58.50 

184.00 184,00 
347,00 348,00 
342,00 — 

westingh 32,00 31.00 
woolworth 54.50 55,50 

WARRANTS 
asahi gl 114,00 114.00 
cdl hot 0,15a 
hss 370.00 
ind cap 0,50 — 

ing 1,36 1.36 
intec 600,00 600,00 
kim 85 13,70 '3.10 
id hausse 160,00 , „ 
id baisse 15,00 
knp 5,-35 5,45 
mal cap f 0.20b 
mitsb mt 31.00 33,00 
id petr 121,00 121.00 
nd wt bnk 4.50a 4,50a 
nw asia f 1,50a ___ 
sbc fin 0,15 
staal b 0,13 0,13 
stad rott 5,20 5,20 
stork 332,50 332.50 
suzuki 270,00 240,00 
vnu 14.30 14.00 
voc b 16,00 
wuh bais 23,00 23.00 
id haus 93,50 93.50 
id kbb 0,05e 0.05b 
id nkf 103,80 95.00a 

NIET-OFFICIEEL 
GENOTEERD 
air holland 
bobel 
61/5 bobel 
bredero c 

83/4 bred 
71/5 bred 
11 bred 
chamotte 
61/4 cham 
kiene 
Itv 
man share 
melia 
71/4 ne-
derh 

1,50 
1,30 

23,50 
14,00 

87, 
90, 
28, 

0, 
19, 

750. 
0. 
4. 
1, 

68. 

5 nederh 23, 
tilb hyp 3. 
81/4 viham 6, 

10 
00 
00 
75 
80 
00 
90 
50f 
50 

00 

00 
10 

,00b 

1.70 
1,30 

0.70 
19.00 

750.00 
0.90 
4.40 
1,50 

68,00 
23.00 
3.10 

GELDMARKTRENTEN 
bron: WALLICH & MATTHES 
(tarieven voor ƒ 1 miljoen of meer) 

interbancair 
16/10 12 u heden 

Daggeld 9.12- 9.18 8.95 -9.05 
1 mnd 9.15- 9.22 9.15 -9.22 
2 mnd 9.19- 9.26 9.19 -9.26 
3 mnd 9.24- 9.31 9.24 -9.31 
6 mnd 9.38- 9.35 9.28 -9.35 

12 mnd 9.30- 9.37 9.30 -9.37 
industrie lagere overh 

16/10 12 u 16/10 12 u 
1 mnd 9.28 9.26 9.18 9.16 
2 mnd 9.31 9.31 9.21 9.21 
3 mnd 9.36 9.35 9.26 9.25 
6 mnd 9.40 9.40 9.30 9.30 

12 mnd 9.42 9.43 9.32 9.32 

CD's 12 u heden 16/10 
(certificates of deposit: bancaire schuldbewij
zen) 

1 mnd 9.13-9.20 9.13-9.20 
2 mnd 9.17-9.24 9.17-9.24 
3 mnd 9.21 -9.28 9.21 -9.28 
6 mnd 9.25 - 9.32 9.25 - 9.32 

12 mnd 9.28 - 9.35 9.28 - 9.35 

FRA's 
(future rate agreements: interbancalre rente
termijncontracten) 

3- 6 mnd 9.16-9.22 9.16-9.22 
9.16-9.22 9.16-9.22 
8.97-9.03 8.97-9.03 
8.98-9.08 9.00-9.10 
8.82 - 8.92 8.85 - 8.95 

AIBOR 
(Amsterdam interbank offered rates: Interban-
caire laatprijzen) 

1 mnd 9.23 9.22 
2 mnd 9.27 9.27 
3 mnd 9.33 9.32 
6 mnd 9.37 9.36 

12 mnd 9.39 9.39 

3- 9 mnd 
6-12 mnd 
6-18 mnd 

12-24 mnd 

TERMMNMARKTEN 
bron: LIMAKO FUTURES 

DRIJFHOUT & ZNS 

AMSTERDAM slkrs 
v bdg 

1200u 
heden 

aardappelen 
40-50 mm apr. 0.00 0.00 

50 mm apr. 31.50 31.80 
(// 10kg) 

apr. 

slachtvark dec. 26.65 0.00 
(// 10kg) mei 26.50 26.50 
goud onbew ink 21660 21770 
(//kg) verk 22260 22370 
id bew verk 23860 23970 
zilver onbew ink 215 215 
(//kg) verk 285 285 
id bew verk 330 330 
fta (x/200) eoe-index 276.18 
531 contr okt. 275.60 276.20 
278 contr nov. 276.55 277.00 
ft 5 (x/200) index 540.20 
90 contr okt. 539.50 540.00 
46 contr nov. 539.20 540.00 
ft o (per /250m) 
20 contr dec. 89.59 89.62 
— contr mrt. 89.78 89.95a 
— contr jun. 90.05 90.25a 

LONDEN 
cacao dec. 759.00 768.00 
(£/ton) mrt. 796.00 806.00 
koffie nov. 524.00 532.00 
(£/ton) jan 549.00 556.00 
suiker mrt. 194.00 192.60 
($/ton) mei 192.60 189.60 
witauiker dec. 284.50 283.00 
($/ton) mrt. 280.80 280.00 
aluminium 3 mnd 1238.00 1230.00 
($/ton) 
koper 3 mnd 2300.00 2307.00 
($/ton) 
lood 3 mnd 316.00 316.00 
(£/ton) 
zink 3 mnd 6553.50 0.00 
($/ton) 

gasolie nov. 220.00 221.25 
($/ton) dec. 220.50 221.50 
ruwe olie nov. 22.69 2 22.69 
($/barrel) dec. 22.17 22.32 
ft-100 indx dec. 262.30 263.70 

mrt. 265.70 267.20 
dm obl dec. 86.25 86.28 

SINGAPORE sl.krs sl.krs 
v bdg 

rubber spot 143.50 N 
(S$cts/kg) nov. 144.50 N 144.00 N 

dec. 142.50 N 142.50 N 

NEW YORK 
katoen 
($cts/lb) 
sin appelsap 
(Scts/lb) 
benzine 
($cts/gallon) 
huisbr olie 
($cts/gallon) 
ruwe olie 
($/barrel) 

CHICAGO 

dec. 63.65 63.95 
mrt. 65.59 65.85 
nov. 162.00 1 160.75 
jan. 141.60 149.60 
nov. 63.33 63.26 

nov. 69.17 68.44 
dec. 70.26 69.62 
nov. 23.86 23.67 
dec. 23.56 23.43 

haver dec. 131.75 134.00 
($cts/bushel) mrt. 140.50 142.75 
hout nov. 191.80 190.50 
($/bd ft) dec. 192.80 192.80 
levend vee okt. 76.02 7 76.85 
($cts/lb) dec. 76.72 76.72 
maia dec. 246.25 246.00 
($cts/bushel) mrt. 255.75 255.50 
sojabonen nov. 548.00 552.00 
($cts/bushel) jan. 559.00 563.25 
sojameel dec. 177.20 180.00 
($/ton) mrt. 175.40 177.80 
sojaolie dec. 19.76 19.55 
($cts/lb) mrt. 20.25 20.07 
tarwe dec. 346.25 349.50 
($cts/bushel) mrt. 348.25 351.75 
varkensb feb. 43.80 44.57 
($cts/lb) mrt. 43.45 44.20 

t-bonds 

d-marken 

dec. 99 /32 99 29/32 
mrt. 99 6/32 99 3/32 
dec. 95.06 95.07 
mrt. 95.16 95.16 
sept. 58.03 58.19 
dec. 57.48 57.64 

a - laten: b - bieden; m - middenkoers 

WISSELKOERSEN 
bron: RABOBANK 

11 uur bankpapier 
heden bdkrs Itkrs 

am dlr 1.9180 1.86 1.98 
eng pnd 3.2800 3.15 3.40 
dtse mrk 112.6900 110.25 114.25 
fr fre 33.0700 31.70 34.45 
big frk 5.4755 5.32 5.62 
zw fre 128.9400 126.50 131.00 
jp yen 147.9100 144.00 149.00 
it lire 15.0750 14.15 15.90 
zw kr 30.9400 29.45 31.95 
dnse kr 29.2300 27.75 30.25 
nrse kr 28.7800 27.30 29.80 
can dlr 1.6965 1.63 1.75 
oost sch 16.0150 15.65 16.35 
port esc 1.3085 1.15 1.40 
sp pes 1.7895 1.69 1.89 
ecu 2.3075 — 
finse mrk 46.2000 44.75 47.25 
joeg din — — 5.00 
gr drchm 1.0135 0.87 1.12 
ierse pnt 3.0125 2.86 3.11 
austr dlr 1.5320 1.48 1.60 
nwz dlr 1.0870 1.01 1.17 
turk pnd 0.0395 0.03 0.05 
alg din 8.8760 4.50 6.25 
cyp pnd 4.0940 3.90 4.30 
malt pnd 5.8220 5.70 6.10 
mar dirh 21.8200 18.50 21.00 
tun din 2.0375 1.60 2.30 
poolse zloty 0.0170 0.00 0.02 
sing dlr 1.1325 1.07 1.19 
hong k dlr 24.7200 21.45 26.75 

Ingezonden mededeling 

Postbank Beursorderlijn. 

Rechtstreeks orders plaatsen op de Amsterdamse Effecten
beurs. Op alle werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 12.00 
uur. Tegen een zeer gunstig tarief: f30,- per transactie per 
fonds, plus 0,7 % van het orderbedrag. POSTBANKÜL) 

(020) 5 91 81 71 

UW AANBOD OP DE JUISTE PLAATS 

IN NRC HANDELSBLAD 

Voor meer inlichtingen en tarieven kunt u 
bellen met de Accountgroep Onroerend Goed, 

telefoon: 010-406.6291/6293. 

PARALLELMARKT 

slotkrs 12.00 u 
vor bdg heden 

andere bf 105.20 105,20 
alanheri 30.50 30,50 
avesco p 30,50 30,50 
bergh p 49,00 48,70 
vbesouw 63.30 62,90 
biogrond 10.80 10,80 

'can ov 1230 1230 
id cpr c$ 24.50 24,50 
columbia 124,60 127,00 
delta $ 67,00 66,70 
id ecu 59,30 
id mix 59,40 59Ï40 
id rente 55,80 55,80 
id vast 54.70 54,70 
drie elee 14.70 14,70 
dico 90.50 90,50 
docdata 5.96 5,90 
dtch take 46,60 
ehco-klm 41,80 41.50 
eq&lw a 65,70 65,80 
id actief 71,20 71,20 
id portf 74,90 75,00 
id / rente 104,30 104,30 
edcc 13,40 13,40 
fr record 30,10 30,00 
geld pap 72,50 72,50 
german c 51,00 
gouda w 83,00 82.80 
gr w rs £ 0,43 
groenend 47,00 47,00 
grontmij 205,00 205,00 
groothgb 131,50 131,50 
hca 49.20 49,50 
helvoet 41,80 41,80 
hes 41,50 41,70 
highlight 17,00 .... 
homburg 1,25 1,45 
intib pes 2720 — 

inter/vw 3,60 3,60 
ipna3 $ 610,00 
k+htz 44,50 45.50 
lei 7,20 7,00 
man sh 4,50 4,30 
vmelle 500,00 497,00 
nedcon 38,00 38,00 

ned elev 5000 5000 
nedschr 90,30 90,70 
nevas 59,10 59,10 
id cumpr 52,20 52,20 
neways 7,20 7,30 
n e hot dm 20.50 20,50 
newtron 3,60 3,60 
ordina 19.10 19,10 
pan pac $ 8,90 8,90 
p&c 73,80 73,80 
phoenix 990 — 

pie med 5,80 5,90 
publ st $ 8,40 8,40 
rood testh 5,50 5,50 
simac 13,70 13,70 
sligro 46,60 46,60 
vhs 3,70 3,70 
vigilanter 159,00 
vilenzo 38,00 38,00 
weina 235,50 236,00 
weweler 36,60 36,60 
wolff 90,50 90.50 
imn cv 84,50 84,50 
pie med cv 88,20 88,20 

incourant: 
art biol 1,90 
b&kng 65,50 J-
brill 89.00 
de bussy 185,00 — — 
gorter&tc 58,50 
hexalon 28,00 — 
iduna 49,20 
imeko 2,20 
kenmerl 35,00 —— 
kunst 275,00 —.. 
maastzkw 565,00 —1_ 
meulemstr 55,00 
mogen 6,25 
muit btg 10,50 
naampl 392,00 
nn druk 36,50 — 
orthoctr 7,10 ... 
prins 56,00 — 
sprey 220,00 
teso 460,00 —1~ 
toonder 22,00 .... 
vezeno 535,00 — ~  
viba 2300 — 

a - laten; b - bieden 

CBS-INDICES 

16/10 heden 
12.15 u 12.15 u 

algemeen 
internation 
lokaal 
fin.instell 
niet-financ 
industrie 
transp/opsl 

90,40 
86,00 
90,80 
86,70 
91,70 

101,10 
97,40 

90,60 
86,00 
91,10 ' 
86,90 
92.00 

101,40 
98,40 

OBLIGATIERENDEMENTEN 

staatsleningen 
-looptijd 3-5 jr 
-looptijd 5-8 jr 
-5 langstl 
bankleningen 
supra-nat 
pandbrieven 
kapitaal-oblig 

8.78 
8,89 
8.73 
8,67 
8,88 
8,84 
9.03 
9,10 

8.78 
8.89 * 
8.73 ' 
8,67 
8,91 
8.85 i 
9.01 • 
9.11 

HERBELEGGING 

algemeen 280,60 281,20 
id excl.kon.olie 244,40 244,70 • 
internationals 307,70 308.30 
lokale ondern 251,40 252.00. 
id financieel 190,90 191,90 
id niet-financ. 308,50 308,80 

KOERS vor ind 16/10' 
algemeen 197,30 197,80' 
id excl.kon.olie 182,10 182.30 
internationals 207,90 208,30' 
lokale ondern 187,40 —* 
id financieel 129.60 130.30 
id niet-financ. 243,10 243,40 

contract 
13-00 gur _aa_ 
abn-amro 39,30 

calls 
laatst gm«t ulfflcntr _slaL_ 

put» 

39,30 209 71.910 
laat laatst omzet ultttcntr 

125 28.926 

okt 91 37,50 1,70 1,70 1,80 1,80 
40,00 0,10 — 0,10 0,10 
42,50 0,10 — 0,10 — 

jan 92 37,50 2,40 2,30 2,80 2,30 
40,00 1,00 0,80 1,20 0,90 
42,50 0,50 0,10 0,50 — 

apr 92 37,50 3,70 2,70 3,70 — 
40,00 1,80 1,30 1,60 1,50 
42,50 0,60 0,50 0,80 0,70 

25 
45 

2 
22 

2 
20 

1.829 
7.631 

84 
5.192 

14.706 
659 
67 

1.727 
3.739 

0,10 
0,70 
3,50 
0,50 
1,10 
3,60 
0,80 
1,20 
3,60 

0,50 
3,00 
0,10 
1,00 
3,00 
0,30 
1,00 
3,00 

0,10 — 
1,00 0,80 
3,50 — 
0,50 0,30 
1,10 — 
3,50 — 
0,80 — 
1,40 — 
3,50 — 

2.781 
643 

4 
3.265 
4.292 

22 
102 
660 
30 

111,80 112,50 358 13.709 140 5.224 

okt 91 

jan 92 

apr 92 

105,00 7,30 7,00 8,00 — — 12 0,10 — 0,10 
110,00 1,70 2,20 2,90 2,40 27 295 0,10 — 0,30 
115,00 0,20 — 0,10 —. — 1.179 3,50 2,00 3,00 
105,00 9,30 9,50 10,50 9,50 5 116 1,00 0,50 0,80 
110,00 6,00 5,80 6,80 — — 1.610 1,60 1,60 2,00 
115,00 2,90 3,00 3,20 3,10 243 850 4,70 3,40 3,90 
105,00 11,70 11,50 12,50 — — 25 1,40 1,00 1,50 
110,00 8,50 7,80 8,80 — — 24 2,50 2,00 2,60 
115,00 5,00 5,20 6,00 5,50 4 112 5,30 3,80 4,80 

96 
316 
32 
82 

1.601 
627 

1.283 
133 

ahold 

okt 91 

jan 92 

apr 92 

82,30 82,80 84 8.376 56 4.410 

80,00 2,70 2,50 2,90 2,90 45 624 0,10 — 0,10 
85,00 0,10 — 0,20 0,10 3 1.974 2,50 1,70 2,70 
90,00 0,10 — 0,10 — — 909 8,00 6,50 /,50 
80.00 4,70 4.50 5,00 — — 278 1,30 1,10 1,40 
85,00 1,90 2,00 2,10 2,10 . 12 2.202 3,50 3,00 3,70 
90,00 0,80 0,50 0,90 — — 535 8,00 6,50 7,50 
80,00 6,80 6,30 7,30 6,40 2 151 2,00 1,10 2,00 
85,00 3,20 3,10 4,00 3,50 22 910 4,50 3,30 4,30 
90,00 1,50 1.10 1,50 — — 89 8,00 7,00 8,00 

1,30 50 

1.375 
85 
3 

1.221 
245 

9 
252 

17 

akzo 

okt 91 

jan 92 

apr 92 

119,30 119,60 762 46.448 293 25.317 

115,00 4.30 4,60 4,70 4,90 74 2.548 0,10 — 0,10 — — 

120,00 0,40 0,40 0,50 0,50 271 3.433 1,00 0,40 0,70 0,50 40 
125,00 0,10 — 0,10 — — 3.324 6,30 4,70 5,40 — — 

115,00 6,00 6,00 7,00 6,50 45 731 2,30 2,00 2,50 2,20 137 
120,00 3,20 3,30 3,40 3,20 78 2.247 4,40 4,00 4,70 4.20 10 
125,00 1,40 1,50 1.70 1,60 54 2.045 8,20 6,70 7,50 — — 

115,00 9,10 8,50 9,50 9,10 8 272 3,50 2,90 3,70 2,90 6 
120,00 5,50 5,30 5,70 5,50 46 524 5,20 4,00 5,00 — — 

125,00 3,40 2,70 3,40 — — 593 8,30 7,00 8,00 — — 

4.174 
1.652 

136 
2.412 
1621 

194 
332 
330 
198 

amev 47,90 48,00 120 8.388 — 1.984 

okt 91 45,00 3,00 2,50 3,50 63 0,30 0.10 — 51 
47,50 0,40 0,40 0,60 0,50 46 230 0,70 — 0,40 — — 67 
50,00 0,10 — 0,10 — — 1.344 3,00 1,70 2,70 — — 5 

jan 92 45,00 4,30 3,70 4,70 4,40 10 55 0,80 0,20 0,70 — — 90 
47,50 2,20 2,00 2,70 2,50 26 228 2,00 1,00 1,50 — — 1.048 
50,00 1,20 1,20 1,40 — — 495 3,30 2,00 2,50 — — 129 

apr 92 45,00 4,90 4,80 5,50 — — 17 1,00 0,60 1,10 — — 69 
47,50 3,30 3,50 4,00 — — 66 1,50 1,10 1,80 — — 114 
50,00 2,10 2,20 2,40 2,10 28 1.170 2,90 2,20 2,70 — — 327 

bührm-tet 43,40 44,00 1.578 10.126 47 4.517 

okt 91 40,00 3,80 
42,50 1,30 
45,00 0,10 

jan 92 40,00 5,00 
42.50 3,50 
45,00 1,90 

apr 92 40,00 5,80 
42,50 4,00 
45,00 2,90 

3,30 
1,20 

4,30 
3,00 
1,70 
5,40 
3,30 
2,70 

4,30 
1,70 
0,10 
5,30 
4,00 
2,00 
6,00 
4,30 
3,00 

3,50 
1,90 

2,70 

20 
5 

csm 82,00 82,00 

17 0.50 — 0,50 
111 0,50 — 0,50 
303 1,60 0,90 1,40 

7 0,50 — 0,50 
36 1.10 0,50 1,00 

456 2,20 1,90 2,20 
43 0,70 0,50 1,00 
96 1,60 1,00 1,50 

244 2,60 2,00 2,50 

816 

58 
220 

63 
105 

1.003 
60 

105 
563 

nov 91 75,00 7,80 
80,00 2,70 
85,00 0,40 

feb 92 75,00 9,30 
80.00 4,50 
85,00 1,50 

6,80 
2,10 

8,10 
4,00 
1,00 

7,80 — — 
2,60 — — 
0,40 — — 
9,10 — — 
5,00 4,50 2 
1,50 — — 

0,50 — 0,50 
130 0,60 0,10 0,60 
255 3,30 3,00 3,50 

0,50 — 0,50 
39 1,00 0,50 1,00 

315 4,00 3,20 4;20 

15 
159 
20 
87 

105 
100 

daf 20,30 20,30 56 7.585 366 6.094 

okl 91 17,50 3,50 2,30 3,30 39 0,10 0,10 — — 186 
20,00 0,70 0,30 0,80 — — 285 0,20 0,10 0,20 0,20 205 1.453 
22,50 0,10 — 0,10 — — 671 2,30 2,00 2,30 2,40 20 793 

jan 92 17,50 4,00 3,00 4,00 — — 42 0,50 — 0,50 — — 20 jan 92 
20,00 1,50 1,20 1,70 1,50 22 1.252 1,20 1,00 1,10 1.10 116 1.283 
22,50 0,70 0,60 0,80 — — 516 2,50 2,40 2,50 2,30 10 698 

apr 92 17.50 4,50 ^3,50 4,50 — — 10 0,60 0,10 0,60 — — apr 92 
20,00 2,30 2,20 2,40 2,30 10 204 1,60 1,50 1,70 1,60 3 328 
22,50 1,40 1,30 1,40 1,30 24 535 2,80 2,80 3,00 2,80 12 282 

dsm 102,10 102,30 181 34.572 179 12.896 

95,00 7,00 6,70 7,70 
100,00 2,40 2,20 2,50 
105,00 0,10 — 0,20 
95,00 9,30 9,00 10,00 

100,00 5,50 5,30 6,30 
105,00 2,50 2,40 2,70 
95,00 11,00 10,00 11,00 

100.00 7,70 7,00 8,00 
105,00 4,20 4,50 4,80 

2,50 
0,10 

2.40 

7,30 

24 
52 

23 

65 

71 
242 
911 
326 
961 
700 

286 
277 

0,20 
0,20 
3,30 
0,80 
2,00 
4,00 
2,70 
4.20 
6,70 

2,50 
0,70 
1,60 
3,80 
1,50 
3,80 
6,50 

0,20 — 
0,50 0,10 
2,70 2.70 
1,00 0,90 
2,20 — 
4,30 3,70 
2,50 — 
4,00 4,00 
7,50 7,00 

50 
26 

245 
934 

1.137 
592 

1.281 
1.650 
1.581 

820 
484 

elsevier 90,40 91,80 757 8.772 99 5.519 

okt 91 85,00 5,30 6,40 7,40 6,20 74 956 0,20 0,20 — 1.645 
90,00 0,70 1,40 2,00 1,70 293 1.271 0,50 — 0,50 — — 327 
95,00 0,10 0,10 0,30 0,10 5 614 5,20 2,50 3,50 — — 22 

jan 92 85,00 7,70 8,00 9,00 — — 687 1,00 0,50 1,00 0,90 22 885 jan 92 
90,00 3,50 4,20 4,60 4,90 47 1.861 2,80 1,50 2,20 2,50 7 552 
95,00 1,40 1,50 2,00 2,00 83 688 5,80 3,80 4,80 — — 32 

apr 92 85,00 8,00 9,00 9,90 9,00 3 196 2,00 1,20 2,00 — — 239 apr 92 
90,00 5,10 6,30 6,80 6,30 56 456 3,30 2,40 3,00 2,80 70 120 
95,00 3,10 3,30 4,00 3,70 76 364 5,80 4,30 5,30 — — 39 

fokker 30,20 29,50 41 9.129 53 1.455 

okt 91 27,50 3,70 1,50 2,50 75 0,30 — 0,30 — — 53 
30,00 0,60 0,10 0,40 0,10 16 209 0,30 0,70 1,20 — — 42 
32,50 0,20 — 0,10 — — 677 2,00 2,70 3,50 2,50 1 208 

jan 92 27,50 4,30 3,30 4,30 — — 107 1,00 0,70 1,20 — — 60 jan 92 
30,00 3,00 1.70 2,30 — — 568 1,60 1,50 2,00 1,60 42 444 
32,50 1,40 1.10 1,60 1,50 8 820 3,00 3,20 4.00 3,20 10 223 

apr 92 27,50 5,30 4,00 5,00 — — 37 1,30 1,00 1,50 — — 3 apr 92 
30,00 3,70 2,80 3,80 — — 259 2,50 2,00 3,00 — — 162 
32,50 2,70 2,00 3,00 2,20 2 255 4,00 3,50 4,50 — — 49 

gist-broc 33,00 33,00 513 13.046 14 5.646 

okt 91 30,00 3,20 3,10 3,20 3,20 4 274 0,10 — 0,10 — — 178 
32,50 0,90 0,40 0,90 0,90 181 619 0,10 0,10 0,30 0,10 10 1.164 
35,00 0,10 — 0,10 — — 2.913 2,00 1,80 1,90 2,00 4 616 

jan 92 30,00 4.70 3,50 4,50 3,70 2 63 0,70 0,30 0,70 — — 35 jan 92 
32,50 2,10 1.70 2,20 2,30 100 219 1,20 0,60 1,10 — — 648 
35,00 1,00 0,70 1,00 0,90 6 2.070 2.30 2,10 2,40 — — 1.461 

contract calls 
siai bUti omzet uitat entr 

puft 
laat laatst wrat uitat entr 

apr 92 30,00 5,30 4,30 5,30 — — 7 0,80 0,30 0,80 30 
32,50 3,50 3,00 3,50 3,30 170 136 1,30 1,20 1,70 — — 358 
35,00 1,70 1,60 1,80 1,70 50 546 3,20 2,20 2,70 — —. 254 

heineken 153,50 153,90 121 8.109 34 5.283 
okt 91 150,00 3,10 3,30 4,00 4,00 61 942 0,40 0,40 1.116 

155,00 0,30 0,20 0,40 0,40 2 907 1,50 1,10 2,00 1,10 12 341 
160,00 0,20 — 0,20 0,20 2 1.266 7,00 5,80 6,80 — — 57 

jan 92 145,00 12,50 11,80 12,80 — — 440 1,60 1,00 1,50 1,30 20 437 
150,00 7,80 8,00 8,90 8,10 29 509 2,50 2,00 3,00 2,60 2 581 
160,00 3,00 3,00 3,80 3,30 17 1.555 8,50 7,30 8,30 — — 147 

apr 92 145,00 15,50 15,00 16,00 — — 9 3,50 2,20 3,20 40 
150,00 12,00 11,30 12,30 — — 67 5,00 3,80 4,50 — 345 
160,00 5.70 5,70 6,40 — — 211 9,00 7,80 8,80 — — 433 

hoogo 53,00 53,30 1.171 19.486 540 16.176 
okt 91 47,50 6,00 5,50 6,50 5,80 3 64 0,20 0,20 171 

50,00 3,20 3,00 4,00 3,40 28 404 0,10 — 0,10 — — 1.742 
55,00 0,20 0,10 0,30 0,20 12 1.179 2,00 1,50 1,80 1,60 161 2.266 

jan 92 47.50 7,50 6,50 7,50 — — 11 1,10 1,00 1,10 1,00 20 658 
50,00 5,00 5,00 5,60 5,00 22 697 1,80 1,60 1,90 1.80 60 2.433 
55,00 2,50 2,30 2,60 2,60 46 1.270 3,70 3,60 4,00 3,70 71 2.981 

apr 92 47,50 9,00 8,00 9,00 — — 36 1,90 1,60 1,90 1,80 1 160 
50,00 6,40 6,60 7,50 7,00 2 237 2,50 2,10 2,50 2,40 160 1.198 
55,00 3,70 3.60 4,10 4,00 28 757 4,70 4,50 4,70 4,50 15 889 

int-müller 88,30 87,50 — 311 — 101 
nov 91 60,00 9,10 7,50 8,50 — — 0,50 0,50 — — 3 

65,00 5,00 3,00 4,00 — — 30 1,00 0,50 1,00 — — 4 
70,00 1,50 1,00 1,20 — — 63 3,50 2,50 3,50 — — 33 

feb 92 60,00 10,50 9,00 10,00 — — 0,90 0,50 1,00 — — 
65,00 6,70 5,00 6,00 — — 22 2,40 1,50 2,50 — — 
70,00 3,80 2,50 3,50 — — 4,30 3,70 4,70 — — 2 

ing 47,80 48,10 5.435 66.339 323 20.979 
okt 91 43,50 4.70 4,30 5,30 88 0,10 0,10 266 

47,80 0,20 0,20 0,40 0,40 216 3.630 0,30 0,10 0,20 0,20 48 2.571 
52,20 0,10 — 0,10 — — 6.960 4.50 3,70 4,70 — — 6 

jan 92 45,00 3,70 3,80 4,80 4.10 15 378 0,40 0,10 0,50 0,30 10 537 jan 92 
47,50 2,20 2,50 2,70 2,60 2.026 2.902 1,10 0,70 1,00 1,00 100 4.831 
50,00 1,00 1,00 1,20 1,20 2.891 5.158 2,50 1,80 2,50 2,10 5 458 

apr 92 45,00 5,50 4,70 5,70 —- — 62 0,80 0,50 1,00 — — 3.601 
47,50 3,40 3,30 3,70 3,50 8 626 1,40 1,20 1,50 — — 543 
50,00 1,90 2,00 2,10 2.00 161 1.414 2,40 1,90 2,70 2,30 28 465 

kim 38,10 38,70 3.675 55.133 533 21.680 
okt 91 32,50 3,50 4,00 4,30 4,40 130 1.313 0,10 0,10 219 

35,00 1,10 1,60 2,10 1,70 55 785 0,40 — 0,30 0,10 3 372 
40,00 0,10 — 0,20 0,10 1.948 9.889 3,90 3,00 4,00 — — 84 

jan 92 35,00 2,60 3,00 3,10 3,10 117 2.094 1,30 1,00 1,20 1,00 224 1.297 jan 92 
37,50 1,50 1,60 1,90 1,70 177 1.531 2,70 2,10 2,20 2,20 147 419 
40,00 0,90 0,80 1,00 0,90 105 379 4,40 3,50 4,20 — — 36 

apr 92 35,00 3,40 3,80 4,00 4,00 101 1.986 1,80 1,50 1,90 1,70 1 277 
37,50 2,20 2,40 2,50 2,50 45 1.133 3,00 2,50 2,90 2,70 51 231 
40,00 1,40 1,30 1,60 1,60 116 374 4,60 3,80 4,80 4,50 3 12 

knp 44,80 45,20 11 10.927 100 2.451 
okt 91 42,50 3,5O 2,00 3,00 11 0,50 0,50 93 

45,00 0,70 0,30 0,80 — — 111 0,70 0,10 0,60 — — 98 
47,50 0,10 — 0,10 — — 109 2,60 2,00 2,40 2,50 29 194 

jan 92 42,50 3,80 3,30 4,30 — — 14 0,90 0,40 0,90 — — 156 jan 92 
45,00 2,40 2,00 2.40 — — 147 1,60 1,50 1,80 1,50 55 359 
47,50 1,10 1,00 1,50 —r — 77 3,20 2,30 3,00 — — 512 

apr 92 42,50 5,00 4,60 5,30 — 19 1,30 0,80 1,30 — — 9 
45,00 3,30 2,70 3,30 — 224 2,50 1,50 2,30 — — 292 
47,50 2,00 2,10 2,30 2,20 1 156 3,30 2,70 3,70 — — 75 

nedllo /d 58,20 58,30 1.241 12.562 772 5.830 
okt 91 50,00 6,10 5,70 6,70 6,20 154 828 0,30 0,30 396 

55,00 1,40 1,40 1.70 1,50 481 2.890 0,20 0.10 0,60 0,20 80 1.196 
60,00 0,10 — 0,10 — — 2.566 4,20 3,50 4.30 3,80 11 772 

jan 92 50,00 8,70 7.70 8,70 — — 161 1,10 0,80 1,20 1,00 10 384 jan 92 
55,00 4,20 3,30 4,00 3,80 403 1.050 2,90 1,90 2,50 2,20 418 796 
60,00 2,20 1,20 2,00 1,90 29 1.701 5,00 4,50 5,20 4,70 100 1.180 

apr 92 50,00 10,50 9,50 10,50 — — 12 2,50 1,50 2,50 — — 67 
55,00 6,70 6,00 7,00 6,00 5 161 4.00 3,00 4.00 — — 155 
60,00 4,00 3,30 3,60 3.40 41 232 6,50 5,50 5.80 5,80 153 125 

ing70(nmbo) 47,80 48,10 — 185 — 82 
okt 91 45.40 3,30 2,30 3,30 — — 0,30 — 0,30 — — 11 

48,90 0,10 — 0,10 — — 41 1,30 0,80 1,30 — — 5 
52,50 0,10 — 0,10 — — 125 5,00 4,00 5,00 — — 

ing 15 (nno) 47,80 48,10 6 15.258 — 1.165 
okt 91 43,50 5,00 4,00 5,00 5 0,10 0,10 202 

47,80 0,40 0,20 0,70 — — 76 0,50 — 0,50 — — 337 
52,20 0,10 — 0,10 — — 366 4,80 3,50 4.50 — — 

jan 92 60,90 0,10 — 0,10 — — 8.072 13,30 12,30 13,30 — — 62 
jan 92 60,90 0,10 — 0,10 — — 8.072 13,30 12,30 13,30 — — 62 
jan 92 60,90 0,10 — 0,10 — — 8.072 13,30 12,30 13,30 — — 62 
jan 93 60,90 1,10 0,80 1,00 1,00 6 5.349 13,30 12,30 13,30 — — 40 
jan 93 60,90 1,10 0,80 1,00 1,00 6 5.349 13,30 12,30 13,30 — — 40 
jan 93 60,90 1,10 0,80 1,00 1,00 6 5.349 13,30 12,30 13,30 — — 40 
pakhoed 43,90 44,50 10 3.138 — 2.579 

nov 91 42,50 2,10 2,20 2,70 60 0,50 0,10 0,60 640 
45,00 0,90 0,60 1,10 — — 463 1,80 1,00 1,50 — — 1.093 
47,50 0,50 0,10 0,50 — — 289 3,90 3,00 3,50 — — 512 

feb 92 42,50 3,70 3,00 4,00 — — 200 1,00 0,80 1,30 — — 175 
45,00 1,70 1,60 2,50 2,00 10 677 2,00 1,30 2,30 — — 146 
47,50 0,90 0,80 1,30 — — 496 4,50 3,00 4.00 — — 3 

philips 34,80 34,20 4.327 340.024 896 107.208 

okt 91 32,50 2,20 1,50 1,80 1,70 604 12.111 0,10 0,10 6.053 
35,00 0,30 — 0,10 0,10 151 9.747 0,40 0,50 0,80 0,80 98 3.49a 
37,50 0,10 — 0,10 — — 4.223 2,90 3,00 3,50 3,30 53 77 

jan 92 32.50 3,20 2,90 3,00 2,80 103 6.108 0,60 0,70 0,80 0,80 57 4.274 jan 92 
35,00 1,60 1,30 1,50 1,40 607 16.711 1,50 1,50 1,80 1,70 72 6443 
37,50 0,80 0,60 0,80 0,70 73 12.631 3,00 3,40 3,50 3,40 121 2 148 

apr 92 32,50 4,10 3,50 3,90 3,80 48 1.422 1,00 1,00 1,20 1,10 56 1.319 apr 92 
35,00 2,50 2.30 2.40 2.40 195 5.093 1,80 1,90 2,00 1,90 55 3.790 
37,50 1,50 1.20 1,50 1,30 151 7.790 3,40 3,10 3,60 3,40 67 2.764 

polygram 42,00 42,20 79 2.477 — 1.179 

okt 91 40,00 1,80 2,00 2,50 1,90 55 289 0,50 0,50 76 
42,50 0,60 — 0,50 — — 60 1,20 0,20 0,70 — — 

45,00 0,50 — 0,50 — — 3,80 2,70 3,20 — — 
feb 92 40,00 3,40 3,00 3,80 3,40 15 719 1,00 0,50 1,00 — — 349 

42,50 1,60 1,50 2,50 1,30 1 974 2,50 1,10 2,00 — — 

45,00 1,00 0,70 1,20 — — 6 4,00 2,90 3,90 — — 

kon olie 157,40 157,80 3.251 94.793 541 67.081 

okt 91 150,00 7,40 7,30 7,80 7,70 128 2.862 0,10 0,10 4.277 
160,00 0,30 — 0,20 0,20 2.274 10.743 2,90 2,00 2.40 2,30 3 512 
170,00 0,10 — 0,10 0,10 3 7.455 13,50 12,00 13,00 — — 3 

contract calls puts contract 
slot laatst bied laat 

jan 92 150,00 10,80 10,50 11,50 11,40 271 4.415 1,10 1,00 1,20 1,10 50 6.346 
160,00 4,30 4,20 4,50 4,30 113 7.635 4,50 4,30 4,50 4,30 10 2.629 
170,00 1,20 1,00 1,30 1,20 10 4.571 13,50 12,00 13,00 — — 5 

apr 92 150,00 14,00 13,50 14,50 14,00 14 4239 1,80 1,80 2,20 1 90 157 4,221 
160,00 7,20 7,00 7,50 7,20 188 4.618 5,60 5,10 5,80 5 80 4 3.565 
170,00 3,20 3,30 3,50 3,30 80 2.359 13,50 12,00 13,00 13,00 3 25 

stork 42,30 42,30 60 3.248 7 1.181 
nov 91 40,00 3,20 

42,50 1,20 
45,00 0,40 

feb 92 40,00 5,00 
42,50 
45,00 

2,1 
1,20 

2,50 
1,00 
0,20 
3,50 
2,40 
1,30 

1,20 
3,00 
1,30 
0,60 
4,50 
2,60 2,50 
1,50 — 

17 0,60 0,10 0,60 
127 0,90 0,50 0,90 
838 2,50 2,60 2,80 

10 1,00 0,70 1,00 
78 1,20 1,10 1,60 

396 2,60 2,90 3,20 

54 
174 
570 
42 
79 
49 

unilever 181,10 181,40 535 65.405 672 49.636 
okt 91 

jan 92 

apr 92 

150,00 11,60 
160,00 1,70 
170,00 0,10 
155,00 8,30 
160,00 4,80 
165,00 2,70 
155,00 12,00 
160,00 8,20 
165,00 5,20 

11,40 
1.70 

8,50 
5,10 
2,30 

11,20 
8,00 
5,00 

12,00 11,50 
2,00 1,80 
0,10 — 
9,50 — 
•5,30 5,10 
3,00 2,50 

12,20 — 
8,40 8,20 
5,50 5,20 

48 
184 

81 
4 

20 
22 

2.163 
4.767 
6.036 

225 
4.303 

279 
10 

2.248 
328 

0,10 — 0,10 — — 

0,30 0,20 0,30 0,30 365 
8,60 8,00 8,90 — — 
1,60 1.10 2,00 1,50 4 
3,00 2,80 3,00 3,00 109 
6,00 5,10 6,00 5,60 25 
2,70 1,50 2,50 — — 

3,50 3,50 3,90 3,50 79 
6,00 5,40 6,30 5,90 25 

2.056 
4.220 

50 
281 

3.201 
32 
50 

3.552 
79 

vnu 78,80 77,50 910 
nov 91 70,00 7,80 7,30 8,30 7,70 3 22 0,50 0,10 0,50 — — 502 

75,00 2,50 2,90 3,40 — — 233 0,80 0,40 0,90 — — 871 
80,00 0,40 0,20 0,50 — — 40 3,70 2,70 3,20 — — 21 

feb 92 70,00 9,00 8,50 9,50 — — 1,00 0,40 0,90 — — 18 
75,00 4,80 5,00 6,00 4,80 10 281 2,20 1,50 2,20 — — 115 
80,00 1,80 2,00 3,00 — — 189 5,20 3,50 4,50 — — 6 

voc 40,30 40,30 152 11.353 
okt 91 

jan 92 

apr 92 

37,50 3,30 2,20 3,20 
40,00 0,70 0,50 0,70 
42,50 0.20 — 0,20 
37,50 5,00 4,00 5,00 
40,00 2,50 2,50 3,00 
42,50 1,60 J.30 2,00 
37,50 6,00 5,00 6,00 
40,00 4,50 3,50 4,50 
42,50 2,70 2,20 3,00 

10 
30 

1,50 

250 
253 

1.407 
20 

364 
197 

10 
21 

128 

0,20 
0,70 
2,00 
0,80 
1,50 
2,60 
1,00 
2,20 
3,80 

0,10 
1.70 
0,30 
1,20 
2,50 
0,70 
1,50 
2,80 

0,20 — 
0,60 — 
2,70 2,00 
0,80 — 
1,90 — 
3,00 2,70 
1,20 — 
2,20 — 
3,80 — 

115 
527 
452 

12 
418 
976 

52 
40 

600 
wessanen 82,80 83,00 111 5.550 
okt 91 80,00 2,70 2,80 3,10 3,10 7 574 0,10 0,10 0,60 309 

85,00 0,10 — 0,30 0,30 65 1.300 2,50 1,90 2,50 2,40 2 323 
90,00 0,30 — 0,30 — — 545 7,70 6,50 7 50 — — 4 

jan 92 80,00 5,20 4,50 5,50 5,50 2 210 1,30 0,80 1,30 — — 288 
85,00 2,00 2,00 2,20 2,00 3 1.188 3,10 2,20 3,20 — — 84 
90,00 0,50 0,30 0,80 — — 320 8,00 6,80 7.80 — — 22 

apr 92 80,00 6,40 6,00 7,00 — — 67 2,20 1,10 2,00 1,40 5 159 
85,00 3,10 3,00 3,50 3,00 4 200 3,70 2,70 3,70 — — 284 
90,00 1,40 1,10 2,00 1,50 30 618 8,30 7,00 8,00 — — 10 

AANDELEN-INDEX OPTIES 
eurotop 100 912,95 915,18 
okt 91 900,00 15,00 15,50 18,50 — — 

920,00 
940,00 

0,50 
0,50 

0,50 1,00 
0,50 

nov 91 900,00 21,50 22,00 25,00 — 
920,00 
940,00 

9,00 
2,8( 

8,00 10,00 
2,20 3,20 3,00 

dec 91 900,00 30,00 29,00 32,00 — — 
920,00 16,50 16,00 19,00 — — 
940,00 8,00 7,00 9,00 — — 

364 
10 0,90 0,30 0,80 
11 8,50 4,00 5,00 
30 29,00 22,00 25,00 

4 5,00 3,80 4,80 
10 12,00 8,50 10,50 
20 26,00 22,00 25,00 

ÈO 
8,00 5,10 7,00 

ÈO 13,50 11,50 12,50 
20 25,00 20,00 23,00 

— 209 

— — 8^ 

84 

— — 5 

275,19 278,18 2.493 60.503 4.400 110.660 
okl 91 270,00 5,20 6,10 6,40 6,30 296 4.494 0,20 — 0,10 0,10 1.074 7.203 

275,00 1,50 1,60 1,70 1,70 835 2.876 1,10 0,50 0,80 0,50 755 4.327 
280,00 0,20 0,10 0,20 0,20 80 4.329 4,80 3,90 4.20 4,00 154 3.150 

nov 91 270,00 8,10 8,70 9,00 8,90 60 1.937 1,90 1,60 1,70 1,70 92 6.185 
275,00 4,70 5,00 5,20 5,10 386 1.950 3,50 3,00 3,20 3,10 209 4 835 
280,00 2,40 2,60 2,80 2,60 173 1.924 6,10 5,60 5,80 5,70 129 923 

dec 91 270,00 9,80 10,50 11,50 10,80 . 11 316 3.40 2,70 3.00 3,00 80 2 486 
275,00 7.00 7,30 8,00 7,50 10 822 5,00 4,70 5,00 4,80 34 693 
280,00 4,50 4,80 5,30 5,00 21 621 7,20 6,00 7,00 — — 140 

jan 92 270,00 12,50 12,50 13,50 13,00 1 2.594 4,00 3,90 4,00 3,90 28 7.289 
280,00 6,50 6,70 7,00 6.70 5 4.116 7.70 7,20 7,50 7,40 34 15.251 
290,00 3,00 2,70 3,10 3,00 22 1.054 14.30 13,00 14,00 — — 1.246 

top5 539,82 539,57 1.210 9.281 182 9.956 
okl 91 530,00 9,00 9,00 9,60 9,50 400 1.241 0.20 0,10 0,60 648 

540,00 1,80 1,10 2,00 1,50 91 637 2,60 2,00 2,50 2,00 75 465 
550,00 0,20 — 0,10 0,10 50 863 12,50 10,00 11,00 10,00 20 70 

nov 91 530,00 12.00 11,50 12,50 12,00 402 504 3,70 3,30 3,50 3,30 10 348 
540,00 6,00 5,60 6,60 5,80 12 543 7,70 7,00 8,00 7,10 3 200 
550,00 2,50 2,20 2,50 2,50 39 620 14,00 12,00 13,00 12,00 5 100 

dec 91 530,00 16,50 16,00 17,00 16,00 5 63 6,00 4,80 5,80 5,00 2 37 
540,00 9,00 9,00 10,00 9,00 23 225 9,80 8,50 9,50 9,00 14 40 
550,00 5,00 5,00 6,00 5,00 2 184 15,50 14,00 15.00 — —-

jan 92 530,00 20,00 19,00 20,00 — — 128 7,00 6,00 7,00 7,00 3 436 
540,00 13,80 13,00 14.00 — — 124 10,90 10,00 11,00 — — 337 
550,00 7,70 7,80 8,50 — — 117 15,50 14.00 15,00 15,50 1 109 

324,88 0,00 286 96.207 201 105.442 
okl 91 320,00 5,04 4,12 5,12 4,14 50 4.521 0,06 0,02 0,08 — — 4 964 

322,50 3,00 2,08 3,08 — — 3.264 0,12 0,14 1,00 0,14 100 1.040 
325,00 1,07 1,08 2.00 1,08 102 5.301 1.11 1,04 2,04 — — 2.421 

nov 91 320,00 8,04 7.12 8,12 8,04 100 1.812 3,04 3,00 3,08 3,04 1 1.567 
325,00 5,02 4.12 5,12 4,12 3 . 1.233 5,00 5,00 5,08 — — 437 
330,00 3,00 2,08 3,08 — — ' 1.562 8,00 7,08 8,08 — — 29 

dec 91 320,00 11,06 11,00 12,00 11,00 20 1.183 6.02 5,08 6,08 — — 826 
325,00 8,10 8,00 9,00 — — 515 8,00 7,08 8,08 — — 27 
330,00 6,00 5,08 6,08 — — 265 10,06 10,00 11,00 — — 4 

VALUTA OPTIES 
dollar/gid 191,80 191,70 223 27.528 127 10.017 
okt 91 185,00 7,50 6,30 7,30 80 0,05 0.05 420 

190,00 1.90 1.50 2,00 1,90 64 538 0,30 0,20 0,30 — — 591 
195,00 0,20 0,10 0,20 0,20 46 1.036 3,30 2.70 3.70 3,50 20 392 

nov 91 185,00 8,00 7.20 8,20 — — 111 0,80 0.30 0,80 — — 78 
190,00 4,00 4,00 4,50 — — 1.348 1,80 1,20 1,50 1,40 4 817 
195,00 1,90 1,30 1,70 1,40 100 828 3,90 3,70 4.70 4.50 2 358 

dec 91 185,00 9,80 8,70 9,70 — — 278 1,20 0,80 1,10 1,10 10 841 
190,00 6,50 5,80 6,30 6,00 6 701 2,60 2,20 2,60 — — 1 158 
195,00 3,00 2,80 3,00 3,00 2 1.014 5,30 4,50 5,50 4.70 33 980 

OPTIES OP EDELE METALEN 
goud 357,50 358,80 75 11.098 

nov 91 350,00 10,50 9,00 11,00 — — 
360,00 4,00 3,50 4,50 — — 

539 1,50 1,00 1.50 
854 5.50 4,00 5,00 

— 731 
— 951 

contract calls 
-slai bied laat laatst <?mwt ultttcntr 

puts 

370,00 1,40 1,10 1,70 
feb 92 350,00 19,00 17,00 20,00 

360,00 10,50 10,10 13,00 
370,00 6,00 6,00 7,00 

mei 92 350,00 25,00 22,50 25,50 
360,00 16,00 16,00 17,00 
370,00 11,50 11,00 11,50 

6,00 

SLCUlL. 

1.597 
slot 

14,50 10,10 
93 4,50 3,50 

1.386 9,00 7,00 
836 15,00 11,00 
163 7,00 6,00 
56 10,00 7,50 

363 15,00 11,00 

laat laatst omwt uitstentr 

4,50 
9,00 

6,50 
9,50 

21 i 
411 . 
501 
10 
94 
72 * 

MEERJARIGE OPTIES 
abn-amro 
jan 92 

jan 93 

jan 94 
aegon 
jan 92 
jan 93 
jan 94 

37,50 2,40 2.30 2,80 2,30 2 5.192 0,50 0,10 0,50 0,30 5 3.265 , 
40,00 1,00 0,80 1,20 0,90 22 14.706 1,10 1,00 1,10 — — 4292 
37,50 3,80 3,80 4,40 — — '  10.461 1,40 1,20 1.40 1,20 20 4709 
40,00 2,50 2.30 2,40 2,40 86 15.977 2,30 2,20 2,50 2,30 90 4 414 
32,50 8,20 7.80 8,30 8,00 7 8.786 0,70 0,50 0,90 — — 4079 

110,00 6,00 5,80 6,80 1.610 1,60 1,60 2,00 1.601 
110,00 11,40 11,20 11,70 11,50 58 1.730 5,00 4,00 5,00 4.40 32 451 
110,00 14.50 13.50 16,50 16,50 5 350 7,20 6,00 7,20 — — 409 

akzo 
okl 91 150,00 0,10 — 0.10 — — 10.611 30,60 29,50 31,50 30,50 4 13 
okl 92 180,00 0,40 0,10 0,40 — — 1.677 63,00 58,00 63,00 — — 3 
okl 93 150,00 3,00 2,20 3,30 2,50 68 3.192 32,00 30,00 32,50 31,50 11 114 
okl 94 135,00 10,10 10,00 10,50 10,20 15 6.123 21,30 20,60 23,60 — — 1666 
okt 95 80,00 40,10 39,50 40,50 41,90 10 4.064 3,50 3,00 3,20 3,20 3 3.263; 
dsm 
jan 92 115,00 0,40 0,30 0,50 0,40 3 9.116 13,80 12,50 13,50 — — 94. 
jan 93 115,00 3.70 3,50 3,80 3,70 9 3.956 14,90 14,50 16,00 16,00 22 1.574 
jan 94 95,00 14,40 14,50 15,40 14,90 3 2.058 5,90 5,10 5,50 — — 847 
ing 
jan 92 60,90 
jan 93 60,90 
jan 94 47,80 

0,10 — 0,10 — — 9.992 13,30 12,30 13,30 — — 62 
0,90 0,80 0,90 0,90 3 11 095 13,00 12,30 13.00 12,60 46 44-
6,80 6.80 6,90 6,80 66 14.873 3,40 3,30 3,50 3,30 86 7 559 

kim 
okt 91 40,00 
okt 92 55,00 
ok! 93 35,00 
Okt 94 50,00 
okt 95 20,00 

0.10 — 0,20 0,10 1.948 9.889 3,90 3.00 4.00 — — 84 
0,50 0,30 0,50 0,50 49 4.524 20,00 17,50 19,50 — — 20 
6,30 6,30 6,50 6,40 228 12.623 3,00 2,60 3,00 2,70 95 3.606 
2,50 2,50 2,80 — — 2.187 13.80 12,60 14,50 — — 39 

17,50 17,70 18,00 17,90 100 4.266 0,50 0,50 0,70 0,50 4 5.464 
ing 15 (nno) 
jan 92 60,90 
jan 93 60,90 
jan 94 47,80 

0,10 
1,10 
7,50 

0,80 
6,50 

0,10 
1,00 
7,50 

8.072 13,30 12,30 13,30 — 
5.349 13,30 12,30 13.30 — 
1.313 3,80 3,20 3,70 — 

62 
40 

494 

philips 
55,00 0,10 — 0,10 — — 43.795 20,60 20,50 21,00 — — 

55,00 0,20 0,10 0,40 — — 19.310 20,60 20,50 21,00 — — 
30,00 8,60 8,00 8,40 8,20 1 478 89.611 1,70 1.70 1,90 1.70 17 
45,00 3,50 3,40 3,50 3,50 115 55.174 10,50 10,50 11,00 10,60 15 
20,00 16,30 15,50 16,00 15,70 245 28.827 0,80 0,70 0,90 0,90 5 

f' 
¥ 

21.627 
922 

25932 

kon olie 
okt 91 105,00 
okt 92 135,00 
okt 93 115,00 
okl 94 145,00 
okt 95 135,00 

52,20 
28,20 
47,50 
27,50 
37.00 

52,00 
28,00 
47,50 
27,00 
36,00 

53,00 
28,80 
48.20 
28.00 
37,50 

52,50 
28,30 
47,50 
27,80 
37,00 

46 
24 
4 

67 
5 

2 521 0,10 0,01 0,10 — 
14.273 1,40 1,20 1,50 1,30 

1,20 1,10 1,30 1,20 
7,20 6,70 7,00 7,00 

8.627 
13.071 
4.174 5,50 6,00 5,80 

222 
10 
75 
7 

13.129 
7 589 

11.048 
5.284 
2.886 

unilever 
100,00 61,10 60,90 61,80 61,30 52 2.743 0,10 

1,60 
— 0,10 

140,00 27.00 26,00 28,00 27,00 20 6.635 
0,10 
1,60 1,60 2,20 

120,00 47.00 46,50 48,00 46,50 1 3.879 2,00 1,60 2,20 
150,00 31.00 30,40 31,30 31,00 20 6.779 8,70 8,30 9,00 
145,00 37,50 36,50 38,50 38,00 5 3.404 8,40 8,00 8,60 

6884 
5.071 
4.340 
4.907 
1647' 

nov 91 285,00 1,00 1,00 1,50 1,40 
nov 92 285,00 12,00 12,00 12,30 — 
nov 93 230,00 49,20 49,00 50,00 49,50 

40 2.524 10,50 9.00 9,50 9,30 25 992 
— 3.129 17,10 15,80 16,40 16,10 35 4 708 

8 3.372 4,50 4,00 4,50 4,50 6 4.044 
top5 
okt 92 550,00 25,00 13,30 25,00 
okt 93 410,00 135,00 120,00 130,00 

166 21,50 21,00 22,00 — 
14 5,00 1,70 10,00 — 

487 
23 

contract contract 
serie slot bied laat laatst omzat ultstcnjr 

25 MEEST VERHANDELDE OPTIES 

ing c jan 92 50,00 1,00 1,00 1,20 1,20 2.891 
rd c okt 91 160,00 0,30 — 0,20 0,20 2.274 
ing c )an 92 47,50 2,20 2,50 2,70 2,60 2.026 
kim c okt 91 40.00 0,10 — 0,20 0,10 1 948 
bt c jan 92 47,50 1,00 1,00 1,20 1,00 1.525 
phi c okt 93 30,00 8,60 8,00 8,40 8,20 1.478 
eoe p okt 91 270,00 0,20 — 0,10 0,10 1 074 
eoe p jan 92 260,00 2,10 1,90 2,20 2,00 1.028 
ho c jan 92 60.00 0,80 0,80 1,20 1,10 1 000 
eoe c okt 91 275,00 1,50 1,60 1,70 1,70 835 
eoe p okt 91 275.00 1,10 0,50 0,80 0,50 755 
phi c jan 92 35,00 1,60 1,30 1,50 1,40 607 
phi c okt 91 32,50 2,20 1,50 1,80 1,70 604 
ned c okl 91 55,00 1,40 1,40 1,70 1,50 481 
ned p jan 92 55,00 2,90 1,90 2,50 2,20 418 
ned c jan 92 55,00 4,20 3,30 4.00 3,80 403 
top5 c nov 91 530,00 12,00 11,50 12.50 12,00 402 
top5 c okt 91 530,00 9,00 9,00 9,60 9,50 400 
eoe c nov 91 275,00 4.70 5,00 5,20 5,10 386 
uni p okl 91 160,00 0,30 0,20 0,30 0,30 365 
eoe c okl 91 270,00 5,20 6,10 6,40 6,30 296 
els c okt 91 90,00 0,70 1,40 2,00 1,70 293 
eoe p dec 91 265,00 2,30 1,80 2,20 2,20 273 
rd c jan 92 150,00 10,80 10,50 11,50 11,40 271 
skz c okt 91 120,00 0.40 0,40 0,50 0,50 271 
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'Aandeel Fokker 
speculatief door 
plan 70-zitter' 
Door onze beirsredactie 

AMSTERDAM, 17 OKT. Op de beurs werd vanochtend 
vooral gesproken over Fokker. De vliegtuigbouwer wil 
de ontwitkeling van de nieuwe '70-zitter' zelf financie
ren. Daa'door zal een belegging in aandelen Fokker, 
volgens sommige analisten, een speculatief karakter 
krijgen. 

CIJFERS EN BEDRIJVEN 

g  A M S T E R D A M  Fokker wil 
in 1994 «en nieuwe '70-zitter' op 
de markt brengen. Sommige ana
listen houden hun hard vast voor 
de financiële last die het lucht
vaartconcern daardoor krijgt te 
torsen. Fokker (slot: 30,20 gul
den) was omstreeks het middag
uur dertig cent lager. Na een 
koerwinst van ruim negen procent 
in twee dagen moest Fokker giste
ren een gulden prijsgeven. 
„Toch is er absoluut geen sprake 
van paniekverkopen", aldus een 
handelaar van Van Meer James 
Capel. Hij weet de koersdaling 
van Fokker aan een 'lege markt'. 
De Nederlandse overheid, die een 
belang heeft vai 31,8 procent in 
Fokker, schiet de vliegtuigbouwer 
de ontwikkelingskosten voor. Fok
ker moet dat bedrag later terug
betalen uit de opbrengsten van de 
verkopen. De kosten voor uitbrei
ding van de preduktiefaciliteiten 
moet Fokker daarentegen hele
maal zelf opbretgen. 
Volgens luchtviartkringen bedra
gen de kosten 'oor produktiefaci-
liteiten wel 250 miljoen gulden. 
Naar verluidt bekijkt de Londen-
se bank UBS Phillips & Drew de 
mogelijkhedei van een claim
emissie. Met die nieuwe emissie 
zou Fokker het vereiste bedrag 
bij elkaar nueten krijgen. 
„Ik vind het aandeel Fokker 
angstaanjagend. Het risico van 
het aandeei, dat nu al een grillig 
koersverloop kent, neemt door 
zo'n grote emissie verder toe", zo 
zei analist P. Hendriks van Klein-
wort Beison gisteren tegen het 
persbureau Reuters. 
Een beurshandelaar relativeerde 
Hendriks: „Bij een mogelijke 
claimeraissie is er altijd sprake 
van nervositeit. Bovendien zou 
het me niets verbazen als Fokker 
die -50 miljoen onderhands 
plaats". 
De mogelijke claimemissie zou 
erop kunnen wijzen dat Fokker er 
niet in is geslaagd een grote part
ner Ie vinden om samen de last te 
dragen van de ontwikkeling van 
een nieuw vliegtuig. 
In de markt wordt benadrukt dat 
Fokker in 1987 werd gered door 
eer door de overheid gegaran
deerde lening. De 'ontwikkeling 
vai twee vliegtuigen tegelijkertijd 
— de Fokker 100 en de Fokker 
50 — bleek de financiële capaci
teit van Fokker te boven te gaan. 
Op de Amsterdamse effecten
beurs waren de koersen vanmor
gen verdeeld, ondanks het koers-
record op Wall Street. Volgens 
sommige handelaren waren de 
koersen op Wall Street te hoog 
uitgevallen. De omzetten in Am
sterdam waren laag. Beleggers 
waehten op economische cijfers 
van de Verenigde Staten. De 
CBS-stemmingsindex (slot: 90,4) 
was om 13.00 uur 0,2 punt hoger. 
Philips (slot: 34,80) moest zes 
dubbeltjes terug na uitlatingen 
van Philips-president Jan Timmer 
tijdens een persgesprek in New 
Ycrk bij de introduktie van Com
pact Disc Interactive. Timmer 

waarschuwde voor een al te groot 
optimisme over de resultaten in 
de tweede helft van dit jaar. Een 
handelaar zei hierover: „Ik vind 
de uitspraken van Timmer nauwe
lijks verrassend.' De structurele 
veranderingen binnen het concern 
zijn belangrijker. De koersdaling 
valt dan ook mee". De omzetten 
in Philips waren nauwelijks groter 
dan normaal. 
„Zeer opvallend", was daarente
gen KLM. Het luchtvaartconcern 
hervatte een koersrally na een 
lichte aarzeling gisteren. Er was 
sprake van Amerikaanse vraag. 
Sedert de déconfiture van Air 
Holland ruim twee weken geleden 
is de koers van KLM ruim vijf 
gulden opgelopen. KLM maakt 
ernst met de inkrimping van het 
personeel, boekt een hogere bela
dingsgraad en dochter Transavia 
bracht dit weekeinde beter dan 
verwachte cijfers naar buiten. 
Het stuiptrekkende Air Holland 
was overigens vanmorgen de 
grootste stijger als gevolg van 
speculatieve aankopen na het zo
veelste bericht dat redding nog 
mogelijk is. 
De bank- en verzekeringswaarden 
lagen goed. Dit bleek uit de be
langstelling op de optiebeurs, 
waar Internationale Nederlanden 
Groep (ING) vanmorgen het 
drukst verhandelde fonds was met 
een omzet van ruim 5.000 con
tracten. In ING waren twee gro
temarktpartijen actief in de zoge
noemde 'januari 47,50 en 50 
calls'. Deze twee series waren sa
men goed voor bijna de gehele 
omzet. 

•  N E W  Y O R K  De koersen op 
Wall Street sloten gisteren 20,35 
punten hoger op 3.061,72, een 
nieuw hoogterecord. Beter dan 
verwachte bedrijfsresultaten wak
kerden de kooplust van beleggers 
aan. Het vorige record dateerde 
van 28 augustus (3.055,23). Ana
listen zeiden dat beleggers meer 
overtuigd zijn dat het langver
wachte economische herstel na
kende is. 

•  L O N D E N  Na een aanvanke
lijk positieve reactie op het re
cord in Wall Street moesten de 
koersen in Londen terrein prijsge
ven bij dunne omzetten. Het FT-
100-koersgemiddelde (slot: 
2.579,0) was omstreeks het mid
daguur negen punten hoger. 

•  F R A N K F U R T  Een zwakke 
chemische sector had een druk
kend effect op de stemming in 
Frankfurt. Degab, de researchaf
deling van Deutsch Bank, gaf gis
teren een verkoopadvies voor 
Hoechst en BASF. Het Dax-30-
koersgemiddelde (slot: 1.570,11) 
was tien punten lager. 

•  T O K I O  Tokio sloot hoger, 
gestimuleerd door een goed ge
stemde obligatiemarkt.Het Nik-
kei-225-koersgemiddelde sloot 
105,18 punten hoger op 
24.439,85. 

Nieuwe Europese 
partner voor AVCB 
De Engelse levensverzekeraar 
Friends Provident wil zich aan
sluiten bij de door de 
verzekeringscombinatie Avéro 
Centraal Beheer (AVCB), het 
Deense Topdanmark en de 
Zweedse Wasa Forsakring ge
vormde 'Eureko', een samenwer
kingsverband waarin de partners 
willen samenwerken in het ont
wikkelen van internationale, in het 
bijzonder Europese activiteiten. 
Friends Provident heeft een ver
mogen van omgerekend ruim 26 
miljard gulden en had vorig jaar 
een premie-inkomen van ruim 3,3 
miljard gulden. Het Britse verze
keringsbedrijf heeft dochtermaat
schappijen in Noord-Amerika, 
Australië en Ierland en joint ven-
tures in Italië, Spanje en Portu
gal. In laatstgenoemd land is dat 
een samenwerking met AVCB. De 
partners van de Eureko groep 
haalden in 1990 een gezamenlijk 
inkomen van 6,3 miljard gulden 
uit leven- en pensioenpremies en 
3,1 miljard gulden uit schadever
zekeringen. Met totaal 62 miljard 
gulden aan activa en 11.511 me
dewerkers behoort de nu uit vier 
maatschappijen bestaande Eureko 
groep tot de grotere assuradeuren 
in Europa. 

Scandinavische 
bankencrisis groeit 
De bankencrisis in Zweden en an
dere Scandinavische landen neemt 
steeds grotere vormen aan. De 
Zweedse minister van financiën 
Anne Wibble maakte gisteren be
kend dat de nieuwe Zweedse rege
ring de noodlijdende Första Spar-
banken een kredietgarantie heeft 
verstrekt van 3,8 miljard kroon 
(1,2 miljard gulden) teneinde te 
voorkomen dat deze grote spaar
bank onderuit gaat. 
Volgens de minister heeft de rege
ring hiertoe besloten om het ver
trouwen van particulieren in het 
Zweedse spaarbankensysteem ze
ker te stellen. De nieuwe Zweedse 
regering moest enkele weken gele
den ook al enkele miljarden kro
nen uittrekken om de in ernstige 
liquiditeitsproblemen verkerende 

staatsbank Nordbanken te hulp te 
schieten. 
Eerder deze week maakte de op 
één na grootste bank van Noorwe
gen, Christiania Bank, bekend in 
grote problemen te zijn geraakt 
als gevolg van zware verliezen op 
verleende kredieten. Het eigen 
vermogen van deze grote Noorse 
bank werd hierdoor tot nul gere
duceerd. De Noorse regering 
sprong in de bres door zich garant 
te stellen voor alle ingelegde 
spaargelden. 
De bankencrisis in Scandinavië is 
het gevolg van een expansief en 
speculatief kredietbeleid aan het 
einde van de jaren tachtig, dat 
vooral door de waardeverminde
ring van onroerend goed tot om
vangrijke verliezen heeft geleid. In 
de afgelopen jaren werd door 
Zweedse en Noorse beleggers ook 
fors in de Nederlandse onroerend 
goedmarkt geïnvesteerd. 

Winst Philip Morris 
in opgaande lijn 
Het Amerikaanse voedingsmidde
len- en tabaksgigant Philip Mor
ris heeft in het derde kwartaal een 
winst geboekt van ruim 1,1 mil
jard dollar tegen 937 miljoen dol
lar in hetzelfde tijdvak een jaar 
eerder. De omzet nam toe van 
12,8 tot 13,7 miljard dollar. In de 
eerste drie kwartalen van dit jaar 
boekte Philip Morris een winst 
van 3,2 miljard dollar tegen in het 
voorgaande jaar 2,6 miljard dol
lar. De omzet kwam over de eer
ste negen maanden uit op 42 mil

jard dollar tegen 36,9 miljard dol
lar een jaar eerder. 

Merck boekt hogere 
omzet en winst 
De winst van het grootste farma
ceutische concern in de wereld, 
het Amerikaanse Merck & Co is 
in het derde kwartaal van dit jaar 
gestegen van 465 miljoen dollar 
tot 552 miljoen dollar vergeleken 
met het derde kwartaal van vorig 
jaar. De omzet nam toe van 1,9 
tot 2,1 miljard dollar. Over de 
eerste negen maanden van het 
boekjaar steeg de winst van 1,3 
miljard dollar naar 1,6 miljard 
dollar over dezelfde periode van 
vorig jaar bij een van 5,6 miljard 
dollar tot 6,3 miljard dollar toe
genomen omzet. 

Air France dieper 
in de rode cijfers 
De Franse luchtvaartmaatschappij 
Air France heeft in de eerste helft 
van dit jaar een verlies geboekt 
van 1,16 miljard franc (382 mil
joen gulden). In dezelfde periode 
van het voorgaande jaar realiseer
de de staatsonderneming nog een 
verlies van 263 miljoen franc (86,8 
miljoen gulden). De omzet daalde 
met 1,7 procent tot 27,2 miljard 
franc (bijna 9 miljard gulden). 
Air France maakte eerder bekend 
vóór 1993 drieduizend arbeids
plaatsen te zullen schrappen. Dit 
zou zijn te wijten aan gevolgen 
van de Golfoorlog waardoor het 

passagiersvervoer met 3,9 procent 
afnam. Het vrachtvervoer nam 
evenwel in de betreffende periode 
met zeven procent toe. 
De noodlijdende Franse staatson
derneming verkeert ook nog in het 
ongewisse over de verwachte sa
menwerking met het Belgische 
Sabena. Deze loopt gevaar als ge
volg van politieke perikelen in 
België, bleek eerder deze maand. 
De Belgische minister van verkeer 
liet weten dat het tijdelijke kabi
net Martens IX, dat op 7 oktober 
in funktie trad, niet zal toekomen 
aan een beslissing over een eventu
ele coöperatie tussen de twee 
staatsluchtvaartmaatschappijen. 
Nadat de verkiezingen van 24 no
vember een nieuw Belgisch kabi
net hebben opgeleverd zal weer 
aandacht aan deze aangelegenheid 
kunnen worden gegeven. 

American Airlines 
op hogere winst 
De derde kwartaalcijfers van de 
Amerikaanse luchtvaartmaat
schappij American Airlines zorg
de gisteren voor veel activiteit en 
hoge omzetten in de luchtvaart
fondsen op Wall Street. American 
Airlines maakte bekend dat het 
over het derde kwartaal van dit 
jaar een bedrijfswinst heeft be
haald van 187,2 miljoen dollar, 
30,4 procent hoger dan de in de 
vergelijkbare periode vorig jaar. 
De omzet kwam vijftien procent 
hoger op 3,5 miljard dollar. De 
winst van de Amerikaanse lucht
vaartmaatschappij werd gedrukt 

door gestegen kosten, onder ande
re ontstaan door de tijdens de 
Golfcrisis sterk gestegen olieprijs. 
De winst na belastingen kwam 
uiteindelijk uit op 70,3 miljoen 
dollar. 

Amro Obli fonds in 
lijn met markt 
Het Amro Obligatie Fonds, een 
beleggingsfonds van ABN Amro, 
heeft in het op 31 juli afgelopen 
eerste halfjaar van het boekjaar 
1991/92, inclusief opgelopen re-
venuën, een waardestijging laten 
zien van vijf procent. De intrinsie
ke waarde per participatie steeg 
met 7,91 gulden van 157,91 gul
den tot 165,82 gulden. Het me
rendeel hiervan (6,23 gulden) be
staat uit rente-inkomsten die voor 
uitkering in aanmerking komen. 
Exclusief rente-inkomsten was de 
waarde-ontwikkeling vrijwel gelijk 
aan die van Nederlandse obliga
ties. Het fondsvermogen liep met 
105 miljoen gulden op tot bijna 
1,7 miljard gulden. 

Lichte winststijging 
General Electric 
Het Amerikaanse elektronicacon
cern General Electric heeft in het 
derde kwartaal van 1991 een 
winst behaald van ruim 1 miljard 
dollar, enigszins hoger dan in het 
derde kwartaal van vorig jaar. Per 
aandeel was er sprake van een 
winststijging van 1,16 tot 1,20 

Ingezonden mededelingen 

Uw hele bedrijf hangt aan dit stroomdraadje: 
Een veilig gevoel met een No-Break Systeem van Victron 

i i 

Voor meer informatie 020 - 69188 61 tst 28 (((fa victron systems | 
Victron Systems B.V., Keienbergweg 21,1101 EZ Amsterdam l.O. Tel.: 020 -691 88 61, Telefax: 020-691 93 61 XwJJ C 

dollarcent. De omzet nam toe van 
41,2 tot 42,7 miljard dollar. 

Vijf voor één split 
Eurotop 100 opties 
Om particuliere beleggers gemak
kelijker toegang te verschaffen tot 
Europees beleggen heeft de Euro-
pean Options Exchange (OEO) te 
Amsterdam beslotenmet ingang 
van 21 oktober een vijf voor één 
splitsing toe te passen op opties 
van de Eurotop 100 index. Deze 
index is de 'barometer'van de 
koersontwikkeling van 100 voor
aanstaande ondernemingen inne-
gen Europese landen. Vanaf vol
gende week maandag hebben de 
op de EOE verhandelde opties op 
de Eurotop 100 index een onder
liggende waarde van tien maal de
ze index (tegen tot nu vijftig maal 
de index). De waarde van de Euro
top index kwam vandaag uit op 
ruim 91.000 ecu (met de huidige 
koers van de ecu van 2,31 gulden, 
ongeveer 210.000 gulden). Maan
dag zal dat omstreeks 42.000 gul
den liggen. 

Trans European 
Airways naar einde 
Trans Europeaan Airways (TEA), 
de grootste onafhankelijke lucht
vaartmaatschappij van België, 
kwam gisteren dichter bij een vol
ledige ondergang, nadat de regio
nale overheid zich niet bereid ver
klaarde om een pakket van onder
steunende maatregelen te treffen , 
waaronder een financiële injectie. 
Een Belgische rechtbank besloot 
tot liquidatie van de maatschappij. 
Vooralsnog wordt TEA in de gele
genheid gesteld reeds geplande 
chartervluchten uit te voeren. Ook 
op verliesgevende de route Brussel 
— Londen Gatwick mag nogwor-
den doorgevlogen. Formele liqui
datie van TEA zou de weg voorbe
reiden voor een verkoop van de ac
tiva. In dit verband is al de Belgi
sche hoteleigenaar Viktor Hasson 
genoemd. Met een totale schul
denlast van 2,9 miljard frank 
(ruim 145 miljoen gulden) zou 
TEA haar verlies opleverende 
vliegverbinding maximaal nog drie 
weken kunnen volhouden. 

Lease temperament. 

Di *E Fiat Croma v.a. f 41.350,-. U least hem al v.a. f 1.050,-
p.m. (excl. BTW, 4 jaar, 20.000 km p/j). De riante Croma is 
leverbaar in drie uitrustingsniveaus. Keuze uit 
vier motoren: 2,0 liter benzinemotor met of 
zonder Turbo, 2,0 of 2,5 Turbo Diesel. 

Meer informatie over het leasen van de Croma? Of het leasen van 
de Fiat Tipo of Tempra* Bel dan 010-4622587. 

Er is nu een nieuw pensioen 
U houdt zelf zeggenschap over uw pensioenpremie. 

U bent niet meer gebonden aan een vaste 
pensioenverzekeraar: u kunt jaarlijks kiezen uit de beste 

aanbiedingen van alle grote verzekeraars. 
U kunt altijd zonder pensioenverlies van baan veranderen, 

enkele jaren overslaan enz. 
Bel voor meer informatie: 06-0991331 

centaur 
pensioenpolis 

BLIJFT U ZOEKEN? 
Als u op zoek bent naar de nuance, heeft u nu de mogelijk

heid van een uitgebreide kennismaking. Via onderstaande bon 
kunt u uw voorkeur kenbaar maken. Een vrijblijvend proef
abonnement voor vier weken of meteen een gewoon abonne
ment op NRC Handelsblad. 

fD Bezorg mij NRC Handelsblad vier weken ter 
kennismaking. Vrijblijvend, en voor slechts f 17,50. 

I • Noteer mij voor een kwartaalabonnement a f 99,50. • 
Bij automatische betaling f 98,50 van bank/gironummer: 

I 
I 

Handtekening 
Naam: D001 

Adres: 

I Postcode: Plaats: 

Tel.: 0_ (voor controle op de bezorging) | 

NRC M HANDELSBLAD 
Bon in open envelop zonder postzegel naar 
NRC Handelsblad, Antwoordnummer 1168, 3000 VB 

^Rotterdam. Of bel 010-4067000 (tot 19.45 uur). 
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mc don doug 70'* 707* pier dome 13% 13% 
mc graw Ml 53'% 527* shell en a 421/4 42% 
merek Ine 130% 130% 
mmm 917* 92% 
moN corp 70% 70% KOPENHAGEN 
monsanto 697* 701* vor bdg 17/10 
motorola in 60'* 61% 12.15 u 
nl industri 13% 13 indx alg 358.15 
natl inlerg 14% 15 danske b 306.00 304.00 
niag mohawk 17% 17% bnk asia 184.00 184.00 
norfolk sou 56'* 57% lauritzen h 1680.00 1670.00 
oedd pet 23% 23% Hs induslr 704.10 705.00 
oUn corp 43 44% novo rtord 483.00 481.00 
oracle syst 141* 141* d/s svend 147000 146500 
pac gas 29% 29% norsk d b 10.87 11.00 
panhandle e 13% 131* 
pennzoil 681/4 671* 

OSLO pepsico Ine 29 285* OSLO 
phelps dodg 74% 775* indx alg 453.14 463.07 
phil morris 74 731* bergesen 163.00 165.00 
philips 18% 18% dyno in 123.00 125.00 
phillips pe 271* 27% elkem 72.00 75.00 
polaroid 255* 26 norsk h 164.00 171.00 
primerica 35 35% storebr n 57.00 60.00 
proct&gamb 83% 827* 
publ serv e 285* 28% 
quaker oats 595* 59 STOCKHOLM 
ralsion pur 505* 51% indx alg 963.84 959.36 
raytheon 765* 78% aga b ' 295.00 290.00 
reynolds me 54'A 571* asea Ir (1) 362.00 365.00 
rockwell 267* 26'* astra a 535.00 539.00 
royal dutch 811* 82% esselte b 115.00 110.00 
santa fe so 97* 97* gambro b 235.00 230.00 
sara lee co 437* 43% sca b 96.00 95.00 
schlumberge 685* 69'* skandia 1 194.00 195.00 
sears roeb 375* 391* ski b (1) 100.00 100.00 
Shell tr 541* 551/4 svenska h 98.00 97.50 
southn co 30'/< 30 trelleb b 90.00 89.00 
storage tec 44 43% volvo b 320.00 323.00 
sun co ine 30'/4 301/4 
sunshine mi 11/4 1% 
sthwstrn pu 321* 32% WENEN 
syntex corp 42% 427* indx alg 411.40 
tandy corp 297* 291* austr air 2440.00 2405.00 
lektronix i 217* 231/4 jungblr 9810.00 9810.00 
teledyne in 191* 191* omv ag 959.00 966.00 
lenneco ine 36% 371* radex her 549.00 560.00 

sleyr-dml 308.00 311.00 royal ins 
veitsch m 349.00 367.00 saatchi 

sainsbury 

LONDEN 
sc&newc 
sears LONDEN 
sc&newc 
sears 

indx It 2579.00 2591.30 sedgwick 
ab loods 467.00 472.00 shell 
lloydsal 402.00 406.00 smiths ind 
aM-lyons 603.50 613.00 smith&n 
amstrad 36.00 35.00 sothebys 
argyll 282.00 281.50 stand chart 
baa 445.00 445.00 storeh 
bk of scoll 116.00 117.00 sun all 
barclays 448.00 440.00 tarmac 
bass 992.00 995.00 taylor 
bat ind 638.00 640.00 tesco 
blue circle 239.00 241.00 thorn emi 
boots 427.00 428.00 traf house 
br aerosp 381.00 383.00 trusthouse 
br airw 202.00 205.00 tsb 
br gas 256.00 256.00 ti gr 
bp 351.50 351.00 ultramar 
br steel 117.50 119.50 unilever 
br telee 391.00 389.00 un bisc 
boe 580.00 589.00 unigate 
btr 404.00 405.00 vickers 
burmah 599.00 597.00 wellcome 
burlon 47.00 46.00 whitbread 
cabie&w 563.50 568.75 
cdb-schw 408.00 411.00 
com union 478.00 478.00 FRANKFORT 
ets viyetla 403.00 405.00 indx dax 
courtaulds 177.00 176.00 indx faz 
de beers 1625.00 1625.00 indx commbk 
enterpr oH 538.00 547.00 aeg 
ferranti 6.00 7.00 aeg kabel 
a fisher 1.00 1.00 allianz 
fisons 460.00 456.00 asko 
gen accid 502.00 502.00 basf 
gen elee 4100.00 4100.00 bmw 
glaxo 1389.00 1406.00 bay ver 
granada 185.00 190.00 bayer 
grand mei 851.00 860.00 bay hyp 
gkn 351.00 353.00 bhf bk 
guiness 1024.00 1033.00 boss 
gus 1888.00 1888.00 commerz 
hammers 657.00 657.00 daimler 
hanson 217.50 220.00 degussa 
hawk sidd 737.00 738.00 deut bk 
hazlew 194.00 195.00 dlw 
hillsdown 211.50 211.00 douglas 
id 1278.00 1275.00 dresd bk 
kingfisher 545.00 547.00 dt babc 
klw bens 323.50 322.00 feldmuhle 
ladbroke 252.00 252.00 goldschm 
land sec 513.00 518.00 harpener 
lasmo 317.00 311.00 henkei 
l&s maroil 168.00 168.00 hochtief 
legal gr 396.50 401.00 hoechst 
lloyds bk 408.00 407.50 hoesch 
lonrho 245.50 247.50 holzmann 
lucas 141.00 140.00 horten 
marks&sp 277.00 283.00 kali salz 
maxwell 158.00 155.00 karstadt 
midland 259.00 261.00 kaufhof 
mepc 480.00 482.50 khd 
mountlgh 12.00 12.00 krupp 
natwest 340.50 342.88 linde 
pearson 748.00 755.00 lufthansa 
p&o 492.00 490.00 man 
prudential 233.00 234.50 mannes 
racal elee 55.50 59.50 mercedes 
id telee 374.00 380.00 metallges 
rank 647.00 652.00 nixdorf 
ranks hov 255.00 261.00 porsche 
rck&clm 673.00 682.00 preussag 
redland 527.00 528.00 pwa 
reed 480.00 488.00 rheinmet 
reuters 970.00 978.00 rwe 
rtz 559.00 561.00 salamdr 
rmc 109.00 108.50 schering 
rolls royce 136.00 135.00 siemens 
ryl bk se 183.00 181.00 sel 

317.00 
13.75 

357.00 
415.00 
93.00 

248.00 
538.00 
260.00 
118.00 
588.00 
390.00 
108.50 
343.00 
170.00 
156.00 
253.50 
795.00 
234.00 
276.00 
138.00 
617.00 
274.00 

4912.50 
384.00 
329.50 
167.00 
722.50 
554.00 

1570.11 
649.83 

1825.30 
183.50 
555.00 

1970.00 
848.00 
235.10 
468.00 
385.00 
284.30 
350.00 
368.00 
790.50 
243.00 
676.00 
320.00 
639.30 
488.00 
728.00 
341.00 
149.50 
506.00 
725.00 
335.00 
539.00 

1155.00 
228.00 
253.10 

1175.00 
183.00 
169.00 
611.00 
511.00 
134.20 
140.00 
760.00 
149.00 
372.50 
270.00 
530.00 
413.50 
187.50 
659.00 
341.70 
231.00 
309.50 
400.00 
330.00 
789.00 
621.60 
399.00 

322.00 
13.00 

356.00 
417.00 
91.75 

247.00 
538.00 
261.50 
118.00 
588.00 
390.00 
111.00 
344.00 
172.00 
155.00 
252.00 
803.00 
234.00 
279.00 
138.00 
622.00 
327.00 

4912.50 
392.00 
330.00 
167.00 
736.00 
555.00 

1558.44 
649.83 

1825.30 
180.00 
555.00 

1960.00 
840.00 
232.50 
465.50 
387.00 
282.50 
348.50 
367.00 
790.50 
242.80 
664.00 
318.00 
638.00 
488.00 
728.00 
340.00 
147.00 
506.00 
725.00 
335.00 
536.00 

1155.00 
225.00 
252.50 

1160.00 
183.00 
168.90 
604.00 
507.50 
129.00 
137.00 
751.00 
146.00 
365.00 
267.50 
522.00 
410.80 
181.00 
656.00 
340.50 
230.00 
312.00 
400.00 
324.00 
788.50 
620.00 
402.00 

thyssen 
varta 
veba 
vew 
viag 
vw 
wella 

PARUS 
indx ccgl 
accor 
air liq 
arjomari 
aussedat 
axa 
bancaire 
beghin 
bnp 
bouygues 
bsn 
ccf 
canal 
cap gem 
carrefour 
casino 
cerus 
cge 
chargeurs 
club med 
credit lyon 
dassault 
drouot 
eaux cie 
elf-aquit 
essüor 
eurdisney 
eurmche 
eurtunnel 
hachette 
havas 
Ivmh 
lafarge 
matra 
micheün 
moulinex 
navigation 
oreal 
paribas 
pernod 
perrier 
peugeot 
printemps 
redoute 
st gobain 
sanofi 
schnetder 
seb 
rossignol 
socgen 
suez 
telemec 
thomson 
total 
uap 
valeo 

ZURICH 
indx alg 
adia 
alusius 
bk leu 
baloise ps 
br boveri 
ciba gy 
cred suis 
elektrow 
fischer 
forbo 
holdrbk ps 
interdisc 
j suchard 

215.50 213.50 
305.00 305.00 
347.50 346.00 
199.50 199.50 
385.50 380.00 
339.50 334.50 
625.00 625.00 

489.07 
733.00 
678.00 

2368.00 
356.00 
530.00 
530.00 
616.00 
285.00 
603.00 
953.00 
174.00 

1070.00 
303.00 

2020.00 
152.10 
130.70 
599.00 
945.00 
448.50 
533.00 
384.10 
402.00 

2385.00 
409.50 
334.00 
138.50 

4202.00 
44.90 

168.50 
469.10 

4205.00 
350.10 
185.00 

73.50 
152.90 

1290.00 
666.00 
438.00 

1225.00 
1340.00 
617.00 
850.00 

4870.00 
459.90 

1024.00 
679.00 

1680.00 
789.00 
467.40 
327.00 

3300.00 
144.90 
910.00 
525.00 
548.00 

1088.60 
790.00 

1010.00 
1760.00 
2160.00 
4390.00 
3260.00 
2040.00 
2660.00 
1170.00 
2200.00 
4830.00 
2860.00 

7.00 

717.00 
678.00 

2370.00 
356.00 
530.00 
529.00 
619.00 
285.00 
605.00 
964.00 
173.10 

1077.00 
303.50 

2029.00 
153.90 
127.90 
599.00 
949.00 
446.00 
525.00 
370.00 
402.00 

2397.00 
408.00 
330.00 
138.70 

4203.00 
44.45 

168.50 
469.50 

4240.00 
348.50 
180.10 
73.50 

150.00 
1290.00 
668.00 
439.60 

1229.00 
1340.00 
616.00 
849.00 

4875.00 
458.40 

1031.00 
679.00 

1690.00 
780.00 
466.70 
327.90 

3300.00 
145.10 
917.00 
526.00 
555.00 

1090.40 
785.00 

1040.00 
1750.00 
2160.00 
4400.00 
3260.00 
2030.00 
2660.00 
1180.00 
2210.00 
4820.00 
2850.00 

7.00 

jelmoli 
kuoni 
inds&gyr ps 
movenp 
nestle 
oerlikon b 
pargesa 
roche 
roche gs 
sandoz 
schindler 
sw bkges 
sw bankv 
sw ruck 
sw vlksbk 
surveül gs 
swissair 
winterth 
zurich 

MADRID 
indx alg 
acesa 
aceprosa 
acerinox 
asland 
banesto 
bMbao 
cepsa 
dragados 
duro-felg 
ence 
aragons 
endesa 
ercros 
hispano 
hidrola 
iberduero 
motoriber 
popular 
repsol 
sarrio 
sevillana 
tabacal 
telefon 
uralita 
urbis 

MILAAN 
indx alg 
aedes 
alitalia 
bca com 
benetton 
burgo 
cir 
cred it 
enichem 
enimónt 
teruzzi fm 
fiat 
fidis 
generali 
gilardini 
• 
italcem 
medbea 
montedis 
Olivetti 
pirelli 
pirelli spa 
ras 
rinascente 
saffa 
sip 
sirti 
snia 
standa 
stet 

1640.00 
18000 

1070.00 
4000.00 
8200.00 
370.00 

1245.00 
8020.00 
5170.00 
2370.00 
4250.00 
3320.00 

304.00 
2600.00 
1165.00 
7560.00 

730.00 
3410.00 
4110.00 

265.47 
1190.00 

170.00 
6820.00 

275.00 
5090.00 
3050.00 
2340.00 
2135.00 
1340.00 
1780.00 
1025.00 
2655.00 
663.00 

8850.00 
562.00 
705.00 
537.00 
11420 

2705.00 
723.00 
574.00 

5300.00 
1175.00 
1330.00 
1190.00 

1008.00 
18880 
700.00 
16600 
10310 

9475.00 
2402.00 
2310.00 
1435.00 
1366.00 
1938.00 
5111.00 
4990.00 

24400 
2658.00 

13711 
21000 
14080 

1186.00 
3200.00 
6760.00 
1745.00 

17130 
7155.00 
7450.00 
1180.00 

10730 
891.00 
33490 

1910.00 

1690.00 
17300 

1080.00 
4050.00 
8230.00 
375.00 

1220.00 
8080.00 
5200.00 
2390.00 
4250.00 
3330.00 
305.00 

2600.00 
1150.00 
7570.00 
735.00 

3400.00 
4120.00 

1195.00 
170.00 

6760.00 
280.00 

5090.00 
3080.00 
2340.00 
2160.00 
1320.00 
1750.00 
1035.00 
2650.00 
665.00 

8850.00 
551.00 
708.00 
535.00 
11480 

2725.00 
730.00 
573.00 

5390.00 
1175.00 
1360.00 
1200.00 

1026.00 
18880 

698.00 
16600 
10650 

9560.00 
2460.00 
2330.00 
1445.00 
1390.00 
1938.00 
5220.00 
4990.00 

25225 
2658.00 

13975 
21400 
14370 

1229.00 
3320.00 
6800.00 
1790.00 

17550 
7155.00 
7402.00 
1207.00 

10730 
880.00 
33490 

1962.00 

BRUSSEL 
ind big fgn 1399.33 1396.95 
ag gr 1750.00 1750.00 
almanij 5830.00 5830.00 
arbed 4050.00 4050.00 
bekaert 9630.00 9630.00 
bel beton 17300 17300 
bbl 2840.00 2840.00 
cbr 7860.00 7860.00 
clabecq 2080.00 2080.00 
cobepa 4910.00 4910.00 
cockeriH 163.00 163.00 
colruyt 3945.00 3945.00 
defriaize 7690.00 7690.00 
fn 42.00 42.00 
franki 966.00 966.00 
gbp.res 2050.00 2055.00 
gechem 500.00 500.00 
gen bk 5480.00 5480.00 
gevaert 6710.00 6710.00 
glaverbel 3400.00 3400.00 
immob 3300.00 3300.00 
intercom 3720.00 3720.00 
kredietbk 3995.00 3995.00 
hoboken 9020.00 9020.00 
petrofina 11075 11075 
unerg 2335.00 2335.00 
royal belg 4005.00 4005.00 
sofina 11200 11200 
solvay 12450 12450 
lessendert 6010.00 6010.00 
Iractebel 7700.00 7700 00 
ucb 18625 18625 
uco 16900 16900 
wag lits 6890.00 6890.00 

VERRE OOSTEN 

TOKIO 16/10 17/10 
nikkei 24335 24440 
indx tse 1850.05 1858.58 
ajmoto 1730.00 1710.00 
asahi gl 1250.00 1270.00 
bktokyo 1530.00 1540.00 
bridgest 1110.00 1130.00 
c.itoh 709.00 715.00 
canon 1520.00 1520.00 
citizen 966.00 963.00 
dnp 1550.00 1520.00 
dkb 2570.00 2580.00 
daiwa sc 1330.00 1320.00 
fanuc 4180.00 4200.00 
fuji bk 2700.00 2750.00 
fuji photo 3070.00 3060.00 
fujitsu 969.00 956.00 
hitachi 1000.00 1010.00 
honda 1560.00 1590.00 
fcj 3410.00 3450.00 
ito yok 4840.00 4800.00 
isuzi 405.00 408.00 
jal 1170.00 1190.00 
kajima 1500.00 1500.00 
kao corp 1310.00 1340.00 
kawas st 399.00 403.00 
kinki rw 842.00 860.00 
kirin brew 1460.00 1480.00 
Itcbi 1550.00 1520.00 
marui 2070.00 2060.00 
mats elee 1520.00 1490.00 
mazda 515.00 535.00 
mitsub bk 2840.00 2840.00 
id corp 1390.00 1410.00 
id elee 622.00 626.00 
id estate 1420.00 1440.00 
id heavy 725.00 728.00 
id kasei 606.00 597.00 
id trust 1810.00 1850.00 
mits&co 834.00 843.00 
id rl est 1510.00 1490.00 
id trust 1480.00 1500.00 
h imitsuk 1230.00 1230.00 
nee 1260.00 1250.00 

nikko sec 
np denso 
id express 
id seiko 
id yusen 
nissan 
nkk 
nomu sec 
np steel 
np tel&tel 
ohbayashi 
oji paper 
osaka gas 
pioneer 
sankyo 
sanyo 
sekis ch 
sharp 
sony 
sumit bk 
id elee 
id metal 
id trust 
tdk 
teijin 
tk mr&fr 
tepco 
tokyo gas 
toray 
tosWba 
toyota 
yamaisec 
yamanchi 
yas fire 

HONGKONG 
indx hs 
cp airway 
ch kong 
ch light 
dairy farm 
dickson 
1st pac co 
1st pac bcsh 
hen ind 
hang lung 
h sng bk 
hkch gas 
hk elee 

937.00 
1570.00 
835.00 
680.00 
630.00 
700.00 
391.00 

1690.00 
412.00 

792000 
980.00 
836.00 
602.00 

3520.00 
2670.00 
538.00 

1230.00 
1380.00 
5190.00 
2470.00 
1280.00 
419.00 

1690.00 
5350.00 
580.00 

1350.00 
3700.00 
598.00 
707.00 
664.00 

1600.00 
816.00 

2990.00 
965.00 

938.00 
1600.00 
849.00 
695.00 
636.00 
701.00 
397.00 

1700.00 
420.00 
791000 
990.00 
840.00 
610.00 

3550.00 
2690.00 

550.00 
1230.00 
1390.00 
5150.00 
2470.00 
1290.00 

432.00 
1630.00 
5300.00 

581.00 
1340.00 
3730.00 
603.00 
678.00 
668.00 

1570.00 
840.00 

2960.00 
966.00 

4018.43 
9.65 

19.90 
20.10 
9.25 
4.83 
1.03 
2.35 

13.60 
7.95 

33.00 
10.30 
12.00 

hk land 
hks bk 
hutch wh 
ihk telee 
jard math 
mandarin 
n wid d 
shk pr 
shk&co 
swire pac 
tvb 
wharf hlg 
world int 

SINGAPORE 
amalg st 
city devel 
cons plant 
dbs land 
dbs 
fr&neave 
genting 
inchcape 
keppel 
kl kepong 
mal bking 
mme 
id int ship 
nol 
oebe 
sime dby 
sta 
sing land 
uob 

SYDNEY 

8.80 era 12.60 12.85 nbh 2.54 2.53 
31.50 capricorn 0.09 0.09 nab 7.62 7.68 
13.90 ck) myer 11.20 11.40 news cp 11.40 11.60 
7.60 comaico 3.46 3.64 oak bridge 1.07 1.07 

34.25 csr 4.95 5.04 pc dunlp 5.30 5.36 
4.98 dominion 0.64 0.64 pioneer 3.16 3.15 

10.90 emperor 0.50 0.50 plac pac 2.40 2.42 
23.60 fai 0.59 0.58 poseidon 1.14 1.15 
2.13 gpt 2.20 2.29 renison gf 4.94 5.00 

22.90 goodm f 1.79 1.80 santos 3.50 3.44 
5.30 land Ise 16.80 17.10 tnt 1.07 1.09 
9.70 mim hlgs 2.09 2.17 wmc 4.62 4.77 
5.15 mayne n 8.30 8.50 westp bk 4.46 4.58 

metano 0.70 0.74 woodside 3.99 4.07 

213.00 
334.00 
123.00 
229.00 

1150.00 
845.00 
640.00 
412.00 
705.00 
207.00 
366.00 
133.00 
450.00 
161.00 

1030.00 
213.00 
500.00 
500.00 
605.00 

215.00 
340.00 
122.00 
228.00 

1150.00 
845.00 
645.00 
414.00 
715.00 
206.00 
372.00 
130.00 
450.00 
162.00 

1020.00 
214.00 
510.00 
510.00 
610.00 

indx aH o 1591.40 1612.50 
amatil 8.50 8.52 
anz bk 4.02 4.04 
ara 2.08 2.14 
acm gold 0.39 0.38 
adel stm 0.09 0.09 
amcor 6.06 6.20 
boral 3.40 3.42 
bg copp 0.60 0.64 
brmbs ind 18.65 18.60 
bhp 14.15 14.35 
btr nylex 2.69 2.74 

JP MORGAN OBLIGATIE INDICES 
bron: J.P. MORGAN 

in guldens in lokale valuta 
16/10 rendt Iptd % verandering per % verandering per 

' 1) 2) dag week mnd dag week mnd 

wereld 7.79 7.19 -0.24 1.01 2.62 0.04 0.46 0.64 
id ex nl 7.76 7.18 -0.24 1.03 2.68 
europa 9.30 6.53 0.01 0.49 0.80 0.04 0.39 0.74 
austr 9.67 5.76 -0.93 1.49 4.29 -0.17 0.66 2.25 
belgie 9.15 5.70 -0.04 0.91 0 84 0.08 0.34 0.73 
canada 9.04 8.96 -0.57 1.10 3.38 -0.07 0.46 0.77 
denemrk 9.14 5.09 0.14 0.29 1.15 0.15 0.28 0.99 
duitsl 8.50 5.83 -0.08 0.28 0.88 -0.08 0.24 0.87 
frankr 8.77 7.63 0.10 0.71 1.00 0.14 0.75 1.01 
italie 12.70 5.28 0.11 0.69 1.51 0.08 0.70 1.40 
japan 6.04 7.04 -0.21 0.98 5.24 0.21 0.35 0.48 
nederl 8.72 7.60 0.02 0.28 0.85 0.02 0.28 0.85 
Spanje 11.59 3.51 0.03 0.85 1.19 0.13 0.49 0.46 
ver konr 9.77 8.77 -0.05 0.21 -0.56 -0.02 -0.01 -0.50 
Vs 7.19 7.49 -0.35 1.29 3.10 0.03 0.51 0.59 
1) = gemiddelde effectieve rendement (couponrendement en waarde
verandering) over de gehele looptijd van de obligaties in de index. 
2) = gemiddelde resterende looptijd van de obligaties in de index. 
De procentuele verandering van de rendementsindex t.o.v. de vorige 
dag, resp. de vorige week, resp de ultimo van de vorige maand, is de 
verandering t o.v. een index (=100) die is samengesteld uit de meest 
verhandelde staatsobligaties in het betrokken land. 
Voor 'wereld, id ex nl en europa' zijn de veranderingen die t.o.v. het 
gewogen totaal van de gemiddelde effectieve rendementen van de 
landen in de betrokken regio. 

MSCI AANDELEN INDICES 
bron: MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL 

in guldens in lokale valuta 
index verandering per verandering per 

17/10 waarde dag mnd jaar dag mnd jaar 

wereld 275.5 -0.1 3.1 27.9 0.2 0.6 14.9 
id vrij* 137.6 -0.1 3.1 28.1 0.2 0.6 14.9 
europa 262.1 0.0 -1.6 17.3 0.1 -1.6 17.0 
id ex nl 257.7 0.0 -1.9 17.1 0.1 -1.9 16.8 
eur-vrij* 148.1 0.0 -1.5 17.4 0.1 •1.5 17.1 
id ex nl* 147.0 0.0 -1.8 17.2 0.0 -1.8 16.9 
nordic 469.0 0.3 -4.6 14.9 0.3 -4.8 13.0 
id vrij* 207.0 -0.1 -3.8 18.2 -0.1 -4.0 16.6 
n amerika 213.4 0.2 4.0 34.9 0.5 1.4 18.5 
pacific 1044.4 -0.4 5.7 29.0 0.1 1.3 9.0-
vr oosten 1503.4 -0.4 5.8 28.1 0.1 1.3 82 
eafe/can 428.8 -0.1 2.6 23.7 0.1 0.1 12.2 
eate 455.5 -0.2 2.5 23.7 0.1 0.0 12.4 
id vrij* 122.3 -0.2 2.6 23.9 0.1 0.1 12.4 
belgiö 290.1 -0.1 2.4 9.4 0.1 2.4 9.1 
duitsland 279.8 -0.5 -2.1 8.9 -0.5 -2.1 8.9 
denemarken 494.0 -0.5 -2.1 22.0 -0.4 -2.4 21.8 
finland* 61.4 0.5 0.0 -2.5 0.7 0.1 -1.6 
id vrij* 85.5 0.1 0.4 1.5 0.3 0.4 2.4 
frankrijk 263.8 0.2 -0.8 22.6 0.3 -0.8 22.8 
italie 94.6 -0.3 -2.9 -1.2 -0.2 -3.0 -2.0 
nederland 331.7 0.2 2.5 19.7 0.2 2.5 19.7 
noorwegen 393.1 -1.9 -9.7 -6.0 -1.9 -9.7 -6.3 
id vrij* 188.3 -2.6 -9.2 -1.0 -2.6 -9.1 -1.4 
oostenrijk 453.5 -0.4 -8.0 -7.6 -0.3 -8.1 -7.4 
spanje 76.5 0.6 -2.7 24.2 0.7 -3.3 22.6 
ver koninkr 291.0 -0.1 -2.1 21.4 -0.1 -2.1 20.5 
zweden 519.7 1.2 -5.4 21.6 1.1 -5.6 17.8 
id vrij* 202.5 1.5 -3.6 24.7 1.4 -3.8 20.8 
Zwitserland 320.1 1.2 1.7 20.9 1.3 1.8 23.8 
id vrij* 126.5 1.4 2.1 20.3 1.5 2.2 23.2 
canada 198.4 1.0 5.1 24.4 1.4 2.5 6.6 
ver staten 194.5 0.1 3.9 35.8 0.4 1.4 19.4 

28.0 australiê 129.1 -0.4 3:9 49.9 0.4 1.9 
19.4 
28.0 

nv-zeeland* 60.7 -1.0 0.0 20.5 -0.3 -2.3 10.0 
hongkong 1105.8 -0.3 3.7 53.2 0.0 1.3 33.9 
japan 1569.3 -0.4 6.0 27.5 0.1 1.4 7.5 
singp/mal 681.3 -0.2 2.4 25.2 0.1 0.5 7.3 
OPKOMENDE MARKTEN (per 16/10) 
opk mktn* 283.5 1.0 6.6 43.6 0.3 5.3 78.4 
filippijnen* 201.3 3.7 14.2 60.2 2.8 11.2 54.2 
maleisie* 173.7 0.1 1.8 -5.9 -0.7 -0.7 -5.2 
thailand* 223.1 1.0 -2.5 1.9 0.0 -5.2 1.9 
argentiniê* 1503.7 -2.3 28.6 405.0 -3.0 25.4 781.4 
chili* 551.1 -1.8 5.3 141.0 -2.7 3.0 142.3 
mexico-vrij* 1107.6 1.2 14.7 112.5 0.4 11.8 118.9 
jordanie* 6V3 1.3 2.2 3.8 0.4 -0.6 6.8 
ANDERE MARKTZN (per 16/10) 
braziliê* 213.6 6.7 1.6 109.3 6.5 7.8 605.1 
korea* 156.3 0.5 0.6 0.3 -0.5 -1.1 4.0 
mexico* 951.9 1.1 12.1 110.3 0.3 9.2 116.6 
taiwan* 216.6 1.8 -2.3 11.5 0.4 -5.3 7.5 
griekenland * 235.2 -1.1 0.7 -30.3 -1.2 0.5 -16.2 
portugal* 65.6 -1.3 -2.6 -8.7 -1.4 -3.1 -0.9 
basis: 1 jan. '70 - 100 * basis: 1 jan. '88 - 100 
-Cr nordtc = denemarken, finland, noorwegen, zweden 
•> vr oosten - hongkong, japan, Singapore 
•> pacific m vr oosten ' austraM/nieuw-zeeland 
•> eate = europa * pacific 
'•> vrij « vrij verhandelbaar 
-> samenstelling indices opkomende markten en andere markten 

is herzien per 29-10-90 



SCOREBORD

‘Van Basten deelt af

en toe zelf ook uit en

kent zo zijn trucjes'

EBORD

Drugstest 
De Amerikaanse basketbalprof 
Roy Tarpley is voor twee jaar ge
schorst omdat hij weigerde een 
drugstest te ondergaan. De speler 
van Dallas Mavericks onderging 
in het verleden twee keer een be
handeling om van zijn drugsver
slaving af te komen. Door de 
schorsing loopt Tarpley zeventien 
miljoen gulden salaris mis. Tar
pley meldde zich zondag en maan
dag niet voor de trainingen. Een 
overeenkomst tussen de bond en 
de spelersorganisatie bepaalt in 
een dergelijk geval dat de speler 
een drugstest moet ondergaan. 
Tarpley weigerde. 

Doping 
De Stichting Nederlandse Draf-
en Rensport (NDR) is opnieuw ge
confronteerd met twee gevallen 
van positieve reacties op doping
controles. Het gaat om de dravers 
Dream Highland, in training bij 
Carel Roodenrijs op Duindigt, en 
Goofy Boshoeve van trainer Tjitse 
Smeding in Oudeschoot. Dat 
brengt het totaal aantal gevallen 
in de laatste maanden op tien. 
Beide trainers zullen zich binnen
kort voor het tuchtcollege van de 
Stichting NDR moeten verant
woorden. 

Heizeldrama 
Het hoogste beroepsorgaan in 
België heeft gisteren de veroorde
lingen tegen de bij het Heizeldra
ma betrokken voetbalinstanties en 
-officials bevestigd. Op 29 mei 
1985 kwamen voor de finale van 
de Europa Cup voor landskampi
oenen tussen Liverpool en Juven-
tus 39 supporters om het leven. 
Met de beslissing van het Hof van 
Cassatie komt er een einde aan de 
nasleep van de affaire. De veroor
delingen van de Europese Voetbal 
Unie en van de Zwitser Hans 
Bangerter, destijds secretaris-ge-
neraal van de UEFA, bleven over
eind. 

Gari Kasparov 
Jan Timman heeft vandaag het 
15e Interpolis-schaaktoernooi ge
opend tegen wereldkampioen Gari 
Kasparov. De Amsterdammer 
speelt in Tilburg in de eerste ron
de wit. Aan het derde lustrum-
toernooi doen verder mee Karpov, 
Barejev, Anand, Short, Kortsjnoi 
en Kamski. Van het achttal zijn 
Barejev en Anand debutanten in 
Brabant. Barejev is de invaller 
voor Ivantsjoek, die bedankte voor 
de invitatie wegens een overvol 
programma. Het prijzengeld be
draagt 104.000 gulden. De win
naar gaat met 25.000 gulden naar 
huis. 

Augenthaler 
Klaus Augenthaler neemt pas be
gin volgende week een beslissing 
over zijn mogelijke rentree bij het 
kwakkelende Bayern Milnchen. 
De 34-jarige Duitser mist in elk 
geval zaterdag de uitwedstrijd te
gen VfB Stuttgart. Augenthaler 
wil zich de komende dagen eerst 
uitvoerig testen tijdens de trai
ning. Bovendien heeft hij extra 
bedenktijd nodig. De ex-prof 
heeft zich ingeschreven voor de 
trainerscursus, die in november 
van start gaat. 

Zuid-Afrika 
Het Nationale Zuidafrikaanse 
Olympische Comité (NOCSA) be
slist begin november over afvaar
diging van een ploeg naar de 
Olympische Spelen van Barcelona. 
Volgens voorzitter Sam Ramsamy 
maken takken van sport waar nog 
steeds een systeem volgens apart
heid wordt gevolgd, geen enkele 
kans. Ramsamy beschuldigde de 
Zuidafrikaanse regering ervan 
sporten te steunen die nog vallen 
onder de boycot van het NOCSA. 

Handbal 
De Sovjetunie mag dan uiteen zijn 
gevallen, het land blijft in handbal 
bij de vrouwen nog steeds opper
machtig. De selectie werd een half 
jaar geleden na het behalen van de 
zoveelste wereldtitel gehalveerd 
maar dat bleek geen onoverkome
lijke hindernis om Nederland op 
de eerste dag van het Holland-
toernooi te deklasseren: 26-13. 
Bij rust stond de formatie van 
bondscoach Ton van Linder al 
achter met 14-4. 

Van Swieten 
De KNVB heeft oud-scheidsrech-
ter Ignace van Swieten benoemd 
tot lid van verdienste. Hij kreeg 
de onderscheiding vanwege zijn 
loopbaan van 28 jaar als fluitist in 
binnen- en buitenland en zijn ac
tieve rol op het gebied van oplei
dingen. Van Swieten moest als ge
volg van een molestatie (in zijn 
woning) zijn carrière vroegtijdig 
beëindigen. 

Griekenland 
De UEFA heeft de Zweedse 
scheidsrechter Bo Karlsson aan
gewezen voor het EK-kwalificatie-
duel Griekenland - Nederland. De 
wedstrijd wordt 4 december in 
Thessaloniki gespeeld. Karlsson 
leidde in mei de finale van het 
toernooi om de Europa Cup voor 
bekerwinnaars tussen Manchester 
United en Barcelona. 

Competitie 

Triomf Michels 
met behoudende, 
saaie speelwijze 
Door onze redacteur 
MARC SERNÉ 
ROTTERDAM, 17 OKT. Na de 1-0 
overwinning van het Nederlands 
elftal tegen Portugal kan bonds
coach Rinus Michels zich opma
ken om zijn carrière te beëindi
gen op het Europese kampioen
schap voor landenteams in Zwe
den. Maar de afsluiting van een 
even rumoerige als opmerkelijke 
loopbaan gaat gepaard met een 
lastig dilemma. De offensieve 
speelwijze die een aantal van zijn 
vedetten voor ogen staat, is Mi
chels in het internationale voetbal 
met zijn vele defensieve voetan
gels veel te riskant. Maar de 
Ajax-variant, gesouffleerd door 
Johan Cruijff vanuit Barcelona, 
om minimaal met drie aanvallers 
en liefst ook nog met de vleugels 
bezet te spelen, werd soms dwars 
tegen elke logica doorgezet. Dat 
het eigenzinnige groepje Neder
landse voetbalmiljonairs zich 
daarmee etaleerde als de Chine
zen van Europa werd door de 
eens zo autoritaire Michels zuch
tend voor lief genomen. 

Het moet derhalve een soort 
persoonlijke triomf voor de 
bondscoach en zijn assistent Dick 
Advocaat zijn geweest dat daags 
voor Nederland-Portugal een spe
lersdelegatie gevormd door Wou
ters, Gullit, Van Breukelen, Van 
Basten en Ronald Koeman er op 
aandrong met een versterkt mid
denveld te spelen en slechts twee 
aanvallers. Of zoals Michels dat 
zelf formuleert: „Advocaat en ik 
waren tot nu toe een soort roepen
de in de woestijn. Maar gelukkig 
kwamen er uit de spelersgroep dit 
keer andere geluiden. Daar heb
ben we snel op ingehaakt." 

Na de nederlagen vorig jaar te
gen Portugal en Italië grepen de 
spelers definitief de macht. Zeer 
tegen de zin van Michels, die 
zich realiseert dat het huidige 
Nederlands elftal op vitale posi
ties veel te zwak bezet is om opti
maal op de helft van de tegen
stander te kunnen spelen zonder 
zelf defensief in problemen te ko
men. Het huidige Oranje is wat 
dat betreft in kwalitatief opzicht 
zelfs niet te vergelijken met het 
elftal dat in 1988 nog de Europe
se titel greep. 

Tegen relatief zwakke tegen
standers als Griekenland, Finland 
en Malta had het offensieve con
cept nog wel succes en is het 
zelfs voor herhaling vatbaar. 
Maar zelfs bij Van Basten leeft 
blijkbaar het besef dat zijn grote 
goeroe Johan Cruijff straks als 
een gewone sterveling bij Barcelo
na op straat kan staan wanneer hij 
met zijn elftal zaterdag van Real 
Madrid verliest en in het Europa-
Cuptoernooi strandt op Kaiser-
slautern. 

Oranje koos derhalve gister
avond liever voor resultaat. Wat 
voor saai, voorspelbaar en fanta
sieloos scenario dat ook oplever
de. Richard Witschge maakte in 
de 21ste minuut de beslissende 
treffer. Zijn laatste doelpunt had 
de speler van Barcelona gemaakt 
op 3 april 1990 (Ajax-Haarlem). 
Witschge produceerde gister
avond een prachtig doelpunt, in
eens ingeschoten vanuit de twee
de lijn, precies op tijd om de stug 
verdedigende Portugezen uit ba
lans te brengen. Wat een volstrek
te toevalstreffer was. Want Portu
gal — dat verdedigen tot weten
schap heeft verheven — maakte 
nog eens ten overvloede duidelijk 
dat in het tegenwoordige voetbal 
de defensies tot in de hoogste 
graad van perfectie zijn georgani
seerd, waarbij het voor een vedet
te waarvan er dertien in een do
zijn gaan als Richard Witschge 
nauwelijks nog mogelijk is te ex
celleren. Hoewel de ex-Ajacied 
zijn matige optreden zelf excu
seerde met de opmerking: „Ik 
heb niet zo lekker gespeeld. Ik 
ben gewend dat er op de positie 
waarin ik voetbal een spits voor 
me speelt. Dat was vanavond niet 
het geval. Maar daar leg ik me bij 

neer. Ik maak me ondergeschikt 
aan het concept." 

Paulo Futre, dé Portugese ve
dette, bezigde soortgelijke taal. 
Hij had een vrije rol, creeërde 
volgens zijn trainer Carlos Quei-
ros fantastisch ruimte voor zijn 
medespelers, maar Futre zelf was 
zijn vedette-status gisteravond 
spuugzat. „Een vrije rol? Bestaat 
dat nog in het voetbal? Je hebt je 
maar ondergeschikt te maken aan 
wat de heren medespelers van je 
willen. Anders krijg je gegaran
deerd ruzie. Dat is niet alleen in 
het Portugese elftal zo, maar ook 
bij mijn club Atletico Madrid." 

Futre stuitte uitgerekend op de 
beste en hardste Nederlandse ver
dediger, Van Tiggelen, die con
stant corrigeerde in een linie die 
per definitie weinig fouten maak
te. Eén terugspeelbal van Ronald 
Koeman smoorde in het regenwa
ter, maar voor de rest speelde de 
vrije verdediger een sobere maar 
effectieve wedstrijd. Ook Blind 
en Wouters excelleerden in de
fensief opzicht. Het vormt 
meteen de verklaring waarom de 
offensief aarzelende Portugezen 
geen vuist konden maken. 

De snelle treffer van Witschge 
maakte een einde aan hun EK-
dromen, omdat zelfs een gelijk
spel niet voldoende zou zijn ge
weest. Het enige land dat Neder
land nog kan bedreigen is Grie
kenland, dat nog vier wedstrijden 
voor de boeg heeft, in punten nog 
gelijk kan komen en Oranje zelfs 
nog voorbij kan streven wanneer 
het op 4 december in Thessalon
iki van Nederland wint. 

Aanvallend kon Nederland niet 
imponeren, laat staan dat er kan
sen werden afgedwongen die zich 
in eerdere thuiswedstrijden tegen 
Griekenland, Finland en Malta 
wel voordeden. Gullit speelde het 
tactisch wel slim door op rechts 
te blijven hangen waardoor hij 
ruimte maakte in het overvolle 
centrum, maar hij is nu eenmaal 
geen buitenspeler. Zelfs in zijn 
grote dagen, die definitief achter 
hem liggen, kon hij alleen passe
ren wanneer hij op volle snelheid 
lag achter de aanval. Maar psy
chologisch is hij nog stegds van 
grote waarde. De tegenstanders 
sidderen voor zijn reputatie en bij 
het zien van zijn imponerende ge
stalte. 

Van Basten en Bergkamp wer
den als vooruitgeschoven aanval
lers de harde ingrepen in de twee
de helft beu. Rijkaard viel uit 
met een spierscheuring in de lin
kerkuit, waardoor Oranje in die 
fase meer en meer het initiatief 
verloor. Michels: „Het is het ou
de verhaal. De defensies zijn te
genwoordig zo goed ontwikkeld 
dat je niet meer aan voetballen 
toekomt. Voor wat er op het spel 
stond, werd er toch wel goed ge
voetbald. Het was er op of eron
der. Het gevecht, het resultaat, 
de inzet stond centraal. Al die 
mensen op de tribunes zijn niet 
voor niets in Oranje uitgedost. 
Die zijn chauvinistisch. Willen 
ons zien winnen. Daaraan hebben 
we voldaan. Als je daarnaast nog 
goed voetbal wil, is dat gezien de 
huidige ontwikkelingen te veel 
gevraagd." 

Het is in feite een diep treurige 
constatering waarbij de laatste 
spelers die nog werkelijk iets met 
een bal kunnen als de Marado-
na's, de Romario's, maar ook de 
Van Bastens, worden geofferd aan 
de sportieve en financiële belan
gen, die zo zwaar wegen dat het 
voetbal als kijkspel dreigt te wor
den vermoord. Maar het doel hei
ligt de middelen. De Portugese 
bondscoach Carlos Queiros: „Ne
derland is nu wel erg dicht bij 
kwalificatie voor het EK. Want 
wij zullen er thuis tegen Grieken
land alles aan doen om te winnen. 
Dat we het hebben moeten afleg
gen in deze groep verbaast me 
niet. Ik heb een jong elftal. Lang 
nog niet zo door de wol geverfd 
als dat van Nederland. Niet het 
EK maar het WK in 1994 in de 
Verenigde Staten is ons doel. 
Daar zullen we niet ontbreken." 

De Portugese verdediger Couto houdt Van Basten vast, zodat zijn ploeggenoot Venancio de bal kan wegwerken. (Foto: Michael Kooren) 
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Door onze redacteur 
HANS KLIPPUS 
ROTTERDAM, 17 OKT. Voetbal
wedstrijden op internationaal top
niveau zijn tegenwoordig niet al
leen een kwelling voor het pu
bliek, maar ook voor aanvallers en 
dan met name voor die in het 
centrum. Aan Marco van Basten 
was het gisteravond in de wed
strijd tegen Portugal te zien dat 
het een hels karwei betreft. Hij 
werd weinig goed aangespeeld en 
had het hele duel in Rotterdam 
een schoppende, trekkende en du
wende tegenstander in zijn rug. 
Treurig, noemde de 26-jarige ve
dette van Oranje de positie van 
de hedendaagse voetbalspitsen. 

Van Basten zei er na zijn 48ste 
interland echter geen klaagzang 
van te willen maken. Hij is door 
de jaren heen wel aan het nodige 
geweld in het strafschopgebied 
gewend geraakt. „Het belangrijk
ste is dat we hebben gewonnen, 
over en sluiten dus maar", zei 
Van Basten nadat hij als één van 
de laatste spelers de kleedkamer 
in de Kuip had verlaten. Hij had 
geconstateerd dat zijn benen niet 
ongeschonden uit de strijd waren 
gekomen. „Maar het viel wel 
mee." Van een paar kneuzinkjes 
en blauwe plekken schrikken top-
voetballers tegenwoordig niet 
meer. „Nee, het is niet gebruike
lijk dat mijn benen er na een 
competitiewedstrijd met AC Mi-
lan zoals nu uitzien." 

Van Basten vond zijn Portugese 
opponenten van gisteravond har
der dan de gemiddelde tegenstan
der in de harde Italiaanse compe
titie. „In dit soort internationale 
wedstrijden kun je dat verwach
ten. Het natte veld in Rotterdam 
werkte daardoor bovendien meer 
hardheid in de hand. De bal is 
dan moeilijk onder controle te 
brengen en springt vaak weg. Dat 
geeft de verdedigers een kans hun 
poot ertussen te steken." 

Adri van Tiggelen, de in Oran
je teruggekeerde veteraan, had 
het gisteravond ook uitstekend 
naar zijn zin. De 34-jarige verde
diger maakte bij het publiek in
druk met zijn vlijmscherpe sli
dings. Hij mocht wel veel van de 
Engelsman Courtney, een gere

nommeerde scheidsrechter. Eén 
keer maar, in de tweede helft, 
ging Van Tiggelen volgens de 
Brit te ver gaan. In een duel met 
Cadete. Courtney bestrafte hem 
meteen met de gele kaart. Maar 
dat vond de Nederlander, die 
daardoor geschorst wordt voor het 
duel van Oranje in en tegen Grie
kenland op 4 december overdre
ven. „Het was een heerlijk veld, 
beetje glad. Dat ligt me wel", zei 
Van Tiggelên met een brede 
grijns. 

In dergelijke positieve bewoor
dingen kon Van Basten zich niet 
uitlaten over het duel van gister
avond. Hij lag in de negentig mi
nuten meer op het veld dan dat 
hij stond. Liefst 24 keer dweilde 
de spits over het natte gras. Toch 
kreeg Van Basten van Courtney 
in de hele wedstrijd slechts vijf 
vrije trappen mee, twee daarvan 

werden wel vergezeld door gele 
kaarten aan Oceano en Paixe. 
Ook Van Basten verbaasde zich 
na afloop over de gèringe steun 
die hij blijkbaar van de arbiter 
had gekregen. „Hij deed wel aar
dig tegen me. Hij zei me steeds 
in de gaten te zullen houden, in 
de goede zin van het woord dan." 

Van Basten had deze keer bij 
Portugal niet met de meedogenlo
ze Veloso te maken. De twee 
vochten een jaar terug tijdens de 
eerste ontmoeting tussen beide 
landen in Porto een harde strijd 
uit. Veloso beschuldigde Van Bas
ten ervan hem na afloop op weg 
naar de kleedkamer een tand uit 
zijn mond te hebben geslagen. De 
Nederlander ontkende dat. Daar
om kwam het niet slecht uit dat 
Veloso inmiddels zowel zijn 
plaats bij zijn club Benfica als bij 
de nationale ploeg is kwijtgeraakt. 

,Maar de jongens die er nu ston
den waren ook fanatieke manne
tjes", oordeelde Van Basten. 

Ajacied Dennis Bergkamp, in 
het Nederlands elftal net achter 
Van Basten geposteerd, kreeg 
aanzienlijk minder schoppen te 
incasseren dan zijn ploeggenoot. 
„Dat heeft met zijn positie, maar 
volgens mij ook met zijn naam te 
maken", veronderstelde Berg
kamp. Hij zei tijdens de wedstrijd 
tegen Portugal bewondering voor 
de voortdurend belaagde Van 
Basten te hebben gehad. „Hij 
weet er goed mee om te gaan. 
Van Basten deelt af en toe zelf 
ook uit en kent zo zijn trucjes." 

De Milan-spits viel gisteravond 
ter bescherming van zichzelf ook 
diverse malen onnodig op de 
grond. Bang is Van Basten niet, 
zegt hij, wél behoedzaam. Daar
om maakt hij zijn tegenstanders 
niet onnodig boos. Anders zouden 
ze weieens nog roekelozer te werk 
kunnen gaan. Toen Van Basten in 
de beginfase van het duel tegen 
Portugal bijna met zijn voet het 
gezicht van Peixe, één van ie 
waakhonden in zijn buurt, raahe 
excuseerde de Nederlander zei. 
dan ook uitgebreid. 

Bergkamp is van mening cat 
een centrumspits op dit interra-
tionale niveau zich nooit echt lek
ker kan voelen. „Het staat altijd 
vol met verdedigers en je hebt te
genstanders die altijd heel dicit 
bij je zijn. Een beetje vrij bewe
gen kan niet." Dat wil Van Bas
ten niet bestrijden. „Maar ik <ind 
het nog wel leuk, hoor." Hij ver
wacht eigenlijk niet dat de lard-
heid ooit nog uit het voetbal zal 
verdwijnen. Van Basten heeft 
daarentegen wel goede hoop dat 
het spel in de toekomst weer nin-
der defensief zal worden. „On de 
zoveel jaar verandert er altijdiets 
aan de speelwijze." 

Marco van Basten heeft in het 
verleden regelmatig de wens ge
uit om van de spitspositie te /er-
huizen naar het middenveld vaar 
meer voetbal mogelijk is. Dat be
vestigde hij gisteravond in Roter-
dam. Recent heeft hij daar niet 
aan gedacht. „Dus zal m'n tijd 
om te veranderen nog wel niet 
zijn gekomen." 
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De competitie betaald voetbal be
gint het volgende seizoen in het 
weekeinde van 15 en 16 augustus. 
De wedstrijd om de Supercup tus
sen de landskampioen en de be
kerwinnaar is voor woensdag 12 
augustus vastgesteld. 

Voetbal 
EK KWALIFICATIE 
Groep 6 
Rotterdam. Nederland - Portugal 1-0 (1-0). 
22. Witschge 1-0. Schdsr: Courtney (Eng). 
Tsch: 48.500. Gele kaart: Van Tiggelen (Neder
land), Oceano en Peixe (beiden Portugal). 
Nederland: Van Breukelen; Blind, Ronald Koe
man, Van Tiggelen en Erwin Koeman; Gullit, 
Wouters, Rijkaard (71. Winter) en Witschge 
(88. Van 't Schip); Van Basten en Bergkamp. 
Portugal: Vitor Baia; Joao Pinto, Venancio, 
Couto en Leal; Cadete, Rui Barros, Oceano en 
Peixe (77. Brito); Futre en Nelo (56. Figo). 
Stand: 
Nederland 7 5 1 1 11 15-2 
Portugal 7 4 1 2 9 10- 4 
Finland 7 1 4 2 6 5-6 
Griekenland 4 2 1 1 5 8-5 
Malta 7 0 16 1 1-22 

Programma: 30/10 Griekenland - Finland, 20/ 
11 Portugal - Griekenland, 4/12 Griekenland -
Nederland, 22/12 Malta - Griekenland. 
Groap 1 
Olomouc. Tsjechoslowakije - Albanië 2-1 
(2-0). 36. Kula 1-0, 40. Lancz 2-0, 62. Zmijani 
2-1. Schdsr: Listkiewicz (Pol). Tsch: 2.366. 
Stand: 
Frankrijk 7 7 0 0 14 17-5 
Tsj.Slowakije 7 5 0 2 10 11-7 
Spanje 6 2 0 4 4 15-11 
IJsland 7 2 0 5 4 6-7 
Albanië 7 1 0 6 2 2-21 

Programma: 13/11 Spanje - Tsjechoslowakije, 
Frankrijk - IJsland; 18/12 Albanië - Spanje. 
Groap 2 
Bukarest. Roemenië - Schotland 1-0 (O-O). 75. 
Hagi 1-0 (strafschop). Schdsr: Schmidhuber 
(Dui). Tsch: 29.000. Gele kaart: Durie en Mal-
pas (Sch). 
Sofia. Bulgarije - San Marino 4-0 (3-0). 20. 
Penev 1-0, 40. Stoitsjkov 2-0 (strafschop), 43. 
Jankov 3-0, 85. Iliev 4-0. 
Stand: 
Zwitserland 7 4 2 1 10 19-6 
Schotland 7 3 3 1 9 10- 7 
Bulgarije 7 3 2 2 8 14- 7 
Roemenië 6 3 1 2 7 11- 6 
San Marino 7 0 0 7 0 1-29 

Programma: 13/11 Schotland - San Marino, 
Roemenië - Zwitserland; 20/11 Bulgarije - Roe
menië. 
Groap 4 
Landakrona (Zwa). Faaröar - Joegoslavië 0-2 
(0-1). 19. Jugovic 0-1, 82. Savicevic 0-2. 
Schdsr: Habermann (Dui). Tsch: 2345. 
Belfast. Noord-terland - Ooatenrijk 2-1 (2-1). 
17. Dowie 1-0, 41. Black 2-0, 44. Lainer 2-1. 
Schdsr: Sundell (Zwe). Tsch: 8.000. 
Stand: 
Joegoslavië 7 6 0 1 12 22-4 
Denemarken 7 5 1 111 16-6 

Noord-Ier land 7 232 7 10-9 
Oostenrijk 7 1 1 5 3 6-12 
Faeröer 8 1 1 6 3 3-26 
Programma: 13/11 Denemarken - Noord-ler-
land, Oostenrijk - Joegoslavië. 
Groap 5 
NUrnberg. Duitsland - Walas 4-1 (3-0). 34. 
Möller 1-0, 39. Völler 2-0, 45. Riedle 3-0, 73. 
Doll 4-0, 84. Bodin 4-1 (strafschop). Schdsr: 
Quiniou (Fra). Tsch: 46.000. Rode kaart: 51. 
Saunders (Wal). Gele kaart: Brehme, Kohier 
(beiden Dld), Maguire, Horne (beiden Wal). 
Duitsland: lllgner; Buchwald, Binz, Kohier en 
Reuter; Möller, Matthflus, Doll (79. Effenberg) 
en Brehme; Riedle (65. Hflssler) en Völler. 
Wales: Southall; Ratcliffe, Young, Giggs en 
Melville; Maguire (46. Speedy), Horne, Hughes 
en Bodin; Bowen en Rush. 

Stand: 
Wales 5 3 1 1 7 7-6 
Duitsland 4 3 0 1 6 8-4 
België 5 2 1 1 5 7-5 
Luxemburg 4 0 0 4 0 2-9 
Programma: 13/11 Wales - Luxemburg; 20/11 
België - Duitsland; 17/12 Duitsland - Luxem
burg. 
Groap 7 
Poznan. Polan - Ierland 3-3 (0-1). 10. McGrath 
0-1, 55. Czachowski 1-1, 62. Townsend 1-2, 
68. Cascarino 1-3, 77. Furtok 2-3, 86. Urban 
3-3. Schdsr: Goethals (Bel). Tsch: 17.000. Gele 
kaart: Furtok (Pol), Staunton (Ier). 
Londen. Engeland - Turkije 1-0 (1-0). 21. 
Smith 1-0. Schdsr: Navarette (Spa). Tsch: 
50.896. Gele kaart: Batty (Eng), Gohkan (Tur). 
Stand: 
Engeland 5 3 2 0 8 6-2 
Ierland 5 1 4 0 6 10- 5 
Polen 5 2 2 1 6 7-5 
Turkije 5 0 0 5 0 0-11 

Programma: 13/11 Turkije - Ierland, Polen -
Engeland. 
EK kwalificatie onder 21 jaar 
Groap 3: Sovjet-Unie - Italië 1-1 (0-0). 49. 
Sjoestikov 1-0, 59. Buso 1-1. 
Stand: Italië 6-8 (4-7), Sovjet-Unie 7-8 (6-4), 
Noorwegen 4-5 (11-4), Hongarije 5-1 (1-7). 

Groap 6: Malta - Finland 1-3 (0-1). 41. Murme-
la 0-1, 73. Suda 1-1, 79. Ruhanen 1-2, 83. Sau-
menen 1-3. Tsch: 1000. 
Eindstand: Nederland 6-10 (20-4), Portugal 
6-10 (9-2), Finland 6-4 (7-13), Malta 6-0 (5-22). 
Groap 8: Zwaden - Israël 2-1 (1-0). 8. Ander-
son 1-0, 49. Banin 1-1, 77. Axeldahl 2-1. Rode 
kaart: Zofin (Isr). 

Stand: Zweden 4-7 (14-2), Israël 3-3 (7-4), Cy
prus 4-3 (2-11), Griekenland 3-1 (2-8). 
Programma UEFA: 
22/10 AA Gent - Eintracht Frankfurt. 
Zuidamerikaansa Supercup, kwartfinales 1a 
wdstr 
Penarol (Uru) - Santos (Bra) 3-2 (1-1). 21. Ce-
dres O-O), 35. Pedro Paulo 1-1, 60. Montero 
2-1, 65. Serginho 2-2, 82. Martinez 3-2 (straf
schop). 
Cruzeiro (Bra) - Nacional (Uru) 4-0 (2-0). 7. 
Charles 1-0, 18. Charles 2-0, 57. Charles 3-0, 
86. Boiadero 4-0. 
River Plate (Arg) - Flamengo (Bra) 1-0 (1-0). 1. 
Borrelli 1-0. 
Independiente (Arg) - Olimpia (Par) 1-1 (0-0). 
49. Desio 1-0, 52. Heyn 1-1. 

Handbal 
Hollandtoernooi vrouwen in Schiedam 
Nederland - Sovjet-Unie 13-26 (4-14). Doelpt 
Nederland: Van Velzen 7, De Kok 3, Dulfer, 
Verkaik, Duynisveld. Sovjet-Unie: Vidrina 8, Ki-
seleva 6, Goedz 4, Koelik 3, Nazarenko 2, Bor-
zekova, Goeseva en Oeha. 
Litouwen - Roemenië 19-28 (11-16). 
Bijprogramma: Nederland B - Hermes 16-13 
(8-7). 

Hockey 
Olympische Kwalificatie in Auckland (N-ZI) 
Mannen, groap B: Frankrijk - India 0-0, België 
- Zwitserland 6-0, Malaysia - Verenigde Staten 
9-0. Stand: 1. Malaysia 3-6, 2. India 3-5, 3. 
België 3-4, 4. Frankrijk 3-3, 5. Zwitserland 3-0, 
6. Verenigde Staten 3-0. 
Vrouwen, groep B: Argentinië - Italië 5-0, 
Groot-Brittannië - Canada 1-0, China - Ierland 
2-1. Stand: 1. Argentinië 4-6, 2. Groot-Brittan-
nië 4-6, 3. China 4-6, 4. Canada 4-5, 5. Italië 
4-1,6. Ierland 4-0. 

Honkbal 
Amarikaanaa play off national league (best of 
sevan), 6a wedatrijd: Atlanta Braves - Pitts-
burgh Pirates 1-0. Stand: 3-3. 

Tafeltennis 
Europese liga, mannen, 2e ronde 
Groap A: Polen - België 3-4 (Grubba - Cabrera 

21-16 21-8, Skierski - Jean-Michel Saive 10-21 
17-21, Kucharski - Philippe Saive 21-17 15-21 
21-23, Grubba - Jean-Michel Saive 21-12 21-9, 
Skierski - Philippe Saive 13-21 21-15 18-21, 
Kucharski - Cabrera 21-19 15-21 19-21, Gru-
va/Kucharski - Jean-Michel Saive/Cabrera 
21-12 21-19). 
Stand: 1. Duitsland 2-4, 3. België 2-4, 3. Polen 
2-0, 4. Nederland 2-0. 
Groap B: Frankrijk - Joegoslavië 4-1 (Gatien -
Grujic 21-10 21-10, Eloi - Kalinic 21-8 21-19, 
Gatien - Lupulescu 21-15 21-16, Chatelain -
Lupulescu 16-21 21-17 15-21, Eloi/Gatien - Lu-
pulescu/Grujic 17-21 21-14 22-20). 
Stand: 1. Frankrijk 2-4, 2. Zweden 2-2, 3. Joe
goslavië 1-0, 4. Hongarije 1-0. 
Voor Joegoslavië - Hongarije (uitgesteld op 
17/9 en 8/10) nog geen nieuwe datum bekend. 

Tennis 
Mannen in Lyon, 1e ronde 
Curren (VS) - Rostagno (VS) 6-7 7-6 7-6, Sam-
pras (VS) - Nijssen (Ned) 6-3 6-2, Van Rens-
burg (Z-Af) - Fontang (Fra) 6-0 7-6, Bruguera 
(Spa) - Boetsch (Fra) 3-6 6-3 6-4. 2e ronde: 
Mancini (Arg) - Kulti (Zwe) 7-6 6-4, Delaitre 
(Fra) - Pioline (Fra) 6-2 6-7 7-6, Gilbert (VS) -
Winogradsky (Fra) 7-5 6-1. 
Mannen in Wenen, 1e ronde 
Korda (Tsj) - Hombrecher (VS) 4-6 6-1 6-2, 
Skoff (Oos) - Azar (Ara) 7-6 4-6 6-3. 2e ronde: 
Jarryd (Zwe) - Jelen (Dld) 7-6 6-3, Steeb (Dld) 
Volkov (Sov) 6-2 6-7 6-3. 
Vrouwen in Filderstadt, 1a ronde 
Tauziat (Fra) - Shriver (VS) 5-7 6-3 6-1. 2a ron
de: Navratilova (VS) - Reinach (Z-Af) 6-4 7-5, 
Sukova (Tsj) - F-razier (VS) 6-7 7-5 6-3, Novot-
na (Tsj) - Medvedeva (Sov) 6-4 6-4, Garrison 
(VS) - Schultz (Ned) 6-3 4-6 6-2. 

Zaalhandbal 
EredNrisie mannen 
V en L - OSC 24-10. 

Zeilen 
WK Star in Cannes, 3e wedstrijd 
1. Vogt/Fricke (Dld). 2. Semeraro/Carli (Ita), 3. 
Scala/Rossari (Ita). Nederlanders: 16. Peter en 
Dolf Peet, 46. Binkhorst/Douze, 56. Neeleman/ 
Schier. Klassement: 1. Reynolds/Haenel (VS) 
32,7, 2. Benemati/Salani (Ita) 34,7, 3. 3. Grael 
43, 14. Neeleman 81, 25. Peet 103, 37. Bink
horst 139. 
Wereldbaker plankzeilen in Scheveningen 
Courserace, 1a wedstrijde: 1. Tèriitéhau (Fra), 
2. Bachschuster (Dld), 3. Kristensen (Den), 11. 
Boersma (Ned), 12. Van Tol (Ned). 

Wales kansloos tegen Duitsers 
Door onze sportredactie 
ROTTERDAM, 17 OKT. De Duit
sers hebben in hun EK-kwalifica-
tieduel met Wales voor het Euro
pees kampioenschap laten zien 
dat scoren op hoog internationaal 
niveau nog geen verleden tijd is: 
4-1. Ook bij de kwalificatiewed
strijd tussen Ierland en Polen was 
aan goals geen gebrek: 3-3. 

De Duitsers dreven de 46.000 
toeschouwers in het Frankenstadi-
on van Neurenberg tot groot en
thousiasme met doelpunten van 
Andreas Möller, Rudi Völler, 
Karl-Heinz Riedle en Thomas 
Doll. Paul Bodin zorgde uit een 
strafschop voor de enige tegengo-
al. 

Wales leverde niet alleen de 
punten in, maar raakte ook Dean 
Saunders kwijt. Die werd in de 
51ste minuut uit het veld ge
stuurd wegens grof spel. Doll was 
zijn laatste slachtoffer. In groep 5 
is Wales, dat met een gelijkspel 
tegen Duitsland de tickets voor 
Zweden al bijna kon bestellen, 
weliswaar nog eerste met zeven 
punten uit vijf wedstrijden. Maar 
de selectie van Terry Yorath 
heeft de kansen niet meer in ei
gen hand. De Welshmen kunnen 
alleen hopen op een Duitse uit-
glijer in België en een eigen mon
sterscore tegen Luxemburg. 

De Duitsers namen in Neuren
berg afdoende wraak voor de ne
derlaag (0-1) in Cardiff. Aanval

len, was het parool van Vogts. 
Riedle en Völler zaaiden voorin 
wind, met hulp van de aanjagers 
Doll en Möller vlak achter hen 
werd storm geoogst. Niet toeval
lig zijn de schutters hiermee 
meteen genoemd, al bleef de taaie 
defensie van Wales ruim een half 
uur hermetisch gesloten. 

De Duitse bondscoach Berti 
Vogts voelde zich na afloop de 
koning te rijk. „Ik moet mijn spe
lers een zeer, zeer groot compli
ment maken. Zo goed hebben ze 
sinds het wereldkampioenschap 
niet meer gespeeld. Meer dan een 
uur lang was het van grote klasse. 
Het enige waar iets op viel aan te 
merken, was misschien het aantal 
doelpunten. Dat hadden er een 
paar meer kunnen zijn. Wat 
maakt het uit. We hebben laten 
zien wie het sterkst is in deze 
groep." 

Het gelijkspel tussen Polen en 
Ierland bracht gisteren Engeland 
aan de leiding in groep 7. Enge
land had het zwaar tegen de Tur
ken, die in vier wedstrijden nog 
geen punt hadden veroverd: 1-0. 
Met Bryan Robson van de Engel
se league-aanvoerder Manchester 
United terug als dirigent kende 
Engeland een moeizame ope
ningsfase. Na tien minuten stelde 
Ucar doelman Woods voor de eer
ste keer goed op de proef. De 
sluitpost reageerde attent. 

Na ruim twintig minute kregen 

de Engelsen enigszins adem oen 
Smith doelman Demirbas passer-
de. Daarna bleven de Englse 
spitsen, onder wie de terug
keerde Waddie, prutsen. Het tid-
de op tribunes voor koorzargen 
met de weinig aan duidelijkleid 
overlatende tekst: „Wat een rot
zooitje." 

In de tweede helft scoorde En
geland nog een keer, maar artiter 
Navarette keurde de treffer af 
omdat Robson een elleboog iets 
te opvallend had gebruikt. 

De spanning in groep 7 tiijft 
tot 13 november aanwezig als de 
Engelsen in Polen aantreden. Bij 
een gelijkspel gaat de ploeg van 
Graham Taylor naar Zwecen. 
Verlies betekent dat Engeland en 
Polen op gelijke hoogte konen. 
Met winst van Ierland moet het 
doelsaldo dan uitsluitsel geven. 

Ierland had Polen gistermiddag 
heel lang in een wurggreep. Na 
tien minuten vierden de 3000 Ier
se supporters al feest, na een tref
fer van McGrath. De gelijkmaker 
volgde tien minuten later door 
Czachowski. Na rust brachten 
doelpunten van Townsend en Cas
carino de Ieren opnieuw in een 
jubelstemming, opnieuw te vroeg-
De voor Hamburger SV uitko
mende Furtok bracht het verschil 
tot één treffer terug. Vier minu
ten voor slotsignaal sleepte Urban 
voor de thuisploeg het verdiende 
punt in de wacht. (ANP) 
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SELECTIE 

Binnenland • Reportage over ille-
'!' je surinamers die het slachtoffer 

•jn van paspoortfraude, interview 
L oud-minister Albeda over het 
lederlandse migrantenbeleid en 

a, .peten de toelatingsnormen voor 
jlochtonen worden verlaagd? 
lfed.3, 19.00-I9.30u. 

loviola • Gewijd aan de Portugese 
üm in verband met Europalia 
>ortugal- Gesprekken met Bernard 
rata en Assis Ibrito van het Por-
wees filmarchief en met de cine-
Jen Manuel de Oliveria, Fernan-
lo Lopes, Joaquim Pinto, Teresa 
/illaverde en César Monteiro. 
IRT2, 20.30-21.30u. 

, Medialand • Nieuw mediapro-
ramma gepresenteerd door Maijo-
ijn Uitzinger, inclusief een poging 
t een Nederlandse Spitting Ima-

Met aandacht voor sponsoring, 
et weekblad De Nieuwe, soap-se-
ies en een tv-recensie van prof.dr. 
A. Diepenhorst. Aad van den 

jeuvel is hoofdgast. Ned.1, 20.58-
<1.28u. 

o t  
> e 

• Verklaringen van 
van Amerikaanse 

o relevizier 
fH ilachtoffers 

:ernproeven, gesprekken over sek-
mele intimidatie op het werk en 
Jen reportage over het mogelijke 
iuropese leger volgens de Frans-
Duitse plannen. Ned.1, 21.28-
i2,05u. 

Panorama • Een cameraploeg ver-
rezelde een Vlaamse Kroaat, die 
djn familie bezoekt in het oorlogs-
lebied vlakbij de steden Osijek en 
/inkovci. Beelden van kapotge-
ichoten steden en dorpen, de ont
bering en de haat. BRT1, 
Il.30-22.30u. 

la Santé Dabord • Bugklachten 
kosten Frankrijk zo'n 27 miljoen 
werkdagen per jaar. Een reportage 
over de oorzaken van rugproble-

Start van Mn nieuw Nederlande aatiriach mediamagazine mat Spitting 
Image-achtige poppan zoala Tineke de Nooy en Marcel van Dam. Ned. 
1, 20.58-21.28u. 

men en de oplossingen. TV5, 
21.30-22.30u. 

40 Minutes • Alec Krawczynski 
leeft al 47 jaar in Schotland, waar 
hij bekend staat als Alec the Pole. 
Achter die naam schuilt echter een 
geheim, dat naar boven komt als 
hij naar zijn geboorteland de Oe
kraïne terugreist. BBC2, 21.30-
22.10u. 

Nieuwslijn • Twee Libanese meis
jes vertellen hun verhaal over de 
geweldadigheden door rechtsradi-
kalen in Duitsland en aan de voor
avond van het bezoek van konin
gin Beatrix aan Japan vraagt 
Nieuwslijn zich af wat het succes 
is van deze economische super
macht. Ned.2, 22.05-22.30u. 

Opium special • Hedendaagse com
ponisten en regisseurs geven hun 
persoonlijke visie op Mozart. Van
daag een fantasie over diens rela
tie met zijn vader met muziek van 
Michael Nyman (huiscomponist 
van cineast Peter Greenaway) en 
tekst en regie van Jeremy Newson. 

Hedendaagse componisten geven 
hun viaia op Mozart. Ned. 1, 
22.50-23.25U. 

Mozart wordt vertolkt door zange
res Ute Lemper. Ned.1, 22.50-
23.25U. 

NOS-laat • Minister Andriessen 
kwam deze week met de onver

wachte mededeling dat de tweede 
kolengestookte elektriciteitscentra
le op de Maasvlakte niet door gaat, 
omdat Nederland stroom uit Noor
wegen kan importeren. Beportage 
over een gecombineerde opwek
king van elektriciteit en warmte 
en portret van de Amerikaanse 
kunstenaar Michael Byron. Ned.3, 
22.30-23.15u. 

Stop de persen • Portret van Wim 
T. Schippers en Tom Egbers praat 
met de hoofdredacteur van NRC 
Handelsblad Ben Knapen over de 
media-hausse over neo-nazisme en 
rassenhaat. Ned.2, 23.00-23.30u. 

La Guitarra • Documentaire over 
de gitaar. Narciso Yepes, Paco de 
Lucia, Ernesto Bitteti en Pepe Ro-
mero over dit 'instrument des 
volks' en een muzikale wandeling 
door de tuin van het Alhambra in 
Granada. Duitsl.1, 23.00-0.00u. 

The Late Show • Publiek in de stu
dio ondervraagt de schrijfster Ger-
maine Greer over haar nieuwe 
boek 'The Change'. BBC2, 23.15-
23.55U. 

R A D I O  

De wandelende tak • In Togo ver
diepte Willemein Oosterveld zich 
in de dans en muziek van de vo-
dou-religie. Radio 4, 20.02-2l.OOu. 

Sesjun • Rechtstreekse uitzending 
uit Nick Vollebregts Jazzcafé in La
ren, geheel gewijd aan de Canadese 
jazzpianist Oliver Jones. Hij wordt 
begeleid door bassist Steve Swal-
low en drummer Ed Thigpen. Ra
dio 3, 23.03-0.00u. 

TV NEDERLAND 

FILMS OP TV 
Vhen Worlds Collide (Rudolph 
daté, 1951, VS). Met Oscar voor 

«leste speciale effecten bekroonde 
, cience fictionfilm. Clubje mensen 

erlaat per ruimteschip de aarde,' 
ilak voordat een komeet deze zal 
lernietigen. BBC2, 18.00-19.20u. 

; Jivorzio all'Italiana (Pietro Ger-
i tii, 1962, Italië). Uitgelaten zeden-

lomedie hekelt weldadig de Itali-
« anse man en echtscheidingswetge-

ing. Marcello Mastroianni excel-
... sert als lusteloze edelman die, om 

• t kunnen trouwen met nichtje 
lefania Sandrelli, zijn vrouw Da-
iela Rocca tot overspel probeert 
i verleiden. Duitsl.3-West, 20.00-
1.40u., zwart-wit, nagesynchro
niseerd. 

tapsy ja Dolly / Dolly and Her 
«ver (Matti Ij cis, 1990, Finland). 

- tegisseur IjSs treedt stilistisch en 
hematisch in voetsporen van land-
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genoot KaurismSki met zwarte ko
medie over ex-gedetineerde (Matti 
PellonpaS) die in marge van sa
menleving op het rechte pad pro
beert te blijven en onderdak vindt 
bij versleten danseres (Raija Paal-
anen). Duitsl.3-Nord, 20.25-
21.55u., nagesynchroniseerd. 

Cinéma Paradiso (Giuseppe Torna-
tore, 1988, Frankrijk/Italië). Gero
mantiseerd verslag van een jon-
gensjeugd in een Siciliaanse dorp 
idealiseert simplistisch de charmes 
van de ouderwetse buurtbioscoop 
en ouderwetse filmliefde. Jochie 
groeit op in projectiecabine van 
blinde operateur Philippe Noiret 
die levenswijsheden orakelt in 
quotes van John Wayne. RTBF1, 
20.45-22.50u., nagesynchroni
seerd. 

The Whales of August (Lindsay 
Anderson, 1987, VS). Stemmig 

Kammerspiel steunt op monumen
tale rollen van Bette Davis (in haar 
voorlaatste rol) en Lillian Gish. 
Twee zusters slijten hun laatste le
vensdagen op het eiland waar ze 
vroeger met hun echtgenoten 
plachten te komen. BRT2, 22.00-
23.35u. 

The Corpse Vanishes (Wallace 
Fox, 1942, VS). B-griezelfilm. Bela 
Lugosi recruteert jonge bruiden 
voor de schoonheidsbehandeling 
van zijn vrouw. Super Channel, 
22.45-23.55u., zwart-wit, onder
broken door reclame. 

M O R G E N  

The Crimson Kimono (Samuel Ful-
ler, 1959, VS). Fuller etaleert zijn 
fascinatie voor stadse vervreem
ding in sfeervolle misdaadfilm 
over Japanse detective die in Los 

Angeles jaagt op moordenaar van 
striptease-danseres. RTBF1, 13.35-
14.55u., zwart-wit, nagesynchro
niseerd. 

Life with Father (Michael Curtiz, 
1947, VS). Anecdotische verfilming 
van Broadwayhit naar autobiogra
fie van Clarence Day, over zijn 
New Yorkse jeugd en zijn vader 
die weigerde zich te laten dopen. 
Met William Powell, Irene Dunne, 
Edmund Gwenn. BBC1, 13.50-
15.50u. 

All the Way Home (Alex Segal, 
1963, VS). James Agee's roman 'A 
Death in the Family' stond model 
voor smaakvol verslag van provin
ciale America anno 1916. Gezin 
verwerkt onverwachte dood van 
vader Robert Preston. Ook met 
Jean Simmons. Duitsl.2, 14.25-
16.00u., zwart-wit. 

HUTSELPUZZEL 
De gegevens voor dit kruiswoord-

.. raadsel zijn per nummer gemengd. 
» )nder 1 vindt u dus zowel de gege

vens voor 1 horizontaal als voor 1 
s 'ertikaal. De volgorde is echter 

looit verbroken. Schrapt u dus de 
[egevens van 1 horizontaal, dan 

1 wudt u onder 1 de gegevens 1 ver-
ikaal IN DE JUISTE VOLGORDE 

.'fiver. 
1 lief - vinnigheid - dissonant -

vrijetijdskleding 
2 maat - dier - nietig - zekere -

land in Azië - bloei wijze 
sjaal - stuurstok - ouderwetse 
meetlat - soort hert 

4 pl. in Flevoland - romp - li
chaamsdeel - bloem - zijrivier 
van de Seine - dienstmeisje -
los - soort baars 

5 proef - duinpan - toespraak -
bedrog - getal - uitroep - heet -
rekening 

6 geldbedrag - bejaard - pakken -
voegwoord - mist -vis 

7 woeden - van elpenbeen - land
tong - deksel - gesteund -
wreedaard 

I 8 enigen - vroeger - kansspel -

RECEPT 
AARDAPPELKOEK (ELZAS II) 

* deze aardappelkoeken bij een 
'eesschotel of als onderdeel van 
en lichte lunch met diverse vlees
waren. Drink er een frisse Pinot 
"anc bij. 

'°or 4 tot 6 personen 
kg aardappels, geschild en grof 

eieren 
"O gram ui, gepeld en gehakt 
eetlepels bloem 
eetlepel gehakte peterselie en 

'•esiooüc 
teen knoflook, uit de knijper 

out en versgemalen peper 
'eraspte nootmuskaat 
eetlepels olie 

J
p°

e
f de geraspte aardappels in een 

en spoel ze onder de koude 
.a®n- Knijp zoveel mogelijk vocht 

de aardappels en doe ze in een 
' ®• Meng er de eieren, ui, bloem, 
' 'den en knoflook door. Breng 
P smaak met zout, peper en noot-
teo Ver^'t de olie in een koe-
' Pan. Maak van het aardappel-

ngsel kleine platte koekjes en 
vee ï° 'n IMS minuten aan 
^anten goudbruin. Dien de 

Kies onmiddellijk op. 

' ^ MACLEAN 

Grieks 
9 aanbidder - vruchtje 

10 treurige stemming - soort poes 
- onverhoeds - druk gepraat 

11 schilderstuk - eenzaam - zoog
dier - dorp in Overijssel - han
delsovereenkomst- opgang 

12 steensoort - strafwerktuig - me-

j taal - geconcentreerd - trekgat 
tussen zandbanken - gaatje 

13 overval - uitroep - sterke drank 
- deel van een schip - roem -
ruzie - nuffig meisje - land-
bouwbenodigdheid 

14 grote hoeveelheid - onderricht 
- kompasstreek - met tegenzin -

1 2 3 4 5 6 7 

" • 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 • • • • 
3 • 
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L
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5 • 1 • 
• • • _ • • 
7 • 
8 • 
1 H 
10 • 
11 • 
12 • • • • 
13 • • • 
14 

15 • 
16 • • • • 
17 • 4 

slaginstrument - het zij zo - in-
sekt - netto 

15 zangmuziek - kunstenaar - be
vordering - vogel 

16 handgreep - dorp op de Veluwe 
- diepte - ketting - groente -
stop 

17 specialist - beroepskleding - do
centen - afdelingen 

Onder de inzenders worden drie 
boekenbonnen van ƒ 25,- verloot. 
Oplossingen, per briefkaart, moe
ten uiterlijk volgende week don
derdag in het bezit zijn van de puz
zelredactie van NRC Handelsblad, 
postbus 1122, 3000 BC Rotterdam 
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De prijzen zijn toegekend aan: 
G.J.F. Rietman, Soesterberg; 
J.G.H. Vossen, Maastricht en A. 
v.d. Zwet in Rotterdam. 

TOM POES endekiekvogel Door Marten Toonder 

3576 Heer Bommel stond met opgeheven hoofd voor 
zijn haard. 
„Ik weet niet wat het is", zo prevelde hij. „Maar ik 
heb een vreemd, mooi gevoel van binnen. Zo maar in-1 

eens. Ik voel, dat ik eigenlijk te goed voor deze we
reld ben. Eigenlijk is alles me te min, als iemand be
grijpt, wat ik bedoel". 
De bediende Joost stoorde zijn verheven gedachten 
door het binnendragen van een tijdschrift. 

„Excuseer", sprak hij. „Hier is het nieuwste nummer 
van Hocus' Magazijn, heer Olivier. Uw portret staat er 
in, maar ik hoop, dat u zult bedenken, dat u niets 
bent zonder mij". 

Heer Bommel bladerde zonder te antwoorden in het 
periodiek, totdat hij op zijn eigen gelaat stuitte. 
„Ollie (Heer) Bommel", las hij mompelend. „De laat
ste van het uitstervende soort heren van stand. Omdat 
iedereen hem te min is heeft hij grote naam op dit ge
bied gemaakt. Deze beroemde figuur..." 
„Het is allemaal mijn werk", zei Joost met verheffing 
van stem. „Wat zou u zijn zonder mij? Niets, met uw 
welnemen". 
Heer Ollie sloot het blad en trok de wenkbrauwen op. 
„Bah", sprak hij. „Je bent me te min. Zwijg! Nu weet 
ik trouwens ineens wat het voor een gevoel is, dat ik 
heb: Ik ben beroemd! Ik ben te goed voor deze we
reld. Je kunt gaan, Joost!" 

NEDERLAND 1 
AVRO/KRO/NCRV 

18.00 Boggle, woordspel. 
AVRO 

18.30 Wordt vervolgd, kinderprogramma met 
o.a. tekenfilms. 

19.00 Alle dieren tellen mee, dierenmagazine. 
19.30 Ferris Bueller, serie. 

NOS 
20.00 (S) Journaal. 

AVRO 
20.25 Villa Borghese, 12-delige soapserie. 
20.58 Medialand, omroepland satirisch beke

ken. 
21.28 AVRO Televizier, actualiteitenrubriek. 
22.05 L.A. Law, advocatenserie. 
22.50 Opium, cultureel magazine. Vandaag: Not 

Mozart, 6-delige serie waarin componis
ten hun visie op Mozart geven. 

23.25 Hollands decor, een wandeling of fiets
tocht n.a.v. een boek. Vandaag: Herwij
nen. 
NOS 

23.38 (S) Journaal. 

NEDERLAND 2 
NOS 

18.00 (S) Journaal. 
VOO 

18.20 B.O.O.S., jongerenmagazine. 
18.50 (S) Top 40, popmuziek. 
19.20 De heilige koe, auto- en motormagazine. 
19.50 (S) Nederland muziekland, muziekpro

gramma. 
20.40 (TT) In de Vlaamsche pot, comedyserie. 
21.10 (TT) Take off, Nederlandse serie. 
21.35 (S) Married with children, Amerikaanse 

comedyserie. 
22.05 (S) Nieuwslijn, actualiteitenmagazine. 
22.30 Jaloezieën, tv-bewerking in 3 delen van 

het gelijknamige toneelstuk dat werd be
kroond met de Visser Neerlandia-prijs en 
de Johan Kaart-prijs 1990. Regie: Egbert 
van Hees. 

23.00 Stop de persen, mediaprogramma. 
23.30 Royal reports, 6-delige serie over royalty. 

NOS 
00.00 (S) Journaal. 

NEDERLAND 3 
NOS 

18.00 (S) Journaal. 
18.15 Sesamstraat. 
18.30 (S+TT) Jeugdjournaal. 
18.45 Cinekid. 
19.00 Binnenland, actueel magazine voor Ne

derlanders en landgenoten van buiten. 
19.30 Monopolie, Deense serie. Afl. 25. 
20.00 (S) Journaal. 
20.25 Music Hall, 4-delige Franse serie met Si-

mone Signoret in de hoofdrol. 
21.21 De connaisseur, kunstquiz. 
22.00 (STJournaal. 
22.15 Studio Sportjournaal. 
22.30 NOS-Laat, achtergrondinformatie met om 

23.00 Den Haag vandaag. 
TELEAC 

23.15 P.C. privé, les 4. 
NOS 

23.45 Nieuws voor doven en slechthorenden. 

RTL 4 
18.00 RTL4 zes uur nieuws en weer. 
18.20 Prijzenslag. 
18.50 Scrabble, telefoonspelletje. 
19.00 Rad van fortuin. 
19.30 RTL4 avondnieuws. 
19.50 RTL4 weer. 
20.00 Goede tijden slechte tijden, Nederlandse 

dramaserie. 
20.30 Rons honeymoon quiz. 
22.10 Spearfïeld's daughter, Amerikaanse mini

serie in zes delen. Deel 2. 
23.05 Match Barend & Van Dorp: interviews 

met John van Loen, Hans van Breukelen 
en PDM-manager Manfred Krikke. 

23.55 RTL4 laatste nieuws. 
00.10 Autosportjournaal. 
00.25 21 Jump Street, Canadese serie. 
01.15 M.A.S.H., Amerikaanse comedyserie. 
01.40 RTL4 text. 

Laatate aflevering van Jaloezietin met o.a. 
Annet Nieuwenhuijzen. Ned. 2, 22.30-23.00u. 
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TV BUITENLAND 

18.00 Tik tak, animatieserie. 18.05 
Plons, tekenfilmserie. 18.10 Prikbal-
lon, kleutermagazine. 18.25 Duupje. 
18.30 Mysterious cities of gold, Japan
se serie. 18.55 Kom op tegen kanker -
Journaal. 19.03 Neighbours, Australi
sche serie. 19.25 Mededelingen en pro-
gramma-overzicht. 19.30 Nieuws en 
Sport 20.00 Kwislijn. 20.05 Schwarz-
waldklinik, Duitse ziekenhuisserie. 
20.50 Het huis van Wantrouwen, een 
programma vol verrassingen, inventivi
teit en humor. 21.30 Panorama: Kroa
tië. 22.25 Kunst-zaken. Aansl.: Kwi
slijn. 22.30 Vandaag/Sport/Filmgebeu-
ren Gent. 22.55 Programma van het 
ACV-Informatief. 23.10 Huizen kijken, 
programma over bouwen, verbouwen 
en wonen. 23.25 Coda. Mélodie, van 
Von Gluck en Kreisler. 23.30 Einde. 

BELGIË NEDERLANDS 2 
18.55 Journaal. 19.00 Schooltelevisie. 
Relationele opvoeding, een dag uit het 
leven van een kind, 6-delige serie. 
19.30 Bordertown, serie. 20.00 Pro
gramma van de Protestantse Omroep. 
20.30 Moviola, filmmagazine. Van
daag: De Portugese film van 1896 tot 
nu. 21.30 Journaal en sport. 22.00 The 
whales of August, Amerikaanse speel
film uit 1987. 23.25 Einde. 

BELGIË FRANS 1 
18.35 Le jeu des dictionnaires, spelpro-
gramma. 19.00 Ce soir, actualiteiten. 
19.30 Journaal en weerbericht. 20.15 
Autant savoir, actueel magazine. 20.45 
Cinéma Paradiso, Italiaans/Franse 
speelfilm uit 1988. 22.50 Grand écran, 
filmmagazine. 23.40 Weerbericht en 
laatste nieuws. 00.00 Bourse, beursbe
richten. 00.05 Reflets du libéralisme, 
politieke uitzending. 00.15 Einde. 

FRANKRIJK TV 5 
18.10 Le jeu des dictionnaires, spelpro-
gramma. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe
richt, Affiches en Clin d'oeil. 19.00 Té-
létourisme, toeristisch magazine. 19.30 
Nieuws. 20.00 Faut pas rêver, avon
tuurlijk magazine. 21.00 Nieuws. 
21.30 La santé d abord, medisch maga
zine. 22.30 Objectif médecine. 23.00 
Nieuws. 23.30 Cargo de nuit, compila
tie. 00.15 Chefs d'oeuvre en peril: Les 
autamates, documentaire. 00.45 Einde. 

DUITSLAND 1 WDR 
18.30 Hier und Heute, actualiteiten. 
18.45 Hafendetektiv, serie. 19.20 Ein
de. 19.45 WWF. 19.58 Programma-
overzicht. 20.00 (TTI Tagesschau. 
20.15 Unter Deutschen DSchern, docu
mentaire-serie. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 (TT) Der 7. Sinn, ver-
keerstip. 21.03 (S) Willkommen im 
Club, amusementsprogramma. 22.00 
Weltenbummler met Hardy Kriiger op 
reis in Nieuwzeeland, 2-delig reisver
slag. Afl. 1. 22.30 Tagesthemen, actua
liteiten. 23.00 (S) La Guitarra, portret 
van de Spaanse gitaar. 00.00 Tages
schau. 00.05 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken. Japanse landschappen: 
Het oude visserdorp Funaya. 

DUITSLAND 2 
18.20 Zwei Münchner in Hamburg, 

vervolg. Aansl: Programma-overzicht. 
(VPS 18.50). 19.00 Heute. 19.30 (S) 
Freddy Quinn, portret. 20.30 Das hat-
ten Sie sehen sollen, programma met 
opzienbarende en eigenaardige frag
menten uit films en televisieprogram
ma's. 21.00 Abenteuer Forschung: Der 
Fluch von Karasch, reportage. 21.45 
Heute-journal. 22.10 (S) Doppelpunkt, 
discussieprogramma. Thema: WSsche 
waschen, Windeln wechseln - ich doch 
nicht!, over het vaderschap en de rol 
van huisman. 23.10 Er - Sie - es, tv-
film. 00.50 Heute. 

DUITSLAND 3 NDR 
18.00 (TT) Die Sendung mit der Maus, 
kinderprogramma. 18.30 N3 - HalbSie-
ben: Treffpunkt Passage. 19.00 Das! -
Das Abendstudio, regionaal magazine. 
20.00 (TT) Tagesschau. 20.15 N3 - Ki-
noabend Cartoon: Popeye - Silly Hilly-
billy, Amerikaanse tekenfilm uit 1949. 
20.25 Dolly and her lover, Finse speel
film uit 1990. 21.55 B. Das Hauptstadt-
Magazin, met de Berlijner van de dag: 
Misdaadschrijfster Pieke Biermann. 
22.40 Monty Python s fiying circus, 
Britse satirische serie. 23.10 Swing-Ra-
ritaten, jazzmuziek. Met: Duke Elling-
ton, Walter Liberace, Frank Sinatra en 
Louis Armstrong e.a. 23.35 Bestim-
mung: Landschaftsmaler, portret van 
de schilder Carl Blechen (1798-1840). 
00.20 Laatste nieuws. 

DUITSLAND 3 WDF 
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Jim 
Knopf und die wilde 13, poppenserie. 
18.30 Klemens und Klementinchen, 
kinderserie. Aansl.: Tagebuch einer 
Gansemutter, kinderserie. 18.57 Pro
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle 
Stunde, regionaal magazine met om 
19.45 Raamprogramma's van de regio
nale studio's. 20.00 (ZW) Divorzio all' 
italiana. Italiaanse speelfilm uit 1961. 
21.40 West 3 aktuell. 

ENGELAND BBC 1 
18.00 Nieuws en weerbericht. 18.30 
Regionaal nieuws. 19.00 Top of the 
pops, muziekprogramma. 19.30 (TT) 
EastEnders, Engelse serie. 20.00 (TT) 
'Allo 'Allo!, comedyserie. 20.30 (TT) 

Waiting for God, comedyserie. 21.00 
(TT) Nieuws. Aansl.: (TT) Regionaal 
nieuws en weerbericht. 21.30 (TT) 
Smith and Jones, comedy. 22.00 So 
you think you've got troubles, serie. 
22.30 Question time, actuele discussie. 
23.30 Capital News, serie. 00.15 Weer
bericht. 00.20 Einde. 

ENGELAND BBC 2 
18.00 When worlds collide, Ameri
kaanse speelfilm uit 1951. 19.20 Ani-
mation now: Beggars trio, drie films uit 
Bulgarije. 19.30 Regional programmes. 
20.00 A taste of Japan, documentaire 
serie over de Japanse keuken. 20.30 
Top gear, automagazine. 21.00 Alexei 
Sayle's stuff, comedyserie. 21.30 (TT) 
40 minutes, documentaire serie. 22.10 
Colour TV, serie kleurverkenningen. 
22.30 Newsnight, actualiteiten. 23.15 
The Late show, cultuur- en mediamaga
zine. 23.55 Weerbericht. 00.05 Einde. 

EUROSPORT 
18.00 Concours hippique van Bern en 
Moskou, samenvatting. 18.55 Supers-
ports nieuws. 19.00 Motorsportnieuws. 
19.30 Parapente, Open POM' Volcler. 
20.00 Transworld sports. 21.00 Skate 
board: holy master's skate 91 vanuit de 
Haute Savoie. 21.30 Eurosport nieuws. 
22.00 Voetbal: Kwalificatiewedstrijden 
voor het EK: Roemenië - Schotland: Ne
derland - Portugal en Duitsland - Wa
les. 23.25 Supersports nieuws. 23.30 
Portret van Ricardo Patrese, formule 1-
coureur. 00.00 Eurosport nieuws. 

SUPER CHANNEL 
18.00 Captain Power, sf-serie. 18.30 
Wyatt Earp, westernserie. 19.00 Dra
ma. 19.30 Perspectives. 20.00 Prime 
sport, met paardenrennen. 21.00 Bey-
ond tomorrow, documentaire serie. 
21.30 Talking heads, interviews met 
prominenten over de belangrijkste fi
nanciële gebeurtenissen. 22.00 Nieuws. 
22.30 USA market wrap, nieuws van 
de Amerikaanse effectenhandel. 22.45 
The Thursday thriller: Bela Lugosi-cy-
clus: (ZW) The corpse vanishes, Ameri
kaanse speelfilm uit 1942. 23.55 Music 
news. 00.00 Blue night, gevarieerd ma
gazine. 00.30 All mixed up! 

RADIO 
RADIO 1 
Elk heel uur nieuws. KRO: 19.04 Goal 
(19.40-19.58 Man en paard). VARA: 
20.04 Voor wie niet kijken wil. NOS: 
23.07 Met het oog op morgen. VPRO: 
0.02 VPRO's Night live. 5.02-7.00 Q, 
Q, le Q. 

RADIO 2 
Elk heel uur nieuws. VOO: 18.04 Café 
de Luikgraaff. 21.00-07.00 Zie Radio 1. 

RADIO 3 
Elk heel uur nieuws. NOS: 18.04 De 
avondspits. TROS: 19.04 TROSdancet-
rax. 21.04 De CD show. 23.04-24.00 
Sesjun. 

RADIO 4 
NOS: 18.00 Nws. VPRO: 18.02 Muziek-

TV MORGEN 

journaal. 19.00 De grote oversteek. Ra
dio Symf. Ork.. 20.00 Nws. 20.02-
24.00 Het podium met om 20.02 De 
wandelende tak. 21.00 Voorland: Ars 
Musica 1991. 22.00 Downbeat. 23.00 
Audio art. 

RADIO 5 
NOS: 18.00 Nws. KRO: 18.10 Pop-Eye. 
IOS: 18.40 Dinimiz islam. NOS: 19.00 
Nieuws en actualiteitenrubriek in het 
Turks. 19.30 Nieuws en actualiteiten
rubriek in het Marokkaans en het Ber
bers. 20.15 Nieuws en actualiteitenru
briek in het Chinees. TELEAC: 20.30 
Indonesië, taal en cultuur. 21.00 Ge
heugencursus van TELEAC. 21.30 Rus
sisch, taal en volk. 22.00-22.30 Grieks 
voor beginners. 

NEDERLAND 1 
NOS 13.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 16.00 (S) Journaal. 
NCRV 16.05 Zicht op zee, programma. 
16.31 Natuurlijk genezen, medisch ma
gazine. (herh.). 16.56 De roze panter, 
tekenfilm. KRO 17.08 KRO's Teken
filmfestival. 17.30 Woef, jeugdserie. 

NEDERLAND 2 
NOS 13.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. TROS 14.30 De note-
kraker, ballet van Tsjaikovsky. NOS 
16.00 IS) Journaal. TROS 16.05 Kijk 
tv. 16.33 Derrick, misdaadserie. 17.33 
De wereld op een postzegel. 17.49 De 
tv dokter. 17.50 Het enge huis, filmpje 
over kindermishandeling. 

NEDERLAND 3 
NOS 08.55 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 13.00 Nieuws voor do
ven en slechthorenden. 17.55 Nieuws 
voor doven en slechthorenden. 

RTL 4 
06.55 RTL4 nieuws. 07.00 Cartoon. 
07.25 RTL4 nieuws. 07.30 Cartoon. 
08.00 RTL4 nieuws. 08.05 The bold & 
the beautiful: 08.30 RTL4 nieuws. 
08.35 M.A.S.H. 09.05 RTL4 nieuws. 
09.10 Prijzenslag. 09.35 Goede tijden, 
slechte tijden. 10.05 As the world 
turns. 10.50 De keus van Koos. 11.40 
Channel E. 12.10 RTL4 classique. 
12.40 RTL4 text. 13.20 Survival. 
14.15 The Oprah Winfrey show. 15.05 
Sons & daughters. 15.35 The bold and 
the beautiful. 16.00 Telekids. 16.30 
Happy days. 17.00 5 uur show. 

BELGIË NEDERLANDS 1 
14.30 Schooltelevisie. 14.30 Relatione
le opvoeding, serie. 15.00 Geschiedenis: 
De Franse Revolutie. 15.30 Einde. 
17.30 The bold and the beautiful, serie. 
17.55 Nieuws. 

BELGIË FRANS 1 
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises, culinair magazine. 12.55 Weer
bericht. 13.00 Nieuws. 13.35 (ZW) The 
crimson kimono, Amerikaanse speel
film uit 1959. 14.55 Au nom de la loi, 
juridisch magazine. 15.55 Ecran sa
voir: Les égouts d'une grande ville, re
portage. 16.15 Autant savoir, informa
tief magazine. Aansl.: Clips è La Une 
(onder voorbehoud). 16.40 Nouba nou-
ba, kinderprogramma. 17.35 21 Jump 
Street, politieserie. 

FRANKRIJK TV 5 
07.00 Nieuws. 07.40 Canadees nieuws. 
08.00 Continentales Eurojournal. 09.00 
Nieuwsflits. 09.05 Bienvenue en Fran-
ce, cursus Frans. 09.30 La santé d' 
abord, medisch magazine. 11.00 Divan, 
met actrice Krystiyna Janda. 11.30 
Nieuws. 11.40 Sélection One world. 
11.55 Einde. 16.00 TV5 infos. 16.05 
Faut pas rêver, avontuurlijk magazine. 
17.15 Bonjour bon appétit, culinair ma
gazine. 17.40 Kim et Clip en Casimir, 
kinderprogramma. 17.55 Bienvenue en 
France, cursus Frans. 

DUITSLAND 1 WDR 
09.00 heute. 09.03 Dynastie, serie. 
09.45 Tele-Gym, fitness. 10.00 heute. 
10.03 Unter deutschen Dachern, docu-
mentaire-serie. 10.45 ARD-Ratgeber, 
toeristische tips. 11.00 heute. 11.03 
(TT) Schwart Rot Gold: Schmutziges 
Gold, tv-film. 12.55 Persoverzicht. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazine, met heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Die 
Milhlenkobolde, poppenspel. 14.30 
Strandpiraten an kalten Kflsten, na
tuurfilm. 15.15 Tagesschau. 15.20 Pa-

pi, was machts du eigentlich den gan
zen Tag? 15.30 Flucht mit CSsar, Tsje
chische speelfilm uit 1989. 17.15 Ta
gesschau. 17.25 WWF-Studio. 17.35 
Kojak - Einsatz in Manhattan, serie. 
18.05 Einde. 

DUITSLAND 2 
Zie Duitsland 1. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazine 13.45 EURO, Europamagazine. 
14.25 (ZW) All the way home, Am. 
speelfilm uit 1962. 16.30 Königlicb 
Bayerisches Amtsgericht, gedramati
seerde rechtszaken. 16.55 ZDF-Glück-
stelefon. 17.00 Heute. 17.10 Sport heu
te. 17.15 Landeijournal. 17.50 Der 
Hausgeist, serie. 

DUITSLAND 3 NDR 
05.00 Flug-Informationen. 09.00 Be-
rufsorientierung. 09.15 Betriebs-
erkundigung. 09.35 Verbraucher und 
Haushalte. 09.50 Grundlagen des Wohl-
stands. 10.05 Grundlagen des Wohl-
stands. 10.15 Zwischen den Schlagzei-
len, actueel magazine. 10.30 Berliner 
Abendschau. 11.00 Hamburger Jour
nal. 11.20 Schleswig-Holstein-Magazin. 
11.40 Hallo Niedersachsen. 12.00 Bu
ten & Binnen. 12.25 Programma-over-
zicht. 13.00 Sport 3 extra: Tennis: 
Kwartfinales GP voor dames; Paarde-
sport: Internationaal German Classics 
toernooi. 17.00 Reportage aus dem 
Ohr, 17.45 Waldwirtachaft. 

DUITSLAND 3 WDF 
08.55 Tele-gym. 09.10 Schooltelevisie. 
09.40 Telekolleg II, cursus natuurkun
de. 10.10 Schooltelevisie. 11.40 Tele-
tekst-overzicht. 11.50 Das Recht zu lie-
ben, serie. 12.15 Wissenschaftsshow: 
Hai-Tech, von der Faszination der Hai-
fïsche. 13.00 Sport 3 extra: Tennis GP 
voor dames, Paardesport: internatio
naal toernooi German Classics. 16.30 
Schooltelevisie. 17.30 Telekolleg II, 
cursus bedrijfseconomie. 

ENGELAND BBC 1 
06.00 Teletekst. 06.30 BBC Breakfast 

news 09.05 Kilroy. 09.50 Hot chefs. 
10.00 Nieuws. Aansl.: Regionaal 
nieuws en weerbericht. 10.05 Play-
days: The tent stop. 10.25 The family 
Ness, tekenfilmserie. 10.35 Homewise, 
magazine over interieur. 11.00 Nieuws. 
Aansl.: Regionaal nieuws en weerbe
richt. 11.05 No kidding, quiz. 11.30 
People today, gevarieerd magazine. 
12.20 Pebble Mill, praatprogramma. 
12.55 Regionaal nieuws en weerbe
richt. 13.00 Nieuws en weerbericht. 
13.30 (TT) Neighbours, serie. 13.50 Li
fe with father, Amerikaans speelfilm 
uit 1947. 15.50 Pingu, tekenfilm. 
15.55 The little green planet show, 
kinderprogramma. 18.10 The legend of 
Prince Valiant, jeugdserie. 16.35 Re
cord breakers. 17.00 Newsround, 
jeugdjournaal. 17.10 (TT) Grange hill, 
jeugdserie. 17.35 (TT) Neighbours, Au
stralische serie. 

ENGELAND BBC 2 
08.00 Nieuws. 08.15 Westminster, par
lementair nieuws. 09.00 Schooltelevi
sie. 13.20 The Brollys, kinderserie. 
13.35 Crystal Tipps and Alistair, serie. 
13.40 Schooltelevisie. 14.00 Nieuws en 
weerbericht. Aansl.: Schooltelevisie. 
14.15 Sport on Friday, sportprogram
ma. 17.30 Top gear, automagazine. 

EUROSPORT 
14.00 Voetbal: Kwalificatiewedstrijden 
voor het EK: Roemenië - Schotland; Ne
derland - Portugal en Duitsland - Wa
les. 15.30 Motorsportnieuws. 16.00 
WK ritmische gymnastiek 

SUPER CHANNEL 
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09.00 
Nieuws. 09.10 The mix. 10.00 Victory 
with Morris Cerullo. 10.30 The mix. 
11.50 Music news. 12.00 The mix. 
12.30 Hello Austria, hello Vienna. 
13.00 The mix. 13.30 Beyond tomor
row. 14.00 All mixed up! 14.50 Music 
news. 15.00 Wanted. 16.00 On the air, 
live show. 17.50 Music news. 

RADIO MORGEN 

RADIO 1 
Elk heel uur nieuws. VPRO: 7.07 Het 
Gebouw van de week met om 7.07 Af
deling nieuws (7.30 Nws ). 8.30 De ta
fel van NL. 9.30 Het archief. 10.05 De 
reddeloze reportage: Standplaats Mexi
co. 11.05 De documentaire. 12.05 Af
deling nieuws. (12.30 Nws.) 12.34 In
formatie voor de vissers. NOS: 12.55 
Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 
NCRV: 13.10 Hier en nu, met om 
13.45 Kerk vandaag. VARA: 16.05 VA
RA Radio I vrijdageditie (17.30 Nws). 

RADIO 2 
Elk heel uur nieuws. KRO: 7.04 Echo. 
7.10 KRO's ontbijtshow. 7.50 Het le
vende woord. 8.04 Echo. 8.13 KRO's 
ontbijtshow. 8.50 Postbus 900. 9.04 
Adres onbekend. 10.04 In antwoord 
op 11.50 Postbus 900. 12.04 Alleen 
op vrijdag. 14.04 Ratel plus. TROS: 
15.30 Binnenlandse zaken. 16.04 Ge-
rard de Vries draait op verzoek. 17.04 
Nederlands hitwerk. 

RADIO 3 
Elk heel uur nieuws. VOO: 6.02 Rinkel-
dekinkel. 7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 
Goud van oud. 12.04 Van Diepen 
draait door. 15.04 De top 40. 

RADIO 4 
VARA: 7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtend
concert 1. Lichte toets. 8.00 Nws. 8.02 
Vroeg ochtendconcert 2: Vergeten Ita
lianen. 9.00 Mravinsky dirigeert Tsjai
kovsky. 10.00 De VARA-matinee: Hom
mage aan Oliver Messiaen (7). 12.30 
Jazz op vier-concert. 13.00 Nws. 13.02 
Operette. De Espana vengo. EO: 14.00 
Orgelbespeling. 14.30 Songs of praise. 
15.00 Klein bestek. 15.45 Uit de schat 
der eeuwen. 16.15 Sonates van Giovan-
ni Antonio Pandolfi Mealli. 16.35 Crè
me du baroque. 17.00 De psalmen. 
17.20 Concertante. 

RADIO 5 
NOS: 6.30-6.50 Scheepvaart- en markt
berichten en uitgebreid weerbericht. 
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa
terstanden. RVU: 9.30 Sporen in het 
verleden. AVRO: 10.00 In gesprek. 
10.55 Vrijzinnig vizier. NOS: 11.00 
Een leven lang. 12.00 Nws. RVU: 
12.05 Toegift. AVRO: 12.15 Hobbyvita
minen. 13.00 Nws. VPRO: 13.10 Het 
Gebouw deze week met om 13.10 Het 
interview. 14.00 Het onderzoek. 14.30 
Muziek uit Het Gebouw. 15.00 Het 
idee. 16.36 Welingelichte kringen. IN
FORMATIE VAN DE RIJKSOVER- * 
HEID: 17.35 Postbus 51 radio-magazi
ne. NOS: 17.55 Mededelingen en schip
persberichten. 
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2 0  N R C  H A N D E L S B L A D  A C H T E R P A G I N A  D O N D E R D A G  1 7  O K T O B E R  i g 9 l  

Briefkaart uit Costa Rica 

Eieren 
Juan is een grapjas. Twintig ki
lometer lang al zoeken we onze 
weg door het dichtbegroeide 
tropische bos van het Nationale 
Park Santa Rosa in het noord
westen van Costa Rica. Heuvel 
op, heuvel af, langs slingerapen 
— die ons kakkend vanuit ae 
bomen belagen en takken naar 
ons werpen — langs slangen, 
herten, merkwaardige vogels en 
dieren die we in het geheel niet 
kunnen thuisbrengen. Op de 
rug torsen we een zak met de 
veel te zware lichtgewicht tent, 
twee dekens, een fles bronwa
ter, twee zakken chips, vier ba
nanen, een mes, een touw, een 
zaklamp en de wereldontvan
ger. De laatste vijf uur zijn we 
geen mens tegengekomen maar 
opeens staat hij achter ons. 
„Boeh", roept Juan. 
Uitgeput en stijf van schrik tui
melen we in een struik. Juan re
gistreert tevreden lachend het 
succes van zijn actie. Hij oogt 
akelig fris, draagt een keurig 
gesteven lichtbruin overhemd 
met op de rechteram een bos
wachtersinsigne en langs zijn 
heup bengelen twee lange mes
sen. 
Nee, dit is niet de weg naar 
Playa Nancita, verzekert hij 
even later. We zijn te ver door
gelopen en moeten een kilome
ter of zes terug, opnieuw die 
heuvel over die we zojuist met 
gevaar voor eigen leven hebben 
overmeesterd. 
We zijn net weer omgedraaid 
als Juan opnieuw in een lachbui 
uitbarst. Het is maar een dolle
tje, zegt hij nu. We zijn Playa 
Nancita wel degelijk genaderd. 
Daar in de verte ligt het, en hij 
zal ons — alle gekheid op een 
stokje — nu voorgaan. 
Dank zij een speciaal verleende 
permissie mogen we deze nacht 
kamperen bij een normaal ge
sproken alleen voor weten
schappers toegankelijk strand 
waar in september en oktober 
tienduizenden zeeschildpadden 
hun eieren leggen. 
Hoe het precies zit, begrijp ik 
niet helemaal maar het schijnt 
iets te maken te hebben met de 
stand van de maan. Als de 
maan vannacht achter de hori
zon verdwijnt, maken we een 
goede kans dit natuurspektakel 
te zien. 
Om zes uur zet Juan in het aar
dedonker koffie op het gascom-
fort voor zijn houten boshut. Ik 
maak me even uit de voeten om 
in onze tent naar de muskieten
crème te zoeken. Als ik terug

keer, weet ik nog net te verhin
deren dat Juan bij mijn vrouw 
in de hangmat kruipt. Hij wilde 
nog wat suiker aanreiken, sta
melt hij betrapt. 
Om middernacht staat Juan 
voor de tent. Het is zover, de 
schildpadden gaan landen. In 

:nT 
ding 

seling zien we een duidelijk 

het schijnsel van de zaklamp lo
pen we langs de branding. Piot-

spoor. Alsof er een kleine trac
tor vanuit zee het strand is op
gereden. Vlak daarnaast is een 
omgekeerd spoor hetgeen he
laas betekent dat de schildpad 
al weer terug het water in is ge
gaan. 
Verderop hebben we meer suc
ces. Verscheidene ruim een me
ter lange schildpadden hijsen 
zich het strand op. Bij de bos
rand graven ze moeizaam een 
kuil die na een minuut of twin
tig de diepte blijkt te hebben 
van een centimeter of veertig. 
Juan licht er een bij. Onder 
haar achterste druppelen vanuit 
een slurfje gestaag witte eieren, 
formaat kippeëi. Eerst in groep
jes van vier, later steeds drie ei
eren achter elkaar en zo afne
mend totdat zo'n honderd ei
eren het gat hebben gevuld. We 
staan de puffende schildpad 
ademloos te bekijken, Juan 
vooral mijn vrouw. 
Na het baren dekt de schildpad 
het gat af met zand. Zij hopt 
met het zware lichaam op en 
neer, alsof ze vers gelegde 
stoeptegels aanstampt. Vijfen
veertig dagen vanaf nu zullen 
de jongeren uit het ei kruipen 
en slechts een paar daarvan zul
len de honderd meter lange 

f ïha-weg naar de zee dan ongel 
vend weten af te leggen. De 
rest vormt een gemakkelijke 
prooi voor de gieren die hier 
massaal op de loer liggen. 
De schildpad heeft zich keurig 
van haar klus geklaard. Moei
zaam keert ze om, terug naar 
waar ze vandaan komt. Terwijl 
ik de schildpad begeleid op weg 
terug naar de zee staat Juan 
aan mijn vrouw te frunniken, 
hoor ik later. „Wat heb je mooi 
blond haar", slijmt hij. 
De schildpad bereikt de bran
ding. Zij doucht in de eerste 
golf, wacht even en kiest dan 
het ruime, donkere sop. 
De natuur is prachtig. 

MARCEL HAENEN 

De president zit in bad. Zijn 
vrouw — in peignoir, sigaret in 
de mond — laat hem verontschul
digen. Een kwartier later ver
schijnt hij, wild fris geurend, in 
zijn schaars gemeubileerde woon
kamer vlakbij de Aleksandr 
Nevski-kathedraal in Sofia. Hij 
draagt een krap zomers shirt dat 
spieren en haren tot hun volle 
recht doet komen. 
Dr. Ivan Georgiev is leider van de 
Bulgaarse Nationale Radicale Par
tij. In Oborisjte hebben zijn vol
gelingen hem uitgeroepen tot 
'schaduw-president' van Bulgarije. 
Heilige grond voor Bulgaarse na
tionalisten is het, Oborisjte, de 
plek waar op 14 april 1876 de eer
ste revolutionaire volksvergade
ring is gehouden. 
Dr. Georgiev is niet gekozen, af
gelopen zondag bij de parlements
verkiezingen. Maar daarom niet 
getreurd. Zijn tijd komt nog wel, 
bezweert hij. 
In een gidsje met Bulgaarse poli
tieke partijen staat vermeld dat 
Georgievs partij betrekkingen on
derhoudt met de Nederlandse 
'Centrum-democraten'. De scha
duw-president noemt ze „m'n bes
te vrienden in Europa". W. Koet
sier, medewerker op het partijbu
reau van de Centrum-democraten, 
heeft in augustus zijn Bulgaarse 
geestverwanten bezocht. Met een 
zak vol geld is Koetsier naar Sofia 
gereisd ter ondersteuning van de 
Bulgaarse nationaal-radicalen. 
Georgiev wil niet zeggen hoe vol 
Koetsiers zilvervloot was. Wel 
mag het Nederlandse volk weten 
dat de Europese 'broederpartijen' 
bij elkaar een miljoen leva (ruim 
100.000 gulden) hebben gedo
neerd. 
Koetsier, in Den Haag om een re
actie gevraagd, is minder terug
houdend in het noemen van be
dragen: 45.000 gulden heeft hij 
meegenomen, in contanten — een 
vermogen in de Bulgaarse verhou
dingen. Voor ondersteuning van 
Oosteuropese medestanders heb
ben de Centrum-democraten een 
stichting opgericht waarvan Koet
sier voorzitter is: de Stichting Ka-
rel de Grote. „Want het was Ka-
rel de Grote die de Turken Euro
pa uitgeramd heeft", licht het 
enige centrum-democratische Ka
merlid, drs. J.G.H. Janmaat, toe. 
De Bulgaarse schaduwpresient 
Georgiev haalt uit zijn wandmeu-
bel een envelop te voorschijn met 
brieven van correspondentievrien
den. Waaronder een brief van 
Koetsier, die op kleine multovel-
letjes beschrijft hoe de Neder
landse welvaartsstaat is verwor
den. 
Opmerkelijk is een passage over 
een produkt 'Herbalife' waarvan 
Koetsier een monster heeft mee
gestuurd „om de Bulgaren gezon
der te maken". In Duitsland heeft 
iemand met de handel in dit pro
dukt „in twee maanden tijd 
200.000 Marken verdiend", 
schrijft Koetsier. „Wij hebben 
ook zakelijke contacten", zegt 

Jl-P HBAH TEOPrHEB 
Dr. Ivan Georgiev op een verkiezingsaffiche. 

Europa volgens 
Ivan Georgiev 
Georgiev, „het is een onderne
mend man, die Koetsier." 
Van Koetsier weet Georgiev dat 
Nederland „250.000 moslims telt 
en dat ze de Nederlandse cultuur 
en natie bedreigen". En dat 
schept een hechte band met Bul
garije. Immers, dit Balkanland 
weet als geen ander hoe islamiti
sche bezetting voelt, na vijf eeu
wen door de Ottomaanse knoet te 
zijn gegeseld, van de 14de tot ver 
in de 19de eeuw. 
Het zit als volgt met Europa en 
de muzelmannen. Nu de Sovjet-
Unie in elkaar is geklapt, kan het 
christelijke Europa zich herstellen 
als de leidende macht in de we
reld. Dit nu is de Verenigde Sta
ten een gruwel. Die willen Europa 
politiek, militair en economisch 
onder de duim houden. Om die 
reden hebben de Amerikanen een 
geheim pact met Turkije gesloten, 
om te stoken in de zuidelijke 
flank van Europa. 

Zo ziet Dr. Georgiev de wereld 
en er is maar één oplossing: vast
beraden Europese samenwerking. 
De schaduw-president wil daaraan 
graag zijn steentje bijdragen door 
Bulgarije weer groot en sterk te 
maken. Met andere woorden: Ma
cedonië, Moesie en Thracië moe
ten terugkeren in de heilige 
schoot van het Bulgaarse rijk. 
Desnoods met geweld. „Wij zijn 
bereid te vechten", zegt Geor
giev. 
En afgezien daarvan moeten 
rechtgeaarde Europeanen elkaar 
vasthouden om het continent van 
vreemde smetten vrij te houden. 
Georgiev is uitgenodigd om bin
nenkort in Parijs of Straatsburg 
zijn grote voorbeeld Jean-Marie le 
Pen te ontmoeten. „Koetsier heeft 
het contact gelegd." 

GIJSBERT VAN ES 

Mijlpaal 
BEATRIJS RITSEMA 

De levensduur van een kind 
neemt gemiddeld achttien jaar in 
beslag en lijkt op de totale le
vensduur van een individu (ge
middeld 75 jaar). In allebei de 
ontwikkelingsbogen is er sprake 
van een geleidelijke vooruitgang 
met een piek ongeveer op twee 
derde van de cyclus. Voor een 
individu gaat het leven na het 
vijftigste levensjaar bergaf
waarts. Ook al zal hij of zij nog 
zulke prestaties leveren of ge
noegens beleven, het is een gege
ven dat de dood dichterbij is dan 
de geboorte. Een kind ziet zich
zelf vanzelfsprekend niet als ie
mand die bezig is een cyclus van 
18 jaar te doorlopen. Voorzover 
het daar een gedachte aan wijdt, 
staat het ergens aan het begin 
van die grote cyclus van 75 jaar, 
en is het zelfs de vraag of de 
dood wel in het scenario voor
komt. 

Het zijn de ouders die de 18-
jaars-cyclus in hun hoofd hebben 
en daar ook op reageren in over
eenstemming met de impliciete 
regels van opkomst, bloei en on
dergang. Tot het twaalfde jaar 
wordt elke mijlpaal in de ontwik
keling met gejuich begroet: 
Kijk, hij kan lopen! ze is zinde
lijk! ze kan fietsen! hij kan lezen! 
je kunt hem om een boodschap 
sturen! 
Na het twaalfde jaar is die 
vreugde er nog steeds wel, maar 
hij wordt getemperd met een 
druppeltje bitterheid. De eerste 
menstruatie van een dochter is 
reden voor felicitaties met het 
bereiken van een nieuwe fase, 
maar tegelijk zal de moeder her
innerd worden aan haar eigen na
derende overgangsjaren. De va
der beseft dat het niet lang meer 
zal duren of hij zal zijn onaan
tastbare positie als grootste lief
de van zijn dochter moeten af
staan aan de een of andere pu
ber. Voor jongens ligt het punt 
van hormonale omslag iets later, 
maar het verstrekken van scheer-
benodigdheden of het luisteren 
naar brekende stemmen gaat on
der andere met weemoed ge
paard, stel ik me voor. 
Er zijn verschillende manieren 
om met de neergangsfase van 
het kind om te gaan. De impul
sieve reactie is, geloof ik, doen 
alsof er niets aan de hand is: bio
logische ontwikkeling oké, maar 
volwassenheid is iets anders, 
waar meer voor nodig is. Ik ver
denk de meeste ouders, inclusief 
mezelf, ervan dat ze nooit van 
hun levensdagen ten volle ervan 

overtuigd kunnen raken dat hun 
kinderen evenveel recht hebben 
zichzelf volwassen te noemen als 
zij. Daar is de ouder-kindverhou
ding te primair en te diepsnij-
dend voor. Kinderen denken 
daar anders over, met als gevolg 
de gebruikelijke strijd over rech
ten en vrijheden tijdens de tie
nerjaren — en later in het leven 
nog wat aanvaringen, zij het dat 
het ergste dan wel achter de rug 
is, omdat ouders zich althans pro 
forma wel neerleggen bij het feit 
dat de kinderen een eigen leven 
leiden. 
Wat ik niet begrijp is dat steeds 
meer ouders van middelbare 
scholieren hun kinderen de sek
suele vrijheid toestaan die tot 
voor kort was voorbehouden aan 
degenen die ook in andere op
zichten voor zichzelf konden 
zorgen. In Amerika, maar ook in 
Nederland, is het niet ongebrui
kelijk dat vijftien- of zestienjari
gen hun vriendjes of vriendinne
tjes bij zich laten overnachten 
— en dan niet op de bank in de 
huiskamer. Ik hoor de argumen
ten pro: „ze doen het toch, en 
dan kunnen ze het beter met een 
vertrouwd iemand thuis doen, 
dan lopen ze minder kans op 
aids", „op zo'n manier kunnen 
we er nog een oogje op houden", 
„ik houd niet van dat stiekeme 
gedoe in portieken of de achter
bank van auto's." 
Ik heb alle argumenten gehoord, 
zowel van mensen persoonlijk als 
in artikelen over het fenomeen, 
maar ik word er niet door aange
sproken, vooral, denk ik, omdat 
het van die verdedigende argu
menten zijn. Er is niemand die 
er enthousiast over is, niemand 
die het leuk vindt dat zijn vijf
tienjarige dochter de pil slikt 
(als ze het al doet en net niet 
vergeet), niemand die blij is dat 
hun zoon van zeventien een le
ven leidt als helft van een mid
delbaar echtpaar (hangen voor 
de tv en daarna bijtijds met z'n 
tweeën onder zeil). 

De reden dat ik zelf moeite heb 
met het idee van openlijk seksu
eel actieve tieners is niet zozeer 
bekommernis met hun welbevin
den, al denk ik wel dat een vijf
tienjarige zijn tijd beter kan be
steden met huiswerk maken, op 
het sportveld rondhangen of bok
kig op zijn kamer liggen te dag
dromen. Het is dan ook niet een 
kwestie van 'wel of niet eraan 
toe zijn'. Nog maar een paar ge
neraties geleden werden kinde
ren vanaf jonge leeftijd volop in

geschakeld in de strijd om het 
bestaan. Of een twaalfjarige nu 
wel toe was aan hard werken in 
de fabriek was geen punt van 
overweging. 
Wat me er in tegenstaat is de 
eenzijdigheid waarmee bepaalde 
rechten van volwassenen worden 
opgeëist, terwijl aan de bijbeho
rende plichten wordt voorbijge
gaan: wel seksuele vrijheid in de 
tienerslaapkamer, maar geen ver
antwoordelijkheid voor het beta
len van belasting of de hypo
theek, geen bijdrage aan het ge
zinsinkomen. En wie wast de 
vuile lakens en zorgt dat er iets 
te ontbijten valt? Moeder na
tuurlijk. Het hele idee dat er ie
mand in je huis te gast is voor 
een nacht, die je niet zelf hebt 
uitgenodigd, lijkt me onver
draaglijk. Dan kun je beter 
meteen een hotel beginnen of ka
mers gaan verhuren. Het maakt 
intussen wel degelijk verschil uit 
of er sprake is van iemand die 
blijft logeren vanwege, laten we 
zeggen het missen van de laatste 
tram, of iemand die blijft slapen 
voor de seks. 
Het bestaan van meer dan één 
seksuele relatie per huishouden 
werkt destabiliserend. Zelfs een
tje is schijnbaar al te veel, getui
ge de niet uit het hoofd te pra
ten gedachte onder kinderen dat 
hun ouders het in ieder geval 
niet meer doen. Het is onaange
naam getuige te moeten zijn van 
andermans seksuele activiteit. Er 
zijn ontmoetingen in de badka
mer, of bij de ijskast, met ie
mand die je als ouder misschien 
best wilt begroeten, maar niet op 
die plek of op dat uur. Er zijn 
geluiden die je geacht wordt niet 
te horen. Logés die als stel een 
weekendje bij vrienden of fami
lie doorbrengen houden zich dan 
ook meestal in, ook al hoeft dat 
niet eens. 
Dat tieners met seks experimen
teren beseffen ouders wel, ze 
zijn tenslotte ook niet gek, en 
meer dan waarschuwen voor 
zwangerschap of akelige ziektes 
kunnen ze er ook niet aan doen. 
En bovendien hebben ze er niets 
mee te maken. Maar dit gedrag 
bekrachtigen door je eigen huis 
ervoor ter beschikking te stellen 
lijkt me een soort masochisme. 
Zoals de dood het einde van een 
individu is, zo komt volwaardige 
en openlijke deelname aan het 
seksueel verkeer neer op de dood 
van het kind. Al die dingen moe- , 
ten gebeuren, maar dat wil nog 
niet zeggen dat je er als ouder 
met je neus bovenop wil zitten. 

OIO - 406 70 67 

TREFFERS: Verschijnen dagelijks in de gehele 
oplage van NRC Handelsblad met een bereik 
van 548.300 lezers van 13 jaar en ouder*. De prijs 
per regel is f 18,90. De tekst wordt plat gezet 
met één woord in hoofdletters. De zetbreedte 
is 65 mm. 

REGELTREFFERS: Gerubriceerde adverten
ties met één of meer groot gezette regels. 
Prijs f 12,59 per mm per 2 kolommen (= 65 mm). 

FOTOTREFFERS: Dit zijn Treffers met een 
foto van het aangeboden object. Formaat foto: 
65 mm breed, 40,60 of 80 mm hoog. 

Voor brieven onder nummer wordt één regel 
extra plus f 4,50 administratiekosten berekend. 
Bewijsnummers zijn op aanvraag verkrijgbaar 
a f2,80 per exemplaar. Alle genoemde prijzen 
zijn exclusief 6% B.T.W. 

U kunt uw advertentie van 8.30 tot 20.30 uur 
telefonisch opgeven: 010-4067067, per telefax: 
010-4066965 of schriftelijk t.a.v. de afdeling 
Gerubriceerde Advertenties, Postbus 824, 3000 
DL Rotterdam. 

Voor fouten in telefonisch opgegeven adver
tenties, alsmede voor fouten ontstaan door 
onduidelijk schrift, behoeft de uitgeefster geen 
tegemoetkoming te verlenen in de vorm van 
reductie, dan wel gehele of gedeeltelijke her
plaatsing. 

* Bron: Summo Scanner 1990. 

KAMERS 

Ouders zkn. voor oudste zoon, le jrs. stud. 
rechten, nette kamer ca. 4x5 m., max. ƒ 400,-, 
in of nabij centrum UTRECHT. Tel. (ouders): 
035-49385. 

Nette STUDENTE Frans 2de jaars, zoekt ka
mer in A'dam met kook- en douchegelegen
heid. 020-6241246. 

WOONRUIMTE TE KOOP 

Informatie voor adverteerders 
U kunt uw Treffer op de volgende manieren 
opgeven: 
Telefonisch:. 010-4.067.067 van 8.30-20.30 uur. 
Schriftelijk: Postbus 824, 3000 DL Rotterdam. 
Telex: 21243 ndu/nl. Telefax: 010-4.066.965. 

BELGIE, te koop wegens emigratie: in monu
mentaal stadje Maaseik (a.d. Maas), Markt
straat 5. Op 2 min. van A2, 10 min. Maas
tricht, 25 min. Eindhoven Exclusief gereno
veerd woonpand met unieke gevel. Ligging aan 
HISTORISCH MARKTPLEIN. Ind. koepel: 
Kelder 6 x 4 x 2.5 met tegelvloer en wijnnis
sen. Begane grond: Entree - hal met glaspui 
naar woonkamer. Woonkamer: 6.8 x 10, slaap
kamer 6.5 x 7. Voll. inger. badkamer 2.5 x 2.6. 
le et.: Woonkamer/keuken - Siematic voll. in
ger.: 6.8 x 6.5 met voll. privacy (op t' zuiden). 
2e et.: 3 slaapkamers, badkamer voll. inger. 
Badgeyser + c.v. ruimte (c.v. 2 systemen-sepa
raat regelbaar). 3e et.: zolderberging. Kozijnen 
en deuren: Hardhout. Tegelvloeren door hele 
huis. Modern interieur - veel licht. Thermopene 
beglazing. Parking voor auto's. Prijs: 
ƒ 598.000,- k.k. Bezichtiging kan altijd na af
spraak: Tel. (09)-32-l 1-563.464. 

MAASLAND, Vrouwe Lideweysingel 25. 
Halfvrijstaand herenhuis aan autovrije singel 
Met voor- en ruime achtertuin (veel privacy). 
Ind.: ruime L-vormige living met open haard 
en parketvloer, afzonderlijke eetkeuken met 
bijkeuken, verdiepte kelderkast, riante entree, 
le verd.: 3 slaapk., ruime badk., aparte douche
ruimte en beschut zonneterras aan ouderslaapk. 
2e verd.: ruime slaapk. m. dakkapel, zijkamer 
en bergruimte. Oplevering: spoedig, in overleg. 
Vraagpr.: ƒ 435.000,- k.k. Inl. 01899-15924/ 
12115. Ook s'avonds en in het weekend. 

R'DAM-C. Fraaie 5 k. maisonette. Ind.: vesti
bule, ruime hal, toilet, woonk. met serre (± 
40m2), grote luxe keuken met app. (± 10m2). 
Verd.: 4 sl.kmrs., compl. badk. met ligbad en 
douche, aparte wasruimte en 2e toilet. Berging 
en eigen plaats in park.gar. Erfpacht: ƒ 1253,-
p/kw. Prijs: ƒ 160.000,- k.k. Inl. tel.: 01829-
5757. 

Beschermd en toch Zelfstandig wonen in 
COMFORTABELE serviceflat? Bel voor info: 
Landelijke Vereniging van Serviceflats, tel. 
02154-15261 van 9.00 tot 12.30 uur. 

BOSGROND gevr Pb 616 2501 CP Den Haag 

WOONRUIMTE TE KOOP 
GEVRAAGD 

BOSGROND gevr Pb 616 2501 CP Den Haag 

WOONRUIMTE BUITENLAND 

Exclusieve villa's, maisonnettes en appartemen-
ap. Exi 

2 nov. Postiljon' Dordrecht; 3 nov Hotel Ibis A' 
ten in Paphos op CYPRUS te koop. Exposities: 

dam (Schiphol). Beide dagen van 10-19.00 uur. 
Inl: 038-539645; fax 038-537824 

VAN BEDRIJF TOT BEDRIJF 

Z.g.a.nw. Ahrend en Gispen KANTOOR
MEUBILAIR. Tel. 085-458436 na 18.00 uur. 

BOSGROND gevr Pb 616 2501 CP Den Haag 

Onze advertentie-afdeling helpt u met treffen
de teksten voor uw Treffer. Tel. 010-4067067. 
Elke dag van 8.30 tot 20.30 uur. 

AUTO'S 

Wegens emigratie aangeboden: Lease contract 
of koop: zeer goedkoop. CITROEN XM D 
Turbo Pullman. Mandarijn (rood metallic). In
terieur: zwart/grijs (stof.). Getinte ramen, air
co, radio met afstandsbediening, alarm installa
tie. Bouwjaar: mei 1990, km.stand: 69.800. On
der Belgisch kenteken. Tel. 09-32-11-563464. 

VAKANTIE BINNENLAND 

300 VAKANTIEHUIZEN overal in Neder
land. Holland Relais, gratis gids: 040-110101. 

VAKANTIE BUITENLAND 

450 VAKANTIEHUIZEN in de Ardennen. 
Ardennes Relais, gratis gids: 040-110101. 

COMPUTERS 

AMIGA-MANIFESTATIE, op 19 okt. Zij-in
gang Artis, 10-16 uur. Demonstraties, diverse 
aanbiedingen, ruilbeurs, spelwedstrijd. 

BOEKEN 

Antiquarische Boekenbeurs. Zondag 20 okt. 
10-18 uur in de Pieterskerk te Leiden. Bond 
van Handelaren in Oude Boeken. 010-4208818. 

MUZIEK 

PIANO'S. Huur met kooprecht van ƒ 65,- tot 
ƒ 200,- p.m. Gratis transport. Alle merken. Ge
bruikte piano's ƒ 450,- per jaar. Van Urk, Wes
tersingel 42, Rotterdam. 010-4363500. 

KUNST EN ANTIEK 

Voor een unieke keus in antiek en nieuw gel
oogd grenen meubelen en Lloyd Loom naar 
Strijen. DE WINCKELAER met 6.000 m2 
nederlands grootste speciaalzaak. Ma. gesl. di. 
t/m za. 9.00 - 17.00 uur, vr. koopavond 19.00 -
21.0Q uur. Chr. Huygensstr. 3 Strijen 
(Z.H.eil.) 01854-3000. 

OPROEPEN 

Wandel een weekend door Den Haag. Stap bin
nen in 50 Haagse huizen. Waar 50 dichters 
voorlezen. Beleef het heerlijke weekend DICH
TER AAN HUIS. Op 26/27 oktober. Reser
veer nu uw kaarten: 070-3653914. 

KENNISMAKING 

Waarom WACHTEN? Zoek nu de vriend of 
vriendin van je dromen. Bel de afspreeklijn. 
Reageer direkt. 06-320.320.33 (50cpm). 

Zoekt u een RELATIE? Bel nu 06-320.328.03 
(50 cpm). Dames inspr. 01720-33202. 

Bent U op zoek naar een perfekte partner? Bel 
snel 06-350.222.50 (50cpm). 

DIVERSEN 

Zelf gebakken brood, Zelf geteelde groente, 
Zelf gemaakte bonbons. U moet wel Zelf reser
veren. ƒ 97,- p.p. incl.wijnen. Restaurant Proef
tuin de Panhoeve. Tel. 01106-1982, Fax 3340. 

DE SPAARPOT 
VMUWIVEEFJE? 

Een krant moet stipt op tijd bezorgd 

worden. Hiervoor zijn enthousiaste bezor

gers nodig. Misschien kent u zo iemand in 

uw omgeving: 15 jaar of ouder en in het bezit 

van 'n fiets, die 's morgens vroeg Algemeen 

Dagblad of 's avonds NRC Handelsblad bij 

onze abonnees wil bezorgen. 

Er staat een leuke bijverdienste tegen

over. Voor u als abonnee is er ook een voor

deel: u weet zeker, dat de bezorging van uw 

krant in vertrouwde handen is. 

Ais u een neefje, nichtje of iemand 

anders kent, die hiervoor in aanmerking 

komt, laat hem of haar dan contact met 

ons opnemen via telefoonnr. 010-411 64 00. 

NRC1 I L\M)KLSBI<AD 

Openbare vier-wekelijkse VEILING. Hierbij 
zullen o.m. worden geveild: div. meubilair, 
klokken televisietoestellen, geluidsapparatuur, 
serviesgoed, glaswerk, boeken, prenten, schilde
rijen, witgoed. Kijkdagen vrijdag 18 oktober en 
zaterdag 19 oktober a.s. van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Veiling: maandag 21 oktober, aan
vang 19.00 uur, dinsdag 22 oktober, aanvang 
10.30 uur, 14.00 uur en 19.00 uur. B.V. Vendu 
Notarishuis, Kipstraat 54 Rotterdam, tel. 010-
4118544. Voor 4-wekelijkse veiling, ingang 3e 
Goudsewagenhof. 

DIENSTPLICHT? Het Leids Juristen Coll. 
verzorgt vrijstelling. 071-171757/fax-l 30986 

DIENSTPLICHT? Juridisch advies inzake uit
stel/afstel. 070-3851466 of 070-3479567. 

EEN TREFFER 
Elf RELATIES 

WORDENAANGENAAM 
GETROFFEN. 

Een Treffer is altijd raak 
Voor opgeven en informatie: 010 - 406 7067 

ljSSSS3 
Diverse kantoorunits in Hoofddorp 

vanaf 230 mz tot 455 rn • 
Oplevering met veel extra'5' 

Eigen parkeerterrein' 
Beste locatie op kantorenterrein 

"Beukenhorst • 
Interessante huurprijze1"1. 

Inlichtingen' 

VASTGOEDSPECIAUSTÉN 

020-664 8585 



TOURNEE URBAN DANCE SQUAD 
Vanaf 22 okt tot en met 22 december maakt Urban Dance Squad een tournee door Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten. 

Op 22 okt treedt de groep op In Noorderllgt, Tilburg; op 24 okt In de Hanehof, Geleen; op 25 okt In Nlghttown, Rotterdam; 

op 2 nov In de Academy, New York; op 9 nov In Tlpltlna's, New Orleans; op 23 nov In de Oosterpoort, Groningen; 

op 24 nov In Muziekcentrum, Enschede;op 5 en 6 dec In Clgale, Parijs; op 18 dec In Paradlso, Amsterdam; 

op 19 dec In de Vereniging, Nijmegen; en op 21 en 22 dec In Tlvoll, Utrecht. 

Sinds de gloriedagen van Shocking Blue en Golden Earring heeft geen Nederlandse popgroep rmfao ver geschopt de Urban Dance Squad. 

Succesvolle concerten op Rotterdam Poppark en Pinkpop maakten in een vroeg stadium duidelijk dat 

Het debuutalbum 'Mental Floss For The Globe' uit 1989 haalde de Billboardlijst. En sinds het verschijnen van de minstem-rv^oede tweede elpee 'Life ' n  

Perspectives Of A Genuine Crossover' maken de vaderlandse podia deel uit van een drukbezet internationaal tourschema. 

Ook van muzikale grenzen trekt Urban Dance Squad zich minder aan dan de doorsnee Nederpopgroep. Alle denkbare muziekstijlen • van hardrock tot hiphop en 

van bluebeat tot bigband - dienen tot inspiratie. En nu rapper Rude Boy heeft leren zingen, staan er bovendien ook enkele ouderwets melodieuze liedjes op het repertoire. 



VOORKEUR

FILM
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Herbert Achternbuich in 'Dai Gespenst' 

Complete oeuvre van Herbert Achternbusch in twaalf filmhuizen 
Je houdt er hartstochtelijk van of je 
haat ze zo dat je er, na een eerste 
ervaring, nooit meer eentje wilt 
zien, zelfs niet als je geld toe zou 
kragen: de films van de cineast/ 
schrijver Herbert Achternbusch 
zijn (voor zover ik ze door de jaren 
heen heb gezien) in elk geval der
mate anarchistisch van vorm en in
houd dat er uren over na-geruziet 

kan worden. Is hg gewiekst en sub
tiel of juist grof en bot? Is hij een 
charlatan of een serieuze, pessimis
tische Heimat-cultuurfilosoof? 
Maakt hg films of zgn het volsla
gen egocentrische pamfletten die bg 
toeval op celluloid terecht kwa
men? 
Komende weken is het complete 
oeuvre van de Beierse regisseur (ge

boren te München in 1938, opge
groeid in Breitenbach, een dorp in 
het Beierse woud) in de Nederland
se filmhuizen te aanschouwen, met 
een Achternbusch-citaat als motto: 
„Om mgn leven vast te leggen was 
de cinema nodig. Teveel ging an
ders in dromen verloren." Wie ar
geloos zo'n film gaat bekgken, 
dient, voor zgn veiligheid, een 

tweede, minstens zo typerend, ci
taat in het achterhoofd te houden: 
„Bier macht alles intensiver" 

Herbert Achternbusch: Seine Filme. 
In 12 filmhuizen, t/m 7 nov. Inl. 
076-147 989. Op 29 okt zal in Thea
ter Achterom te Breda Ella in pre
mière gaan, het eerste toneelstuk 
van Achternbusch. Inl 076-223522. 

BIOSCOPEN 
A L K M A A R  

CINEMA (072-1126091 
Terminator II (12) 20u vr. 
t/m zo. 18u30 21u30 vr. t/m 
zo. ook 14u 
HARMONIE 1 (072-113641) 
Robin Hood (al) 20u vr. t/m 
zo. 18u45 21u45 vr. t/m zo. 
wo. ook 14u 
HARMONIE 2 
Point braak (12) 20u.30 vr. 
t/m zo. 18u45 21ul5 vr. t/m 
zo. wo. ook 14u 
HARMONIE 3 
Dying young (al) 20u vr t/m 
zo. 18u45 21ul5 
Wittand lal) vr. t/m zo. wo. 
14u 
FILMHUIS PROVADJA (072-1101361 
The comfort of strangers 
20u30 (beh. wo.) vr. za. 20u 
The fabulous Baker boys vr. 
za. 22u30 
Tokyo story 19u30 
Vincent en ik vr. 15u 
De ridder van het recht za. 
15u 
Berendag met dokter zo. 
13u30 De beer zo. 15u 
Mama Mia en ik wo. 15u 

A M E R S F O O R T  

GRAND THEATRE 1 1033-618900/ 
633655) 
Terminator II (12) 13u45 
18u30 21u30 zo. 14u 17u 20u 
GRAND THEATRE 2 
Robin Hood (al) 13u45 18u30 
21u30 vr. za. 13u45 18u45 
21u45 zo. 14u 17u 20u30 
GRAND THEATRE 3 
Dances with wolves (12) 
20u30 
Assepoester (al) vr. za. wo. 
14u zo. 14u 16ul5 
GRAND THEATRE 4 
Quick change (al) 19u45 
21ul5 ma. di. do. ook 13u45 
Beertje Sebastiaan vr. za. wo. 
14u zo. 14u 16ul5 
GRAND THEATRE 5 
The naked gun 2 '/i (al) 13u45 
19ul5 21u45 zo. ook 16ul5 
GRAND THEATRE 6 
Anotheryou (al) 13u45 19ul5 
21u45 zo. ook 16ul5 
GRAND THEATRE 7 
Point break 112) 13u45 18u45 
21ul5 zo. ook 16ul5 
FILMTHEATER DE LIEVE VROUW 
1033-618865) 
To sleep with anger 20u30 
(beh. ma.) 
Mon oncle vr. za. 23u30 

A M S T E R D A M  

ALFA 1 16278806) 
Madame Bovary (16) 14u 
20u30 
ALFA 2 
De provincie (16) 19u30 22u 
ma. di. do. ook 14u 
ALFA 3 
Face value (16) 14u (za. zo. 
13ul5 16u) 18u45 
Silence of the lambs (16) 
21u30 
ALFA 4 
Stanno tutti bene (12) 14u 
(za. zo. 13ul5 16u) 18u45 
21u30 
ALHAMBRA 1 16233192) 
Texasville (16) 14u 19u 
21u30 
ALHAMBRA 2 
Dances with wolves (12) 
20ul5 ma. di. do. 13u45 
BELLEVUE CINERAMA (6234876) 
Robin Hood (al) 13u45 (zo. 
13ul5 16u) 18u45 21u30 
CINERAMA 2 (6266227) 
Boyz 'n the hood (al) 14u (zo. 
13ul5 16u) 18u45 21u30 
CALYPSO 1 (6234876) 
Regarding Henry (al) 14u (zo. 
13u30 16u 15) 19ul5 22u 
CALYPSO 2 
In bed with Madonna (al) tij
den als Bellevue 
CINEAC (6243639) 
Only the lonely (al) 18u45 
21u30 ma. di. do. ook 14u^ 
CINECENTER ICORALINE) (6236615) 
Delicatessen lal) 14u30 17u 
(beh. ma. di.) 19u30 22ul5 
CINECENTER (PEPPE NAPPA) 
La doublé vie de Veronique 
(al) 14u30 17u (beh. ma. di.) 
19u30 22u 
CINECENTER (PIERROTI 
An angel at my table (16) 
14u30 (beh. ma. di.) 18u45 
22u 
CINECENTER (JEAN VIGOI 
Jungle fever (12) 13u45 
16u30 (beh. ma. di.) 19ul5 
22ul5 

CINEMA 1 (6151243) 
Terminator II (12) 19u 21u45 
za. zo. ook 15u 
CINEMA 2 
Robin Hood (al) 18u45 21u30 
za. zo. ook 14u30 
CINEMA OSCAR (5475175) 
Dances with wolves (12) vr. 
za. wo. 20u 
Monsieur Hire ma. di. 20u 
CITY 1 (6234579) 
Terminator II (12) 14u (zo. 
13u 15u45)18u45 21u30 
aTY 2 
Backdraft (12) 13u45 (zo. 13u 
15u45) 18u45 21u30 
CITY 3 
New Jack city (12) 19u 21u30 
ma. di. do. ook 14u 
CITY 4 
Switch (12) 14ul5 (zo. 13ul5 
15u45)19u 21u30 
CITY 5 
The naked gun 2 '/i (al) tijden 
als 4 
CITY 6 
Point break (12) tijden als 2 
CITY 7 
Quick change (al) 14u (zo. 
13ul5 15u45)19u 21u30 
DESMET 1 (62734341 
La doublé vie de Veronique 
19u 21u zo. ook 14ul5 
Kieslowski documentaire zo. 
16u30 
DESMET 2 
Waarom vertrok Bodhi Dhar-
ma naar het oosten? 19ul5 
21u45 
Der Neger Erwin zo. 14u 
The leatherboys zo. 16ul5 
KRITERION 1 (6231708) 
Bg nader inzien 17u30 
Delicatessen 20u 22u 
STUDIO K 
La commare secca 19u30 
(beh. zo.) 
La luna 21u45 
Peyton Place zo. 19u30 20u3G 
LANGE ADEM (6938704) 
Wild at heart di. 20u30 
MAISON DESCARTES (6224936) 
Au revoir les enfants di. 20u 
MELKWEG (6241777) 
Obsession 20u30 (beh. ma. 
di.) 
THE MOVIES 1 (6245790) 
Delicatessen 17u30 19u45 
22u zo. ook lSu vr. za. 17u 
19u 21u 23u 
THE MOVIES 2 
Ay Carmelal 17u 
Stanno tutti bene (12) 19ul5 
21u45 wo. za. zo. ook 14u45 
THE MOVIES 3 
De tranen van Maria Machi-
ta 18ul5 20ul5 22ul5 zo. ook 
15u 
RIALTO 1 (66234881 
La stazione 18u 20 22u 
RIALTO 2 
L'avventura 17u45 
L'atalante 20ul5 
De tranen van Maria Machi-
ta 22ul5 
SOETERIJN (5688500) 
Rambo III ma. 20u30 
TUSCHINSKI 1 (6262633) 
Terminator II (12) 14u (zo. 
13ul5 16u) 18u45 21u30 
TUSCHINSKI 2 
Another you (al) tijden als 1 
TUSCHINSKI 3 
Dying young (al) tijden als 1 
TUSCHINSKI 4 
Meeting Venus (12) tijden als 
1 
TUSCHINSKI 5 
Not without my daughter (al) 
18u45 2lu30 ma. di. do. ook 
14u 
TUSCHINSKI 6 
The naked gun 2 VS (al) tijden 
als 1 
FILMHUIS UILENSTEDE (5488888) 
Oh boyl vr. 20u 
Hollywood shufile do. 20u 
DE UITKIJK (6237460) 
Life is sweet (al) 18u 20u 22u 
zo. ook 15u 
FILMMUSEUM (5891400) 
Thema: Filmgeschiedenis van 
A tot Z 17u (beh. wo.) 
Thema: Frank Borzage -
meester van het melodrama 
19u 21u30 (beh. wo.) 
Jonge harten wo. 17u 
Pantserkruiser Potjomkin 
wo. 20u30 
Ladri di biciclette za. 13u30 
Marcelino, pan y vino zo. 
13u30 
Rabbit Punch e.a. wo. 14u 

NACHTVOORSTELLINGEN (16) 

ALFA 1 
Thelma & Louise vr. za. 
24ul5 
ALFA 2 
Wild at heart vr. za. 24ul5 

ALFA 3 
Silence of the lambs vr. za. 
24ul5 
ALFA 4 
The Doors vr. za. 24ul5 
CITY 1 
Terminator II vr. za. 24ul5 
CITY 2 
Out for justice vr. za. 24ul5 
CITY 3 
Boyz 'n the hood vr. za. 
24U15 
CITY 4 
Leatherface vr. za. 24ul5 
DESMET 
Das Gespenst vr. za. 23u 
Der Neger Erwin zo. 23u 
Die Atlantikschwimmer ma. 
di. 23u 
Servus Bayern wo. do. 23u 
The leatherboys za. 24u 
KRITERION 1 
Sea of love vr. za. 24ul5 
KRITERION 2 
Betty Blue vr. za. 24ul5 
MELKWEG 
Obsession vr. za. 24u 
MOVIES 1 
Delicatessen vr. za. 24u 
THE MOVIES 2 
A clockwork orange vr. za. 
24ul5 
THE MOVIES 3 
Easy rider vr. za. 24ul5 

KINDERVOORSTELLINGEN lal) 

ALFA 2 
Beertje Sebastiaan vr. wo. 
14u za. zo. 13u30 16u 
ALHAMBRA 2 
Wittand vr. t/m zo. wo. 14u 
CINEAC 
Beertje Sebastiaan vr. za. wo. 
14u zo. 13ul5 16u 
CINEMA OSCAR 
Assepoester vr. za. zo. 13u 
15u wo. 14ul5 
CITY 3 
Teenage mutant niiga turtles 
II (al) vr. za. wo. 14ul5 zo. 
13ul5 15u45 
KRITERION 
Witches 17u30 vr. t/m zo. 
wo. ook 15u 
Kuifje en de zonnetempel vr. 
t/m zo. 13u 
Pippi gaat van boord vr. t/m 
zo. wo. 15u 
De rode ballon vr. t/m zo. 
13u 
THE MOVIES 1 
Een avontuur met een staar
tje za. wo. 15u zo. 12u30 
THE MOVIES 2 
Ik ben Maria za. wo. 15u zo. 
12u30 
TUSCHINSKI 5 
Assepoester vr. za. wo. 14u 
zo. 13ul5 16u 
RIALTO 
Lancelot en de draak vr. za. 
wo. 15u zo. 13u 15u 

A R N H E M  

REMBRANDT (085-456045) 
Regarding Henry (al) 14u30 
18u45 21ul5 
REMBRANDT LUXE 
Dances with wolves (12) 20u 
ma. di. do. ook 14u 
Wittand (al) vr. t/m zo. wo. 
14u 
PALACE 1 (085-421334) 
Dying young (12) 18u45 
21ul5 
Teenage mutant ninja turtles 
II (al) za. zo. 14u 
PALACE 2 
Teen agent (al) 19ul5 21u45 
za. zo. ook 14u30 
EURO CINEMA 1 (085-514514) 
The naked gun 2'/i (al) 18u45 
21ul5 vr. za. 19u30 21u45 
ma. di. do. ook 13u45 
Beertje Sebastiaan (al) vr. za. 
wo. 14u zo. 14u 16ul5 
EURO CINEMA 2 
Terminator II (12) 13u45 
18u45 21u30 vr. za. 13u45 
19u 22u zo. 13u45 17u 20u30 
EURO CINEMA 3 
Boyz 'n the hood (al) 18u45 
21ul5 vr. za. 19ul5 21u45 
ma. di. do. ook 13u45 
Assepoester vr. za. wo. 14u 
zo. 14u 16ul5 

Donderdag  Agenda  Nr .  201  
Adres  redac t i e :  

NRC Hande l sb lad  
Pa l e i s s t raa t  1  

1012  R B  Amsterdam 
Fo t o  voorp laa t :  
Lex  van  Rossen  

Vormgev ing :  
Adr ian  S i l v e s t r l  
Henk  Marse i l l e  

EURO CINEMA 4 
Robin Hood lal) tijden als 2 
EURO CINEMA 5 
Another you (al) 13u45 18u45 
21ul5 vr. za. 13u45 19ul5 
21u45 zo. ook 16ul5 
FILMHUIS 1 (085-424283) 
Texasville 19u45 
The unbelievable truth 
22ul5 
FILMHUIS 2 
Texasville 22ul5 (beh. do.) 
Herbert Achternbusch 19u45 
(beh. do.) 
Ludwig do. 19u45 
Sjakie en de chocoladefa
briek vr. za. 14u 
Ronja de roversdochter zo. 
14u 

B R E D A  

CASINO 1 (076-2170371 
Robin Hood (al) 18u45 21u45 
ma. t/m wo. 20u vr. t/m zo. 
wo. ook 14u 
CASINO 2 
Dying young (12) 18u45 
21u45 ma. t/m wo. 20u za. 
zo. wo. ook 14u 
CASINO 3 
Amadeus 20u 
Assepoester (al) vr. t/m zo. 
wo. 14u30 
CASINO 4 
Point break (12) 18u45 21u30 
ma. t/m wo. 20u30 vr. t/m 
zo. wo. ook 14u30 
GRAND (076-218200) 
Terminator II (12) 14u30 
18u30 21u30 ma. t/m wo. 
14u30 20u 
MIGNON 
The naked gun 2'/i (al) 14u30 
19u 21u30 ma. t/m wo. 
14u30 20u 
CINESOL 1 (076-2253511 
Delicatessen (al) 18u45 21ul5 
ma. t/m wo. 20 ma. di. do. 
ook 14u30 
Teenage mutant ninja turtles 
II (al) 
CINESOL 2 
Dances with wolves (12) 
20ul5 
Wittand (al) 14u30 
CINESOL 3 
Another you (al) 14u30 18u45 
21ul5 ma. t/m wo. 14u30 
20u 
FILMHUIS CONCORDIA (076-223522) 
Herbert Achternbusch retro
spectief 19u30 
The reflecting skin 22u 

B Ü S S U M  

FILMHUIS BUSSUM (02159-38694) 
Plaff za. 20u30 
wliite room di. 20u30 
De fontein wo. 20u30 

D E L F T  

APOLLO 1 (015-123251) 
Another you (al) 20ul5 vr. 
t/m zo. 19u 21u30 
APOLLO 2 
Dying young (12) tijden als 1 
FILMHUIS DELFT (015-1402261 
Long time companion 20u 
Goodfellas 22u 
Viridiana zo. 14u30 

D E N  B O S C H  

CASINO 1 (073-1208881 
Another you (al) 13u45 (beh. 
vr. za. ma.) 18u45 21u30 
CASINO 2 
Dances with wolves (12) vr. 
13u45 20u za. zo. 20u 
CASINO 3 
Dying young (al) vr. di. do. 
18u4521u30 
CINEMA CLUB 
De beer vr. 14u30 
FILMTH. JEROEN 
Interrogation 20u4S (beh. zo.) 

D E N  H A A G  

ASTA 1 (34635001 
Robin Hood (al) 14u (zo. 
13ul5 16u) 18u45 21u30 
ASTA 2 
Dying young (al) tijden als 1 
ASTA 3 
Amadeus (al) 20u ma. di. do. 
ook 14u 
BABYLON 1 (3471656) 
Regarding Henry (12) 14u 
(za. zo. 13u45 16u 15) 18u45 
21u30 
BABYLON 2 
Madame Bovary (16) 14u 20u 
BABYLON 3 
Stanno tutti bene 112) tijden 
als 1 
CINEAC 1 (36306371 
Terminator (12) 14u (zo. 
13ul5 16u) 18u45 21u30 
CINEAC 2 
Quick change (al) tijden als 1 

CINEAC 3 
Silence of the lambs 116) 
18u45 21u30 ma. di. do. ook 
14u 
METROPOLE 1 (3456756) 
Terminator II (12) 14u (zo. 
13ul5 16u) 18u45 21u30 
METROPOLE 2 
Texasvile (16) tijden als 1 
METROPOLE 3 
Dances with wolves (12) 
20u30 ma. di. do. ook 14u 
METROPOLE 4 
Not without my daughter (al) 
18u45 21u30 ma. di. do. ook 
14u 
METROPOLE 5 
Backdraft (al) tijden als 1 
ODEON 1 (3462400) 
Another you (al) 13u45 (zo. 
13u30 16u) 18u45 21u30 
ODEON 2 
The naked gun 2>/i (al) tijden 
als 1 
ODEON 3 
Point break (12) tijden als 1 
ODEON 4 
Boyz 'n the hood (al) tijden 
als 1 
HAAGS FILMHUIS 1 (3459900) 
La doublé vie de Veronique 
19u30 21u45 zo. ook 14u 
16ul5 
HAAGS FILMHUIS 2 
Sta, sterf, verrgs 19u30 
21u45 zo. ook 14u 16ul5 
HAAGS FILMHUIS 3 
Herbert Achternbusch retro
spectief 19u30 21 u45 
De ridder van het recht vr. 
13u30 
Karlsson Duimpje za. 13u30 
Het gouden zwaard za. 15u30 
Peyton Place zo. 16ul5 
NACHTVOORSTELLINGEN 1161 

CINEAC 1 
Terminator II za. 24ul5 
CINEAC 2 
Out for justice za. 24ul5 
CINEAC 3 
Quick change za. 24ul5 
KINDERVOORSTELLINGEN IAL) 

ASTA 3 
Wittand vr. za. wo. 14u zo. 
13ul5 16u 
CINEAC 3 
Assepoester vr. za. wo. 14u 
zo. 13ul5 16u 
METROPOLE 3 
Beertje Sebastiaan vr. za. wo. 
14u zo. 13ul5 16u 
METROPOLE 4 
Teenage mutant niiga turtles 
II vr. za. wo. 14u zo. 13ul5 
16u 

D O R D R E C H T  

EURO 1 (078-134321) 
Robin Hood (al) 18u30 21u30 
zo. 17u 20u za. t/m do. ook 
13u30 
EURO 2 
The naked gun 2'/i (al) 18u30 
Dances with wolves (12) 
20u30 
Teenage mutant niiga turtles 
II (al) za. t/m do. 13u30 zo. 
ook 16u 
EURO 3 
Terminator II (12) 18u30 
21u30 zo. 14u 17u 20u za. 
t/m do. ook 13u30 
FILMHUIS CINODE (078-148938) 
Het asthenisch syndroom vr. 
z^ 20u 
Lft's get lost zo. ma. wo. do. 
20u 
Bird now di. 20u wo. 22ul5 

E I N D H O V E N  

REMBRANDT 1 (040-449033) 
Dying young (12) 14u30 
19u30 22u 
REMBRANDT 2 
Regarding Henry (al) 18u30 
21u30 ma. di. ook 15u 
Wittand (al) vr. t/m zo. wo. 
15u 
REMBRANDT 3 
Point break (12) 15u 18u30 
21u30 
REMBRANDT 4 
Backdraft (al) 18u30 21u30 
ma. di. ook 14u30 
Teenage mutant ninja turtles 
II (al) vr. t/m zo. wo. 14u30 
REMBRANDT 5 
Quick change (al) 15u 19u30 
22u 
CINEMA PARISIEN (040-449176) 
Dances with wolves (12) 
20u30 zo. ook 14u 
EURO 1 (040-433733) 
Terminator II (12) 13u30 
18u30 21u30 za. zo. 13u30 
18u45 21u45 zo. ook 16u 
EURO 2 
The naked gun 2V4 
18u45 21u30 za. 
18u45 21u45 zo. 

EURO 3 
Another you (al) tijden als 2 
EURO 4 
Robin Hood (al) 13u30 18u30 
21u30 za. 13u30 18u45 21u45 
zo. 14u 17u 20u 
EURO 5 
Boyz 'n the hood (al) 18u45 
ma. wo. do. ook 21u30 ma. di. 
do. ook 13u30 
Robin Hood (al) vr. 21u30 za. 
21u45 zo. 20u 
Sneak preview di. 21u30 
Assepoester (al) vr. za. wo. 
13u30 zo. 13u30 16ul5 
FILMHUIS PLAZA FUTURA 
(040-116666) 
zaal 1: 
Jungle fever 20u 
La discrète 22u 
Hellbound vr. za. 24ul5 
La terra trema zo. 14u 
zaal 2: 
Herbert Achternbusch re-
trosspectief 20u 22ul5 za. 
19u 
De ridder van het recht zo. 
14u30 
De kleine beer wo. 14u30 

E N S C H E D E  

ALHAMBRA 1 (053-312525) 
Terminator II 14u30 (zo. 
15u30) 18u45 2 lu45 vr. za. 
14u30 19ul5 22u30 
ALHAMBRA 2 
Regarding Henry (al) 14u30 
(zo. 16u) 19u 21u30 vr. za. 
14u30 19u30 22u 
ALHAMBRA 3 
Dying young (al) 14u30 (zo. 
16u) 19u 21u45 vr. za. 14u30 
20u 22u45 
ALHAMBRA 4 
The naked gun 2 '/4 (al) 18u45 
vr. za. 20u 23u 
Backdraft (al) vr. za. 22ul5 
zo. do. 18u45 21u45 
Gejaagd door de wind (al) ma. 
di. wo. 20 vr. 14u 
Teenage mutant ninja turtles 
II (al) zo. 16u 
ALHAMBRA 5 
Dances with wolves (12) 21u 
vr. za. 19u30 zo. ook 15u 
Teenage mutant ninja turtles 
II (al) vr. za. wo. 14u30 
LUMIERE 1 (053-319747) 
Robin Hood 18u45 2lui5 vr. 
za. 14u 19ul5 22u30 zo. ook 
15u wo. ook 14u 
LUMIERE 2 
Another you (al) 18u45 21u45 
vr. za. 14u 19u30 22u zo. ook 
15u wo. ook 14u 
LUMIERE 3 
Point break (12) 18u45 21u30 
vr. za. 19ul5 22ul5 
Assepoester (al) vr. za. wo. 
14u30 zo. 15u 

G O U D A  

ARCADE 1 (01820-27773) 
Terminator II (12) 18u45 
21u30 za. ook 24ul5 vr. t/m 
zo. wo. ook 14u 
ARCADE 2 
Robin Hood (al) 18u45 21u30 
(beh. di.) za. ook 24ul5 vr. 
t/m zo. wo. ook 14u 
Not without my daughter (al) 
di. 19u 21u30 
ARCADE 3 
Another you (al) 19u 21u30 
za. ook 24ul5 
Teenage mutant niiga turtles 
II (al) vr. t/m zo. wo. 14u 

G R O N I N G E N  

CAMERA 1 (050-137200) 
Terminator II (12) 13u30 
18u30 21u30 vr. za. 13u30 
19u 22ul5 
CAMERA 2 
Regarding Henry (al) 18u45 
21ul5 ma. di. ook 14u 
The Doors vr. za. 23u45 
Teenage mutant niiga turtles 
II (al) vr. t/m zo. wo. 14u 
CAMERA 3 
Dances with wolves (12) 
13ul5 (beh. ma. di. do.) 
20u30 
Silence of the lambs (16) vr. 
za. 24u 
CAMERA 4 
Dying young (al) 18u45 2lui5 
ma. di. ook 14u 
Thelma & Louise (16) vr. za. 
23u45 
Wittand (al) vr. t/m zo. wo. 
14u 
CITY 1 1050-124441) 
Another you (al) 14u 18u45 
21ul5 
The naked gun 2 >/i (16) vr. 
za. 23u45 
CITY 2 
Quick change (al) 14u 19u 
21u30 vr. za. ook 24u 
CITY 3 
The naked gun 2'/i (al) 14u30 
19ulS 
Point break (12) 21u45 vr. za. 
ook 24ul5 

CONCERTHUIS (050-120433) 
Robin Hood (al) 18u30 21u30 
vr. za. 19u 22ul5 vr. t/m zo. 
wo. ook 13u30 
FILMHUIS 1050-120433) 
The unbelievable truth (16) 
19u30 vr. za. ook 24u 
Let's get lost (16) 22u 
De beer za. 14u 
Vincent en ik zo. 14u 
THE MOVIES (050-120433) 
Stanno tutti bene (12) 19u 
(beh. di.) 
Delicatessen (al) 21u45 (beh. 
di.) 
Betty Blue (16) vr. za. ook 
24u 
Assepoester (al) vr. za. zo. wo. 
14ul5 

H A A R L E M  

BRINKMAN (023-322232) 
Another you (al) 13u45 18u45 
21ul5 za. 13u45 19u45 22ul5 
zo. ook 16ul5 
BRINKMAN 2 
Dying young (al) 18u45 2lui5 
za. 19u45 22ul5 ma. di. do. 
ook 13u45 
Wittand (al) vr. za. wo. 14 zo. 
14u 16u 
BRINKMAN 3 
Backdraft (al) 18u30 21u30 
ma. di. do. ook 14u 
BRINKMAN 4 
Regarding Henry (al) 19ul5 
21u4S ma. di. do. ook 14u 
Assepoester (al) vr. za. wo. 
14u zo. 14u 16u 
BRINKMAN 5 
The naked gun 2>/4 (al) 14u 
19u zo. ook 16ul5 
Point break (12) 21u30 
CINEMA PALACE (023-311004) 
Terminator II (12) 18u30 
21u30 ma. t/m wo. 20u vr. 
t/m zo. wo. ook 14u 
LUXOR (023-311865) 
Robin Hood (al) 18u45 21u45 
vr. za. 19u 22ul5 vr. za. zo. 
ook 13u45 
FILMSCHUUR (023-312439) 
Avalon 21u (beh. zo. do.) 
Herbie White do. 21u 
De oude snik/ De heggevech-
ter/ De ridder en het recht 
zo. 13u30 
Vincent en ik zo. 15u30 

H E E R L E N  

H-5 1 1045-713030) 
Terminator II (12) 14u30 18u 
21u 
H-5 2 
Robin Hood (al) 14u 18ul5 
21ul5 
H-5 3 
Another you (al) Mul5 19ul5 
21u30 vr. za. zo. ook 16ul5 
H-5 4 
Boyz 'n the hood (al) 19u 
21ul5 ma. di. do. ook 14u 
Assepoester (al) vr. za. zo. 
14u 15u30 17u wo. 14u 15u30 

G e l d i g  v a n  
vr i jdag 18 oktober  

t o t  e n  m e t  
donderdag 
24 oktober  

H-5 5 
The naked gun 2>/i (al) 19u 
21ul5 ma. di. do. ook 14u 
Beertje Sebastiaan (al) vr. za. 
zo. 14u 15u30 17uwo. 14u 
15u30 
ROYAL (045-714200) 
The Godfather III 20u za. zo. 
ook 16ul5 
Out for justice za. 23ul5 
Lady en de vagebond (al) vr. 
t/m zo. 14u30 
RIVOLI 
Dying young (al) 18ul5 20u45 
za. zo. ook 15u 
MAXIM 
Regarding Henry (al) 18ul5 
20u45 za. zo. ook lSu 

H I L V E R S U M  

CITY 1 (035-46600) 
Terminator II (12) 13u30 
18u30 21u30 zo. 14u 17u 20u 
CITY 2 
De provincie (16) 19ul5 
21u45ma. di. do. ook 13u45 
Teenage mutant niiga turtles 
II (al) vr. za. wo. 14ul5 zo. 
14ul5 16u30 
CITY 3 
The naked gun 2'/i (al) 13u45 
19ul5 21u45 zo. ook 16ul5 
CITY 4 
Dances with wolves 112) 
20u30 
Wittand (al) vr. za. wo. 14u 
zo. 13u30 16u 

EURO 1 (035-46500) 
Another you (al) 13u45 (beh. 
ma. di. do.) 18u45 21u45 zo. 
ook 16ul5 
EURO 2 
Dying young (al) 18u45 21u45 
zo. ook 16ul5 
Assepoester lal) vr. t/m zo. 
wo. 14u 
EURO 3 
Robin Hood (al) 13u30 (beh. 
ma. di. do.) 18u30 21u30 zo. 
14u 17u 20u 

L E E U W A R D E N  

TIVOLI 1 (058-125372) 
Terminator II (12) vr. za. 14u 
19u 22u zo. 14u 16u30 20u30 
ma. t/m wo. 20u do. 19u 22u 
TIVOLI2 
Point break (12) vr. za. 14u 
19u 21u30 zo. 14u 16u30 
20u30 ma. t/m wo. 20u do. 
19u21u30 
TIVOLI 3 
Dying young (al) tijden als 2 
STUDIO F (058-123887) 
Another you (al) vr. za. 14u 
19ul5 21u45 zo. 14u 16u30 
20u30 ma. t/m wo. 20u do. 
19u 21u30 
CINEMA (058-123887) 
Robin Hood (al) tijden als Ti-
voli 1 
CLUB 1 (058-125220) 
Dances with wolves (12) 20u 
za. zo. 20u30 
Assepoester (al) 14u zo. ook 
16u30 
CLUB 2 
Silence of the lambs (16) vr. 
za. 21u45 zo. 20u30 ma. t/m 
wo. 20u do. 21u30 
Wittand (al) 14u vr. za. ook 
19ul5 zo. ook 16u30 do. ook 
19u 
CLUB 3 
Point break (12) 14u vr. za. 
19ul5 21u45 zo. 16u30 20u30 
ma. t/m wo. 20u do. 19u 
21u30 
CLUB 4 
The naked gun 2</4 (al) vr. za. 
19ul5 21u45 zo. 16u30 20u30 
ma. t/m wo. 20u do. 19u 
21u30 
CLUB 5 
Only the lonely 14u vr. za. 
ook 19ul5 zo. ook 16u30 
Backdraft (al) vr. za. 21u45 
zo. 20u30 ma. t/m do. 20u 
FILMHUIS 1058-137396) 
An angel at my table vr. za. 
21u30 di. do. 20 
Ju Dou vr. za. 19u30 wo. 20u 
22u 

L E I D E N  

. LIDO 1 (071-124130) 
Terminator II (12) 14ul5 
(beh. ma. di. do.) 18u45 
21ul5 
LIDO 2 
Dying young (al) 19u 21ul5 
Beertje Sebastiaan (al) vr. 
t/m zo. wo. 14u30 
LIDO 3 
The naked gun 2'/i (al) 19u 
21ul5 
Teenage mutant ninja turtles 
II (al) vr. t/m zo. wo. 14u30 
LIDO 4 
Only the lonely (al) 14u30 
(beh. ma. di. do.) 19u 21ul5 
LUXOR (071-121239) 
Robin Hood (al) 18u45 2lui5 
zo ook 14ul5 
STUDIO 1071-133210) 
Regarding Henry (al) 19u 
21ul5 
Assepoester (al) vr. t/m zo. 
wo. 14u30 
TRIANON (071-1238751 
Stam van de holebeer (al) 19u 
Misery (12) 21ul5 
KIJKHUIS (071-142895) 
Milou en Mai 19u30 21u45 
The sheltering sky vr. t/m 
ma. 20u 22ul5 
The name of the rose di. 20u 
22ul5 
Driving Miss Daisy wo. 20u 
22ul5 
Misery do. 20u 22ulS 

M A A S T R I C H T  

MABI 1 (043-2155131 
Boyz 'n the hood (al) 21u vr. 
t/m zo. 14u30 18u30 21ul5 
wo. ook 14u30 
MABI 2 
Regarding Henry (al) 21u vr. 
t/m zo. 18u30 21ul5 
Wittand 14u30 (beh. ma. di. 
do.) 
MABI 3 
Quick change (al) tijden als 1 
MABI 4 
Dying young (al) tijden als 1 
CINEMA PALACE 1 (043-215662) 
Terminator II (12) 13u45 
(beh. ma. di. do.) 17u 20u30 

:'/i (aU Ij 

3s; 
,13u30 

0 
15 

AVALON 
Op eigen en andermans herinneringen gebaseer
de film van Barry Levinson die met veel gevoel 
voor sfeer, detail en anecdote vijf decennia fa
milieleven van een immigrantengeslacht be
zingt Haarlem, Filmschuur. 
DE TRANEN VAN MARIA MACHITA 
Cineast Paul Ruven zegt speciaal de Filmacade
mie te hebben doorlopen voor deze 'extravagan-
za'. Alleen daar zag hij, bij wijze van eindexa
menproject, mogelijkheid voor het realiseren 
van deze enthousiast gestileerde, geheel gezon
gen smartlap-op-niveau. Verrassend, vrolijk en 
uitnodigend tot meeneuriën. 
Met Jacques 'Manuela' Herb in 
twee hoofdrollen. Amsterdam, 
ïdalto; Nijmegen, Mariënburg 
DELICATESSEN 
Verrukkelijk absurdistisch re
giedebuut van Frans duo Jeu-
net en Caro vermeng^ 'grand 
guignol' met humor è la Hau-
ser Orkater in amorele vertel
ling over een slager en de 
clown die hij aan zijn mes wil 
rijgen. Amsterdam, Cinecenter, 
The Movies en Kriterion; 
Utrecht, City; Groningen, Mo
vies: Rotterdam, Kriterion; 
Breda, Cinesol. 
THE WITCHES 
De verfilming van Roald Dahls gelijknamige 
kinderboek kreeg een minder sterk slot, maar 
blinkt uit in rolbezetting (Anjelica Huston als 
Opperheks), regie en vormgeving. Met duivels 
plezier tonen Nicolas Roeg en Jim Henson hoe 
een bijeenkomst van kale, schurftige heksen 
oogt, en hoe de zeven jaar oude Luke, op specta
culaire wijze in een muis veranderd, erin slaagt 
Engeland van heksen te bevrijden. Amsterdam, 
Kriterion. 
JU-DO0 
(Secret Love, Hidden Faces) 
De tweede film van de Chinese cineast Zhang 
Yimou is opnieuw een knallend vormgegeven, 
meesleurend drama van passie, kleur en bewe
ging, dit maal in een textielverfbedrijfje aan het 
begin van deze eeuw. Leeuwarden, Filmhuis; 
Echt, Royal. 
RONJA DE ROVERSDOCHTER 
(Ronja RSvardotter) 

Voor kinderen vanaf een jaar of negen, maar 
ook voor volwassenen is Tage Danielssons ver
filming van Astrid Lindgrens boek een verruk
kelijk sprookje met betoverde wouden, goed
moedige struikrovers en een niet-moralistische 
parabel over kinderen en oude». Arnhem, 
Filmhuis. 
JUNGLE FEVER 
Genuanceerder dan in 'Do tlw Right Thing' be
handelt Spike Lee de nauwelijks latente rassen
tegenstellingen in New York aan de hand van 
het overspel van een zwarte architect (Wesley 
Snipes) met zijn Italiaanse secretaresse (Anna-

bella Sciorra). Mooi van sfeer, 
soepel geacteerd. Amsterdam, 
Cinecenter; Nijmegen, Mariën
burg; Eindhoven, Plaza Futura. 
WILD AT HEART 
Zelden werd zo geestig omge
sprongen met allerhande cli-
ché's als in deze road-movie 
van David Lynch. Laura Dern 
en Nicolas Cage spelen de ge
liefden Lula en Sailor die op 
weg naar het geluk aan Lula's 
razende moeder en een schare 
psychopaten moeten zien te 
ontkomen. Wie de soms wat 
kinderlijke verwijzingen naar 
The Wizard of Oz voor lief 
neemt, kan genieten van over

rompelend beeld en geluid, van surrealistische 
scènes en naïef-hilarische conversaties. Amster
dam, Alfa 1; Utrecht, Springhaver. 
IN BED WITH MADONNA 
Een van de beste documentaires die ooit werden 
gemaakt over een popidool-op-tournee: Madon
na Ciccone gaf debuterend regisseur Alek Kes-
hishian tijdens haar Blind Ambition-tour carte 
blanche om te filmen wat hg wilde en zichzelf 
ook, om te doen wat haar inviel. Beiden profi
teerden optimaal van dat recht. Het resultaat is 
hilarisch, provocerend en ontroerend. Amster
dam, Calyspo 2; Utrecht, Springhaver; Vlissin-
gen, Alhambra 2. 
EN VERDER: SUMMER OF AVIYA (Middel
burg); MIRAKEL IN VALBY (Kaatsheuvel); TO 
SLEEP WITH ANGER (Middelburg, Amers
foort); KRAMER VERSUS KRAMER (Castri-
cum); MILOU EN MAI (Utrecht); THE DOORS 
(Maastricht, Utrecht). 

PALACE 2 
Robin Hood (al) 14u (beh. ma. 
di. do.) 17ul5 20u45 
PALACE 3 
Another you (al) 19u 2lui5 
Assepoester (al) vr. t/m zo. 
wo. 14u 16u 
CINE K (043-216525) 
Dances with wolves (12) 20u 
FILMHUIS LUMIERE MAASTRICHT 
1043-214080) 
zaal 1: 
La vie et rien d'autre 20u 
The Doors 22u 
zaal 2: 
The Runners 21u 
Vincent en ik za. 14u 
Herman zo. 14u 

N I J M E G E N  

CALYPSO 1 1080-234945) 
Robin Hood lal) 14u (zo. 
14u30) 18u45 21u30 za. 14u 
19u 22u 
CALYPSO 2 
Another you (al) 14u (zo. 
13u30 16u) 18u45 21ul5 za. 
14u 19ul5 21u45 
CALYPSO 3 
Meeting Venus (al) 18u45 
21u30 za. 19u 22u ma. di. do. 
ook 14u 

CAROLUS 1 (080-230503) 
Terminator II (12) 18u45 
21u30 za. 14u 19u 22u zo. 
14u 17u 20u vr. wo. ook 14u 
CAROLUS 2 
The naked gun 2 V4 (al) 18u45 
21ul5 za. 14u 19ul5 21u45 
vr. wo. ook 14u zo. ook 13u30 
16u 
CENTRUM 1 (080-2200391 
Regarding Henry (al) 14u30 
18u45 21u30 
CENTRUM 2 
Dying young (12) 14u30 
18u45 21ul5 
CINEMARIËNBURG (080-221612) 
zaal 1: 
La doublé vie de Veronique 
19u45 22u 
Face value vr. za. 24u 
zaal 2: 
Life is sweet 20u 
De tranen van Maria Machi-
ta 22ul5 
Silence of the lambs vr. za. 
24ul5 
zaal 3: 
Body Dharma 19u30 
Eat a bowl of tea 22u30 
Stalen knuitsen/ Wij en het 
verkeer zo. 14u 
De ballade van de hoge 
hoed/ Honderd jaar spoorwe
gen zo. 15u 

SCALA (080-220030) 
Boyz'n the hood 19u30 
Jungle fever 22u 
Pippi zet de boel op stelten 
14u30 

R O T T E R D A M  

ALHAMBRA 1 14330293) 
Texasville (16) 18u45 21u30 
ma. di. do. ook 14u 
ALHAMBRA 2 
Silence of the lambs 116) 
18u45 21u30 ma. di. do. ook 
14u 
CALYPSO 1 (41318551 
Regarding Henry (al) 14u Izo. 
13ul5 16u) 18u45 21u30 
CALYPSO 2 
Madame Bovary (12) 14u 20u 
CALYPSO 3 
Dances with wolves (12) 14u 
2 Ou 
CINERAMA 1 (4115300) 
Terminator II (12) 14u (zo. 
13ul5 16u) 18u45 21u30 
CINERAMA 2 
Backdraft (al) tijden als 1 
CINERAMA 3 
Quick change (al) 14u (zo. 
13u30 16u)19u 21u30 
CINERAMA 4 
Boyz 'n the hood (al) 19u 
21u30 ma. di. do. ook 14u 
CINERAMA 5 
King Ralph (al) tijden als 3 
CORSO (4121110) 
Robin Hood (al) 13u45 (zo. 
13ul5 16u) 18u45 21u30 
IMAX 14048844) 
Niagara watervallen 12u 14u 
Living planet 13u 15u 20u 
Magie Laser 1 lu 19u 
Lethal weapon 21u 

LUMIERE 1 (4117755) 
Another you (12) 14u (zo. 
13U15 16u) 18u45 21u30 

LUMIERE 2 
Point break (12 13u45 18u45 
21ul5 zo. ook 16ul5 
LUMIERE 3 
The naked gun 2 VS (al) tijden 
als 2 
LUMIERE 4 
Dying young (al) 14u 19u 
21u30 zo. ook 16u30 
THALIA (4111555) 
Terminator II (12) 14u (zo. 
13ul5 16u) 18u45 21u30 

KRITERION (4364998) 
La doublé vie de Veronique 
20u (beh. ma.) 
Delicatessen 22u (beh. ma.) 

NACHTVOORSTELLINGEN (16) 

LUMIERE 1 
Terminator II vr. za. 24ul5 
LUMIERE 2 
Out for justice vr. za. 24ul5 
LUMIERE 3 
Hudson Hawk vr. za. 24ul5 

KINDERVOORSTELLINGEN (al) 

ALHAMBRA 1 
Beertje Sebastiaan vr. za. wo. 
14u zo. 13ul5 16u 
ALHAMBRA 2 
Wittand vr. za. wo. 14u zo. 
13ul5 16u 
CINERAMA 
Teenage mutant ninja turtles 
II vr. za. wo. 14u zo. 13u30 
16u 
IMAX 
Alfred J. Kwak bezoekt At-
lantis 16u (beh. ma.) 
De kleine zeemeermin za. zo. 
wo. 17u 

T I L B U R G  

CINEMA 1 (013-358885) 
Point break (12) 14u30 19ul5 
22 ma. t/m wo. 14u30 20u 
CINEMA 2 
Dying young (al) 15u 19u30 
22u ma. t/m wo. 15u 20u30 
CINEMA 3 
The naked gun 2 V4 (al) 14u30 
19u 21u30 ma. t/m wo. 
14u30 20u 
CINEMA 4 
Robin Hood (al) 14u30 18u30 
21u30 ma. t/m wo. 14u30 
20u 
CINEMA 5 
Regarding Henry (al) 19u30 
22u ma. t/m wo. 20u ma. di. 
do. ook 15u 
Oliver 6- Co (al) vr. t/m zo. 

1 wo. 15u 
| CINECITTA 1 (013-4213791 

Dances with wolves (12) 
j 20u30 (beh. ma.) 

Betty Blue ma. 20u45 

CINECITTA 2 
An angel at my table 19u45 
Boyz 'n the hood (al) 22u30 
CINECITTA 3 
De provincie (16) 20u 
Halfaouine 22u 
MIDI (013-422822) 
Terminator II (12) 14u30 
20ul5 vr. za. 14u 19u 22u zo. 
14u 18u30 21U30 

U T R E C H T  

CATHARIJNE 1 (030-3344001 
Robin Hood (al) 13u45 18u30 
2 lu30 za. 13u45 19u 22ul5 
CATHARIJNE 2 
Backdraft (al) 18u45 21u45 
ma. di. do. ook 14u 
CATHARIJNE 3 
Boyz 'n the hood (al) 14ul5 
19ul5 2lu45 
CATHARIJNE 4 
The naked gun 2'/i (al) 14ul5 
19u30 22u 
CAMERA 1030-317708) 
Another you (al) 14u 18u45 
21ul5 
STUDIO (030-3177081 
Regarding Henry lal) 19ul5 
21u45 ma. di. do. ook 14ul5 
OTY (030-314384) 
Meeting Venus lal) 19u30 
Delicatessen (al) 22u 
MOVIES 1 1030-3143841 
De provincie (al) 19ul5 
21u45 
MOVIES 2 
Dances with wolves (12) 
20u30 vr. zo. wo. ook 13u30 
REMBRANDT 1 (030-3125561 
Terminator II (12) 13u30 
18u30 2 lu30 za. 13u30 18u45 
22u zo. 12U45 15u30 18u30 
21u30 
REMBRANDT 2 
Dying young (al) 14u (zo. 
13ul5 16u) 18U45 21u30 
REMBRANDT 3 
Point break (12) tijden als 2 
SPRINGHAVER 1 (030-313789) 
Milou en Mai (al) 19u30 (beh. 
za. zo.) Stanno tutti bene (12) 
21u45 za. zo. ook 19u 
In bed with Madonna lal) za. 
zo. 16u30 
SPRINGHAVER 2 
Milou en Mai (al) za. zo. 
16u45 
Madame Bovary (16) 19ul5 
22u 
FILMHUIS 'T HOOGT 1 (030-328388) 
La doublé vie de Veronique 
19u30 (beh. do.) 21u30 
Cinekid vr. za. 14u 
Vleugels do. 19u30 
Peyton Place za. 18u 23u30 
'T HOOGT 2 
Sta, sterf, verrijs 19u45 
Bodhi-Dharma 21u45 (beh. 
di.) 
Tourou et petit/ Spaanse aar
de di. 21u45 
'T HOOGT 3 
L'atalante 19u45 
De tranen van Maria Machi-
ta 21u45 
NACHTVOORSTELLINGEN (16) 

CAMERA 
The unbearable lightness of 
being vr. za. 23u30 
STUDIO 
Silence of the lambs vr. za. 
24u 
MOVIES 1 
Delicatessen vr. za. 24ul5 
MOVIES 2 
Fellinl's vrouwenstad vr. za. 
24u 
SPRINGHAVER 1 
The Doors vr. za. 24ul5 
SPRINGHAVER 2 
Wild at heart vr. za. 24u30 

KINDERVOORSTELLINGEN lal) 

OTY 
Wittand vr. t/m zo. wo. 
14u30 
MOVIES 1 
Assepoester vr. t/m zo. wo. 
13u 15u i 
CATHERIJNE 2 
Teenage mutant niiga turtles 
II vr. t/m zo. wo. 14ul5 
STUDIO 
Beertje Sebastiaan vr. t/m 
zo. wo. 14ul5 
SPRINGHAVER 1 
Kuifje en de zonnetempel vr. 
t/m zo. wo. 14u30 
SPRINGHAVER 2 
Pinokkio vr. t/m zo. wo. 
14u30 

W A G E N I N G E N  

MOLENSTRAATTHEATER 1 
(08370-14029) 
Another you (al) 19u 22u30 
Een avontuur met een staar
tje lal) vr. wo. 13u45 
De beer (al) za. 13u45 
Vincent en ik (al) zo. 13u45 
M-2 
Dying young (al) 20u30 
Point break (12) 22u30 vr. 
t/m zo. ook 15u45 
Teenage mutant ninja turtles 
II (al) vr. t/m zo. wo. 13u45 
M-3 
The naked gun 2'/i (al) 18u45 
vr. t/m zo. ook 15u45 
La doublé vie de veronique 
(16) 20u45 
Assepoester vr. t/m zo. wo. 
13u45 
M-4 
Robin Hood (al) 19ul5 (beh. 
ma.) vr. t/m zo. ook 15u45 

Z W O L L E  

DE NIEUWE BUITENSOCIËTEIT 
(038-217666) 

ZAAL 1 
Terminator II (12) vr. za. 
19ul5 22u30 zo. di. 20u vr. 
zo. ook 14u 
ZAAL 2 
Robin Hood (al) vr. za. 19u 
22u zo. di. 19u45 vr. t/m zo. 
wo. ook 14ul5 
Terminator II ma. wo. do. 
19u30 
ZAAL 3 
The naked gun 2 >/i (al) vr. za. 
19u30 22u zo. di. 19u30 ma. 
wo. do. 22u 
Robin Hood (al) ma. wo. do. 
19u30 
Assepoester lal) vr. t/m zo. 
14u 
DE KROON 1 (038-217333) 
Thelma and Louise (12) 
18u45 21u30 ma. t/m wo. 
20u vr. t/m zo. wo. ook 14u 
DE KROON 2 
Dances with wolves (12) 20u 
Lady en de vagebond (al) vr. 
t/m zo. wo. 14u30 
DE KROON 3 
Regarding Henry (al) 19u30 
22u ma. t/m wo. 20u30 vr. 
t/m zo. wo. ook 14u30 
DE KROON 4 
Dying young (al) 18u45 21u30 
ma. t/m wo. 20u30 vr. t/m 
zo. wo. ook 14u 
FILMHUIS ZWOLLE (038-227300) 
In naam der wet zo. 20u30 
An angel at my table wo. do. 
20u30 
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Donderdag agenda 1992 
Het wekelijkse supplement 'Donderdag Agenda' van NRC 
Handelsblad probeert de lezer het huis uit te lokken voor een 
bezoek aan het museum, de bioscoop, de schouwburg, het 
muziektheater of een andere plaats waar iets wordt uitgevoerd 
of vertoond, Deze bijlage staat boordevol potentiële afspraken. 

De Donderdag Agenda 1992 is een uitgave van NRC Handels
blad voor UW afspraken in het komende jaar. Deze bureau
agenda is overzichtelijk per week ingedeeld en bevat de twee
ënvijftig mooiste voorpagina's van de Donderdag Agenda die 
in de loop van de tijd zijn verschenen. 

Deze agenda is niet te koop in de boekhandel. Lezers van NRC 
Handelsblad kunnen de bureau-agenda a ƒ 15,- bestellen (incl. 
verzendkosten) door onderstaande bon samen met een volle
dig ingevulde eurocheque of girobetaalkaart te sturen naar: 
NRC Handelsblad, Antwoordnummer 2248 
3000 VB Rotterdam 

De Donderdag Agenda 1992 verschijnt in november. 
Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
U krijgt de agenda zo snel mogelijk toegestuurd. 

BESTELBON 

Naam 

Straat 

Postcode/plaats 

Telefoonnummer. 

bestelt exemplaren a ƒ 15,- (= ƒ -) en sluit een volledig 
ingevulde eurocheque of girobetaalkaart bij met het verschul
digde bedrag. 

Handtekening 

Dat lijkt erg veel, en Texasville 
heeft ook iets van soap, maar mist 
gelukkig het vrijblijvende van 
zo'n televisieserie-aflevering. Hier 
is geen sprake van leedvermaak. 
De personages gaan ons aan. De 
door zijn vrouw verlaten Lester 
Marlow (Randy Quaid), bankdi
recteur met financiële problemen. 
De reeds genoemde Duane wiens 
bedrijf door de energiecrisis stil 
ligt. Jacy Farrow (Cybill Shep-
herd), Duane's eerste liefde die na 
een mislukt huwelijk en een trau
matische ervaring in Europa na al 
die jaren weer in Anarene terug
keert. En vooral Ruth Popper, de 
verwaarloosde, eenzame echtgeno
te van de rugbycoach, nu secreta
resse van Duane en fit door dage
lijkse oefeningen, en Sonny 
Crawford, ooit Duane's beste 
vriend, inmiddels burgemeester 
van Anarene, maar langzaam 
wegglijdend in verwarring en de
mentie. Het lijkt wel of er reke
ning is gphouden met de levens
loop van de spelers, zó zijn de rol
len hen op het lijf geschreven. Cy
bill Shepherds Jacy bij voorbeeld, 
in de eerste film nog een onzekere 
vamp — het was het debuut van 
de actrice — is nu ad rem en aar
dig, maar gedecideerd, een beetje 
als haar personage in de televisie
serie 'Moonlighting'. De acteur die 
na The Last Picture Show weinig 
bevredigende rollen te spelen 
kreeg, Timothy Bottoms, heeft in 
Texasville het meest te bieden. De 
treurigheid en passiviteit van Bot
toms' personage Sonny, en dat 
verloren gevoel, het wordt alle
maal nog versterkt door het besef 
dat zijn carrière nooit helemaal 
van de grond kwam. Cloris Leach-
man voor haar rol van Ruth in de 
eerste film met een Oscar beloond, 
bewijst dat ze twintig jaar later 
haar personage van een aandoen
lijk nieuw leven kan voorzien, dat 
op raadselachtige wijze uit het ou
de voortvloeit. 
Kijken naar Texasville geeft het 
gevoel bij een film te zijn beland 
die allang begonnen is. Er wordt 
weinig moeite gedaan een publiek 
dat de eerste film niet zag, in te 
wijden in het voorafgaande. Dat is 
ook niet echt noodzakelijk, en bo
vendien past de vorm zo goed bij 
waar het in de film om gaat: de 
verbeelding van een bepaalde tijd 
en plaats. 
Natuurlijk moest hier, anders dan 
in The Last Picture Show, in kleur 
gefilmd worden. Zwart-wit zou be
spottelijk en aanstellerig geweest 
zijn. De jaren tachtig liggen im
mers nog niet zo ver achter ons 
dat een nostalgisch beeld verlangd 
wordt. De eenvoudige opname van 
een droge zandstorm, weerspie
geld in de ruit van de 'diner', 
waar binnen het trage, stoffige le
ven doorgaat, is er niet minder 
om. De film oogt minder klassiek, 
is vrolijker dan zijn voorganger 
en hoopvoller. Maar de luchtige 
stemming is bedriegelijk. „Het is 
lachen om niks, of huilen om al
les, en ik heb geen zin in huilen," 
zegt Duane wat verontschuldi
gend. Het is of hier Bogdanovich, 
die in het leven niet gespaard is 
gebleven, zelf aan het woord is. 

ANTOINETTE POLAK 

dien gevoel heeft voor meligheid. 
De redding van de film heet Bill 
Murray. Deze acteur nam het ini
tiatief tot verfilming van Quick 
Change, werkte mee aan het sce
nario en debuteerde als co-regis
seur, naast Howard Franklin, de, 
eveneens als regisseur debuteren
de, scenarioschrijver. 
Dat Murray een film zag in Quick 
Change is niet verbazingwekkend. 
Het verhaal beweegt zich op meer 
niveaus, heeft een hoge 'grap
dichtheid' en bevat velerlei aan-
knopingpunten voor wilde satire. 
Alleen al een figuur als de cyni
sche rechercheur, die voor de zo
veelste maal wordt opgetrommeld 
om een bankrovende gijzelnemer 
per semafoon te woord te staan, is 
een geschenk uit de hemel voor 
een komische film en de manier 
waarop Jason Robards hem neer
zet is een kado daar bovenop. De 
vermoeidheid straalt van hem af. 
Niet omdat hij lichamelijk te lij
den heeft gehad, maar omdat hij 
ziek wordt van het gezeur van al 
die lamzakken, die hij altijd maar 
serieus moet nemen. Bill Murray 
zelf steelt de show als de bankro
ver. Hij buit zijn aanstekelijk fleg
matische stembeheersing en moto
riek tot het uiterste uit en is goed 
voor verschillende open doekjes, 
zoals wanneer hij een gegijzelde 
slijmbal-in-te-duur-pak op zijn 
nummer zet die het met hem op 
een akkoordje probeert te gooien 
ten koste van zijn lotgenoten. 
Helaas verliest de film halverwege 
zijn vaart. De haat tegen New 
York gaat vervelen, ook voor wie 
op de hoogte is van de opgedraai
de sfeer in die stad en van de ge
frustreerde jaloezie die menige 
niet-Newyorkse Amerikaan diep 
weggestopt koestert. Natuurlijk is 
het vermakelijk dat je geen deur 
open kunt doen zonder dat een in
tens zwartgallig clubje zware cri
minelen erachter zit te vergade
ren. Maar het is wel steeds meer 
van hetzelfde. Het vertraagt het 
tempo en teveel is teveel. 
Gelukkig werd er voorzien in een 
feeëriek knallende ontknoping, 
met opnieuw een glansmoment 
van Bill Murray, met zijn meest 
uitgestreken 'ik-doe-toch-niks?'-ge-
zicht. Dat maakte voor mij veel 
weer goed. 

JOYCE ROODNAT 

Texasville. Regie: Peter 
Bogdanovich. Met: Jeff Bridges, 
Cybill Shepherd, Annie Pots, 
Timothy Bottoms, Cloris 
Leachman, Randy Quaid, Eileen 
Brennan. Amsterdam, Alhambra 
1; Rotterdam, Alhambra 1; Den 
Haag, Metropool 1; Arnhem, 
Filmhuis (16 mm-kopie). 

De carrière van Peter Bog
danovich is zo achter

volgd door het vroegtijdige succes 
van The Last Picture Show (1971), 
dat hij met een vervolg op die 
film in zekere zin weinig te ver
liezen heeft. Het getuigt natuurlijk 
wel van moed van de regisseur 
om twintig jaar later de draad 
weer op te pakken van een film 
die hem op 32-jarige leeftijd acht 
Oscarnominaties en twee Oscars 
bezorgde, maar het heeft ook iets 
van een wanhoopsdaad, na een 
oeuvre dat nooit meer het niveau 
van die ontroerende klaagzang op 

een met uitsterven bedreigde cul
tuur in de vroege jaren vijftig zou 
halen. 
Hoe het ook zij, het' resultaat, 
Texasville, is een bescheiden te
rugkeer naar de opzet van toen, 
misschien minder indrukwekkend 
en verrassend, en ook minder 
weemoedig. Het is een film die 
amuseert en niet onberoerd laat, 
zonder direct een tragikomedie te 
zijn. 
We schrijven nu 1984. Dertig jaar 
zijn verstreken in het fictieve, 
van God verlaten stadje Anarene 
in Texas. Sam the Lion, de man 
met het kalme overwicht, zo mooi 
droef gespeeld door Ben Johnson, 
is overleden. Duane Jackson (Jeff 
Bridges) is nu een van de belang
rijke figuren. Hij is olie-miljonair 
en bewoont met zijn gezin een 
ranch compleet met zwembad en 
jacuzzi. Hoewel Duane een 
schuinsmarcheerder is, die zelfs 
een vriendin met zijn zoon deelt, 

wekt zijn vrouw Karla niet de in
druk daar erg onder te lijden. Zij 
is een vrouw met een groot incas
seringsvermogen, ook wat haar 
veelvuldig op de proef gestelde 
gastvrijheid betreft: bij de Jack
sons heerst permanent de zoete in
val. 
Net als in The Last Picture Show 
is er ook in Texasville niet echt 
sprake van een waterdichte plot, 
van hoogtepunten of een meesle
pend verhaal. Er wordt eerder 
een situatie geschetst, een bepaal
de stemming gesignaleerd, terwijl 
er toch wel het een en ander ge
beurt. .Larry McMurty, die zowel 
voor The Last Picture Show als 
voor Texasville de boeken schreef 
waarop Bogdanovich zijn scena
rio's baseerde, verving het vol
wassen worden, de verveling en 
de verloren onschuld uit de eerste 
film, door faillissement, ontrouw, 
onmacht en neurologische aandoe
ningen. 

New York slaat terug 
Quick Change. Regie: Howard 
Franklin & Bill Murray. Met: 
Bill Murray, Geena Davis, 
Randy Quaid, Jason Robards. In 
10 theaters. v 

De bankroof is spectaculair 
van opzet, levert een gi

gantische buit op en verloopt ge
smeerd. Ook de vlucht van de dief 
en zijn medeplichtigen had vlek
keloos afgewikkeld kunnen wor
den. Aan de voorbereiding schort 
niets, de tickets naar een Zuid-
amerikaans land liggen klaar op 
het vliegveld en de politie heeft 
geen spoor. Maar niet alles kon 
tot in de puntjes worden voorzien 
en geregeld, want de beroofde 
bank staat in New York. New 
York is zelfs de aanleiding voor de 
misdaad, naar we later te weten 
komen. En New York slaat terug. 

Probeer maar eens haast te heb
ben in die grotestads-hel. Verdwa
len in de verschillende wijken, 
die er meestal uitzien als primitief 
buitenland, is nog het minste. Au
to's zijn gedoemd beroofd te wor
den en op zijn minst onderworpen 
aan snel verval, het openbaar ver
voer wordt gereden door machts
wellustige gekken. En zie dan 
eens een taxi te krijgen. Taxi's 
stoppen zelden en staat er een stil 
dan wordt hij bemand door een 
emigrant die uitsluitend zijn ei
gen, onontwarbare, taal spreekt 
en verstaat. 
Oftewel, Quick Change is weinig 
subtiel, bijzonder weinig subtiel. 
Maar de film wordt gered, al
thans, voor wie voldoende bereisd 
of belezen is om inside-grappen 
over New York en de Newyorkers 
te waarderen, en voor wie boven-

Hoofd in de wc-pot 
Life Is Sweet. Regie: Mike 
Leigh. Met: Alison Steadman, 
Jim Broadbent, Claire Skinner, 
Jane Horrocks. In: Amsterdam, 
De Uitkijk; Nijmegen, 
Mariënburg. 

De uitspraak, soms ge
hoord in discussies over 

het magische jaar 1992, dat 'de 
kwaliteit van het bestaan' in het 
Verenigd Koninkrijk lager zou 
zijn dan in de rest van Europa, 
heb ik nooit erg goed begrepen. 
Totdat ik Life Is Sweet zag, achter 
welke ironische titel een tamelijk 
treurig stemmende film van de 
Engelse theater- en televisieregis
seur (en -schrijver) Mike Leigh 
schuil gaat. Om zijn vorige, met 
verschillende Europese filmprij
zen bekroonde bittere komedie 
High Hopes kon nog bevrijdend 
worden gelachen: de misverstan
den tussen de bejaarde bewoon
ster van een oude volksbuurt en 
de langzaam oprukkende yuppies 
waren schrijnend, maar in hun 
absurditeit een innemend pleidooi 
voor de hartstocht van de klassen
maatschappij. In Life Is Sweet 
wordt slechts een enkel milieu be
licht. Een rijtjeshuis in een Lon-
dense voorstad wordt bewoond 
door de brommerige kok Andy 
(Jim Broadbent), zijn tegen de 

klippen op optimisme uitstralende 
vrouw Wendy (Alison Steadman, 
de vrouw van de regisseur) en hun 
beide dochters, een 21-jarige twee
ling. Natalie (Claire Skinner) is 
een muisachtige, redelijk even
wichtige loodgieter en Nicola (Ja
ne Horrocks) zit de hele dag thuis 
in tijdschriften te bladeren en 
over haar uiterlijk te zeuren. Als 
je ziet hoe die neurotisch en ver
geefs naar geluk strevende ouders 
met hun kroost omgaan en ze 
vierkant in hun gezicht uitlachen 
als ze een jurk passen, is het geen 
wonder dat Nicola weigert te eten. 
's Nachts propt ze zich stiekem vol 
met chocolade en steekt dan een 
vinger in haar keel. Ze verzoekt 
een middagminnaar haar vast te 
binden en de chocopasta van de 
borsten te likken. Wanneer hij 

' zegt dat hij liever eerst even 
praat, blijkt ze weinig te vertellen 
te hebben. 
Alles is even miesj in de wijde 
omtrek van dit schattige gezinne
tje. Een huisvriend die een bistro 
opent om sjieke gerechten, waar
van hij de naam niet eens kan uit
spreken, te serveren, vraagt Wen
dy te komen bedienen, maar de 
eerste avond dient zich geen enke
le eter aan. Een kroegmaat van 
Andy smeert hem een krakkemik
kige caravan aan, maar een week

endbaantje als vrije ondernemer 
in de snackbar-business komt niet 
van de grond omdat het ding door 
z'n as zakt. 

En toch, zo lijkt Leigh te willen 
beweren, is er hoop. Aan het slot 
van de film beginnen de gezinsle
den zowaar met elkaar te praten 
over iets anders dan ditjes en dat
jes. Moeder bekent Nicola zelf 
anorexisch te zijn geweest, en ook 
Natalie geeft toe wel eens 'walge
lijke dingen' te doen, zoals het in 
de wc-pot steken van haar hoofd. 
Het is een wat magere katharsis, 
die nauwelijks rechtvaardigt, 
waarom de toeschouwer in de 
voorgaande honderd minuten die 
stroom van middelmatigheid en 
wederzijds onbegrip over zich 
heen heeft moeten laten komen. 
Humor zou de enige verlossende 
factor geweest kunnen zijn, maar 
die is dun gezaaid en te bitter. 
Zelfs de vergelijkbare wancommu-
nicatie tussen tieners en ouders in 
de Russische film Kleine Vera was 
warmer en rijker dan deze ondra
matische tragedie tussen bloeme
tjesgordijnen en theeservies. Je 
moet wel bijzonder sterk in de 
schoenen staan om de universele 
kwaliteit van Leighs film uit de 
drab van dit koffiezetapparaat te 
kunnen filteren, zonder afgeleid 
te worden door de oppervlakkige 
ellende. 

HB 

BOGDANOVICH MAAKT VERVOLG OP 
LAST PICTURE SHOW 

Timothy Bottoms in 'Texasville' 

Binnenschipper 
en boerenmeisje 

L'Atalante. Regie: Jean Vigo. 
Met: Michel Simon, Dita Parlo, 
Jean Dasté. Amsterdam, Rialto; 
Utrecht, 't Hoogt. 

De faam van Jean Vigo's 
L'Atalante als voorloper 

van het hele Franse poëtisch-rea-
lisme in de filmkunst (Marcel Car-
né, de gebroeders Allégret, Duvi-
vier) heeft mede te maken met het 
tragische lot van de film en zijn 
regisseur. In oktober 1934, twee 
weken na de desastreuze uitbreng 
van een verknipte en gecensureer
de versie van L'Atalante, hertiteld 
tot Le chaland qui passé naar een 
populair liedje dat voor een deel 
de muziek van Maurice Jaubert 
verving, stierf Vigo op 28-jarige 
leeftijd aan bloedvergiftiging. Hij 
had slechts een lange en twee kor
te films (A propos de Nice uit 
1929 en Zéro de conduite uit 
1933) voltooid, genoeg om hem la
ter toe te laten tot het pantheon 
van de filmkunst. In de naoor
logse Cinémathèque werd een 
deels gerestaureerde versie van 
L'Atalante grijs gedraaid en de 
jonge Turken van de Cahiers du 
Cinéma zagen Vigo als een aarts
vader, die zowel surrealisme en 
proletarisme als een rudimentaire 
behoefte om een groot publiek te 
bereiken in zijn oeuvre trachtte te 
verenigen. 
De band met het massale bios
cooppubliek van de jaren dertig 
beproefde Vigo het duidelijkst in 
L'Atalante, een eenvoudige vertel
ling over het huwelijk van een 
binnenvaartschipper (Jean Dasté) 
en een boerenmeisje (Dita Parlo), 
dat stuk dreigt te lopen op haar 
verveling aan boord. Ze vlucht 
naar Parijs om aan het wufte le
ven te ruiken, totdat de bootsman, 
een getatoeëerde beer die een siga
ret in zijn navel kan roken (Mi
chel Simon), haar terughaalt. 

Niet alleen het grote publiek heeft 
nooit kennis kunnen maken met 
de charme van L'Atalante-, ook de 
cinefielen, critici en filmhistorici 
die de titel op hun lijstjes van 
'beste films aller tijden' plaatsten, 
zagen altijd slechts een schim van 
het origineel. Vorig jaar voltooi
den Pierre Philippe en Jean-Louis 
Bompoint in opdracht van recht
hebbende Gaumont een voorlopig 
definitieve restauratie, met ge
bruikmaking van een in Engeland 
opgedoken archiefkopie. Die da
teerde van voor de inkorting van 
89 tot 65 minuten, na een zeer 
slecht ontvangen proefvertoning 
in april 1934. 
Het valt nog steeds gemakkelijk in 
te zien, waarom de filmmaat
schappij indertijd L'Atalante niet 
geschikt vond voor het gewone bi
oscooppubliek. De vorm van de 
film, bizar en meeslepend gefoto
grafeerd door Boris Kaufman (een 
broer van Sovjet-avantgardist Dzi-
ga Vertov, De man met de came
ra), is even grillig als de persoon
lijkheid van Michel Simon, die als 
de imposante père Jules de film 
voor een belangrijk deel draagt. 
Zijn verzameling relikwieën, 
waaronder de hand van een 
vriend op sterk water, of de dier
lijke lust, die zijn blikken naar de 
bruid verraden, zijn bezienswaar
dige curiosa, maar vallen uit de 
toon bij de rest van de zuivere en 
lyrische film. 
Nu is L'Atalante zelf een monstre 
sacré geworden, een factotum dat 
gelukkig onder optimale condities 
bekeken kan worden en absoluut 
in elke zichzelf respecterende 
filmcollectie thuis hoort. Maar op
winding of ontroering wekt de 
film nauwelijks, eerder een glim
lach en een goedkeurend knikje. 

HANS BEEREKAMP 

Michel Simon sn Dita Parlo in 'L'Atalante' 

ÉÊ 
Alison Steadman en Timothy Spall in 'Lile is Sweet' 
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'Landschap met fluitspelende herder' van Albert Cuyp is van 19 okt  
12 jan te zien in het Dordrechts Museum, dat een herdenkingstentoonstel
ling wydt aan de 300 jaar geleden in zijn geboorteplaats Dordrecht overle
den schilder Albert Cuyp. De expositie omvat schildergen uit de eigen col

lectie, andere musea en particulieren. Te zien zyn o.a. rivierlandschappen, 
interieurs, groepsportretten en stillevens. Museumstraat 40, Dordrecht. 
Di-za 10-17u, zo 13-17u. Inl 078-134100. 

LEZINGEN 
CAMP: DE DIEPGANG 
VAN HET OPPERVLAK 

Op vr 18 okt (20u) organiseert 
Stichting Perdu naar aanlei
ding van Susan Sontags 'Notes 
on Camp' een avond over de 
actuele betekenis van het 
woord camp. Acht mensen uit 
verschillende artistieke disci
plines zullen spreken over de 
wijze waarop het oppervlak 
de diepte domineert. Kerk
straat 391 Amsterdam. Inl 
020-6234874. 

DE ONTVOERING VAN 
EUROPA 

In de SLAA-reeks 'De ontvoe
ring van Europa' houden de 
literatuurwetenschappers Pe
ter Bürger en John Neubauer 
op zo 20 okt (20u30) lezingen 
over het bestaan van een Eu
ropese literatuur. Gesprekslei
der Michaël Zeeman. 
Frans Haks en Anna Tilroe 
houden op di 22 okt (20u30) 
lezingen over de beeldende 
kunst in Europa. Gesprekslei
der Renée Steenbergen. 
Lezingen en een forum over 
De Europese Film op wo 23 
okt (20u30) met Krysztof Kie-
slowski, Dominique de Rudde-
re, Frans Weisz en Jeroen 
Krabbé. Gespreksleider Frans 
Thomése. 
Op do 24 (20u30) spreken in 
deze serie Amitav Ghosh en 
Anil Ramdas olv Bas Heijne 
over Leven met meer cultu
ren. SLAA, Kleine Gartman-
plantsoen 10 in Amsterdam. 
Inl 020-6232904. 

BATIK 
In het Nederlands Textielmu
seum in Tilburg houdt me
vrouw Grethe Wellejus op zo 
20 okt een lezing (in het En
gels) over haar ervaringen als 
batikdocent in Denemarken 
en over haar studiereizen 
naar Indonesië. De lezing 
sluit aan bij de tentoonstelling 

'Nederlandse batikkunst 
1890-1930'. Aanvang 14u. 

EINDE 
In de Rotterdamse Zaal De 
Unie wordt op ma 21 okt in 
de serie Het Einde een lezing 
gehouden met de titel 'Het 
einde van het individu', over 
bijna-dood ervaringen. Mau-
ritsweg 34, Rotterdam. Aan
vang 20u, toegang ƒ 7,50. 

GEEN MOZART 
Onder het motto 'Vijf dagen 
géén Mozart' wordt van 21 tot 
25 okt de Culturele Week '91 
georganiseerd door de Katho
lieke Universiteit Nijmegen. 
Lezingen en workshops over 
verschillende culturele onder
werpen. Programma en inl 
080-616000. 

DE HIMALAYAS 
Op wo 23 okt (I9u) organi
seert het India Instituut in de 
cyclus 'De Himalayas' de le
zing: Het Shaivisme in 
Kashmir door David Elders. 
Hogere Economische School, 
Raamplein 1 Amsterdam. Inl 
020-6626662. 

AFRIKAANSE CULTUUR 
In een programma van Studi
um Generale over Afrikaanse 
cultuur spreekt H.J.M. Claes-
sen, hoogleraar culturele an
tropologie in Leiden, op do 24 
okt (13u30) over De verdwe
nen koninkrijken van Afrika. 
Zaal AZ 112 van de Tilburgse 
Universiteit. Warandelaan 2. 
Inl 013-662166. 

VUURLAND 
Onder de naam Vuurland zal 
op zes opeenvolgende woens
dagen vanaf 23 okt(19u30)in 
het hoofdgebouw van de Vrije 
Universiteit aan De Boelelaan 
1105 in Amsterdam een reeks 
lezingen georganiseerd wor
den door de Faculteit der Let
teren. Op wo 23 okt spreekt 
de heer G.M. Labroisse over 
DDR-literatuur na de DDR. 
Auditorium Vrije Universi
teit. Inl 020-5489222. 

LITERATUUR 
AMSTERDAM 

De jonge Amsterdamse dich
ters Jorik Bloem, Jeroen Duy-
vestein, Kamiel Proost, Olaf 
Zwetsloot en Jasja Arian le
zen vr 18 okt hun gedichten 
voor in literair eetcafé Miller, 
Binnen Bantammerstraat 27. 
Aanvang 21u30. 

BREDA 
Op wo 23 okt spreekt schrijf
ster Vonne van der Meer over 
haar roman 'De reis naar het 
kind' en haar nieuwe roman 
'Zo is hij' in café Oncle Jean. 
Aanvang 20u, toegang ƒ 5,-

DEN HAAG 
Schrijfster Connie Palmen 
treedt wo 16 okt om 20u op in 
literair theater Branoul, Ma
liestraat 12, Den Haag. Toe
gang ƒ 10,-
Maarten 't Hart houdt op do 
24 okt om 20ul5 een lezing 
over zijn nog te verschijnen 
autobiografie 'Een vrouw te 
zijn, maar eeuwig jong' in het 
Hofje van Nieuwkoop, War-
moezierstraat 44. Toegang 
ƒ 10,-
Het Institut Franpais organi
seert za 19 okt van 14-17u 
een boottocht van Den Haag 
naar Delft via Leidschendam, 
voor lezers die ideeën willen 
uitwisselen, boeken ruilen en 
luisteren naar tekstvoordrach
ten. De boottocht wordt ge

houden in het kader van de 
boekmanifestatie in Frankrijk 
'La Fureur de Lire'. Vertrek: 
Rondvaartbedrijf, Spui 256. 
Res 070-346.25.78. 

DEVENTER 
Schrijfster Connie Palmen 
spreekt vr 18 okt om 20ul5 
over haar roman De wetten in 
het literair café Deventer, 
Klooster 4. Toegang ƒ 8,50. 

NIJMEGEN 
Op do 24 okt houdt Umberto 
Eco in Nijmegen een lezing 
The author and his critics, 
naar aanleiding van zijn laat
ste boek The limits of inter-
pretation. Collegezalencom
plex KUN, Mercatorpad 1, 
aanvang 16u. 

MAASTRICHT 
August Willemsen geeft di 22 
okt een lezing over de Portu
gese schrijver Fernando Pes-
soa (1888-1935) aan de Rijks
universiteit Limburg, college
zaal Nieuwenhof. Aanvang 
20u, toegang gratis. 

ROTTERDAM 
In het Bibliotheektheater hou
den op vr 18 okt de dichters 
Karl Voigt, Ivonne Bordelois, 
Alexandra Guevara, Annabel 
Torres, Lincoln Silva en Paul 
Middellijn een Latijnsameri-
kaanse avond. Hoogstraat 
110, aanvang 20u30, toegang 
ƒ7,50 

VEILINGEN 
SCHILDERIJEN 

Op een veiling van 19e-eeuw-
se schilderijen bij Glerum in 
Den Haag wordt werk van 
Jan Voerman, Jan Weissen-
bruch. Jan Vrolijk, Willem 
Tholen, Willem Roelofs en 
Willem de Zwart aangeboden. 
Ma 21 okt 10u30, Westeinde 
12. Inl 070-3560165. Kijkda
gen do 17 t/m zo 20 okt 10-
16u. 

WIJN 
Bij Christie's in Amsterdam 
wordt een halfjaarlijkse wijn
veiling gehouden met aanbod 
uit hoofdzakelijk Nederlandse 
kelders. Bijvoorbeeld Bor
deaux uit 35 jaren waaronder 
het topjaar 1988. Geschatte 
prijzen vanaf ca. ƒ 150 per 
dozijn tot ƒ 2200-ƒ 2800 (voor 
zes flessen). Cornelis Schuyt-
Straat 57 Amsterdam. Inl 

020-5745255. Veiling di 22 
okt 14u30 en 18u30. Proeven 
di 22 okt 13u30. 

AZIATICA 
Ook bij Christie's Amsterdam 
wordt oosterse kunst (India, 
Himalaya, Zuidoost-Azië) ge
veild. Behalve vele koperen 
en stenen boeddha's en ande
re heiligen en met een hoogst 
zeldzame Tibetaans-Chinese 
khatvanga. Dit kostbare, ritu
ele stafje met motieven als lo
tus, chrysant en doodshoofd 
dateert vermoedelijk uit de 
eerste helft van de 14e eeuw 
en werd gebruikt tijdens ge
heime religieuze ceremonies. 
Veiling 23 okt 14u. Kijkdagen 
vr 18 okt, zo 20 t/m di 22 okt 
10-16u, wo 23 okt 10-12u. Op 
21 okt 20u houdt dr. Jane Ca-
sey Singer bij Christie's een 
lezing Early Tibetan Art. Toe
gang gratis. Res 020-5755221 
Hugo Kreijer. 

MUSEA 
A L K M A A R  

STEDELIJK MUSEUM 1072-1107371 
Hein Stork t/m 27 okt. 

A M E R S F O O R T  

MUSEUM FLEHITE (033-619987) 
Burgers in 't geweer Schutte
rij 1813-1907, t/m 20 okt. 
DE ZONNEHOF 1033-6330341 
De synthetische dimensie 
verlengd t/m 27 okt. 

A M S T E R D A M  

BIJBELS MUSEUM 1020-6247949) 
Een prent voor een cent t/m 
27 okt. 
MUSEUM FODOR (020-6249919) 
Videotapes uit de bibliotheek 
van Fodor v.a. 19 okt. 
ANNE FRANK HUIS (020-62645331 
Vluchtelingen en Europa t/m 
31 dec. 
AMSTERDAMS HISTORISCH MUSE
UM (020-52318221 
In de ban van het recht t/m 
3 nov. 
Cas Oorthuyi t/m 12 jan. 
Helden van Nederland t/m 5 
jan. 
JOODS HISTORISCH MUSEUM 
(020-6269945) 
Portugezen in Amsterdam 
t/m 24 nov. 
Irma Schatz t/m 8 dec. 
NEDERLANDS PERSMUSEUM 
(020-6685866) 
De nacht van Schmelzer t/m 
30 nov. 
NIEUWEKERK (020-6268168) 
Archiefschatten, 1000 jaar 
in 100 stukken t/m 3 nov. 
OPEN HAVENMUSEUM (020-6205522) 
Gouden keuze kinderboekil
lustraties, t/m 3 nov. 
RIJKSMUSEUM (020-6732121) 
18de-eeuwte snuifdozen t/m 
I dec. 
Hoofse snuisterijen uit India 
t/m 10 nov. 
Indiase miniaturen uit Parijs 
t/m 10 nov. 
RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH 
(020-57052001 
II faut être de son temps t/m 
24 nov. 
Vijf jaar aanwinsten t/m 5 
jan. 
Cohen Gosschalk t/m 8 dec. 
NED. SCHEEPVAARTMUSEUM 
(020-52323111 
VOC-schip 'Amsterdam' per
manent 
Kapers op de kust t/m 5 jan. 
STEDELIJK MUSEUM (020-5732911) 
Frank Gribling t/m 20 okt. 
Aanwinsten Nederlandse 
grafiek t/m 20 okt. 
De best verzorgde boeken 
t/m 27 okt. 
Marblepublic t/m 3 nov. 
Daan van Golden t/m 10 nov. 
Ed van der Elsken t/m 17 
nov. 
Frank van den Broek t/m 17 
nov. 

THEATERMUSEUM (020-6235104) 
lm Memoriam 1990-1991 
t/m 10 nov. 
Quadriennale 1991 t/m 8 
dec. 

UNIVERSITEITSMUSEUM DE AGNIE-
TENKAPEL 1020-5253341/ 3339) 
Geleerde elite drie Nobel
prijswinnaars aan de U.V.A., 
t/m 1 nov. 
Sanctus Thomas Aquinas t/m 
12 jan. 
DE ZUIDERKERK (020-6231613) 
Margaret Kropholler t/m 3 
jan. 

A P E L D O O R N  

HIST. MUSEUM MARIALUST 
(055-216129) 
Daar was laatst een meisje 
loos vrouwen die als mannen 
leefden 1600-1900, t/m 24 
nov. 
PALEIS T LOO (055-212244): 
Koninklijke portretten in mi
niatuur t/m 3 nov. 

A R N H E M  

GEMEENTEMUSEUM (085-5124311 
Hedendaagse kunst uit India 
t/m 17 nov. 
Bedels t/m 3 nov. 
Arnhem getekend door Scha-
reman t/m 24 nov. 
NED. OPENLUCHTMUSEUM 
(085-576111) 
Kijk, een jongen in een rokje 
t/m 31 okt. 

A S S E N  

DRENTS MUSEUM (05920-12741) 
Silhouetten t/m 1 apr. 
Bonte blikken t/m 18 nov. 

B R E D A  

BREDA'S MUSEUM (076-223110) 
Kunst uit eigen collectie t/m 
20 okt. 
Het turfschip van Breda ver
lengd t/m 31 dec. 
DE BEYERD (076-2250251 
Eva Besnyö t/m 24 nov. 
RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUN
DE JUSTINUS VAN NASSAU 
(076-224710) 
Mysterie in dimensies t/m 
20 okt. 

D E L F T  

LEGERMUSEUM (015-150500) 
Spot op de landmacht 100 
jaar politieke prenten over 
het leger, t/m 21 okt. 
MUS. HUIS LAMBERT VAN MEER-
TEN (015-121858) 
Speelgoed automata t/m 12 
jan. 
VOLKENKUNDIG MUSEUM NUSAN-
TARA (015-602327) 
Hasan Djaafar t/m 8 dec. 

D E N  B O S C H  

HET KRUITHUIS (073-1221881 
Doublé distance t/m 23 okt. 
NOORDBRABANTS MUSEUM 
(073-133834) 
Zuidnederlandse volkscul
tuur t/m 27 okt. 
Rijke oogst van schrale 
grond t/m 24 nov. 

D E N  H A A G  

'Violation du fond' is te zien op de overzichtstentoonstelling van Richard Meitner in De Beyerd in Breda. Meitner  
werd geboren in Amerika en woont in Amsterdam. Meitner zegt in zijn confrontatie van glas met hout en metaal te stre
ven naar het evenwicht dat men in in de Japanse kunst kan vinden. Boschstraat 22. T/m 24 nov. Di t/m vr 10-17u, za en 
zo 13-17u. 

HAAGS GEMEENTEMUSEUM 
(070-3381111) 
Frank van Hemert t/m 17 
nov. 
HAAGS HIST. MUSEUM 
(070-3646940) 
Rondom de Haagse kerken 
t/m 20 ol^t. 
Mozart in Den Haag t/m 8 
dec. 
LETTERKUNDIG MUSEUM 
(070-3471114) 
Thea Beekman t/m 20 dec. 
MUSEON 1070-3381338) 
Een kleur van Heiligheid t/m 
5 jan. 
Someday t/m 3 nov. 
Indianen in goudglans t/m 
17 nov. 
Kinderen in oorlogstijd t/m 
11 nov. 
PTTMUSEUM (070-36245311 
Speelkwartier int. speelgoed
tentoonstelling, t/m 20 okt. 
RIJKSMUSEUM MEERMANNO-WE-
STREENIANUM (070-3462700) 
De verloren jaren; een lacu
ne t/m 31 dec. 

D E V E N T E R  

SPEELGOED- EN BLIKMUSEUM 
(05700-93782/4) 
Bonte blikken t/m 15 mrt. 

E I N D H O V E N  

VAN ABBEMUSEUM (040-389730) 
Manifestatie StadBeeld t/m 3 
nov. 
Thomas Huber/ Henri Ja
cobs t/m 10 nov. 
MUSEUM KEMPENLAND 
(040-5290931 
Ter herdenking en tot voor
beeld standbeelden, t/m 20 
okt. 
Louis Ector t/m 24 nov. 

F R A N E K E R  

MUSEUM 'T COOPMANSHÜS 
(05170-2192) 
Toon Noii t/m 19 okt. 

G O U D A  

ZUIDHOLLANDS VERZETMUSEUM 
(01820-20385) 
Het gemaskerde leven van 
Eduard Veterman t/m 15 
mrt. 

G R O N I N G E N  

GRONINGER MUSEUM (050-183343) 
In volle vaart t/m 3 nov. 
NATUURMUSEUM (050-1347371 
Ooreloren en Gaffeltongen, 
ontdek waar kleine beestjes 
groot zijn t/m 31 okt. 
UNIVERSITEITSMUSEUM GRONIN
GEN 1050-635563) 
Bü de neus genomen, speu
ren naar geuren t/m 1 nov. 
VOLKENKUNDIG MUSEUM GERAR-
DUS VAN DER LEEUW (050-635791) 
Amates Mexicaans-Indiaanse 
schilderijen op boombast, t/m 
28 okt. 

H A A R L E M  

FRANS HALSMUSEUM/ DE HALLEN 
(023-319180) 
Lucebert t/m 27 okt. 
De vleeshal: 
Loes van der Horst t/m 17 
nov. 
De vishal: 
Eigen bezit t/m 27 okt. 
TEYLERS MUSEUM (023-3190101 
Hoorens en schulpen t/m 10 
nov. 

H A R D I N X V E L D -
G I E S S E N D  A M  

MUSEUM DE KOPEREN KNOP 
(01846-11366) 
Het kinderboek, de sprookjes 
van Grimm t/m 23 nov. 

H E E R L E N  

STADSGALERIJ HEERLEN 
(045-764449) 
De stijl van Hendrik Valk 
t/m 3 nov. 

H E L M O N D  

GEMEENTEMUSEUM HELMOND 
(04920-474751 
Na gedane arbeid t/m 12 jan. 
Visies Romy Finke e.a., t/m 
30 nov. 

H O O R N  

WESTFRIES MUSEUM (02290-155971 
Herman Henstenburgh t/m 
11 nov. 

L A R E N  

SINGER MUSEUM (02153-15656) 
Wim Oepts t/m 17 nov. 

Gooise Schildersvereeniging 
t/m 20 okt. 

L E E U W A R D E N  

FRIES MUSEUM (058-123001) 
Tien jaar verzamelen t/m 27 
okt. 
FRIES NATUURMUSEUM 
(058-129085) 
Dieren van vroeger en nu 
t/m 26 jan. 
MUSEUM HET PRINCESSEHOF 
(058-1274381 
Lichteffecten in de schilder
kunst t/m 10 nov. 
Het electrisch t/m 1 dec. 

VERZETSMUSEUM FRIESLAND 
(058-1333351 
Wordt vervolgd 11 Friese 
kunstenaars voor Amnestie 
International, t/m 31 dec. 

L E I D E N  

MUSEUM BOERHAVE 1071-214224) 
De volmaakte mens t/m 5 
jan. 
DE LAKENHAL (0712546201 
Fons Haagmans t/m 8 dec. 
PIJPENKABINET (071-121340) 
De langste pijp ter wereld 
t/m 31 okt. 
RIJKSMUSEUM HET KON PENNING
KABINET 1071-120748) 
Naar Jeruzalem, de dure reis 
van een middeleeuwse graaf 
t/m 19 jan. 

RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUN
DE (071-211824) 
Op weg Religieuze beleving in 
Tibet, Korea en Japan, t/m 5 
jan. 
Nepal, boeren, bergen en 
boeddha's foto's, t/m 24 okt. 
Jemen. Arabia Felix t/m 20 
okt. 
Kleding voor de doden t/m 
26 jan. 
De Maya's van Mexico t/m 
29 dec. 

M A A S T R I C H T  

BONNEFANTENMUSEUM 
(043-251655) 
Aldo Rossi t/m 20 okt. 
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 
(043-887404) 
'Dat zoeken we op' t/m 25 
okt. 

M I D D E L B U R G  

ZEEUWS MUSEUM (01180-26655) 
Paul Nooijer t/m 3 nov. 
3x fotografie t/m 20 okt. 

N I J M E G E N  

MUSEUM COMMANDERIE VAN SINT 
JAN (080-229193) 
Entartete t/m 17 nov. 
PROVINCIAAL MUSEUM G.M. KAM 
(080-220619) 
Alle wegen leiden naar 
Rome...op een reiskaart t/m 
3 nov. 

O T T E R L O  

RIJKSMUSEUM KRÖLLER-MÜLLER 
(08382-1241) 
Ruimte voor beelden t/m 27 
okt. 

R O E R M O N D  

GEMEENTEMUSEUM (04750-334961 
Archeologische vondsten in 
Roermond t/m onbekend 
Dichter in beeld Gérard Lan-
noye t/m 10 nov. 
Dwars door Roermond t/m 
24 nov. 

R O T T E R D A M  

ARCHIEFWINKEL (010-4775166) 
350 jaar medisch onderwijs 
in Rotterdam t/m 16 nov. 
BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN 
DER POEL (010-4365629) 
Elk vist om voordeel Staatslo
terij en voorgangers, t/m 27 
okt. 
JUUSEUM BOYMANS-VAN BEUNIN-
GEN (010-4419400) 
Ontwerpen voor het museum 
t/m 17 nov. 
Perspectiven Saenredam en 
de architectuurschilders van 
de 17de eeuw, t/m 24 nov. 
Guido Geelen t/m 10 nov. 
Friso Kramer t/m 17 nov. 
Michael Byron t/m 17 nov. 
HIST. MUSEUM ROTTERDAM 
1010-4334188) 
De dubbelde palmboom: 
De kunst van het verleiden 
t/m 20 okt. 
Schielandhuis: 
Rotterdam opgespoord t/m 
29 dec. 
Vuistregels voor textielcon-
servering t/m 30 nov. 

Modebeelden t/m 31 dec. 
1992 
PGxxx t/m 30 nov. 
Voor het goede doel t/m 19 
jan. 
Zilverschatten t/m 5 jan. 
GEMEENTEBIBLIOTHEEK 
(010-4338911) 
Kleurrijk Nederland t/m 27 
nov. 
MARITIEM MUSEUM PRINS HEN
DRIK (010-41326801 ' 
Open depot t/m 1 juni 1993 
Schatkamer t/m 1 juni 1993 
Rotterdam, van Nederzetting 
tot wereldhaven/ De diesel 
meester t/m 1 juni 1993 
Een selectie uit het fotoar
chief t/m 28 okt. 
In Jugendstil gevat t/m 19 
jan. 
NATIONAAL SCHOOLMUSEUM 
(010-4045425) 
102 jaar tekenonderwijs op 
de lagere school t/m 24 nov. 
NATUURMUSEUM 1010-4364222) 
Uit eigen bezit t/m 18 okt. 
Tropisch regenwoud t/m 1 
dec. 
NEDERLANDS ARCHITECTUUR IN
STITUUT (010-4361155) 
Nieuwe architectuur uit Fin
land t/m 27 okt. 
Nederlands paviljoen voor 
Sevilla'92 t/m 27 okt. 
STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM 
(010-42690661 
Energeia 9 visies op energie, 
t/m 27 okt. 
Artotheek Schiedam keuze 
uit aankopen 1991, t/m 27 
okt. 
Archeologie t/m 27 okt. 
Architectuurproject v.a. 24 
okt. 
MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE 
(010-4111055) 
Opgetrommeld t/m 1 juli 
1992 
Kleyn profeyt V.O.C. munten, 
t/m 30 mei 1992 
Het hout van de Asmat t/m 
31 dec. 1992 
Wayang revolusi t/m 1 jan. 
1993 
Leeuwen en draken over 
mythische relaties tussen 
mensen en dieren, t/m juni 
1995 
Anton Vrede t/m 8 dec. 
Sierlik Syrië t/m 23 febr. 

T I L B U R G  

NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM 
(013-367475) 
Van fabriek tot museum t/m 
3 nov. 
Marijke Griffioen t/m 20 okt. 
Nederlandse batikkunst t/m 
15 dec. 
Karen Kiene v.a. 24 okt. 
NOORDBRABANTS MUSEUM 
(013-367475) 
Aai eens een krokodil t/m 3 
febr. 

U D E N  

MUSEUM PRONKKAMER 
(04132-67947) 
Zelfportretten t/m 3 nov. 

U T R E C H T  

CENTRAAL MUSEUM (030-362362) 
Pyke Koch t/m 27 okt. 
Martin Visser t/m 17 nov. 
Piet Tuytel t/m 17 nov. 
NED. SPOORWEGMUSEUM 
(030-318514) 
Wonen in een wagon t/m 1 
dec. 
UNIVERSITEITSMUSEUM 
(030-731305) 
Een kind op bestelling...? 100 
jaar vrouwenleven, verlengd 
t/m 20 okt. 

V E N L O  

MUSEUM VAN BOMMEL-VAN DAM 
(077-513457) 
Beelden uit het moeras t/m 
27 okt. 
GOLTZIUSMUSEUM (077-596762) 
Nederrijnse Pottenbakkers
kunst t/m 17 nov. 

Z U T P H E N  

MUSEUM HENRIETTE POLAK 
(05750-16878) 
Ami Bernard Zillweger t/m 3 
nov. 
STED. MUSEUM VOOR ZUTPHEN EN 
DE GRAAFSCHAP 
Kind in de hoofdrol t/m 3 
nov. 

Z W O L L E  

WIT OVER ZWART 
De reizende tentoonstelling 'Wit over Zwart. 
Beelden van zwarten in de Westerse populaire 
cultuur', die vorig jaar in het Tropenmuseum in 
Amsterdam 170.000 bezoekers trok, is t/m 1 
dec te zien in het POC in Eindhoven. Felix de 
Rooij en Rufus Collins begonnen uit pure woede 
over de witte superioriteitswaan aan een verza
meling 'negrophilia'. Reclames, stripboeken, 
cartoons, verpakkingsmateriaal en video's uit de 
periode tussen 1800 en nu tonen op subtiele én 
botte wijze hoe een negatief beeld van zwarte 
mensen vorm krijgt. Mathildelaan 81. Di t/m 
zo 10-18u. 
LUCEBERT 
Op de schilderijen van Lucebert komen vaak 
ogen voor. De grote, immer ronde pupillen kun
nen van elke vlek een mens of een dier maken. 
Op een tentoonstelling in het Frans Hals muse
um in Haarlem is een groot 
aantal gouaches, schilderijen 
en tekeningen van de kunste
naar te zien, die onlangs de Ja-
cobus van Looy-prijs kreeg. 
T/m 27 oktober. Frans Hals
museum, Groot Heiligland 62. 
Ma t/m za ll-17u, zo 13-17u. 
Daarna nog te zien in het Fries 
Museum in Leeuwarden. 
FORTUYN/O'BRIEN 
De overzichtstentoonstelling 
'Marblepublic' van het experi
mentele kunstenaarsduo For-
tuyn/D'Brien (na de dood van 
Robert O'Brien in 1988 be
staande uit Irene Fortuyn) le
vert een wandeling op door 
een fraai vormgegeven installatie met een licht 

, nostalgische sfeer — een wandeling die aanzet 
tot nadenken over de rol van het kunstwerk en 
de onmacht van de kunstenaar. T/m 3 nov. Ste
delijk Museum, Paulus Potterstraat 13, Amster
dam. Ma t/m zo ll-17u. 
ED VAN DER ELSKEN 
De tentoonstelling 'Once upon a Time' geeft een 
overzicht van het werk van de vorig jaar overle
den fotograaf Ed van der Elsken. „Ik wil het 
universeel menselijke vastleggen in foto's met 
pathos en allure," zei Van der Elsken. Amster
dam, Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13. 
T/m 17 nov. Dag ll-17u. 
SAENREDAM 
'Perspectiven' heet een prachtige tentoonstelling 
over een van de specialismen van de 17de-
eeuwse Nederlandse schilders: de architectuur-
schilderkunst. Met de strenge kerkinterieurs 
van Pieter Saenredam als spil ziet men aan de 
hand van 64 werken de ontwikkeling van dit 
genre. Van de vroege gecompliceerde werken 
die een gefantaseerde ruimte voorstellen, tot 
aan de grootmeesters als Saenredam, Gerard 
Houckgeest en Emanuel de Witte. Rotterdam, 
Museum Boymans-van Beuningen, Mathenes-
serlaan 18-20. T/m 24 nov. Di t/m za 10-7u, zo 
ll-17u. 

B B 

DAAN VAN GOLDEN 
Op een prachtige overzichtstentoonstelling van 
Daan van Golden in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam komen de thema's aan bod waar 
Van Golden zich vanaf het begin van de jaren 
zestig tot nu door heeft laten inspireren. Olie
verfstudies naar Jackson Pollock, op Matisse 
geïnspireerde parkieten, foto's van zijn dochter
tje Diana, foto-series, die met de manipulatie 
van tijd te doen hebben, en boeddha-coilages 
'schenken de bezoeker het geluk om te dromen'. 
T/m 10 nov. Paulus Potterstraat 13. Dag n-
17u. 
BRABANTSE VOLKSCULTUUR 
De tentoonstelling 'Rijke oogst van schrale 
grond' biedt een overzicht van de Zuidneder
landse materiële volkscultuur van 1700-1900. 
Het Noordbrabants Museum is veranderd in een 
'musée sentimentele' waar lange rijen in on

bruik geraakte werktuigen 
(zichten en zeisen, haarijzers 
en pikhazen, strekels en gaf-
fels' wanmolens en graanhar-
pen) en fraai versierde ge
bruiksvoorwerpen de aandacht 
eisen. Den Bosch, Verwers-
straat 41. T/m 24 nov. Di t/m 
vr I0-17u, za-zo 12-17u. 
SIERLIJK SYRIË 
Op de prachtige tentoonstelling 
'Sierlijk Syrië' in het Museum 
voor Volkenkunde in Rotter
dam is te zien welke tradities 
op het gebied van textiel en 
sieraden in Syrië golden. T/m 
23 febr. Willemskade 25. Di 
t/m za 10-17u, zo 1 l-17u. 

INDIASE MINIATUREN 
De aankomst van een onbekend dier als een 
kalkoen kon Grootmogol Jahangir aan het begin 
van de zeventiende eeuw in vervoering bren
gen. Minutieus werd het uitheemse dier door 
fijnschilders vastgelegd. Maar ook bloemen, oli
fanten en pijlstaarteenden uit India zelf, en 
complete veldslagen kregen een plaats op een 
blad van 34 bij 22 centimeter. T/m 10 nov. 
Rijksmuseum, Stadhouderskade 42. Amsterdam. 
Di t/m za 10-17u, zo 13-17u. 
DE MARRANEN 
De tentoonstelling 'Portugezen in Amsterdam, 
Marranen in Portugal' geeft een beeld van het 
dagelijkse leven van joden in het Portugese dorp 
Belmonte. die bijna vijfhonderd jaar lang offici
eel rooms-katboliek en heimelijk vroom-joods 
waren. Er zijn foto's en een film van Frédéric 
Brenner, en verder is er aandacht voor de Por
tugees-joodse gemeente in Amsterdam. Amster
dam, Joods Historisch Museum, Jonas Daniël 
Meijerplein 2-4. T/m 24 nov. Dag ll-17u. 
EN VERDER: Indiase reiaillustraties van 
MARIUS BAUER t/m 20 okt in Kasteel Het Nij-
enhuis bij Heino (Ov); GUIDO GEELEN t/m 10 
nov in museum Boymans van Beuningen in Rot
terdam; FRANK VAN DEN BROECK t/m 17 nov 
in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 

Bronzen helm (Griekenland, 540 v Chr) in het 
Allard Pierton Museum 

Troje 
Twee tentoonstellingen besteden dit najaar 
aandacht aan Troje. Op 19 okt begint in het 
Rijksmuseum van Oudheden de tentoonstel
ling 'Schliemanns Troje', waarin een over
zicht wordt gegeven van opgravingsvond
sten van de beroemde Duitse amateur-ar-
cheoloog, die enkele jaren in Nederland 

woonde en werkte. Op 3 en 4 augustus 
1875 bezocht Heinrich Schliemann het 
Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. In 
het gastenboek schreef hg, in het Engels, 
zijn naam, en voegde er in het Oudgrieks 
een zinnetje aan toe: 'ho tèn Troian anas-
kapsas': 'de man die Troje heeft opgegra
ven'. T/m 5 jan 1992. Rapenburg 28. Di 
t/m za 10-17u, zo 12-17u. 
In het Allard Pierson Museum in Amster
dam is van 12 okt t/m 2 febr de tentoon
stelling 'Homeros, strijd om Troje' te zien. 
Aan de hand van kaarten, plattegronden en 
archeologische voorwerpen worden de his
torische achtergronden van de Ilias belicht. 
Oude Turfmarkt 127. Ma-vr 10-17u, za en 
zo 13-17u. 

Leidse Boekenzondag 
In de binnenstad van Leiden wordt op zon
dag 20 okt voor de eerste keer de Leidse 
Boekenzondag gehouden, waaraan een groot 
aantal musea, bibliotheken, boek- en prent-
handels en antiquariaten meewerkt. Het 
initiatief komt van Leidse boekhandelaren 
die de historische verbondenheid van Lei
den met het boek onder de aandacht willen 
brengen. Het Museum voor Volkenkunde 
brengt een tentoonstelling over de Japanse 
en Chinese boekdrukkunst. Museum De La
kenhal toont oude Leidse drukken uit eigen 
bezit. Verder zgn er demonstraties boekbin
den, gratis taxaties van boeken en prenten, 
en lezingen in Museum Boerhaave en het 
Museum van Oudheden. Bij boekhandel 
Kooyker leest dichter Anton Korteweg voor 
uit zijn werk. En in de Pieterskerk is een 
boekenbeurs. Inl 071-121067/143552. 

LIBRUE HEDENDAAGSE KUNST 
1038-213614) 
Corrie de Boer t/m 27 okt. 

KRIES SOMMERS 
„Er moet aan een schilderij gesjord zijn", vindt 
Kries Sommers. Het geslaagde resultaat van dat 
'gesjor', doorwerkte kleurige composities met fi
guratieve elementen, is te zien in Rotterdam. 
Galerie Van Rijsbergen, Westersingel 30. T/m 
14 nov. Wo t/m vr 13-I8u en za-zo 12-17u. 
JOS KRUIT 
Jos Kruit construeert ijle en doorzichtige beel
den. Zij gebruikt veel organische materialen als 
vissehuid, palingvel en koeiepoten, vaak in 
combinatie met industriële produkten als kunst
hars, koperen buizen en plastic slangen. Het Ex-
posorium van de Vrije Universiteit toont recen
te beelden en ook tekeningen 
van haar. T/m 26 okt. De Boe- ___ 
lelaan 1105, Amsterdam. Ma 
t/m vr 10-20u. 
VAN DEN BERGHE 
De Belgische, in Amsterdam 
wonende kunstenaar Ronald 
van den Berghe beschouwt het 
vernielen van Newmans 
'Who's Afraid of Red, Yellow 
and Blue' niet als moord, maar 
als een manier om het volgens 
hem mystieke doek nieuw le
ven in te blazen. De 'herschep
pingen' die Van den Berghe 
maakte, en zijn corresponden
tie met Stedelijk Museum-di
recteur Beeren daarover, zijn 
te zien in Amsterdam. Galerie d'Eendt, Spui
straat 270. T/m 24 nov. Wo t/m za 12-18u en 
zo 14-18u. 
VAN KAMPEN 
Hillebrand van Kampen bouwt zijn schilderijen 
op uit 'torentjes' van olieverf, zodat er een ta-
pijtdikke laag van verf ontstaat. Nieuwe doeken 
van Van Kampen zijn te zien in Amsterdam. 
Galerie Onrust Prinsengracht 627. T/m 9 nov. 
Di t/m za 14-18u. 
ROBIN WINTERS 
Robin Winters (1950, New York) exposeert re
cente schilderijen, beelden, tekeningen en aqua
rellen onder de titel Tm not indifferent'. De 
luchtige toonzetting van zijn werk met clowns 
en tal van decoratieve motieven is, zoals de titel 
al doet vermoeden, maar schijn. Het gaat Win
ters om angst, eenzaamheid, dromen en onver
vulbaar verlangen. Winters nam deel aan inter
nationale tentoonstellingen als Westkunst (Keu
len, 1981) en Chambres d'Amis (Gent, 1986). 
Galerie Van Esch, Bilderdijklaan 19, Eindho

ven. T/m 10 nov. Di t/m za 13-17u30, zo 14-
17u. 
ANNE FEDDEMA 
Speelse tekeningen in inkt en krijt, met verras
sende toevoegingen van bijvoorbeeld schuurpa
pier of kantooretiketjes maakt Anne Feddema. 
Tekeningen van hem uit de afgelopen jaren zijn 
te zien in Tilburg. Galerie Resy Muijsers, 
Nieuwlandstraat 22. T/m 27 okt. \fco t/m za 13-
17u. 
G. WASCO 
Kunstenaar G. Wasco (pseudoniem van Henk 
van der Spoel) zette de dief van zijn grote verza
meling strips een hak: hij schilderde uit zijn 

herinnering omslagen en pagi-
na s van zijn gestolen boeken, 
en kreeg ze zo toch terug. Poë
tische en geestige reconstruc
ties van Donald'Duck, Paulus 
de Boskabouter en Kapitein 
Rob. Amsterdam, stripboek
handel en -galerie Professor 
Ich, Koninginneweg 218. T/m 
19 okt. Di t/m vr 10-18U en za 
10-17u. 
JOHN R. ARMLEDER 
Galerie Van Gelder heeft een 
tentoonstelling ingericht met 
nieuw werk van de Zwitser 
John R. Armleder (43). Hoewel 

hij niet tot de Fluxus-beweging 
hoort, werkt Armleder al jaren 

in deze trant. Hij is een voorbeeld voor veel jon
ge kunstenaars. Bij Van Gelder zijn drie 'druip 
schilderijen te zien en twee objecten. De restan
ten van Armleders performance tijdens de ope
ning liggen op de vloer. Planciusstraat 9a, Am
sterdam. T/m 6 nov. Di t/m za 13-17u30. 
EN VERDER: grafiek van GER VAN ELK t/m 
20 okt in De Expeditie, Leliegracht 47, Amster
dam; beelden van HENCK VAN DIJCK t/m 26 
okt in de Schotse Huizen in Veere; schilderije11 

van ELIZABETH DE VAAL t/m 31 okt bij gale
rie Wetering in Amsterdam; zeefdrukken en e'' 
sen van KEITH HARING in Amsterdam, in de 
nieuwe galerie van George Mulder, Prinsen
gracht 719; schilderijen en collages van GA-
BRIELLE VAN DER LAAK in Amsterdam, gale
rie Espace; ISAAC ISRAELS t/m 1 dec bij Van 
Voorst Van Beest in Den Haag; laatste weekein
de: schilderijen van o.a. Peter Klashorst, Ja0 

Rothuizen, Bidet en Tim Benjamin met als the
ma VROUW, op 19 en 20 okt in Cristofori, Prin
sengracht 579, Amsterdam. 

SB 
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jorge Miranda Filio an Guido Savarian in 'Color  
(zie pramiaraa) FOTO FRANS JANSEN 

JEUGD 
THEATER 
A M S T E R D A M  

AMSTELVEENS POPPENTHEATER 
(020-64504391 
Zorgen loos (Woods) (v.a. 5 jr.) 
do. 14u30 
De winter van Jutte IDibbes) 
(v.a. 5 jr.) za. zo. 14u30 
AMSTERDAMS MARIONETTEN
THEATER 
Don Juan (Anton Anderle) zo. 
1 lu30 
OE BRAKKE GROND 
Victor (Teneeter) (v.a. 10 jr.) 
vr. t/m zo. 14u vr. 20u 
POPPENTHEATER DIRIDAS 
(020-6621588) 
Het schateiland (v.a. 5 jr.) vr. 
t/m zo. 15u 
Fliedel en Fladdel zo. 1 lu 
KINDERTHEATER ELLEBOOG 
(020-6269370) 
Toneelipeeldoedag (6-16 jr.) 
vr. v.a. 10u30 

Circusdoedag za. zo. (6-16 jr) 
v.a. 10u30 
JEUGDTHEATER DE KRAKELING 
1020-6245123) 
Variaties op voorjaarsontwa-
ken (Amsterdamse JeugdteJA-
ter School) (v.a. 12 jr.) do. vr. 
20u 
Smogsmuller's reuze daad 
(Nederlands Kindertheater) 
(v.a. 7 jr.) za. zo. 14u 
De zucht (Muztheater) (v.a. 12 
jr.) wo. do. 2Ou 
MIRAKEL (020-6255675) 
Het smulparadgt zo. llu 
De schilder en de duif (v.a. 5 
jr.) wo. 14u30 
POLANENTHEATER (020-6821311) 
Opstaan plaatsvergaan (Rino
ceros) (v.a. 6 jr.) zo. 15u 

D E N  H A A G  

FRANK K00MANS POPPENTHEA
TER (070-3559305) 
De kleine giraffe (v.a. 5 jr.) 
vr. 14u30 
Egeltje punaise (v.a. 5 jr.) wo. 
14u30 

KON. SCHOUWBURG 
Sproken (Herman Frank) (v.a. 
6 jr.) do. t/m za. 14u30 
POPPENTHEATER GUIDO VAN DETH 
De grijze koning za. 14u30 
THEATER A D. HAVEN 
De poort van Eli (Burrp!) (v.a. 
8 jr.) vr. 14u 
Koffiedik (De Rarekiek) (6-10 
jr.) za. 14u zo. 15u 
Joris en de draak (Plok) (v.a. 
5 jr.) wo. 14u 

THEATER PIERROT (070-3933348) 
Het geluk van een varken 
(Alda Loeffen) (5-10 jr.) za. 
14u 
Het verhaal van Graaf Mob-
bekont (5-11 jr.) wo. 14u 
HET WEENS MINITHEATER 
(070-3648743) 
Clown Foppo za. Hul5 
De schat van Nepal (Zachte 
Kaas) wo. 14ul5 

R O T T E R D A M  

BIBLIOTHEEKTHEATER 
Een reis door kleurrijk Rot
terdam (Karagoz, Hacivat) 
(v.a. 5 jr.) wo. 15u 
JEUGDTHEATER HOFPLEIN 
(010-4662044) 
Hart (Rosa Sonnevanck) (v.a. 
8 jr.) zo. 14u 
Rimpels en woelwater (Amfi
bie) (v.a. 6 jr.) wo. 14u 
SCHOUWBURG 
Kinderjaren (Huis a.d. Am-
stel) (v.a. 7 jr.) vr. za. 15u 
Fidelio (Frank Groothof, Erna 
Sassen) (v.a. 8 jr.) zo. 14u30 
19u 

U T R E C H T  

KIKKER 
Baba Jaga (Theater Opgepast) 
(v.a. 7 jr.) vr. 15u 
Opgestaan plaats vergaan (St. 
Rinoceros) (v.a. 6 jr.) wo. 15u 
STADSSCHOUWBURG 
Nina Bobo (Het Speeltheater) 
(v.a. 8 jr.) za. 15u 
Emmers (Gérard Pillen's) (v.a. 
2 jr.) zo. 13u30 15u 
Tassen (Theaterplatform 
Utrecht) (v.a. 8 jr.) do. 19u30 
VREDENBURG 
Ensemble Sax et Plus zo. llu 
14u30 
VREDENBURG PASSAGE 
Poppentheater Hildebrand 
wo. 14u, 15u, 16u 
WERFTHEATER (030-3154401 
Kabouter zonder baard (Ludy 
H i l d e b r a n d )  ( 4 - 8  j r . )  v r .  l l u  
14u30 
Bij mij op de boerderij (Pim
pernel) (3-7 jr.) za. llu 14u30 
Toermalijn (4-8 jr.) zo. 14u30 
Kimono (Pup) (v.a. 6 jr.) wo. 
14u30 

THEATER 
A M E R S F O O R T  

DE FLINT (033-726094) 

Stadshal: 
Deelder draait door (Jules 
Deelder) za. 23u 
DE LIEVE VROUW (033-659065) 
Iets met een kist (Bavo Gala
ma) do. vr. 20u30 
Dichter bij schreeuw ik 
(Theater v.h. Oosten) za. 
20u30 
Kleine zaal: 
Einstein meets Bohr (Villa 
del Caos) vr. 20u30 

A M S T E R D A M  

AMPHITHEATER 1020-61689421 
Het spoor/ Een schilderij om 
in te wonen (Carla Hardy 
e.a.) ma. t/m do. 21u 
AMSTERDAMS MARIONETTEN
THEATER (020-62080271 
Doktor Faust (Anton Anderle) 
za. 20u30 
DE BALIE (020-6232904) 
Man Ray en Lee Miller: Kijk
dagen (een veiling) (Balie de 
B.) vr. za. 20u30 zo. 15u 
Een overtollig mens (Balie de 
B.) do. 22u 
BELLEVUE (020-6247248) 
Roberto Zucco (Toneelgroep 
Amsterdam/ Carrousel) dag. 
(beh. zo. ma.) 20u30 zo. 15u 
Kleine zaal: 
2 Keer rieleksen voor 1 geld 
(Lebbis en Jansen) dag. (beh. 
zo. ma.) 20u30 
DE BRAKKE GROND (020-6266866) 
Rode zaal: 
Eten (Carrousel) ma. t/m do. 
22u 
Expozaal: 
Wilde Lea (Blauwe Maandag 
Cie.) dag. (beh. zo. ma.) 20u 
CARRÉ 1020-6225225) 
Les misérables (Henk Poort, 
Joke de Kruijf e.a.) dag, (beh. 
ma.) 20u, zo. 14u 
CREA (020-6262412) 
The wizard in us IVogt) wo. 
do. 20u30 
CULTUREEL CENTRUM AMSTEL
VEEN (020-5475175) 
Een goed hoofd (Orkater) do. 
20ul5 
De grote doorbraak van 
Charlie Boer (Tom Oosterhuis) 
vr. 20ul5 
Tartuffe (RO-Theater) di. 
20ul5 
Joost mag het weten (Piet 
Bambergen e.a.) wo. 20ul5 
Kleine zaal: 
Wonderkinderen, de genieën 
van alledag (Niet Uit Het 
Raam) do.(24) 20u30 
DOELENZAAL (020-62353591 
Het Folkloristisch Dansthea
ter zo. llu 13u 
DE ENGELENBAK (020-6266866ldag)/ 
6263644(avond) 
De koning sterft (Het Witte 

Vuur) do. t/m za. 20u30 
Snapshot (InPlayers) do. 
20u30 
FELIX MERITIS 1020-62313111 
Bio (Kas & de Wolf) di. t/m 
do. 20u30 
FRASCATI I020-6266866(dag]/ 
6235723(avond) 
Zaal 1: 
Color/ Space (Dansproduktie) 
dag. (beh. zo.) 20u30 
zaal 2: 
Frank (Michael Matthews, 
Hilt de Vos) di. t/m do. 21u 
zaal 3: 
Aanhoudend zacht (Adelheid 
Roosen) dag. (beh. zo. ma. di.) 
21u 
DE KLEINE KOMEDIE 1020-6240534) 
Zak en As ontkent alles di. 
t/m do. 20ul5 
DE MEERVAART (020-6107393) 
Typhoon (Krisztina de ChStel) 
do.(24) 20ul5 
MELKWEG (020-6241777) 
Lady Komédie (Furore) do. 
t/m zo. 21u 
MUZIEKTHEATER (020-62554551 
Het Nationale Ballet vr. do. 
20ul5 zo. 14u 
NIEUWE DE LA MAR (020-6233462) 
En ik dan (Henny Orri e.a.) 
do. t/m za. 20ul5 zo. 14u 
OSTADETHEATER (020-67950961 
De getemde feeks (Contact) 
vr. za. 21u 
PARADISO 1020-6264521) 
Penthesileia (Educatieve 
dienst Toneelgroep Amster
dam/ Hollandia) ma. 20u30 
PLEINTHEATER (020-6654568) 
Kom onmiddeiyk thuis (Ra-
detzky) do. vr. 20u30 
POLANENTHEATER (020-6821311) 
Open huwelijk (Exemmo) do. 
vr. 20u30 
Een hoofd apart (Nieuw Hoof-
stad Toneel) do. 20u30 
REX (020-6391800) 
Filoktetes (409 voor Chris
tus) (Toneelgroep Amsterdam) 
dag. (beh. zo. ma.) 20u30 
SOETERIJN (020-5688500) 
The Yueh Lung shadow show 
wo. 20u30 
STADSSCHOUWBURG (020-6242311) 
Penthesilea (Toneelgroep Am
sterdam) vr. t/m do. 20ul5 
Bovenzaal: 
Leis than zero (Glashart) do. 
t/m zo. 20ul5 
Rotonde: 
Twee zusters (Tina van Ba
ren, Tamar Baruch) do. t/m 
za. 12u30 
STALHOUDERIJ 1020-6262282) 
Our country 's good (Stalhou
derij Theatre Company) dag. 
(beh. ma. di.) 20u30 
STUDIO DANSLAB (020-6949466) 
Win (Danstheater' Aya) do.(24) 
21u 

A P E L D O O R N  

SCHOUWBURG ORPHEUS 
(055-211899) 
Private lives (Willem Nijholt 

e.a.) do. t/m za. 20u 
Paul in 't klad (Paul van 
Vliet) di. 20u 
Achter de horizon (Seth Gaai-
kema) do. 20u 

A R N H E M  

SCHOUWBURG (085-422747) 
Grote zaal: 
Hamlet vr. za. 20u 
Tartuffe (RO-Theater) wo. 20u 
The strange case of Dr. Je-
kyll and Mr. Hyde (Empty 
Space Theatre) do. 20u 
Kleine zaal: 
Agatha (Kleine HolteWo. 
20u30 
Typhoon (Krisztina de ChStel) 
vr. za. 20u30 
Dichter bij mij schreeuw ik 
(Theater v.h. Oosten) wo. do. 
20u30 

B R E D A  

CONCORDIA STADSSCHOUWBURG 
(076 215700) 
Deelder draait door (Jules 
Deelder) do. 20ul5 
Operette cocktail za. 20ul5 
zo. 14u30 
Achter de horizon (Seth Gaai-
kema) di. 20ul5 
Heldenplatz (Het Nationale 
Toneel) do. 20ul5 
Theater Achterom: 
Edmond & Jules de Goncourt 
(Theater Q) do. t/m za. 20ul5 
Epiloog van eenzaamheid 
(Het Zuidelijk Toneel/ Cie. de 
Koe) di. wo. 20ul5 

D E L F T  

MICROTHEATER (015-130077) 
The mousetrap (De Flits) za. 
zo. 20u30 
WAAGTHEATER (015-134150) 
De groeten van Nero (Eugene 
Bervoets) vr. za. 20u30 

D E N  B O S C H  

CASINO (073-125125) 
Grote zaal: 
Een ideale echtgenoot (Het 
Nationale Toneel) do.(24) 20u 
THEATER BIS (073-132242) 
Bacchanten (InDependance) 
vr. 21u 
Een overtollig mens (De Balie 
de B.) za. 21u 
Less than Zero (Glashart) do. 
21u 

D E N  H A A G  

APPEL (070-35022001 
Grote zaal: 
Spinoza do. t/m za. wo. do. 
20ul5 
Studio: 
Ingeblikt I do. t/m za. wo. 
do. 20ul5 
AT&T DANSTHEATER (070-3604930) 
NDT do. t/m za. wo. do. 
20ul5 
CIRCUSTHEATER (070-35469001 
Stars of the Bolshoi (Bolshoi 
Ballet) do. 20ul5 
DILIGENTIA (070-36518511 
Zak en As ontkent alles do. 
t/m za. 20ul5 

Het land van mijn moeder 
(Yvonne Keuls) di. 12u45 
Een avondje thuis (Helmert 
Woudenberg) wo. 20ul5 
KON. SCHOUWBURG (070-3469450) 
Heldenplatz (Het Nationale 
Toneel) do. t/m zo. 20ul5 
Een ideale echtgenoot (Het 
Nationale Toneel) ma. t/m 
wo. 20ul5 
Roberto Zucco (Noord Neder
lands Toneel) do. 20ul5 
Het Paradijs: 
Eenvoudig gecompliceerd 
(Theatergroep Den Haag) do. 
t/m za. 20u30 zo. 14u30 
KORZO (070-36448051 
Een krijger en toch zo bang 
(Albert Jan van der Stel) do. 
t/m za. 20u30 
Kleine zaal: 
De mensenslinger (Dirk van 
Dyck) vr. za. 21u 
Wat doen we met gisteren 
do. 21u 
LITERAIR THEATER BRANOUL 
1070-36572851 
Tortilla flat do. t/m za. do. 
20u30 
PAARD (070-3601618) 
Onbewoonbaar verklaard 
(RISK) wo. 21u 
POPPENTHEATER GUIDO VAN DETH 
(070-3280208) 
De lappendeken vr. 20u30 
THEATER PEPIJN (070-3460354) 
De knal van half zeven (Vin
cent Bijlo) vr. za. 20u30 
THEATER A.D. HAVEN (070-3543202) 
Eten (Carrousel) do. 20u30 
De sonate van Vinteuil (Bon-
heur/ Lantaren) vr. za. 20u30 
Bot (Fact) do. 20u30 

D O R D R E C H T  

SCHOUWBURG KUNSTMIN 
(078-148938) 
Cherchez la femme vr. 20ul5 
Kom onmiddelijk thuis (Ra-
detzky) wo. 20ul5 

E I N D H O V E N  

SCHOUWBURG (040-111122/114488) 
Grote zaal: 
Een ideale echtgenoot (Het 
Nationale Toneel) vr. 20ul5 
Sikulu The Warrior za. 20ul5 
NDT di. 20ul5 
Adèle op de Orinoco (Adèle 
Bloemendaal) wo. 20ul5 
Frühlingsliebe (Zonnig Bra
bant) do 20ul5 
Globetheater: 
Het land van mijn moeder 
vr. 20u30 
In volle vaart (Vos & Vesuvia) 
za. 20u30 
The Yueh Lung shadow show 
do. 20u30 
THEATER HET KLEIN (040-451073) 
Schaamteloos (Halina Witek) 
do. t/m za. 21u 

E N S C H E D E  

TWENTSE SCHOUWBURG 
(053-323233) 
Kleine zaal: 
Het tweede ongecensureerde 

deel van Doornroosje (Willem 
de Ridder) vr. 12u30 
Divastoer 1 (Hester Macran-
der) do. 20u 

G R O N I N G E N  

GRAND THEATRE (050-144644) 
Geslacht en karakter (Henri 
van Zanten) do. t/m za. 21u 
Zacht zijn haar voeten (De 
Horzel) wo. 21u 
HET KRUITHUIS (050-125645/ 
1256461 
De automaat (De Grootste 
Luxe na de Kleuren T.V.) do. 
20u30 
Eten (Carrousel) vr. za. 20u30 
The strange case of Dr. Je-
kyll and Mr. Hyde (Empty 
Space Theatre) di. 20u30 
Een krijger en toch zo bang 
(Albert van der Stel) do. 
20u30 
DE OOSTERPOORT (050-131044/ 
131045) 
Kleine zaal: 
Het naadje van de kous (De 
Berini's) di. 20ul5 
STADSSCHOUWBURG (050-125645/ 
125646) 
Tartuffe (RO-Theater) do. 
20ul5 
Het huishoudschoolsyn
droom (Jenny Arean) vr. 
20ul5 
Roberto Zucco (Noord Neder
lands Toneel) za. zo. 20ul5 
Reflex di. wo. 20ul5 
Mister Sero Elol Eloï do. 
20ul5 

H A A R L E M  

CONCERTGEBOUW (023-320994/ 
315571) 
Euripides: De vrouwen van 
Troje vr. t/m zo. 19u30 
NS HOOFDWERKPLAATS 
(020^8266501 
BEWTH dag. (beh. zo. ma.) 
19u30 22u 
STADSSCHOUWBURG (023-320994/ 
3155711 
De Rotterdamse Dansgroep 
vr. 20ul5 
Mevrouw Melanie Klein (An-
net Nieuwenhuijzen e.a) za. 
20ul5 
Herman van Veen di. t/m do. 
20ul5 
TONEELSCHUUR (023-312439) 
Benedenzaal: 
Krankheit (Alex d'Electrique) 
do. t/m za. 20u30 
Een krijger en toch zo bang 
(Albertjan van der Stel) wo. 
20u30 
Bovenzaal: 
Witold/ Maagdelijkheid-een 
zorgeloos feuilleton (Toneel-
schuurprod.) do. t/m za. 
20u30 
Hotel Pontevedrino (René El-
jon, Marja Kok) di. t/m do. 
20u30 

H E E R L E N  

STADSSCHOUWBURG (045-7166071 
Heerlens Streektheater vr. 
t/m zo. 20u 

Mister Sero Eloï Elol di. 20u 
Hamlet (Kon. Vlaamse 
Schouwburg) do. 20u 
Kleine zaal: 
Don Chadt en de foute archi
tect (Bert Visscher) za. 20u30 

H I L V E R S U M  

SCHOUWBURG GOOILAND 
1035-43244) 
Mr. Sero Eloï Eloï do.(17) 20u 
Alles of nooit (Youp van 't 
Hek) do.(24) 20u 

L E I D E N  

LAKTHEATER (071-1248901 
Een overtollig mens (De Ba
lie) do. 20u30 
Reflex vr. za. 20u30 
De Rotterdamse Dansgroep 
wo. do. 20u30 
LEIDSE SCHOUWBURG (071-131943/ 
131944) 
Funny girl (Simone Kleinsma) 
vr. t/m wo. 20ul5 

M A A S T R I C H T  

STADSSCHOUWBURG (043-213300) 
Bonbonièrrezaal: 
Tyrannie der hulpverlening 
(De Tijd) do.(24) 20u 
Theatercafé: 
Toneelgroep Blik vr. za. 23u 
THEATERWERKPLAATS HET KRUIS 
VAN BOURGONDIË (0432938281 
Bovary/ Kissinger do. t/m 
za. 20u30 
De wijze van liefde en dood 
di. t/m do. 20u30 

N I J M E G E N  

042 (080-223411) 
100.000 CC/ Multipel (RAZ) 
do. 20u30 
Jaws 5 (Stobbelaar) zo. 20u30 
Tyrannie der hulpverlening 
(De Tijd/ Discordia) wo. 
20u30 
STADSSCHOUWBURG (080-221100) 
Sikulu The Warrior do. 2Óu 
Toch zonde van die hoer (Zui
delijk Toneel) vr. 20u 
Het huishoudschoolsyn
droom (Jenny Arean) za. 20u 
Josephine (Cheryl Howard 
e.a.) ma. di. 20u 
STEIGERTHEATER (080-228127) 
Carmen (Stella Den Haag) vr. 
20u30 
Bot (Fact) vr. 20u30 
Maskeraden (Cécile van Deur-
sen) za. 20u30 
VRIJDAGTHEATER (080-224274) 
Dubbele waanzin (Vrijdag 
Theater) za. 20ul5 

R O T T E R  D A M  

BIBLIOTHEEKTHEATER 
1010-4338258) 
Slik (Jan Veldman) di. 12u30 
LUXOR (0)0-4138326) 
André van Duin dag. (beh. zo. 
ma.) 20ul5 
SCHOUWBURG (010-41181101 
Grote zaal: 
Mevrouw Melanie Klein (An-
net Nieuwenhuyzen e.a.) do. 
20ul5 
Tyrannie der hulpverlening 
(De Tijd) di. 20ul5 

Da pianial Shura Charkataky spaalt in Muziakcantrum 
Vradanburg an in hal Concertgebouw (zia muziakvoorkaur) 

MUZIEK 
A M E R S F O O R T  

DE FLINT 
Stadshal: 
Jong Bronswerk/ Swinging 
Girls vr. 20u 

A M S T E R D A M  

BEURS VAN BERLAGE (020-6270466) 
Wang zaal: 
Nederlands Ph. O. mmv Ro
nald Brautigam (piano) do. vr. 
20ul5 
Vladimir Ovchinnikov zo. 
'4ul5 
AGA-zaal: 
Harp Ensemble/ Klarinet 
~rio zo. Hul5 
BIMHUIS (020-6231361) 
October Meeting vr. t/m do. 
2lu 

CpNCERTGEBOUW (020-67183451 
Grote zaal: 
Radio Symfonie O. olv Jan 
Stulen mmv Matt Haimovitch 
(cello) do. 20ul5 
F°rum Fi. olv Gabriele Bellini 
•nmv Jean-Yves Thibaudet 
'Piano) vr. 20ul5 
Schönberg Ensemble olv 
"einbert de Leeuw mmv An-
"e Gjevang (mezzosopraan) za. 
15u 

Het Amsterdams Gemengd 
Koor/ Randstedelijk Begelei
dingsorkest olv Willem Wie-
senhahn mmv Ellen Bollongi-
no (sopraan) za. 20ul5 
Shura Cherkassky (piano) zo. 
20ul5 
Amsterdams Promenade O. 
olv Ernst van Tiel/ Jurre 
Haanstra mmv Henk van 
Poort (bariton) ma. 20ul5 
K.C.O.V. Excelsior/ Natio
naal Ph. O. olv Thijs Kramer 
mmv Lisette Emmink (so
praan) di. 20ul5 
Nederlands Ph. O. olv Hart-
mut Haenchen wo. 12u30 
Nederlands Ph. O. olv Hart-
mut Haenchen mmv Bella Da-
vidovich (piano) wo. do. 
20ul5 

Kleine zaal: 
Takacs Kwartet mmv Miklós 
Perenyi (cello) do. vr. 20ul5 
Hanneke Kaasschieter (so
praan)/ Rudolf Jansen (piano) 
zo. Hul5 
Rama Shankar (shehnai) e.a. 
zo. 20ul5 
Sarah Walker (mezzo
sopraan)/ Imogen Couper 
(piano) di. 20ul5 
Orion Ensemble wo. 20ul5 
Valentin Zhuk (viool)/ Ariel-
le Vernède (piano) do. 20ul5 

CULTUREEL CENTRUM AMSTEL
VEEN 
Janis Ian za. 20ul5 
Wibi Soerjadi (piano) ma. 
20ul5 
DE ENGELSE KERK (020-6249665) 
Jane Oakland (sopraan) za. 
20ul5 
Henry Muldrow (tenor)/ 
Hans van Gelderen (gitaar) 
zo. 15ul5 
DE KLEINE KOMEDIE 
Daughterty & Field do. t/m 
za. 20ul5 
Donovan zo. 20ul5 
DE MELKWEG 
Grote zaal: 
Tail Gators do. 22u30 
Nan Ampadu & African Bro
thers Band Int. vr. 22u30 
Funky Tribe za. 22u 
Kirks Equator za. Olu 
Nightblooms/ The Wedding 
Present wo. 22u 
MUZIEKTHEATER 
II barbieri di Siviglia (De Ne
derlandse Opera) za. di. 20u 
Boekmanzaal: 
Hendrik Jan Lindhout (trom
pet) e.a. di. 12u30 
NIEUWE DE LA MAR 
Jan Akkerman do. t/m za. 
20ul5 
Grote Muziekpakhuis Man
nenkoor olv Jan Kortie mmv 
Drs. P. zo. 14u30 16u30 
OUDE KERK (020-62558284) 
Kamerkoor Tegenstemmen 
olv René Nieuwint mmv 
Klaas Hoek (orgel) za. 20u30 
OUDE LUTHERSE KERK 
Brett Leighton (orgel) zo. 15u 
Bach, zomaar op zondag olv 
Hermann Max zo. 17u 
PARADISO 
Crowded House/ Richard 
Thompson do. 21u 
Tom Principato & Powerhou-
se/ Juke Point vr. 21u 
D.M.C. DJ & Music Conven
tion za. zo. 21u 
Nieuw Ensemble di. 20u30 
African Headcharge wo. 22u 
POLANENTHEATER 
Tavenu zo. 14u 
KOEPELZAAL 1(020-6239896) 
Ronald van Spaendonck (kla
rinet)/ Jan Groothuyzen (pia
no) zo. 1 lu 
DE RODE HOED (020-6259988) 
Chantal Bohets (piano) wo. 
19u45 
Carl van Reenen (piano)/ Mi-
chel Marang (klarinet) do. 
12u30 
SOETERIJN 
Hamza El-Din ('uz, zang) zo. 
I6u 
Grote Aula: 
Rsyeswari Padmanaban za. 
20u 
IJSBREKER (020-6681805) 
North American New Music 

Festival do. 20u30 
Taco Kooistra cello e.a. vr. 
12u30 
Asko Snaar za. 20u30 

A P E L D O O R N  

SCHOUWBURG ORPHEUS 
Silesian String Quartet wo. 
20u 

D E L F T  

WAAGTHEATER 
Hans Visser & Vrienden 
do.(17) 20u30 
Smar Eigentijdse Jazz do.(24) 
21u 

D E N  B O S C H  

CASINO 
Donovan wo. 20u 
WILLEM II (073-123422) 
Skin Yard e.a. vr. 21u30 
Townes van Zandt di. 21u30 

D E N  H A A G  

DR. ANTON PHILIPSZAAL 
(070-3609810) 
Residentie O. olv Jevgeni 
Svetlanov mmv Vladimir Ov
chinnikov (piano) do. vr. 
20ul5 
Nederlands Kamerkoor olv 
Uwe Gronostay za. 20ul5 
Haags Junioren O. olv Hen
drik Jan Lindhout/ Haags 
Jeugd O. olv Lex Veelo mmv 
Eva Stegeman (viool) zo. 15u 
Nieuw Ensemble olv David 
Porcelijn ma. 20ul5 
Schönberg Ensemble olv 
Reinbert de Leeuw mmv An
ne Gjevang (sopraan) wo. 
20ul5 

CIRCUSTHEATER 
Wyneke Jordans/ Leo van 
Doeselaar (piano) zo. 12ul5 
Janis Ian wo. 20ul5 
DILIGENTIA 
Luistermuseum De Erken
ning zo. Hul5 
Orion Ensemble di. 20ul5 
Hans Visser & Vrienden do. 
20ul5 
NED. CONGRESGEBOUW 
1070-3548000) 
Dave Brubeck do. 20u 
Harry Bellafonte wo. 20ul5 
O.L.S. (070-3232464) 
Crash vr. 22u 
PAARD 
The Nozems/ Well Well Well 
do. 21u30 
Tatunane vr. 22u 1 

Charmin Children/ Shoot the 
Moon za. 21u30 
African Head Charge do. 22u 
THEATER PEPIJN 
Loek Dikker's Waterland 
Band zo. 15u 
Peter Ypma plus Eleven ma. 
20u 

D O R D R E C H T  

T HOF 1078-134626) 
Marien van Straalen (cello)/ 
Tan Crone (piano) vr. 20ul5 
Femmes Vocales zo. 20ul5 

E I N D H O V E N  

SCHOUWBURG 
Janis Ian do.(17) 20ul5 
Globe theater: 
Anna Cramer/ Leander 
Schlegel wo. 20u30 

E N S C H E D E  

MUZIEKCENTRUM ENSCHEDE 
Forum Fi. olv Gabriele Bellini 
mmv Jean-Yves Thibaudet 
(piano) za. 20u 
V a l e r i u s  E n s e m b l e  z o .  l l u  
Bella Davidovich zo. 14u30 
Forum Fi. olv Roland Kieft 
mmv Ronald Brautigam wo. 
20u 
Donovan do. 20u 
Arkezaal: 
Ivanildo Kowsolea (gitaar) 
e.a. do.(24) 12u30 
TWENTSE SCHOUWBURG 
Die Zauberflöte (Opera Fo
rum) wo. 20u 

G R O N I N G E N  

DE OOSTERPOORT 
Grote zaal: 
Noord Nederlands O. olv Jan 
Krenz mmv Rafael Orozco 
(piano) vr. 20ul5 
Janis Ian zo. 20ul5 
Kleine zaal: 
Barbara Nissmann (piano) zo. 
15u 
Nieuw Sinfonietta Amster
dam olv Lev Markiz wo. 
20ul5 
Nieuw Ensemble do. 20ul5 

H A A R L E M  

CONCERTGEBOUW 
Koor Katholiek Haarlem olv 
Albert de Klerk mmv Noord
hollands Ph. O. wo. 20ul5 
Kleine zaal: 
Marjanne Kweksilber (so
praan) e.a. do.(24) 20ul5 
LEIDEN 
DE WAAG (071-1329621 
Termostientet e.a. za. 21u30 
STADSGEHOORZAAL (071-131704) 
Rian de Waal (piano) vr. 
20ul5 

M A A S T R I C H T  

CONCERTZAAL CONSERVATORIUM 
Larissa Groeneveld (cello) e.a 
vr. 20ul5 
Koor Rijksuniversiteit Lim
burg olv Ludo Claesen za. 20 
STADSSCHOUWBURG 
Bonbonnièrezaal: 
Duo Los Molineros do. 20u 
Roemeens O. olv Andrej Ser-
ban mmv Thérèse Steinmetz 
vr. 20u 

Redoutezaal: 
Christa Pfeiler (mezzo
sopraan)/ Rudolf Jansen (pia-' 
no) za. 20u 
Prattica Musica di. 20u 
Esther Apituley (viool)/ 
Frank van der Laar wo. 
12u30 

N I J M E G E N  

DOORNROOSJE 1080-559887) 
The Wedding Present/ The 
Nightblooms do.(24) 22u 
042 
Tatunana za. 22u30 
Gerry Hemingway's Arcade 
Troubadour Project do. 21u 
DE VEREENIGING (080-232743) 
Het Gelders O. olv Gisèle Ben-
Dor mmv Pascal Devoyon 
(piano) vr. 20ul5 
Schönberg Ensemble olv 
Reinbert de Leeuw mmv An
ne Gjevang (sopraan) di. 
20ul5 
Janis Ian do. 20ul5 

R O T T E R D A M  

DE DOELEN (010-4132490) 
Div. zalen: 
Jazz Festival za. v.a. 20u 
Moody Blues di. 20ul5 
Grote zaal: 
Marinierskapel der Kon. Ma
rine olv Arnald D. Gabriel vr. 
20ul5 
Nieuw Ensemble zo. 20ul5 
Mercedes Sosa I Gruppo do. 
20u30 
Hal Grote zaal: 
Annette Middelbeek (piano) 
wo. 12u45 
Kleine zaal: 
Raphael Pianotrio di. 20ul5 
Maharshi Muziekfestival wo. 
20ul5 
Trudie Smeets (klarinet) e.a. 
do. 20ul5 
Café: 
Ray 'Killer' Appleton do. 
22ul5 
Peter Kluken vr. 22ul5 
Francine Blok Quintet za. 
22ul5 
HARBOUR JAZZ CLUB (010-4114958) 
Trio Johan Clement za. 
21u30 
HILLEGONDAKERK 1010-4200397) 
Het Arion Ensemble olv 
Alexandru Lascae mmv Huug 
Steketee (trompet) za. 20ul5 
NIGHTTOWN 
Cannibal Corps/ Loudblast 
di. 21u 
ROTOWN (010-4362669) 
The Sandcastles di. 22u 
THELONIOUS (010-4112231/ 
4330421) 
Jim Snidero Quintet do. 21u 
Roy Campbell & Eric Huele 
Kwartet vr. 21u 
The Rottedam All Stars za. 
21u 

Toch zonde van die hoer (Het 
Zuidelijk Toneel) wo. 20u 15 
Kleine zaal: 
Liefdes Komedie (Arca) wo. 
do. 20u30 
Café Floor: i 
Zicht op heren (Heren op 
Zicht) zo. 12u 
THEATER ZUIDPLEIN (010-4815844) 
Grote zaal: 
The strange case of Dr. Je-
kyll & Mr. Hyde (Empty Spa
ce Theatre London) wo. 20ul5 
Deelder draait door (Jules 
Deelder) do. 20ul5 
Arlecchino: 
Hotel Spoorzicht (Bart Stul-
tiens) vr. za. 20u30 
Het tweede kopje gratis (Zin-
droom) wo. do. 20u30 

T I L B U R G  

'T HEKS 1013-551171) 
Bijna niets & dat daar nog 
veel wat bij komt kijken (De 
Schijnheiligen) vr. 21u 
SCHOUWBURG (013-432220) 
Schouwburgzaal: 
Anatevka (Het Kon. Ballet 
van Vlaanderen) do. 20ul5 
Een goed hoofd (Orkater) vr. 
20ul5 
Een ideale echtgenoot (Het 
Nationale Toneel) za. 20ul5 
Mevrouw Melanie Klein (An-
net Nieuwenhuijzen) di. 
20ul5 
Scapino Ballet Rotterdam 
wo. 20ul5 
Studiozaal: 
Don Chaöt en de foute archi
tect (Bert Visscher) vr. 20u30 
Agua Corriente (Yuca) za. 
20u30 

U T R E C H T  

KIKKER (030-341108) 
Metamorfosen (Triangel) za. 
21u30 zo. 21u 
STADSSCHOUWBURG (030-3102411 
Een goed hoofd (Orkater) za. 
zo. 20u 
Toch zonde van die hoer (Het 
Zuidelijk Toneel) ma. 20u 
Scapino Ballet Rotterdam di. 
20u 
En ik dan (Henny Orri e.a) 
wo. 20u 
Blauwe zaal: 
Ontpopt en verbeeld zo. 
21u30 

Z W O L L E  

NIEUWE BUITENSOCIËTEIT 
(038-217666) 
Sikulu The Warrior wo. 20u 
ODEON (038-218500) 
Een ideale echtgenoot (Het 
Nationale Toneel) do. 20u 
Opus One vr. 19u30 
This is me (Joop Doderer) za. 
20u 
Tuinzaal: 
Dichter bij mij schreeuw ik 
(Theater v.h. Oosten) vr. 20u 
't Erelid (Mars Teunisz) di. 
20u30 
PAPENSTRAATTHEATER 
(038-2273001 
Geef mij mijn sperma terug 
(Jeroen van Merwijk) vr. 21u 

ZAAL DE UNIE (010-4333534) 
Het luistermuseum, de er
kenning do.(17) 20u30 
Asko Ensemble do.(24) 20u30 

T I L B U R G  

NOORDER LIGT 1013-365587) 
Pat Mears do. 21u 
Donovan vr. 21u 
Cannibal Corpse/ Loud Blast 
zo. 20u 
Urban Dance Squad di. 21u 
La Pat wo. 21u 
SCHOUWBURG 
Rien ne va Plus do.(24) 20u30 

U T R E C H T  

KIKKER 
Speedboat/ Black Water 
Trust do.(24) 21u 
STADSSCHOUWBURG 
Janis Ian vr. 20u 
TIVOLI (030-3114911 
Townes van Zandt vr. 21u30 
VREDENBURG (030-314544) 
Grote zaal: 
Shura Cherkassky (piano) do. 
20ul5 
Radio Kamerorkest olv Jerzy 
Maksimiuk mmv Robert Co-
hen (cello) vr. 20ul5 
Radio Fi. O./ Groot Omroep
koor olv Edo de Waart mmv 
Dinah Bryant (sopraan) za. 
20ul5. 
Schönberg Ensemble olv 
Reinbert de Leeuw mmv An
ne Gjevang (mezzosopraan)/ 
Lousi Gentil (tenor) zo. 14u30 
Residentie 0. olv Jevgeni 
Svetlanov mmv Vladimir Ov
chinnikov (piano) zo. 19u30 
Utrechts Operakoor/ Rand
stedelijk Begeleidings O. olv 
Johan van de Camp mmv Eli-
sabeth Damen (sopraan) e.a. 
di. 20u 
Mercedes Sosa y Grupo wo. 
20ul5 
Residentie O. olv Jonas Alexa 
mmv Nicolaj Luganski (piano) 
do. 20ul5 
Kleine zaal: 
The Giora Feidman Trio do. 
vr. 20ul5 
Marieke Schneemann (fluit)/ 
Marja Bon (piano) vr. 12u30 
Alexandra van Marken & 
Combo za. 20ul5 
Celebration of Difference zo. 
20ul5 
VRIJE VLOER (030-317532) 
Thud/ Big Drill Car za. 21u 

Z W O L L E  

ODEON 
Janis Ian di. 20u 
The Oom Maw Maw do. 
12u30 
PAPENSTRAATTHEATER 
The Amsterdam Jazz Quintet 
za. 21u 

HELDENPLATZ 
Laatste stuk van Thomas Bernard die een gif
groen beeld schetst van zijn landgenoten. In 
Bernards ogen zyn de Oostenrijkers hu nog er
ger dan ten tijde van de Anschluss. Regisseur 
Leonard Frank laat het stuk bij Het Nationale 
Toneel op indrukwekkende wijze voor zichzelf 
spreken. Mooi spel van Anne-Wil Blankere en 
André van den Heuvel. Den 
Haag Koninklijke Schouwburg, 
18, 19, 20 okt (18 met voor- en 
nabespreking, 19 nabespre
king); Drachten De Lawei 21 
okt; Breda Concordia 24 okt. 
TARTUFFE 
Met uitstekend komediespel 
door acteurs als Debbie Kor-
per, Ruurt de Maesschaclk en 
vele anderen presenteert Peter 
de Baan zich als regisseur en 
artistiek leider van het RO 
Theater. Over de interpretatie 
van het vijfde en laatste be
drijf valt te twisten, maar dat 
neemt niet weg dat we een vol
waardige Molière kunnen aan
schouwen. Amstelveen C.C. 22 okt; Arnhem 
Schouwburg 23 okt. 
TSJECHOV 
Lucide hoofdrol van Boudewijn de Groot in een 
puntige ideeënmusical van Dimitri Frenkel 
Frank en Robert Long. Sober, strak en in de ko
mediestijl die Tsjechov zelf altijd vergeefs voor 
zijn eigen stukken bepleitte. Oss De Lievekamp 
18 okt; Dronten De Meerpaal 19, 20 okt. 
ANATEVKA 
Zorgvuldige, zwierige versie van de musical 
'Fiddler on the roof door het Koninklijk Ballet 
van Vlaanderen, met Nolle Versyp als een le-

V O O R K E U R  

THEATER 

vensechte Tevye. Roosendaal 18, 19 okt; Sittard 
C.C. 22 okt; Venray De Beejekurf 23, 24 okt 
FOOR SECTIONS 
Ted Brandsen maakte voor twintig dansers van 
Het Nationale Ballet een adembenemende cho
reografie waar de dansvreugde vanaf spat. Een 
geraffineerd decor, opvallend licht en geestige 
kostuums vormen tevens een aantrekkelijk on

derdeel. Amsterdam Het Mu-
ziektheater 18, 20, 23, 24 okt. 
JAZZETCH 
Het nieuwe programma bij 
Djazzex bruist weer van vitali
teit en bewegingsdrift. Het is 
een genot om te kijken naar de 
dansers die zich totaal geven 
in vier verschillende dansstuk
ken, zoals Glenn van der Hofïs 
'Breakfast in Birma' en 'Set
tings and clearings' van Mark 
Haim. Kampen Stadsgehoor
zaal, 20 okt; Weert De Munt, 
23 okt 
JOSEPHINE 
Vaardige musical over leven 
en werken van Josephine Ba

ker, verteld in kleurrijke taferelen en een ruim
hartige keus uit het show-repertoire. Bewonde
renswaardige hoofdrol van Cheryl Howard. Ber
gen op Zoom De Maagd 18 t/m 20 okt; Nijme
gen Concertgebouw 21, 22 okt. 
TYPHOON 
Enorme windmachines teisteren met loeiende 
kracht de lichamen van vijf dansers. Met wap
perende haren en opbollende pakken tornen zij 
op tegen het stormgeweld dat de choreografe 
Kriztina de Chatel in 1986 heeft bedacht. Arn
hem Schouwburg 18, 19 okt; Tilburg Schouw
burg 22 okt; Amsterdam Meervaart 24 okt. 

P 

PREMIERES 
PRIVATE LIVES 

Society-komedie van Noel Coward over twee 
echtparen die op huwelijksreis hun ex-echtge
noten ontmoeten. Vertaling en bewerking 
Guus Vleugel en Ton Vorstenbosch. Regie An-
dy Daal, spel o.a. Trudy Labij en Willem Nij
holt. Apeldoorn Schouwburg Orpheus, 18 okt. 

COLOR SPACE 
St. Dansproduktie brengt choreografieën van 
Bianca van Dillen en Guido Severien over 
contrasten in kleur en ruimte. Met live mu
ziek door het Mondriaan Kwartet. Henk van 
der Meulen. Amsterdam Frascati, 18 okt. 

EDMOND 6- JULES 
DE GONCOURT 

Theater Q. speelt een tekst van Ferry Kaljee 
gebaseerd op de literaire dagboeken van de 
beroemde broers. Regie Emmie Langenberg. 
Breda Theater Achterom, 19 okt. 

INGEBLIKT 1 
Toneelgroep de Appel speelt het eerste deel 
van een drieluik van Lodewijk de Boer over 
een samenlevings-experiment in een TBS-kli-
niek. In het eerste deel: wie is er nu eigenlijk 
gek! Met o.a. Sacha Bulthuis en Aus Greida-
nus. Den Haag Appeltheater, 18 okt. 

KUNST 
Brigitte Kaandorp heeft in haar nieuwste ca
baretsolo een standpunt ingenomen, namelijk 
over het onderwerp Kunst. Regie Bert Klun-
der. Goudse Schouwburg, 19 okt. 

Gerrit Komrij, regie Gerardjan Rijnders. Met 
o.a. Chris Nietveld, Pierre Bokma. Amsterdam 
Stadsschouwburg, 22 okt. 

PENTHESILEIA 
Toneelgroep Amsterdam speelt Heinrich von 
Kleist's Sturm und Drang-tragedie over de ex
treme en fatale liefde tussen de koningin van 
de Amazonen en epn Griekse koning. Vert. 

PENTHESILEIA 2 
Naast eerdergenoemde Penthesileia brengt de 
Educatieve Dienst van Toneelgroep Amster
dam ism Theatergroep Hollandia een muziek 
theaterproduktie door 100 scholieren. Muziek 
Johan Simons. Amsterdam Paradiso, 21 okt. 

THE STRANGE CASE 
Empty Space Theatre speelt The strange case 
of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, naar Robert Louis 
Stevenson bewerkt door Robin Brooks. Engels
talige voorstelling. Groningen Stadsschouw
burg, 22 okt. 

HET SPOOR 
In Het Spoor en Een schilderij om in te wo
nen lopen werkelijkheid en hallucinatie door 
elkaar. Een werkplaatsproduktie van Amphi-
theater, tekst en regie Ruud van Megen. Am
sterdam Amphitheater, 23 okt. 

FINZEN YN FANTASY 
De Friestalige Toneelgroep Tryater voert de 
komedie Woman in Mind van Alan Ay-
ckbourn op. Een teleurgestelde vrouw in het 
spanningsveld tussen waan en werkelijkheid. 
Kollum De Colle, 24 okt. 

WAT DOEN WE MET GISTEREN 
Vijf vrouwen verwachten dezelfde persoon, 
een verdwenen vader of gewezen minnaar. Zij 
koesteren en verfoeien hun herinneringen in 
verhalen, dialogen en liedjes. Regie Ati Scher-
mel. Den Haag Korzo, 24 okt. 

HOTEL PONTEVEDRINO 
Marja Kok sinds tijden weer op het toneel: sa
men met René Eljon maakte en speelt zij een 
voorstelling over mensen in een hotel. Haar
lem Toneelschuur, 24 okt. 

Jazz Meeting 
In 13 steden worden van 18 tot en met 26 
oktober 33 jazz-concerten gegeven. Deze 
Oktober Meeting tussen 50 musici uit de VS 
en Europa wordt georganiseerd door de 
Stichting Jazz en Geïmproviseerde Muziek, 
samen met aantal andere organisaties, 
waaronder drie omroepen. De Oktober Mee
ting heeft plaats in Amsterdam, Edam, Den 
Haag, Eindhoven, Alkmaar, Middelburg, 
Tilburg, Delft, Groningen, Nijmegen, Rot
terdam, Zwolle en Utrecht. 

Chinese schimmen 
Het Yueh Lung Schaduwtheater komt op 23 
okt (20.30u) naar Nederland om een voor
stelling van middeleeuws schimmenspel te 
geven. Onderwerp van het programma van 
Lung is 'Berg met de vurige Tongen', een 
verhaal gebaseerd op de avonturen van een 
vrome Boeddhistische monnik, die met een 
keizerlijke opdracht naar India reist. Soete-
rijn Theater, Amsterdam. 

Wereldmuziekschool 
De Stedelijke Muziekschool in Den Haag or
ganiseert op za 19 okt een dag met work
shops en concerten met muziek uit Indone
sië, Suriname, de Antillen, India, Afrika, 
Turkijie en Marokko. Deze dag wordt ge
organiseerd om het publiek kennis te laten 
maken met het nieuwe aanbod lessen en 
cursussen wereldmuziek in het seizoen '91-
'92. Tevens bestaat de mogelijkheid gevari
eerd repertoire te zingen in het nieuw op te 
richten Wereldkoor. Belangstellenden kun
nen zich voor de kennismakingslessen aan
melden tussen 15 en 22u. Prinsegracht 45, 
Den Haag. Inl 070-3651848. 

Panfluitfestival 
Van 17 t/m 26 okt organiseert de Panfluit
vereniging ter ere van haar 10-jarig be
staan een Panfluitfestival. Op 17, 18 en 19 
okt is er een concours in Amersfoort en op 
25 en 26 okt wordt in Hilversum een Mas
terclass door Gheorghe Zamflr gegeven. Inl 
033-622004. 

CHERKASSKY 
De befaamde Russisch-Amerikaanse pianist 
Shura Cherkassky (80) doet tijdens een wereld
tournee ook ons land aan. 17 okt 20ul5 speelt 
hij in het Muziekcentrum Vredenburg in 
Utrecht en op 20 okt 20ul5 in het Amsterdamse 
Concertgebouw een recital met muziek van Lul-

Patriasz (alt), Wilfried Jochens (tenor) en Klaus 
Mertens (bas). De concerten worden gegeven op 
23 okt 20ul5 in de Amsterdamse Westerkerk, 
op 25 okt 20ul5 in het Muziekcentrum Vreden
burg in Utrecht en op 26 okt. 20ul5 in de Grote 
Kerk in Naarden. 
SARAH WALKER 

lykSchumann, Ives. Chopin, Hofmann, en Tsjai- De mezzosopraan Sarah Walker geeft, begeleid 
kofski (de concertparafrase van Pabst van de 
opera Eugen Onjegin). Ter gelegenheid van 
Cherkassky's nieuwe kroonjaar worden ook 
door Decca en Nimbus ook een aantal oude op
namen van hem op cd heruitgebracht. 
SCHÖNBERG ENSEMBLE 
Het Schönberg Ensemble geeft 
o.l.v. Reinbert de Leeuw een 
uitvoering van Das Lied von 
der Erde van Gustav Ma hier in 
een bewerking voor ensemble 
van Arnold Schönberg en 
Reinbert de Leeuw. Solisten 
zijn de mezzosopraan Anne 
Gjevang en de tenor Louis Gen-
til. Het Lied wordt voorafge
gaan door Erscheinung van 
Wolfgang Rihm en Wagner 
Idyll van Dieter Schnebel. 19 
okt 15u Concertgebouw Am-
-sterdam (Varamatinee); 20 okt 
14u30 Muziekcentrum Vreden
burg Utrecht; 22 okt 20ul5 De 
Vereeniging Nijmegen; 23 okt 20ul5 Dr. Anton 
Philipszaal Den Haag. 
BACHVERENIGING 
De Nederlandse Bach vereniging, vooral bekend 
van de MatthSus-traditie in de Naardense Grote 
Kerk, viert het 70-jarig bestaan met drie jubile
umconcerten, waarop olv Jos van Veldhoven de 
Glilckwunschcantates van Bach worden uitge
voerd door het Koor en het Barokorkest van de 
Bachvereniging. Thönet, ihr Paucken! Erschal-
let, Trompeten! (BWV 214) werd geschreven 
voor de verjaardag van de Poolse koningin en 
Keurvoerstin van Sachsen in 1733; Preise dein 
Glilcke, Gesegnetes Sachsen (BWV 215) was in 
1734 bestemd voor koning August III van Polen 
en Auf schmytternde Töne der muntern Trom
peten (BWV 207a) was waarschijnlijk bedoeld 
voor de verjaardag van August III in 1735. So
listen zijn Nancy Argenta (sopraan), Catherine 

 

door pianiste Imogen Cooper, 18 okt 20u een 
uitvoering van Schuberts Winterreise in de 
Maartenskerk in Doorn. 
TOWNES VAN ZANDT 
Texaans troubadour met zwaarmoedige liedjes 

en verhalen over evangelisten, 
goeroes en regendruppels op 
een congadrum. 18 okt Tivoli, 
Utrecht, 19 okt Willem II, Den 
Bosch. 
MOODY BLUES 
Voor wie de 'Nights In White 
Satin' opnieuw wil beleven, 
want de nieuwe muziek van 
dit romantische sixties-collec-
tief stelt niet zoveel voor. 22 
okt De Doelen, Rotterdam. 
DOELEN JAZZNIGHT 

# * De afsluiting van het Heineken 
Jazzfestival, de jaarlijkse Jazz-
night in De Doelen, heeft als 
altijd een zeer gemengd pro
gramma. 'Top of the Bill' is 

het kwartet van baritonsaxofonist Gerry Mullig-
an, in juli nog te zien op het North Sea Festival. 
Verder zijn te horen: Lester Bowie's Brass Fan-
tasy (idem), de Braziliaanse zangeres Tania Ma
ria, het trio van gitarist Bill Frisell, het Latin 
Ensemble van Ray Barretto, het Franse Oche-
stre de Contrabassessaxofonist Hans Dulfer, 
stemacrobate Greetje Bijma, Jack de Johnettes 
Special Edition met o.a. de saxofonisten Greg 
Osby en Gary Thomas, de Nederlandse popfunk-
jazz groep Coopertest en De Rotterdamse Conser
vatorium Big Band met als gast trombonist Sli-
de Hampton. 19 okt De Doelen, Rotterdam. Inl 
06-34034065. 
TONY WILLIAMS QUINTET 
Slagwerker Tony Williams geeft één concert in 
Nederland met zijn Quintet met o.a. trompettist 
Wallace Roney en pianist Mulgrew Miller. 19 
oktober SJU huis Utrecht. 
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Familie
berichten 

Opgave per: telefoon: 
010-406 62 68 of 406 62 69 

fax: 010-406 69 66 
telex: 21243 ndu/nl 

Sluitingstijden: maandag t/m 
vrijdag: 09.00 uur 's ochtends 

ZATERDAG: 
20.00 UUR DAG TEVOREN 

Met vreugde maken wij de 
geboorte bekend van ons 
kleinkind 
JORDAN BROOKE 
dochter van 
ELLEN én REINIER 
DE JONG 
in Richmond, Virginia, U.S.A., 
13 oktober 1991 
I. K. J. de Jong-Erlbaum en 
H. J. de Jong, 
Loenen a/d Vecht 

Geboren: 
REGINE 
HENRIËTTE BARENDINE 
dochter van 
MARIJN en CHRISTINA 
MENTINK-KIEWIET DE 
JONGE 

Tuinlaan 44 
3111 AV Schiedam 
10 oktober 1991 

Geboren: 
FLORENTINE MARIE 
LOUISE 
WINNIE en FRANK 
VAN OORSCHOT-
DORHOUT MEES 
Daan 
Willemijn 
14 oktober 1991 
Eikenhoek 54 
5473 GZ Heeswijk-Dinther 

Geboren: 
SIMON LODEWIJK 
AD en EMMELI 
AERTS-BALJON 
Arjen 
Monnickendam, 
17 oktober 1991 

Geboren: 
CORNELIA EELKJE HISKA 
dochter van 
CORNEEL en ROLF 
VAN HULTEN-DE VRIES 
Joure, 14 oktober 1991 

Geboren: 
BART OLIVIER 
HANS POELSTRA 
LEONA POELSTRA-
AKKERMAN 
Carlijn 

Soest, 16 oktober 1991 

Geboren: 
KATARINA 
HELENA CLEMENCE 
dochter van 
JUST en LOESJE 
ROELE-VAN HELLENBERG 
HU BAR 

London, 12 september 1991 

Geboren: 
Emma 
EMMALINE ELIZABETH 
ADRIENNE 
EMMALIEN SPRINGER 
LOUIS DE WILJES 
Ot 
Doortje 
Hilversum, 14 oktober 1991 

Geboren: 
DIDI VALERIE 
ELLEN NIEUWENHUIS 
RENÉ GRÜNFELD 
Utrecht, 15 oktober 1991 

Getrouwd: 
MARJON HOVENS 
en 
HARALD MERCKELBACH 
Maastricht, 17 oktober 1991 

„Dat dees' band 
voor altijd blijft 
bestaan" 

Bedroefd hebben wij 
kennisgenomen van 
het overlijden op 11 
oktober 1991 van 
onze vriend en club
genoot 

SEF WILLEMS 
Zijn sprankelende 
geest, zijn levensblij
heid en originaliteit 
hebben een extra di
mensie aan onze 
vriendschap gege
ven. 
Ons medeleven gaat 
uit naar allen aan wie 
Sef dierbaar is. 

Jaarclub Porcile 
(Leiden, 1976) 

Na een kort ziekbed is van ons heenge
gaan onze lieve moeder en grootmoeder 
FREDRIKA WILHELMINA VERBRUGGEN 

weduwe van E. F. J. G. C. van den Ouwelant 
in de leeftijd van 91 jaar 

Vries: Eduard van den Ouwelant 
Ans van den Ouwelant-

van Driel 
Pauline 
Philippine 

Driebergen: Willem van den Ouwelant 
Elsbeth van den Ouwelant-

Meijer 
Martine 
Ewout 
Frederike 

Zeist, 16 oktober 1991 
Correspondentieadres: 
Traay203 
3971 GH Driebergen 
Moeder is opgebaard in rouwcentrum 
„Nijenheim", Kroostweg 33 (bij Griftlaan) te 
Zeist. 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden 
zaterdag 19 oktober om 9.30 uur in crema
torium „Noorderveld", Structuurbaan 1 
(Plettenburg-Oost) te Nieuwegein. 
Na afloop van de plechtigheid is er gele
genheid tot condoleren in de ontvangka
mer van het crematorium. 
Vertrek van rouwcentrum „Nijenheim" om
streeks 8.50 uur. 

Verdrietig hebben wij op 15 oktober 1991 
afscheid moeten nemen van mijn lieve man 
en onze vader 

EVERT MÈINSMA 
*2 mei 1923 

'Don't look down l'm here beside you, 
Things don't look the way they used to, 
Makes no difference where you've been, 
Or where you plan to go...' 

Wassenaar: C. M. Meinsma-van der Sluis 
Almere: J. P. Meinsma 

Rotterdam: H. M. Meinsma 
G. H. Meijer 

Prinsenweg 80 
2242 EK Wassenaar 
Gelegenheid tot condoleren in het Rouw
centrum Van der Luit, Deijlerweg 127, Was
senaar, vrijdag van 19.30-20.15 uur. 
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 
19 oktober a.s. om 10.45 uur in het crema
torium „Nieuw Eykenduynen", Kamperfoe
liestraat 2 B te 's-Gravenhage. 

Met verslagenheid hebben wij kennisgeno
men van het onverwachte overlijden van de 
heer 

E. MEINSMA 
op 15 oktober 1991. 
De heer Meinsma was vanaf 1983 lid van 
de Raad van Toezicht. Zijn kennis en erva
ring op velerlei gebied was van grote bete
kenis voor het ziekenhuis. 
Wij verliezen in hem een bekwaam be
stuurder met een grote persoonlijke be
trokkenheid. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en 
kinderen. 

Academisch Ziekenhuis Rottèrdam 
namens de Raad van Toezicht, 
Mr. W. A. Tiedemann 
namens de Raad van Bestuur, 
Drs. J. Barend regt 

Dankbaar voor alles wat zij ons gegeven 
heeft, hebben wij afscheid moeten nemen 
van 

MAAIKE JELTJE HOOGLAND 
echtgenote van Jan Jilles Fuykschot 

2 september 1910 16 oktober 1991 

J. J. Fuykschot 
Kinderen en kleinkinderen 

Den Weeligenberg' 
Nieuweweg 1 
2182 BP Hillegom 
Correspondentieadres: 
J. K. Fuykschot 
Kinkelenburg 101 
3328 AH Dordrecht 
De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 19 
oktober om 10.00 uur op de begraafplaats 
Westerveld te Driehuis. 
Gelegenheid tot condoleren na afloop van 
de plechtigheid in een der ontvangkamers 
van de begraafplaats. 

Graag bloemen 

'Don't mourn my death, 
but celebrate my life.' 

Dankbaar voor alles wat zij in haar toege
wijde en liefdevolle leven voor onze vader 
en voor ons betekende, geven wij u kennis 
van het overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoe
der 

ALBERDINA GEERTRUIDA 
WESTERTERP-HEIJN 
weduwe van Murk Westerterp 

* Zaandam, 29 september 1905 
t Bilthoven, 15 oktober 1991 

Voorschoten: L. M. van Leyden-Westerterp 
R. van Leyden 

Enschede: K. R. Westerterp 
L. G. Westerterp-Schwarz 

Ubbergen: N. A. Peutz-Westerterp 
V. M. A. Peutz 

Anguillara-
Sabazia: A. M. Congia-Westerterp 

V. I. R. Congia 
Klein- en achterkleinkinderen 

Huize Het Oosten 
Bilthoven 
Correspondentieadres: 
Palestrinalaan 39 
2253 HB Voorschoten 
De overledene ligt opgebaard in het rouw
centrum, Soestdijkseweg 265 te Bilthoven; 
aldaar geen bezoek. 
De teraardebestelling zal plaatsvinden op 
zaterdag 19 oktober om 13.30 uur op de 
Algemene Begraafplaats, de Kleasterwei te 
Nes bij Akkrum. 
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren 
in Hotel Goerres, Kanadeeskestraat 45 te 
Akkrum. 

„Het water was zo wijd 
zonder vleugels om te vliegen 
ingehaald door de tijd." 

Op dinsdag 15 oktober 1991 is 
JAN DEN DUNNEN 

op 82-jarige leeftijd overleden. 
De laatste periode is niet makkelijk ge
weest. Tot vlak voor het einde is hij helder 
van geest en besluitvaardig gebleven. 

Lies den Dunnen-Honkoop 
Roel den Dunnen 
Marianne Royaards 
Petrouchka 
Eelco 
Rolf 
Peter den Dunnen 
Meta Withoos 
Maaike 
Lotte 

Van Beuningenlaan 39 
3953 BP Maarsbergen 
Gelegenheid tot afscheidnemen op zater
dag van 16.00 tot 17.00 uur in het rouw
centrum, Heuvelweg 1 te Doorn. 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden 
op maandag 21 oktober om 12.00 uur in 
het crematorium „Noorderveld", Structuur-
baan 1 te Nieuwegein (Plettenburg-Oost). 
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot 
condoleren in de ontvangkamer van het 
crematorium. 

Bedroefd om haar heengaan, maar dank
baar dat haar een lang lijden bespaard is 
gebleven, geven wij u kennis van het on
verwacht overlijden van onze zuster, 
schoonzuster, dierbare levenspartner en 
tante 

WILHELMINA MARGARETHA 
ELISABETH BOURSSE 

* 12 april 1904 f 13 oktober 1991 

Heelsum: L. W. J. Stuurman-
Boursse 

J. M. Stuurman 
Amsterdam: P. Timmermans 

Paquy 
Stokkum gem. Bergh: W. F. Stuurman 

M. E. Stuurman-
Bochove 

Hollandsche Rading: G. van Reyendam-
Stuurman 

E. van Reyendam 
Amsterdam: M. J. Stuurman 

E. Fey 
Amsterdam 
Correspondentieadres: 
Torenlaan 10, 6866 BS Heelsum 
Op verzoek van de overledene heeft de 
crematie in besloten kring plaatsgevonden. 

Heden overleed op 100-jarige leeftijd onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma en oma-
granny 

Mr. ALIDA ARNDT-LUBBE 
weduwe van Johan Leonard Arndt 

zenuwarts 

Tot het eind toe behield ze haar dappere 
en positieve levensinstelling. 
Amsterdam: 

L. W. Arndt-Dhont 
Amsterdam: i 

Jan-Willem en Joke Arndt-Heeremans 
Berlijn: 

Ellen en Wolfgang Wagner-Arndt 
Loosdrecht: 

Marijke en Coert Beek-Arndt 
's-Gravenhage: 

D. W. H. Schutter-Arndt 
R. M. Schutter 

's-Gravenhage: 
Els Schutter 

's-Gravenhage: 
Henk Schutter 

Oss: 
J. A. Hondius Boldingh-Arndt 
W. Hondius Boldingh 

's-Hertogenbosch: 
Eliane en Paul de Moedt-

Hondius Boldingh 
en achterkleinkinderen 

15 oktober 1991 
Laar 38 
5388 HH Nistelrode 
Zorgcentrum „De Stekkerhoek" 
Corr.adres: 
mevr. J. A. Hondius Boldingh-Arndt 
Magnolialaan 5, 5342 HG Oss 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden 
op zaterdag 19 oktober om 12.00 uur in 
het crematorium Hoevenseweg 37 te 
Uden. 

Samenkomst om 11.45 uur in het cremato
rium, waar tevens gelegenheid is tot con
doléance. 

Gelegenheid tot het nemen van afscheid 
vrijdag 18.00 tot 19.00 uur in het mortua
rium van zorgcentrum „De Stekkerhoek" 
ingang via achterzijde. 

Spotgoedkope 7- en 8-daagse specials 

- R O M E -
vertrek: iedere zaterdag van november t/m maart 
Opvallend veel verzoeken bereikten ons om onze WINTERVOORDEELAKTIE 
naar Rome te herhalen. Bij deze dan het goede nieuws: ook deze winter kunt 
u voor een SPOTPRIJS mee U verblijft wederom in het lekker rustig gelegen 
en ZEER HARTELIJKE familiehotel Delle Muse. Van daaruit staan een aantal 
zeer interessante sightseeings naar ALLE BEKENDE bezienswaardigheden 
(Forum, Colosseum, Spaanse Trappen, Trevifontein, Vaticaan, St. Pieter, 
catacomben, St. Paulus buiten de Muren EN VEEL MEER!) op het program
ma. ALLEMAAL INCLUSIEF de buitengewoon lage reissom. Verder ook nog 
eens inbegrepen de vliegreis Amsterdam-Rome w, kamers met douche, wc, 
telefoon en televisie (!), HALFPENSION dus ook nog eens diner, logies en 
ontbijt, stadsrondritten per touringcar en diensten van een eersteklas Neder
landse reisleider/ster!!! 

ER IS EEN UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING VERKRIJGBAAR. 

7mr Bel Sterprodukties / KRAS Stervakanties 
Ritsevoort 52 te 1811 DP Alkmaar 
Telefoon: 072 - 15 80 60 (tot 21.00 uur) o««A»mK»»s 

Ook ons reisburo RBsoeiotN 
Hoogstraat 47a, Rotterdam en Stationsplein 13, Arnhem 

400 JAAR PERZISCHE TAPIJTKUNST 
IN NEDERLAND 

INVITATIE VOOR EEN UITZONDERLIJKE 
VERKOOPEXPOSITIE VAN CON & VERDONCK 

Singer Museum te Laren 
van 12 t/m 20 oktober a.s. 

Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur 
Zondag 12.00 - 17.00 uur Maandag gesloten. 

Ontdek in de sfeerrijke ambian

ce van het Singer Museum te Laren hoe 

het Perzische tapijt in de Nederlandse 

17e eeuwse schilderkunst is afgebeeld. 

Bewonder ook antieke tapijten 

afkomstig uit verschillende musea en 

buitenlandse verzamelingen. 

En kom ogen te kort bij de 

verkoopcollectie van Con & Verdonck 

die welgeteld 350 van de beste tapijten 

en topstukken omvat. Kortom, een vol

strekt unieke expositie die u eigenlijk 

niet mag missen. U bent van harte wel

kom en de toegang is gratis. 

Gon&yerdonck 
oosterse tapijten 

Uw vakkennis 
plus Elseviers Talenkennis 

ELSEVIEKST4LEN 

Elkaar verstaan: succes verzekerd 
• Lid Vetron 

Intensief Taalonderwijs/In Company Trainingen/Professionele vertalingen 

» Amsterdam, 020 - 5 15 22 90 • Arnhem, 085 - 57 57 77 
• Rijswijk, 070 - 3 99 24 71 . Zwijndrecht, 078 - 25 37 11 

UITSLAG TREKKING 
GIROLOTERIJ 

Prijzen op gironummer Prijzen op eindcijfer(s) 

ZOEK EENS ANDERE 
VERSTROOIING BIJ 

NEERSLACHTIGHEID 
IN NIGER. 

De NRC Weekeditie verschijnt elke dinsdag en wordt 
dezelfde dag verzonden naar 181 landen. De prijs voor een 
kwartaalabonnement bedraagt f 87,50 voor landen binnen 
Europa en f 97,50 voor alle overige bestemmingen. 
Nota bene: dit is inclusief portokosten voor luchtpost! Wilt 
u uzelf (of iemand anders!) wekelijks eens lekker laten 
smullen, vul dan de bon in of bel 010-4067777. 

NRC WEEKEDITIE 
HET BELANGRIJKSTE NIEUWS 

NAAR 181 LANDEN. 
r i BON 

Ik ben geïnteresseerd in de NRC Weekeditie voor het 
Buitenland en ontvang graag een gratis exemplaar ter 
kennismaking. 

Naam: -

Adres: 

Postcode/Plaats: 
J 999 

Bon uitknippen en in open enveloppe, zonder postzegel, 
zenden aan NRC Weekeditie, Antwoordnummer 1168, 
3000 VB Rotterdam. ^ 

f 100.000,- f 1.000,-
2.677.334 3.272 
f 75.000,- 9.258 
3.994.337 f 200,-
f 50.000,- . 497 

653.113 f 100,-
f 25.000,- 398 

100.091 f 60,-
3.861.858 51 
4.742.647 f 10,-
f 10.000,-

158.518 
988.991 

1.197.540 
1.351.495 
1.947.485 
3.034.442 
3.785.382 
4.344.622 
4.903.553 
5.605.655 
f 5.000,-
194.654 
720.947 
916.996 

1.300.749 
1.594.422 
3.750.356 
3.894.576 
4.308.376 
4.744.515 
4.886.740 
f 2.500,-
623.762 
688.941 

2.042.780 
2.101.257 
2.249.623 
3.350.782 
3.598.468 
3.749.856 
3.889.266 
5.897.304 

Extra  pr i j zen  
Prijzen op gironummer 

f 20.000,-
1.236.454 
f 2.000,-
190.618 
401.767 
810.940 

1.502.140 
1.505.798 
1.576.628 
1.655.823 
1.768.367 
1.948.702 
2.213.063 
2.736.867 
3.183.480 
4.654.709 
4.703.026 
6.048.993 

Extra prijzen op eindcijfer(s) 

f 250,-
4.120 

212 
ZES 
493 
ZES 
840 
Z33 
752 

BAIMKLOTERIJ 
Prijzen op bankrekeningnummer Prijzen op eindcijfer(s) 

f 100.000,- f 1.000,-
37.30.11.997 ' 9.619 

f 75.000,- f 200,-
38.94.09.898 982 

f 50.000,- f 100,-
52.87.13.922 583 

f 25.000,- f 60,-
55.34.12.132 54 

f 10.000,- f 10,-
80.87.94.795 

f 5.000,-
14.45. 
14.68 
32.65. 
37.12 
57.19 
69.11. 
80.75, 
80.88. 
93.75, 
94.50. 

34.703 
99.431 
48.270 
00.709 
26.541 
06.002 
65.806 
83.127 
68.481 
86.733 

Extra  pr i j zen  
Prijzen op bankrekeningnummer 

f 20.000,-
42.99.96.985 

f 2.000,-

f 2.500,-
10.77 
18.19 
18.45 
31.75 
38.39 
41.63 
46.95 
67.06 
81.65 
91.87 

.85.587 

.12.902 

.17.508 

.60.670 

.84.963 

.57.083 

.84.335 

.24.586 

.03.869 

.67.598 

10.42 
18.10 
31.12 
35.59 
35.83 
36.68 
38.43 
41.45 
46.81 
48.19 
53.98 
57.66 
59.17 
82.06 
93.38 

.03.633 

.03.716 

.51.390 

.07.585 

.54.463 

.19.194 

.13.272 

.41.405 

.95.467 

.22.571 

.18.089 

.21.455 

.17.719 

.02.787 

.16.782 

De loterij is goedgekeurd 
door de Staatssecretaris 
van Justitie onder num
mer: LO 700/088/207. 
71. De baten zijn bestemd 
voor de Stichting Alge
mene Loterij Nederland te 
's-Gravenhage ten behoeve 
van maatschappelijk werk, 
volksgezondheid, cultuur 
en natuurbehoud. Prijzen 
boven f 1.000,- worden 
belast met 25% kans

spelbelasting. 

Extra prijzen op eindcijfer(s) 

f 250,-
7.306 
f 50,-
768 

434 
[EBl 
011 

393 
Uw eigen rekeningnummer is uw lotnummer. Het inleggeld, één tientje, wordt circa 2 weken voor de trekking automatisch afgeschreven. . 
Op uw rekeningafschrift staat de datum van de TV-bekendmaking. Een gewonnen prijs wordt binnen 1 week automatisch bijgeschreven. 

Ga maandelijks meespelen. 
Wilt u ook uw geluk beproeven? Vul dan onderstaande coupon in. Ook bestaande deelnemers die op dit moment om de maand meespelen kunnen 
door het invullen van onderstaande coupon voortaan maandelijks gaan meespelen. U ontvangt een deelname-bevestiging met de eerste speeldatum. 

Ik verleen hierbij, tot wederopzegging, MACHTICING aan 
SUFA, Zomerhofstraat 64-68, Rotterdam om van onderstaande rekenlng(en) I  

ten hoogste f 10,- per maand af te schrijven. , 

• GiroLoterij BankLoterij I 

TV-bekendmakingen 
GiroLoterij GiroLoterij/ BankLoterij I 

6x per jaar 
(om-de-maand-

deelnemers) 

BankLoterij 

12x per jaar 
(maandelijkse 
deelnemers) 

6x per jaar 
(om-de-maan< 

deelnemers) 

adres 

postcode/plaats 

1 6 oktober 

Aul 
POSTBANK 

handtekening 
VIA DE 
BANK 

I 

13 november 

LStU 
Stuur de coupon In een ongefrankeerde envelop aan: 

SUFA, Antwoordnummer 2020, 3000 VB Rotterdam. 

11 december 
l l 

15 januari 
i i 

1 2 februari 



NATUUR
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BELGIË 

De jonge kunstenaar Johan van Roy 
laat zich inspireren door de natuur. 
Op zijn tweede tentoonstelling toont 
hij houten wandsculpturen en met 
zwarte acrylverf beschilderde natuur
zijde-doeken. Assen, galerie De Zie
ner, Stationsstraat 55. T/m 27 okt. 
Do 18u30-21u, vr t/m zo 15-18u. Inl 
09-3224527786. 

WAGNER 
De Roemeense scenograaf Pet Halmen 
regisseert bij de Vlaamse Opera Stich
ting de uit 1841 stammende oerversie 
van 'Der Fliegende Hollander' van Ri-
chard Wagner. Belangrijkste persona
ge is Senta, een rol die wordt vertolkt 
door de Amerikaanse sopraan Luana 
Devol. Antwerpen, Vlos, Frankrijklei 
3. T/m 1 nov. Inl 09-3232336685. 

GEDACHTEN GANGEN 
Daan van Golden, Waldo Bien, Koen 
Theys, Liliane Vertessen, Richard 
Veniet, Meuser en Stefan Sehler zijn 
enkele van de kunstenaars die deelne
men aan een tentoonstelling die tot 
stand kwam door een samenwerking 
tussen het Rijksmuseum Twente in 
Enschede, het museum Fridericanum 

uit Kassei en het Provinciaal Museum 
in Hasselt. Hasselt, Provinciaal Muse
um, Zuivelmarkt 33. T/m 31 dec. Di 
t/m zo 10-18u. Inl 09-3211211317. 

GULBENKIAN BALLET 
Het meest vooraanstaande ballet
ensemble van Portugal is voor het 
eerst in België. Op 24 okt zijn choreo
grafieën te zien van Olga Roriz en één 
van Vasco Wellenkamp. Brussel, Pa
leis van Schone Kunsten, Konings
straat 10. Inl 09-3225078510. 

SAINT-ANDRÉ 
Kaarten, oorkonden, brieven, schilde
rijen en beelden vormen een tentoon
stelling die de Duitse Orderidders in 
het Prinsbisdom Luik doet herleven. 
Blikvanger vormt de kerkschat van 
Saint André, een stel kostbare kerkge
waden uit de vroege 18de eeuw. Bil-
zen-Rijkhove, Alden Biesen, Kasteel
straat 6. T/m nov. Di t/m zo 10-18u. 
Inl 09-3211413913. 

SYMBOLISTEN 
In het fraai gerestaureerde Bellona-
huis is een tentoonstelling te zien met 
beelden en schilderijen van Franse en 
Belgische kunstenaars die zich lieten 
inspireren door Wagners 'Der Ring 
des Nibelungen'. Werk van o.a. James 
Ensor, Paul Gauguin, Vassily Kandins-

ky. Oskar Kokoschka, Camille Claudel. 
Brussel, Bellona-huis, Vlaamse Steen
weg 46. T/m 26 okt. Di t/m za 13-
18u. Inl 09-3222172211. 

MISTOOK 
Ter gelegenheid van het filmgebeuren 
in Gent was Michael Nyman vorige 
week gastdirigent in Gent. Nu wordt 
van deze minimalistische componist 
'The man who mistook his wife for a 
hat' uitgevoerd, een kameropera geba
seerd op het gelijknamige boek van de 
Britse neuroloog Oliver Sacks. Joris 
Bultynck maakt zijn regiedebuut bij 
de jonge groep Transparant. Berchem, 
Cultureel Centrum, Drie Koningen
straat 126. 18, 23 en 24 okt. Inl 
09-3232337160. 

EN VERDER: DER RING DES 
NIBELUNGEN: volledige uitvoering 
van Wagners Magnus Opus, t/m 3 nov 
in de Muntschouwburg (09-32222 
172211); MARCEL DUCHAMP, over
zichtstentoonstelling, t/m 15 dec in 
de Antwerpse museum Ronny van de 
Velde (09-3232163047); TRIOMF 
VAN DE BAROK, de meest flamboy
ante tentoonstelling van de Europalia, 
t/m 29 dec in het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten (09-32250784 
80). 

NEW YORK 
VERBODEN PLANEET 

'Return to the Forbidden Planet' komt 
uit Londen, waar de musical in 1990 
de Olivier Award voor de beste musi
cal kreeg, en is geschreven en geregis
seerd door Bob Carlton. Het verhaal is 
gebaseerd op de science-fictionfilm 
'Forbidden Planet' uit 1956, een va
riatie in de ruimte van Shakespeare's 
'The Tempest'. Van het publiek wordt 
meezingen en meeklappen verwacht 
op jaren-50 hits. Off-Broadway, Varie-
ty Art Theatre, 110-112 Third Ave
nue, tussen 13th en 14th Street. Inl 
09-12122396200. 

LEVEN NA HET POSTMODER
NISME 

Een titel voor een serie installaties 
die even obscuur is als het woord 
postmodernisme zelf. De bedoeling is 
steeds twee kunstwerken met dezelfde 
thema's samen te tonen. Voor de kun
stenaars Anton van Dalen (oorspron
kelijk uit Nederlandsen Luis Jimenez 
(oorspronkelijk uit Mexico) zijn dat 
religie, familie, natuur en hun erva
ring als immigranten. T/m 16 nov. 
The Cultural Space, 336 Canal Street. 
Inl 09-12129666988. Andere combi
naties in de serie: Ursula von Ry-
dingsvard/Judy Pfaff en David Ham-
mons/Martin Puryear. 

HALLOWEEN 
Op 31 okt is het weer Hallo ween, ter 

ere van alle heksen of alle heiligen. 
Die avond wordt in Greenwich Villa-
ge de meest fantastische parade van 
het jaar gehouden (langs Sixth Ave
nue) en in de East Village wordt een 
groot feest gegeven met vuurvreters 
en steltlopers, cabaret en muziek. 
Toegang $ 10. 155 First Avenue, bij 
East lOth Street. Kostuums verplicht. 
Inl 09-12122541109. 

DIA CENTER FOR THE ARTS 
Deze non-profit instelling organiseert 
lezingen, poëzie-voordrachten, perfor
mances, en stelt gigantische ruimten 
beschikbaar aan (meest gevestigde) 
kunstenaars voor tentoonstellingen 
die eens wat langer kunnen duren 
dan de gebruikelijke drie è vier we
ken. Uit het herfstprogramma: Brice 
Marden, nieuwe schilderijen, tekenin
gen en etsen, t/m 31 mei 1992 (vierde 
verdieping); voordracht van Czeslaw 
Milosz, 3 dec 19u30, toegang $ 5; 
Black Popular Culture, discussies met 
en door producers en critici uit de 
popmuziek, literatuur, film en televi
sie over zwarte cultuurbijdragen, 6, 7 
en 8 dec; The Salon Project, werk van 
jonge choreografen, 7, 8, 14, 15, 21, 
22 nov, 20u30. Toegang $ 10. 548 
West 22nd Street. Inl 09-121298959 
12. 

BINNENKORT 
Vier films waar met spanning naar 
wordt uitgekeken: BILLY BATHGATE, 
gebaseerd op de roman van 
E.L. Doctorow, met Dustin Hoffman 

als de gangster Dutch Schultz (premiè
re 1 nov); THE ADDAMS FAMILY, ge
baseerd op de New Yorker cartoons 
van Charles Addams, met Anjelica 
Huston en Raul Julia als het griezeli
ge echtpaar Morticia eij Gomez (22 
nov); HOOK, Steven Spielbergs gemo
derniseerde versie van Peter Pan, met 
Dustin Hoffman als Captain Hook, Ro
bin Williams als Peter Pan en Julia 
Roberts, verkleind tot Tinkerbell (11 
dec); FATHER OF THE BRIDE, een 
reprise van de Spencer Tracy klassie
ker uit 1950, met Diane Keaton en 
Steve Martin (20 dec). 

GALERIES 
Nieuwe schilderijen van CLEMENTE, 
t/m 16 nov bij Gagosian, 980 Madi-
son Avenue; ELAINE DE KOONING, 
t/m 2 nov bij Washburn, 41 East 57th 
Street; Alex KATZ, t/m 2 nov bij 
Marlborough, 40 West 57th Street; 
BURNING IN HELL, kunstenaarsboe
ken, t/m 2 nov bij Franklin Furnace, 
112 Franklin Street; VANESSA BELL 
en DUNCAN GRANT, t/m 16 nov bij 
Davis and Langdale, 231 East 60th 
Street; REBECCA PURDUM, t/m 16 
nov bij Jack Tilton, 24 West 57th 
Street; FRANK STELLA, t/m 16 nov 
bij Rubin Spangle, 395 West Broad-
way; RICHARD LONG, t/m 16 nov bij 
Sperone Westwater, 121 Greene 
Street. 

EN VERDER: SEURAT t/m 12 jan 
in het Metropolitan Museum 
(09-12128795500). 

ENGELAND 
THREE WORLDS 

Schilderijen, tekeningen, aquarellen 
en litho's die Francesco Clemente 
maakte in zijn ateliers in Rome, op 
Madras en in New York, zijn nu te 
zien in de Royal Academy. Clementes 
figuratieve werk is symbolistisch en 
toont de emotionele en seksuele preoc
cupaties van de kunstenaar. In de ja
ren '70 werd hij bij de Italiaanse ex
pressionistische groep Transavanguar-
dia ingedeeld. Piccadilly, Londen. 
T/m 27 okt. Dag 10-18u. Inl 09-4471 
4397438. 

PRINT EUROPE 
Een tentoonstelling van meer dan 200 
prenten van kunstenaars uit Frank
rijk, Duitsland, Engeland, Italië en 
Nederland geeft een overzicht van bij
na alle technieken die gebruikt wor
den bij het maken van prenten — van 
etsen tot computerprenten. Aanlei
ding voor de tentoonstelling is het 
werk van Stanley William Hayter (in 
1988 overleden) die in Parijs 'Atelier 
17' oprichtte. Concourse Gallery, Bar-
bican Centre, Silk Street, Londen. 23 
okt t/m 18 nov. Ma t/m vr ll-19u30, 
zo 12-19u30. Inl 09-44715384141. 

THE COUP 
Trinidadians don't like nobody tel-
lin' 'em what to do, they don't like it 

at all'. De Britten zijn weg uit Trini-
dad maar de onvrede is er nog niet 
verdwenen. Het nieuwe toneelstuk 
van Mustapha Matura is een energiek 
verhaal over revolutionaire dromen. 
Cottesloe Theatre, South Bank, Lon
den. 21 t/m 24 okt, 1 t/m 4 nov, 11 
t/m 14 nov. Aanv 19u30. Inl 09-4471 
9282252. 

THE QUEEN'S PICTURES 
De Britse koninklijke familie heeft 
een uiteenlopende smaak. Frederick, 
Prince of Wales (1707-1751), was zeer 
ingenomen met 17de-eeuwse Neder
landse schilderkunst en verzamelde 
wérk van Rubens, Breughel, Teniers 
en Van Dijck. Queen Victoria daaren
tegen hield van 19de-eeuwse Britse 
kunstenaars, zoals Frith en vooral 
Landseer. Over de smaak van de vor
sten van Engeland, van Henry VIII 
tot Prince Albert, is in de National 
Gallery een tentoonstelling te zien. 
Trafalgar Square, Londen WC2. T/m 
19 jan. Dag 10-18u. Inl 09-4471839 
3321. 

WILLIAM LATHAM 
Het werk van beeldend kunstenaar 
William Latham is moeilijk te benoe
men. Latham maakt glibberige, beest
achtige vormen op een computer en 
fotografeert ze daarna. De foto's han
gen nu in Connaught Brown, 2 Albe-
marle Street, Londen. T/m 2 nov. Ma 

t/m vr 10-18u, za 10-12u30. Inl 09-
44714080362. 

FIETSEN 
Fietsen in Londen wordt steeds popu
lairder, al zijn er bijna geen fietspa
den. De London Bicycle Tour Compa-
ny verhuurt fietsen met een gids die 
je voor £ 9.95 gedurende drie uur 
door de stad leidt, langs de rivier, 
door het East End en de City. 11 Ga-
briel's Wharf, 56 Upper Ground, Lon
den. Inl 09-44719286838. 

EN VERDER: MAX WALDMAN 
t/m 16 nov in de Special Photogra-
pher's Company (09-44712213489); 
RICHARD DIBBENKORN t/m 1 dec 
in de Whitechapel Art Gallery 
(09-44713770107); POP ART t/m 15 
dec in de Royal Academy (09-4471 
4397438); POP ART PRINTS t/m 26 
okt in Waddington Graphics (09-
44714391866); MICHELANGELO PIS-
TOLETTO t/m 3 nov in de Camden 
Arts Centre (09-44714352643); TO-
KYO CREATIVE t/m 7 nov in Liberty 
(09-447173412341; RIVERS OF EURO 
PE t/m 12 jan en THE LEVY BE-
QUEST t/m 5 jan in de Tate Gallery 
(09-44718211313); COLLECTIONING 
THE 20TH CENTURY t/m 16 feb in 
het British Museum (09-44716 
361555); MICHAEL FARADAY t/m 
18 jan in de National Portrait Gallery 
(09-44713060055). 

Théodore Géricault — romanticus pur sang — stierf in 1824 op 33-jarige leeftijd. Van 
meer dan 300 schildergen, schetsen en tekeningen die hij maakte, liet hij er maar vijf 
aan het publiek zien. Het Grand Palais in Parijs organiseert ter gelegenheid van het 
tweehonderdste geboortejaar van de kunstenaar een grote overzichtstentoonstelling 

waar voorstudies en voltooide werken — zoals 'Cheval arröté par des esclaves' (1817) -
voor het eerst in grote getale bijeen te zien zijn. Avenue du Géneral Eisenhower, Parijs. 
Dag (beh di)10-20u, wo ook 22u. Inl 09-3342892313. 

DUITSLAND 
ORANGERIE '91 

Deze jaarlijkse beurs voor internatio
nale kunst wordt dit jaar voor het 
eerst gehouden in de Martin-Gropius-
Bau. Meesterwerken van oude en he
dendaagse kunstenaars en antiquitei
ten zijn zowel te bezichtigen als te 
koop. T/m 27 okt. Stresemannstrasse 
110, Berlijn 61. Ma t/m zo 10-22u. 
Inl 09-49308826814. 

OOST-WEST DIALOOG 
De schrijfster Kerstin Hensel leest op 
21 okt (20u) voor uit een nog niet ge
publiceerd manuscript over de een
wording. Aansluitend discussie o.l.v. 
Karl Mickel. Brecht Zentrum Berlin, 
Mitte, Chausseestrasse 125. Inl 09-
3722823417. 

Ontwerp voor boekomslag van. Bert 
Stile», 'Serenade to the Big Bird' (1947) 
van John Heartfield is te zien in het 
Rheinisches Landesmuseum in Bonn 

In de kelder van het Brecht Zentrum 
bevindt zich een restaurant waar 
Weense specialiteiten naar recepten 
van Htelene Weigel genuttigd kunnen 
worden. Het restaurant is geopend 
van ma t/m za vanaf 19u. Inl 09-
3722823843. 

TONEEL 
Het nieuwe toneelstuk van de Oosten
rijkse auteur Gert Jonke heeft als titel 
'Sanftwut oder Der Ohrenmaschinist' 
en gaat over de Sonate opus 106 van 
Ludwig van Beethoven. Het wordt 
vanaf 20 okt opgevoerd in de Probe-
bühne van de Schaubühne, Cuvry-
strasse 7, Berlijn 36 (U-Bahn Schlesi-
sches Tor). Met Peter Fitz als Beetho
ven, regie Klaus Metzger. Overige op
voeringen 21, 23, 26, 27, 30 en 31 okt 
(20u). Inl 09-4930890020. 

CONTEMPORAINE KUNST 
In het Von der Heydt Museum is de 
tentoonstelling 'Denkbilder' — kunst 
uit de jaren 1960-1990 te zien. Wup-
pertal, Turmhof 8. T/m 24 nov. Di 
t/m zo 10-17u. Inl 09-492025632223 

ARSHILE GORKY 
De in 1947 overleden schilder Gorky 
vluchtte in 1920 uit Armenië naar de 
Verenigde Staten. Een expositie van 
werken op papier toont de ontwikke
ling van Gorky die — na kubistische, 
abstract-expressionistische en surrea
listische invloeden — een eigen 
beeldtaal vond. Frankfurt, Schirn 
Kunsthalle, Am Römerberg 6. T/m 20 
nov. Di t/m vr 10-21u, za en zo 10-
19u, Inl 09-4969299882. 

THEATERFESTIVAL 
Voor de tweede keer heeft van 9 t/m 
17 nov in Bra-unschweig het festival 
'Theaterformen' plaats. Hoogtepunten 
zijn vier ensceneringen: 'de Demo
nen', een Dostojevski-dramatisering 

van het Maly Theater uit Leningrad 
in de regie van Lev Dodin; de premiè
re van 'Nathans Tod' van het Bayeri-
sche Staatsschauspiel in de regie van 
George Tabori; 'Wesele-Hochzeit' van 
het Stary Theater uit Krakau in de re
gie van Andrzej Wajda en 'Ubu Roi' 
van de Roemeen Silviu Purcaretes. 
Staatstheater Braunsweich. Inl 09-
495314842706. 

BOLTANSKI 
Nieuwe installaties van Christian Bol-
tanski, de Franse kunstenaar die zich 
bezighoudt met het verwerken van 
dood en herinnering. Frankfurt, Por-
tikus, Schöne Aussicht 2. T/m 10 nov. 
Di t/m zo 11-18u. Inl 09-496960500 
830. 

NIEUWE MUZIEK 
Nieuwe composities van o.a. Pierre 
Boulez, Mauricio Kagel en Bernd 
Alois Zimmermann gaan tijdens de 
Donaueschinger Muziekdagen in pre
mière. 18 t/m 20 okt. Inl 09-4977 
13834. 

EN VERDER: MAX ERNST t/m 31 
okt in Museum der bildende Künste. 
Leipzig (09-3741328078); VISTARA, 
Architektur aus Indien t/m 10 nov in 
Haus der Kuituren der Welt, Berlijn 
(09-4930397870); LUCEBERT t/m 6 
nov in Galerie Springer Berlin 
(09-4930317063); getallen en woorden 
van de conceptuele kunstenares HAN-
NE DARBOVEN t/m 24 nov in de 
Deichtorhallen Hamburg (09-4940 
327845); LUDWIG MEIDNER t/m.1 
dec in de Kunstsammlung Matilden-
höhe Darmstadt (09-496151132778); 
PANAMARENKO t/m 1 dec in de 
Kunstverein Hannover (09-495113 
24594); MARCEL DUCHAMP en 
CLAES OLDENBURG t/m 12 jan in 
het Museum Abteiberg in Mönchen-
gladbach (09-492161254611). 

ITALIË 
DROOM 

Onder de titel 'De droom onthult de 
aard der dingen' heeft het Museo 
d'Arte Moderna in Bolzano werk bij
eengebracht van bekende en minder 
bekende kunstenaars. T/m 7 dec. Di 
t/m zo 10-12 en 15-19u. Inl 
09-39471970660. 

MAGNUM 
Het fotopersbureau Magnum heet nog 
steeds, 41 jaar na zijn oprichting door 
Henri Cartier-Bresson, Robert Capa en 
David Seymour, het beste ter wereld 
te zijn. Een selectie uit het werk van 
Magnum-fotografen is te zien in het 
Palazzo delle Esposizioni in Rome. 
T/m 23 nov. Wo t/m ma 10-21u. Inl 
09-3964885465. 

LUCIEN FREUD 
Palazzo Ruspoli in Rome heeft een 
overzichtstentoonstelling samenge
steld van Lucien Freud, neef van Sig-
mund: ruim tachtig werken, van zijn 
eerste schilderijen uit de jaren veertig 
tot een aantal zeer recente doeken. 
T/m 16 nov. Di t/m zo 10-22u. Inl 
09-3966832177. 

ALBERTO BURRI 
Een overzichtstentoonstelling met 250 
werken van de 76-jarige schilder Al-
berto Burri is te zien in Palazzo Pepo-
li Campogrande in Bologna (t/m 9 
nov, 9-13u en 15-19u, inl 
09-39512298581), en het Museo d'arte 
contemporaneo in Rivoli toont acht
tien grote doeken uit de afgelopen 
maanden (t/m 30 nov, di t/m zo 10-
19u, inl 09-39119587256). 

/ 

TEKENINGEN 
De overeenkomsten en verschillen 

tussen 16de-eeuwse kunstenaars uit 
de Napolitaanse, Romaanse, Veneti-
aanse, Genovese en andere scholen 
zyn te onderzoeken op een tentoon
stelling van 16de-eeuwse tekeningen 
in het Palazzina Mangani in Fiesole 
(Inl 09-3955598720). Tekeningen van 
20ste-eeuwse Italiaanse kunstenaars 
in het Padiglione d'arte contempora-
nea in Milaan. T/m 7 dec 9u30-
19u30. Inl 09-392784688. 

EN VERDER: 130 werken van 
MAGRITTE t/m 19 okt in Palazzo 
Forti, Verona (09-39458001903); ar
cheologische schatten en kunstvoor
werpen uit KROATIË in de kerk van 
San Francesco in Arezzo (t/m 19 okt, 
inl 09-3957520839); creaties uit der
tigjaar VALENTINO in de Accademia 
Valentino in Rome (t/m 2 nov, inl 
09-3966739201; recent werk van 
SANDRO CHIA in het Palazzo Medici 
Riccardi in Florence (t/m 2 nov, inl 
09-3955294531); een overzichtsten
toonstelling van ORTAZIO GENTILES-
CHI, de 'vrouwelijke Caravaggio' t/m 
3 nov in Casa Buonarotti in Florence 
(09-39552478141); een overzichtsten
toonstelling van GUERCINO in het 
Museo civico archeologico van Bolog
na (t/m 9 nov, inl 09-3951239660); 
ROMAANSE KUNST t/m 9 nov in Pa
lazzo Te in Mantua (09-39376369198); 
kunst uit de BALTISCHE LANDEN in 
Palazzo Vecchio in Florence (t/m 16 
nov, inl 09-39552768465); CATA
LAANSE MODERNISTEN in Palazzi 
Cini, Venetië (t/m 23 nov), inl 
09-39415289900); de KELTEN t/m 7 
dec in Palazzo Grassi, Venetië 
(09-39415229875); RUSSISCHE POR
TRETTEN in Palazzo Fortuny in Ve
netië (t/m 5 jan, inl 
09-39415200955); 15de-en 16de-
eeuwse VENETIAANSE SCHILDER
KUNST t/m 16 mei in het Museo agli 
Eremitani in Padua (inl 
09-394987511539). 
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BUTTES CHAUMONT IN HET 19DE ARRONDISSEMENT 

Marshmallows in een bootje 
Op zaterdag draaien de mairies 

in Parijs op volle sterkte. Die 
dag kiezen veel Fransen uit om te 
trouwen. Logisch, want dan is ie
dereen vrij om tot diep in de 
nacht door te feesten en zondags 
zijn roes uit te slapen. Bij het ge
meentehuis van het negentiende 
arrondissement, aan de Place Ar-
mand Carrel, rijden de claxonne
rende auto's af en aan. In meters
lange witte en roze tule gehulde 
bruiden rollen als grote 
marshmallows uit huurauto's. 
Hun donker geklede bruidegom-
men steken schrieltjes bij hen af. 
Na de korte plechtigheid in het ge
meentehuis dringen de feestgan
gers naar het park aan de over
kant van de mairie: op naar 'Les 
Buttes Chaumont', waar de pret 
kan beginnen. 
Het Pare des Buttes ChaumQnt da
teert uit 1859 en werd aangelegd 
door baron Haussmann in op
dracht van Napoleon III. De acht
tiende en negentiende eeuw wa
ren de eeuwen van de ongecontro
leerd groeiende arbeiderswijken. 
Deze rond fabrieken gebouwde 
faubourgs waren labyrinthen van 
smalle donkere stegen, met vochti
ge krotten en open riolen: een 
broednest van misdaad, prostitu
tie en revolutionaire activiteiten. 
Weg ermee! oordeelde Napoleon. 
De ziekmakende krotten werden 
gesloopt, en in plaats daarvan 
kwamen er nette etagewoningen 
voor de burgerij. De kronkelige 
straatjes moesten wijken voor 
kaarsrechte, brede en vooral over
zichtelijke lanen. 

In zijn stedebouwkundige utopie 
ruimde Napoleon ook plaats in 
voor groen. Op de vroegere galgen
heuvel van Belleville — in het 
noordoosten van Parijs — en aan 
de zuidrand van de stad — in het 
verlengde van het Jardin du 
Luxembourg — liet hij twee 
prachtige parken aanleggen: het 
Pare des Buttes Chaumont aan de 
rechteroever, en het Pare de 
Montsouris als een echo aan de 
linkeroever van de Seine. Buttes 
Chaumont was met zijn lengte van 
bijna 1 kilometer en zijn breedte 
van 500 meter niet alleen het 
grootste, maar ook het meest idyl
lische van de twee. 
Anders dan Montsouris ligt Buttes 
Chaumont op heuvels, waardoor 
het panoramisch effect groot is. 
Alles waar de liefhebber van En
gelse landschapstuinen è la Capa-
bility Brown van houdt, is hier 
aanwezig. Vanaf de ingang bij pla
ce Armand Carrel kijk je over een 
kunstmatig aangelegd grand lac, 
met nep-waterval en ruig stro
mende beekjes. Middenin het 
meer rijst een tot rotswand ver
bouwde heuvel omhoog. Twee 
hangbruggen vormen de wankele 
en veel hilariteit veroorzakende 
verbinding tot het eiland. Een
maal op de rots voeren slingeren
de paadjes je door een donkere 
grotto en langs verschillende uit-
zichtspunten. Bovenop de heuvel 
staat een follie, een klassiek na-
maaktempeltje waar je kan uitrus
ten van de klim en gemeten van 
•de weidse blik over park en stad. 
Buttes Chaumont is geen plek 

waar veel toeristen komen, daar
voor ligt het te ver van het stads
centrum af. Maar de Parijzenaars 
zelf maken er veel gebruik van. 
Op een zonnige zaterdag is het 
park druk. Zonnebaders koesteren 
zich op de velden, honden draven 
met stokken in hun bek rond, de 
bankjes zitten vol, en ook op de 
terrassen bij het theepaviljoen en 
het restaurant zijn de meeste 
plaatsen bezet. Kinderen hangen 
op hobbelpaarden in afwachting 
van het poppentheater dat 's mid
dags speelt. De rust van de lezen
de, kijkende en babbelende men
sen wordt alleen verstoord door 
het gehijg van joggers, die met 
fluorescerende broeken, shirts, 
zonnekleppen en brainmachines 
een imitatie van Carl Lewis ge
ven. 
En hiertussendoor dartelen de 
bruiden en bruidegommen, die 
net in de aangrenzende mairie 
zijn getrouwd. Ze zijn opgewacht 
bij de entree van het park door 
een stoet als achttiende-eeuwse 
hovelingen verklede figuren. De 
vrouwen dragen getailleerde jur
ken met diepe décolletés. De he
ren kniehoge broeken met franjes, 
wambuizen en pruiken. Met kir-
geluiden worden de paartjes de 
heuvel af, beneden naar het meer 
toe gelokt, waar een bootje klaar
ligt voor een romantische tocht 
naar de overkant. Watteau's 
'L'Embarquement pour Cythère' 
komt tot levep. 

LUCETTE TER BORG 

FRANKRIJK 
BOTHO STRAUSS 

'Le temps et la chambre' van Botho 
Strauss is ongetwijfeld hèt evenement 
van het nieuwe Parijse toneelseizoen: 
door de terugkeer van Patrice Ché-
reau als theaterregisseur (na enkele 
opera's), de prestatie van de voortref
felijke jonge actrice Anouk Grinberg 
(die al ppviel in de film 'Merci la Vie' 
van Bertrand Blier en het stuk 'La 
Maman et la Putain' van Jean Eusta-
che) en door het onevenwichtige, ver
rassende decor van Richard Peduzzi. 
Parijs, Théêtre Odéon-Europe, Place 
Paul Claudel. T/m 14 dec. Inl 
09-33143257032. 

PETER PAN 
Een Franse musical van Alain Marcel 
naar het boek van James Barrie en 
geïnspireerd op het beroemde Broad-
way-spektakel (1954) van Jéróme 
Robbins. Een volmaakte voorstelling 
voor groot en klein (die kan wedijve
ren met de beste produkties van Lon
den en Broadway), waarin de techni
sche prestaties op geen enkel moment 
de magie en poëzie van de legende 
verdringen. Parijs, Casino, Rue de Cli-
chy 16, voor onbep tijd. Inl 
09-33149959898. 

GENIEËN ROND DE BASTILLE 
61 kunstenaars in de buurt van de 
Bastille (vierde, elfde en twaalfde ar
rondissement) stellen gedurende vijf 
dagen hun atelier voor publiek open 
tijdens de manifestatie 'Le génie de la 
Bastille'. 18 galeries in dezelfde buurt 
zijn gedurende deze manifestatie bij 
wijze van uitzondering ook op zo en 
ma geopend. Parijs. 17 t/m 21 okt 15-
20u, 19 okt 15-22u. Inl en platte
grond, Place de la Bastille 10. 

DECORATIEVE KUNST 
Tijdens de 'Restauration' en de 'Mo
narchie de Juillet' (1814-1848) beleef
de de kunstnijverheid in Frankrijk 
een bloeitijd. Van neo-cla die werd ge
kenmerkt door een ontwikkeling van 

de neo-klassieke empire-stijl naar een 
historistische stijl die verscheen bij 
de aanvang van het bewind van 
Louis-Philippe. Een weelderige ten
toonstelling met 350 meubels, tapij
ten, servies, bestek, kroonluchters, ju
welen en vele andere voorwerpen, 
uitgevoerd in verbluffende technie
ken, licht deze periode toe. Parijs, 
Grand Palais. T/m 30 dec. Do t/m ma 
10-20u, wo 10-22u. Inl 
09-33142892313. 

Da Wiag van da Graaf van Bordeaux 
(1819) door Félica Ramond 

PIERRE DUNOYER, ROBERT GO-
BER, RAOUL RUIZ 

De abstracte, felgekleurde, monotone 
doeken van de Franse schilder Pierre 
Dunoyer (1949), de vaak humoristi
sche, minimalistische en 'ready-made' 
objecten van de Amerikaanse kunste
naar Robert Gober (19541 en de poëti
sche, multimediale installaties van de 
Chileense cineast Raoul Ruiz (1941), 
vormen de tweede tentoonstelling (na 
Jean Dubuffet) in het prachtig ver
bouwde Jeu de Paume. Parijs, Galerie 
Nationale du Jeu de Paume, Place de 
la Concorde. T/m 1 dec. Di t/m vr 12-
19u, za en zo 10-19u. Inl 
09-33142606969. 

SPOORWEGEN 
Treinen en locomotieven wekten 
sinds hun ontstaan vele soorten artis
tieke passies op en inspireerden be
roemde schilders als Turner, Monet 
en Léger. Hedendaagse kunstenaars 
volgen hun spoor. Dit is te zien in de 
Gare de 1'Est waar t/m 24 okt 35 klei
ne eenmanstentoonstellingen van o.a. 
Peter Klasen, Wolf Vostell, James 
Welling (in de aankomsthal) en Da
niël Buren, Tony Cragg, Gérard Gas-
iorowski, Sol Lewitt en Jean-Luc Vil-
mouth (in de vertrekhal) zijn inge
richt. Parijs, Gare de 1'Est. T/m 24 
okt. Dag 10-20u, gratis. Inl 
09-33140182000. 

YVES SAINT LAURENT 
24 jaar na de oprichting onderging de 
boetiek Yves Saint Laurent van de 
Faubourg-Saint-Honoré een metamor
fose onder de architect-designer Di-
dier Gomez. In de ingang hangt een 
gigantisch portret van Yves Saint Lau
rent in keramiek door Andy Warhol 
in roze, zwart en oranje, kleuren die 
in de hele boetiek van 250 vierkante 
meter (alleen vrouwenmode en acces
soires) worden toegepast, onder meer 
in een 16 meter lang tapijt. De deur
en ladenhandvaten, wandrekken en 
trapleuningen inspireerden Gomez op 
het borduurwerk van de beroemde 
Franse couturier. Parijs, Rue du Fau-
bourg-Saint-Honoré 38. Inl 
09-33142657459. 

EN VERDER: CORNEILLE t/m 3 
nov in Galerie de 1'Arcade te Parijs 
(09-33140278234); BERLIN, PARIS-
BAR t/m 9 nov in Galerie Artcurial 
Parijs (09-33142991616); MUNCH ET 
LA FRANCE t/m 5 jan in het Musée 
d'Orsay Parijs (09-33140494814); GÉ
RICAULT t/m 6 jan in het Grand Pa
lais Parijs (09-33142895410); RI
CHARD II van Shakespeare voor on
bepaalde tijd in het Théêtre Atelier 
Parijs (09-33146064924); OPÉRA 
ÉQUESTRE door de Zingaro's voor on
bepaalde tijd in het Théütre Équestre 
Zingaro te Parijs-Aubervilliers 
(09-33148043848). 
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GENOTEERD 
AAN DE AMSTERDAMSE 

EFFECTENBEURS 

Om een breed en internationaal beleggerspubliek te 
bereiken wordt Schroders International Property Fund 
N.V. met ingang van 1 november 1991 genoteerd aan de 
Amsterdamse Effectenbeurs. hq st 

Schroders International Property Fund, opgericht in 
1987, bezit activa ter waarde van circa f 570 miljoen. Een 
belangrijk deel daarvan is belegd in commercieel onroe
rend goed in Duitsland en Groot-Brittannië. 
Met circa f250 miljoen aan liquide middelen is Schroders 
International Property Fund N.V. voornemens zijn onroe
rend goedportefeuille uit te breiden met objecten in 
België, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje. 

De beheerder van Schroders International Property 
Fund N.V. maakt deel uit van de Schroder Merchant 
Banking Group. Schroders, opgericht in 1804, heeft 
inmiddels vestigingen in 25 landen, verspreid over de hele 
wereld. De Groep beheert ruim f70 miljard voor 
pensioenfondsen en andere instellingen en is derhalve zeer 
goed geïnformeerd over alle belangrijke financiële mark
ten. 

Door de gedetailleerde en regelmatige rapportage 
van Schroders International Property Fund N.V. zijn de 
aandeelhouders eveneens steeds uitstekend geïnformeerd 
over de waarde en vooruitzichten van hun vermogen. 

Ü Schroders 
International 
Property Fund N.V. 

GEÏNFORMEERD BELEGGEN IN VASTGOED 
Voor meer informatie: SIPF N.V. Prins Hendriklaan 20, 1075 BC Amsterdam. Telefoon 020 - 575 56 88 of 

Barclays de Zoete Wedd Nederland N.V., Weteringschans 109, 1017 SB Amsterdam. Telefoon 020 - 6268630. 

NOODZAKELIJK 
OF KWAAD? 

NRCjglHANDELSBLADlWOR ME DE NUANCE ZOEKT. 

* 

A l s  z i j n  g r o o t s t e  v i j a n d  

d e  m e n s  i s ,  

b i j  w i e  m o e t  h i j  d a n  

v o o r  h u l p  z i j n ?  

D e  z e e h o n d e n c r è c h e  i n  P i e t e r b u r e n  g e e f t  

z i e k e  z e e h o n d e n  e e n  k a n s  o p  o v e r l e v e n .  E n  d a t  

i s  v a n  v i t a a l  b e l a n g  v o o r  o n s  t o t a l e  m i l i e u .  

Z o l a n g  e r  n o g  s t e e d s  m e n s e n  a f v a l  s t o r t e n  

i n  h u n  l e e f g e b i e d  z u l l e n  w i j  o m  e e n  s t o r t i n g  

o p  o n s  g i r o n u m m e r  b l i j v e n  s m e k e n .  

G e e f  d e  z e e h o n d e n  d i e  l a a t s t e  k a n s .  W o r d  

d o n a t e u r  v a n  d e  Z e e h o n d e n c r è c h e  P i e t e r b u r e n .  
,  ,  
•  J a ,  i k  r e d  e e n  z e e h o n d e l e v e n !  M a a k  m i j  d o n a t e u r  •  

e n  s t u u r  e e n  a c c e p t g i r o  t e r  w a a r d e  v a n  r  
I u  1  

N a a m  I I 
A d r e s  ^  

P o s t c o d e  |  

I  P l a a t »  |  
I  Z o n d e r  p o s t z e g e l  o p s t u r e n  n a a r  S t i c h t i n ' g  Z e e h o n d e n c r è c h e ,  •  

Antwoordnummer 950, 9950 WL Pieterburen. Giro 802T) ' I 
z e e h o n d e n c r è c h e p i  e t e  r b  u r e  n  

EEN EXCLUSIEF WOONHUIS 
IN NEC HANDELSBLAD 

IS ALTIJD EEN VEELGEVRAAGD OBJECT 
De vraag naar uw exclusieve woon

huis kon wel eens groter zijn dan u 
denkt. Het spel van vraag en aanbod is 
immers gemakkelijk te beïnvloeden, 
simpelweg door ervoor te zorgen dat uw 
huizen-aanbod landelijk gezien en dus 
landelijk gevraagd wordt. 

De rubriek Exclusief Wonen biedt u 
daartoe voortreffelijke mogelijkheden. 

Want met deze opmerkelijke onroerend 
goed-rubriek van NRC Handelsblad 
bereikt u 389.400 lezers in de 
welstandsklassen A en BI* 

Lezers die een flink woonbudget 
hebben (bijna 40% van de lezers van 
NRC Handelsblad heeft een vrij 
beschikbaar inkomen van f 45.000,- of 
meer*) en van wie een groot percentage 

verhuisplannen heeft. Exclusief Wonen 
heeft een bijzondere attentiewaarde 

omdat uw woon-
object met allure 
wordt gepresen
teerd. Deze infor
matie over de 

WELSTANDSKLASSEN 
N R C  H A N D E L S B L A D L E Z E R S  

A/B1 
71% 

D 
2% 

B2 17% 
C 

10% 

rubriek Exclusief Wonen is uiteraard 
gestoeld op actuele onderzoeksgegevens 
feiten en cijfers. U vindt daar iets van ' 
terug in het afgebeelde diagram. 

Wilt u meer weten, dan kunt u beller 
met de heer H. Meulendijk of mevrouw 
E Mus van de Accountgroep Onroe-

Deze grafiek toont de verdeling van de 
NRC Handelsblad-lezers over de 
verschillende welstandsklassen. 
Maar liefst 71% behoort tot de 
welstandsklasse A en B1. 
'Bron Summo Doelgroeponderzoek 1990. 

EXCLUSIEF WONEN 
De volgende verschijningsdatum is: 

rend Goed. Tblefoon 
010-4066291 en 

010-4066293. 
* Bron: Summo 

Doelgroeponder®* 
1990 

NRC * HANDELSBLAD 

f 
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SIERADEN 
T/m 21 dec wordt in galerie Hers in 
Botterdam een expositie geopend met 
ruim 100 sieraden van Sylvia van 
Melick. Van Melick laat zich inspire
ren door de ornamentiek uit niet-wes-
terse culturen. Te zien zijn halssiera
den van Japans rijstpapier, broches 
van hout met bladgoud, messing en 
koperen oorbellen en ringen. Scheeps-
timmermanslaan 35, Rotterdam. Di 
t/m za 12-17U30. Inl 010-4365140. 

HOEDEN 
Vanaf 23 okt toont Marijke de Ley in 
Amsterdam haar nieuwe collectie tri
cot 'cirkelhoeden' en kleding. Krom
me Waal 9. Ma t/m za ll-17u. Inl 
020-6274144. 

BEDELARMBANDEN 
Op de tentoonstelling 'Bedels aan ban
den' in het Gemeentemuseum in Arn
hem tonen veertig Nederlandse kun
stenaars de moderne variant van de 
traditionele bedelarmband. Er zijn be
dels van zilver, maar ook hout, pa
pier, klei en metaal. T/m 3 nov. 
ütrechtseweg 87. Di t/m za 10-17u, 
zo ll-17u. Inl 085-512431. 

MODE EN DESIGN 
Trees Moolhuysen presenteert in het 
•TC Design Centre' organiseert een de
sign- en modetentoonstelling. Schoe
nen en kleding van Marjan Eradus, 
Benate Vollenberg en Petra Hartman; 
sieraden van Nel Linssen, Janke IJff 
en Maria Hees; hoeden en petten van 
Caroline Evers en Alison Beauchamp; 
glaswerk van Boris Sipek, en spiegels 
en kandelabers van Maroeska Metz. 
Nieuwe Haven 127, Schiedam. Inl 
010-4262926. 

SYRIË 
Op de tentoonstelling 'Sierlik Syrië' 
in het Museum voor Volkenkunde in 
Rotterdam is te zien welke tradities 
op het gebied van textiel en sieraden 
in Syrië golden. T/m 23 febr. Wil
lemskade 25. Di t/m za 10-17u, zo 11-
17u. Inl 010-4111055. 

EN VERDER: sieraden van CA-
REL VISSER t/m 3 nov in het Van 
Reekummuseum in Apeldoorn (055-
219155); BATIKKUNST t/m 15 dec in 
het Tilburgs Textielmuseum (013-
422241). 

A G E N D A  

VORMGEVING 
 

Ter Ter gelegenheid gelegenheid van het 15-jarig be
staan van galerie Ra in Amsterdam 
organiseert Paul Derrez een tentoon
stelling met als thema de feestelijke 
aankleding van de tafel: borden en 
bestek, kandelaars en tafelstukken 
van o.a. Niels Nielsen, Ruud Jan Kok-
ke, Otto Künzli en Lam de Wolf. T/m 
16 nov. Vijzelstraat 80 en aangren
zende ABN-/SBK-buitenvitrines, Am
sterdam. Di t/m vr 12-18u, za 1 l-17u. 
Inl 020-6265100. 

NIEUW VOOR OUD 
In het 17e-eeuwse Huys te Leeuwen 
(Land van Maas en Waal) zijn t/m 4 
nov eigentijdse meubelontwerpen van 
Jan Siebers, Wilma Sommers, Bob 
Verheyden en Menno Wieringa ten
toongesteld. De ontwerpers hebben ie
der een meubel gemaakt voor een van 
de vertrekken van het oude pand. 
Waalbandijk 7, Boven-Leeuwen. Za-zo 
13-17u. Inl 08879-1432. 

KAARTEN EN PLATTEGRONDEN 
T/m 27 okt heeft Paul Mijksenaar — 
grafisch vormgever en 'maniakaal' 
kaartenverzamelaar — in de hal van 
het hoofdgebouw van de TU in Eind
hoven een tentoonstelling ingericht 
met ca 150 verschillende kaarten: van 
metroplattegronden tot topografische 
kaarten, hoogtekaarten en een dou
chegordijn bedrukt met een platte
grond. Den Dolech 2. Inl 040-472278. 

EN VERDER: PERZISCHE TAPIJ
TEN t/m 20 okt in het Singer Muse
um in Laren (02153-15656); AFFI
CHE- EN CATALOGI ONTWERPEN 
t/m 14 nov in museum Boymans van 
Beuningen in Rotterdam 
(010-4419400); ZILVERSCHATTEN 
t/m 5 jan in het Schielandshuis in 
Rotterdam (010-4334188). 

Memphis 
Tien jaar na de geboorte van Mem
phis laat modeontwerper Karl La 
gerfeld xyn collectie Memphis-meu-
belen en -objecten veilen. Zijn ver
zameling van 133 meubels en ob
jecten wordt zondag door Sotheby's 
in Monaco geveild. Het veilinghuis 
verwacht een opbrengst van 
350.000 dollar. Lagerfeld was in 
het begin een echte afacionado: 
van de eerste Memphis-collectie uit 
september 1981 kocht hij alles. In
middels heeft hij een villa uit de 
Belle Epoque aan de C6te d'Azur ge
docht en gerestaureerd, waar de 
bont gelamineerde voorwerpen van 
Ettore Sottsass c.s. kennelijk niet 
goed in passen. 

Hongaarse 
vormgeving 
In de Academie Minerva in Gronin
gen is tussen 21 oktober en 1 no
vember een tentoonstelling te zien 
van van Hongaarse grafische vorm-
ïeving, met als titel NyomtatvdnY, 
drukwerk. Het werk — nieuwe en 
°"de affiches, boeken, tijdschriften, 
•assen en dia's — is bijeengebracht 
°or Minerva-student Wim te Bra-
e' die vorig jaar als deelnemer aan 

*e» uitwisselingsprogramma enige 
L'jd studeerde aan de Akademie 
v°°r Toegepaste Kunsten in Boeda
pest. 
Academie Minerva, Gedempte Zuid-
'fdiep 158, Groningen. Ma t/m vr 
9'22U. Inl 050-185454. 

Een scherpslijper en een flierefluiter 
Behalve hun beroep hebben 

Friso Kramer en Martin Vis
ser hun geboortejaar (1922) ge
meen. En bijna zeventig jaar later 
verbindt de tijd hen wederom; 
van beider werk is tegelijkertijd 
een tentoonstelling te zien, van 
Kramer in Boymans-van Beunin
gen, van Visser in het Centraal 
Museum in Utrecht. Tijdgenoten, 
lotgenoten. Zo is het en zo is het 
ook niet. Want het toeval is ook 
een generalisatie, een grote wit
maker, blind voor nuances. Eén 
daarvan is bij voorbeeld dat Kra
mer industrieel ontwerper is en 
Visser ontwerper — en dat nog 
slechts op de tweede plaats, want 
naar eigen zeggen is hij eerder 
nog kunstverzamelaar. Een klein 
maar cruciaal verschil. 
Zo cruciaal, dat het kleine ver
schil na zeventig jaar een onover
brugbare kloof geworden is. Bei
der recente werk vormt daarvan 
het beste bewijs. Eén blik op de 
herziene versie van Kramers 'Re-
volt'-stoel (1990) en één op Vissers 
'Chinese tafel' uit hetzelfde jaar, 
en men ziet niet alleen het ver
schil maar ook twee totaal uiteen
lopende levens, overtuigingen. Dat 
wil zeggen: de overtuiging spreekt 
nog altijd uit Kramers werk en 
niet (meer) uit dat van Visser. De 
'Revolt'-stoel is in details ingrij
pend gewijzigd (dat zou al zo zijn 

als men een pluisje stof van de zit
ting blies) maar als geheel vrijwel 
hetzelfde ontwerp gebleven, ter
wijl de 'Chinese tafel' een verras
sing en in elk geval een allesbe
halve logisch vervolg is van Vis
sers vroegere werk. De ontwerpen 
scheiden een scherpslijper en een 
flierefluiter. 
En het begon ooit zo harmonisch. 
Vanaf het begin werden Vissers 
ontwerpen in dezelfde termen ge
prezen en beschreven als die van 
Kramer nog steeds worden: uitge
kiend, tot op het bot gefileerd, 
voorzien van 'zwevende volumes', 
eenvoudig, helder. Om licht en 
lucht ging het in de Nieuwe Zake
lijkheid en zowel Kramer als Vis
ser waren van die stroming pro-
dukten: het less is more bepaalde 
hun handelen. De functie van het 
ontwerp was het doel en die func
tie mocht door niets overbodigs 
gedwarsboomd worden. Daarom 
hadden de 'Result'-stoel (variant 
van de 'Revolt') en de zit-/slaap-
bank BR 02, beide uit 1958,-van 
dezelfde ontwerper kunnen zijn. 
Maar het less is more is alleen 
voor Kramer blijven gelden. De 
expositie in Museum Boymans-
van Beuningen weerspiegelt dat. 
De inrichting in het nieuwe pavil
joen van Henket is wat je noemt 
Total Design, geheel en al in de 
geest van het ontwerpbureau dat 

Kramer begin jaren zestig samen 
met de huidige museumdirecteur 
Wim Crouwel en enkele anderen 
oprichtte. Karig kun je het ook 
noemen, van uitgekiend naar uit
gekleed blijkt een kleine stap. 
Ik voelde me niet prettig, in dat 
mooie paviljoen. Op enkele krap 
bemeten stukjes tapijt ('niet betre
den') staan de resultaten van een 
leven, ze zijn te tellen op de vin
gers van twee handen. Slechts een 
projecttafel, een kantoorcombina
tie, de Wilkhahnbankjes, een te
kentafel, wat kleinere voorwerpen 
als een pijp en een klok en de 
deur en luifel voor de Amsterdam
se Bouw- en Woningdienst staan 
her en der verspreid opgesteld. De 
herziene 'Revolt' staat op een 
vierkant verhoginkje, 'het comfort 
is aanzienlijk verbeterd' vermeldt 
het rechthoekige kaartje in de lin-

, kerhoek. Op een ander geome
trisch piedestalletje worden de 
losse onderdelen van de oorspron
kelijke versie tentoongesteld, de 
samenstellende delen van een 
wonder van constructie, zwaarte
kracht, ergonomie en materiaalge
bruik. Het oogt als de steriele ge
reedschapstafel van een chirurg. 
De 'Revolt' en de meeste andere 
ontwerpen van Friso Kramer zijn 
onbetwistbaar volmaakte ge
bruiksvoorwerpen. Ze zijn functio
neel en 'dienend', zoals de toelich-

WERK VAN ONTWERPERS FRISO KRAMER 

'Reeult'-etoel (1958) van Fr ito Kramer Revolt'-etoel (1990) van Friao Kramer 

EN MARTIN VISSER IN ROTTERDAM EN UTRECHT 

ting bij de ingang van het pavil
joen het verwoordt. Dat woord 
'dienend' is goed gekozen, maar 
dan wel in de beperkte betekenis. 
In intellectuele zin is Kramers 
werk inderdaad de ideale verwer
kelijking van een idee, het is 
vormgegeven nuttigheid. Klooster
lijk, eerlijk, ascetisch, volstrekt 
onsentimenteel, de ultieme beper
king. Ideaal voor produktie op 
grote schaal, typisch industrieel. 
Maar juist door de rationele per
fectie roept het werk, hoe klein de 
verzameling in Boymans ook is, 
weerstand op. Of liever gezegd: ik 
word er treurig van. Wat me 
stoort is dat het zo helemaal niets 
met levenskunst en alles met ideo
logie heeft te maken. Het is onver
teerbaar on-erotisch. Wat dat be
treft heeft Boymans met zijn Total 
Design-benadering Kramer geen 
dienst bewezen: waarom moet ik 
over een op grote schaal verme
nigvuldigde stoel lezen dat die nu, 
in de herziene versie, zoveel com
fortabeler zit en mag ik dat niet 
zelf voelen? En waarom staat dat 
ding op een verhoging, trouwens? 
Het is een rare, ongemakkelijke 
paradox, dat voorwerpen die voor 
de slijtageslag in kantines en kan
toren ontworpen zijn, op de hom
mage aan hun schepper niet eens 
aangeraakt mogen worden. Calvi
nistisch is het, en koud en kil. 
Het Centraal Museum heeft het ter 
ere van Martin Visser anders aan
gepakt. Friso Broeksma heeft de 
grote verzameling voorwerpen op 
de over de grond uitwaaierende 
slippen van langs de wand neer
hangende doeken neergezet. Dat 
heeft een postmodern kantje, 
maar het is vriendelijk, appaise-
rend. Het stemt de beschouwer 
milder ten aanzien van wat hij 
eventueel minder mooi vindt of 
niet meer mooi vindt. 
Want doordat Visser, anders dan 
Kramer, een ontwikkeling heeft 
doorgemaakt en kennelijke invloe
den ondergaat, vallen er op zijn 
overzichtstentoonstelling gedateer
de en tijdloze ontwerpen te bekri
tiseren én te bewonderen. Die 
'Chinese tafel' vind ik, bij voor
beeld, een tamelijk monsterlijk 
ding, maar letterlijk daartegen
over staat de beeldschone 'Carol', 
de even aandoenlijke als monu
mentale tafel, waarmee Visser in 
1987 voor het eerst in twintig 
jaar weer in de openbaarheid 
trad. Van vederlicht aluminium 
gemaakt maar ogend als een ka
merolifant huisvest dit ontwerp 
uitersten en een gewilde innerlij
ke tegenspraak. De logge poten 
danken hun bestaan aan de grid-
sculpturen van de Amerikaanse 
kunstenaar Sol LeWitt — de ont
werper Martin Visser is nog 
steeds in de eerste plaats verzame
laar. Juist die prioriteitenstelling 
verschaft hem een open blik op de 
wereld, vermoed ik. 

PIETER KOTTMAN 

Martin Visser t/m 17 nov in 
Centraal Museum, 
Agnietenstraat 1, Utrecht. Di 
t/m za 10-17u, zo 13-17u. 
Friso Kramer t/m 17 nov in 
Museum Boymans-van 
Beuningen, Mathenesserlaan 
18/20, Rotterdam. Di t/m za 
10-17U, zo ll-17u. 

• 

Rijkbewerkte broche, eind 18e eeuw 

Prinsessen hebben geen voeten 
Op de tentoonstelling 'Tover van edelstenen' in Brussel hangt een schilderij van een Portugese 

prinses behangen met een borstsieraad, oorbellen, een schoudergesp en met een handvol 
tremolo's in het haar. Er is in al dat geschitter moeilijk een bepaalde lijn te ontdekken. 

Toen koningin Maria Ana van 
Portugal na drie jaar huwe

lijk nog steeds niet zwanger was, 
deed haar echtgenoot, koning Joao 
van Portugal, de gelofte een Fran
ciscaner kerk met klooster te la
ten bouwen, wanneer tenminste 
Maria Ana hem binnen een jaar 
een kind zou schenken. Zo'n gelof
te wil nog wel eens helpen; ruim
schoots binnen het bewuste jaar 
1711 werd een dochter, Maria 
Barbara, geboren. 
Haar koninklijke vader hield 
woord. Met voortvarendheid werd 
in Mafra aan een complex begon
nen. Bedoeld voor het hof en 
meer dan vierhonderd broeders 
en leken. In 1729 werkten er 
45.000 arbeiders, geronseld uit al
le delen van Portugal. De finan
ciën voor het megalomane bouw
werk werden opgebracht door de 
Portugese kolonie Brazilië. Sedert 
1700 stroomde het Braziliaanse 
goud naar het moederland, wat la
ter in de eeuw kwam de giganti
sche diamant- en edelsteenproduk-
tie in de mijnen van Mato Grosso 
op gang. 
Op een anoniem en ongedateerd 
schilderij, een onderdeel van de 
expositie 'Tover van edelstenen' 
(een van de reeks Europalia-ten-
toonstellingen die Portugal als on
derwerp hebben) staat Maria Bar
bara afgebeeld. Zo vader, zo doch
ter. De prinses die al met haar ge
boorte zo'n reusachtige verspilling 
van arbeidskrachten en materiaal 
veroorzaakte, illustreert met haar 
kostbaarheden het begrip 'winge
west'. Ze is behangen met juwe
len: een groot borstsieraad, oorbel
len, een schoudergesp, een water
val van juwelen op de bovenarm, 
een handvol tremolo's (stenen op 
beweegbare steeltjes) in het haar. 
Achteloos houdt zij een mantel 
vast waarvan de voering is bezet 

Door HETTY TERWEE 

met edelstenen. De schilder heeft 
slechts haar bovenlichaam afge
beeld. Welke diamanten schoen
gespen zijn model draagt — er 
zijn in Brussel nogal wat gespen 
in natura geëxposeerd — liet hij 
in het ongewisse. Waarschijnlijk 
opzettelijk, want een achttiende-
eeuwse prinses had natuurlijk niet 
zoiets intiems als voeten. 
Er spreekt uit het ontoegankelijke 
gezicht van deze Maria Barbara 
niet veel persoonlijkheid. Maar 
als jong meisje kreeg ze klavierles-
sen van Domenico Scarlatti, die 
door haar ouders in dienst was ge
nomen. En nadat Maria Barbara 
op haar zeventiende was uitgehu
welijkt aan de Spaanse troonop
volger, wist ze de componist aan 
haar hof te binden zodat hij in al
le rust zijn pianosonates kon 
schrijven. Er zijn prinsessen die 
minder hebben betekend. 
De tentoonstelling bestrijkt de pe
riode van het einde van de zes
tiende eeuw tot het begin van de 
negentiende eeuw. De vroege sie
raden, meestal religieus 
geïnspireerd, zijn betrekkelijk 
eenvoudig van materiaal en vorm
geving. Een medaillon van blauw 
email, versierd met een Maria-
Boodschap, wordt omlijst door een 
rand van zilverfiligrain; een han
ger in de vorm van een kruis 
heeft weliswaar een kast van 
goudfiligrain, maar voor het kruis 
is bergkristal, een minder kostba
re halfedelsteen, gebruikt. 
Die soberheid verdwijnt snel, 
vooral in de achttiende eeuw. Dat 
blijkt onder meer uit de insignes 
van de orde van Christus en van 
Sint-Jakob, te vergelijken met mi
litaire ordes. Toegang tot deze or
des kon men in die tijd kopen, 
wat de Kroon veel geld opbracht. 
Ambitieuze hovelingen met meer 
geld dan smaak bestelden als 

nieuwbakken ridder de extrava
gante ordetekens bij de Portugese 
juweliers. Van een aantal insignes 
toont de catalogus de achterkant. 
Die zijde is rustiger, esthetisch 
boeiender door fraai gegraveerde 
plantmotieven. 
Er is in al dat geschitter moeilijk 
een bepaalde lijn te ontdekken. De 
meeste vitrines bevatten 'meer 
van hetzelfde'. Meer topazen, 
meer amethisten, meer granaten, 
vaak gezet in strikvormen. Derge
lijke 'la?a's' zijn typische Portuge
se motieven. 
Het klapstuk van de bijna 300 ob
jecten wordt gevormd door een 
borstsieraad met een hoogte van 
32,5 cm en een bijna even kolos
sale breedte. Het is van alle denk
bare gemengde boeketten het prot
serigste: een enorm hekwerk be
kroont een braamstruik van roze 
topazen, een bloemknop van 
kwarts en een tak van chrysoliet. 
Een veel te grote topazen strik 
houdt deze kerstboomversiering 
bij elkaar. Voor wie of wat dit ob
ject bedoeld is, blijft onduidelijk. 
In de laatste vitrines liggen lieflij
ke medaillons en ringen met over
zichtelijke portretjes en land
schapsscènes. De juweliers zijn 
min of meer uitgeput, evenals de 
Braziliaanse mijnen. Uit het begin 
van de vorige eeuw stamt een ring 
met daarin een minuscuul kompas 
en horloge. Alles wat klein is, ver
tedert, maar dit sieraad waarin 
'slechts' goud, email en parels zijn 
verwerkt, zorgt in het Portugese 
juwelengeweld voor een verade
ming. 

Tover van Edelsteen juwelen 
van de 16de tot de 19de eeuw. 
Tot 1 december 1991, KB-
Galerij, Grote Markt 19 in 
Brussel. Di t/m zo ll-18u. 
Catalogus 480 fr. 

Sterren leiden de aandacht af 
Kleren maken de man. Maar 

de vrouw maakt de kleren. 
Zo denken althans veel Italiaanse 
mode-ontwerpers, die topmodellen 
tienduizenden guldens betalen om 
hun nieuwste creaties te tonen. De 
aanwezigheid van wereldberoem
de modellen als Claudia Schiffer 
en Naomi Campbell moet extra 
luister geven aan een show. En 
soms moet de perfecte vrouw de 
aandacht afleiden van iets minder 
perfecte kleren. 
Gianni Versace, de luidruchtige 
ontwerper die nauwelijks verschil 
ziet tussen de wereld van de mode 
en die van de showbusiness, was 
de eerste die beroemde modellen 
inhuurde als mannequins voor 
zijn shows. Maar de zojuist afge
sloten Milanese modeweek maak
te duidelijk dat het een trend is 

geworden. Tientallen ontwerpers 
hadden topmodellen geëngageerd. 
Het publiek begon vaak te applau
disseren zodra ze opkwamen, nog 
voordat de kleren goed getoond 
waren. 
Het idee slaat duidelijk aan. Veel 
mensen willen graag met eigen 
ogen zien of de Duitse Claudia 
Schiffer inderdaad op Brigitte 
Bardot lijkt, zijn blij de vriendin 
van Roberto de Niro, Naomi 
Campbell, van dichtbij te kunnen 
bekijken, en beginnen tevreden 
over de vermeende affaires met 
Donald Trump en Eric Clapton te 
vertellen als zij Carla Bruni her
kennen. 
„De kleren zijn de aanhangsels 
van de modellen geworden, van 
de kapsels, van de show," consta
teerde Gianfranco Ferré, die ook 

Brigitte Bardot 'lookalike' Claudia Schiffer toont zomermode '92 van Laura 
Biagiotti in Milaan 

voor Christian Dior werkt, veront
waardigd. De modeshows zijn vol
gens hem verworden tot massa
spektakels (waarbij massa wordt 
bedoeld als een te grote elitaire 
groep). „De kleren moeten weer 
centraal komen te staan, en niet 
de sterren die ze dragen," zegt hij. 
Een minderheid is het met hem 
eens. Armani, Krizia en Missoni 
kozen voor minder bekende ge
zichten. Maar vele anderen volg
den het voetspoor van Versace, 
die opnieuw voorop liep met drie 
exclusieve sterren: Cindy 
Crawford en de piepjonge model
len Milla Jovovich (14) en Niki 
Taylor (15). 
Het heeft de kosten van de shows 
flink opgedreven. Versace heeft 
naar schatting 20.000 dollar be
taald aan Jovovich en Taylor. An
dere modellen die niet exclusief 
werkten, kregen tussen de vijf- en 
tienduizend dollar per show. On
geveer een derde van de naar 
schatting 150.000 dollar die een 
show kost, gaat naar de modellen, 
die behalve een forse cheque ook 
een business class ticket en een 
kamer in een vijf-sterrenhotel 
krijgen. Soms draaiden de model
len op één dag wel acht shows. 
Het hardst heeft de half-Canadese, 
half-Pakistaanse Yasmeen Ghauri 
gewerkt, die in één week 34 
modeshows heeft gelopen en een 
masseur had ingehuurd om haar 
fit te houden. 
De grote bedragen die de topmo
dellen krijgen, hebben ook in de 
Milanese modewereld tot discus
sies geleid of hier niet sprake is 
van een nodeloze extra kostenfac
tor. Maar sommige zaken worden 
juist weer goedkoper. De model
lenbureaus die de contracten van 
de mannequins regelen, zijn over
spoeld met telefoontjes van Itali
aanse mannen die zich opwierpen 
als chauffeur voor de sterren, des
noods gratis. 

MARC LEIJKNDEKKER 

Model van 'leading lady of faehion' Vivienne Weetwood 
lijdena een van de ehowe op 14 oktober in Londen (boven) en leren pak 
uit John Richmonde zomercollectie 'Voodoo Chile' op de London 
Faehion Week 

Op de London Fashion Week 
werd maandag de ontwerp

ster Vivienne Westwood (50) voor 
de tweede achtereenvolgende 
maal bekroond tot 'British Desig
ner of the Year'. Westwood, die in 
de jareij zeventig bekend werd als 
'Queen of Punk', en met haar vei
ligheidsspelden-leggings en t-shirts 
bedrukt met Sex Pistols-teksten 
het establishment schokte, blikt in 
haar zomercollectie '92 terug op 
het verleden. Voor deze collectie 
heeft ze zich laten inspireren door 
de dandy-look van Oscar Wilde. 
Zij toonde broeken en blouses van 
Spaanse zijde, sarongs en getail
leerde colberts. Anders dan ont
werpers als Katherine Hamnett en 
John Galliano, die na internatio
nale successen de Britse hoofdstad 
verlieten voor meer trendy steden 
op het vasteland, zei Westwood 
niet van plan te zyn Londen te 
verlaten. 
Op de Fashion Week bleek dat het 
figuur voor de komende zomer 
perfect moet zijn. Veel ultra-korte 
rokken en shorts, geïnspireerd op 
de Californian Beachwear uit de 
jaren zestig; veel diep gedécolle
teerde en strak gesneden tops: al
les in de altijd populaire kleuren 
rood, zwart en wit. Pam Hogg pre
senteerde een damespunkcollectie 
van mini-rokjes en superstrakke 
leren broeken. Haar herenmodel
len droegen oversized-pakken in 
Schotse ruiten en hadden met ij
zer beslagen hondenriemen om 
hun nek. Ook John Richmond 
schrok met zijn collectie 'Voodoo 
Chile' niet voor extravagantie te
rug. Zijn sexy opengewerkte leren 
broeken tolereren geen flodderbil-
len of flabberdijen. 
Meer traditioneel ingestelde ko
pers met een minder slank pos
tuur konden bij Betty Jackson en 
Roland Klein terecht. Zij toonden 
lange wijde jurken in blauwe, 
zachtoranje en lila kleuren; spor
tieve, ruimvallende gestreepte col
berts en broeken en shorts tot net 
boven de knie. 

LtB 
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NU musicalorden) 

ROTTERDAM - Luxor Theater 
AMSTERDAM - Theater Carré 
DEN HAAG - Congresgebouw 

12 dec. 1991 t/m 5 jan. 1992 010-4138326 
5 maart t/m 5 april 1992 020-6225225 
9 april t/m 3 mei 1992 070-3548000 

Leiden - Leidse Schouwburg 
Groningen - Stadsschouwburg 
Tiel - De Agnietenhof 
Antwerpen - Stadsschouwburg 
Tilburg - Schouwburg 
Amstelveen -.Cult. Centrum 
Apeldoorn - Orpheus 
Rijswijk - De Rijswijkse Schouwburg 
Venlo - De Maaspoort 
Doetinchem - Amphion 
Bussum - 't Spant 
Enschede - Twentse Schouwburg 
Drachten - De Lawei 

ook via De Harmonie Leeuwarden 
Alkmaar - De Vest 
Nijmegen - Stadsschouwburg 
Hoorn - Het Park 
Apeldoorn - Orpheus 
Roosendaal - De Kring 
Heerlen - Stadsschouwburg 
Eindhoven - Stadsschouwburg 
Den Bosch - Casino 

18 t/m 23 okt. 
25 t/m 30 okt. 
1 t/m 6 nov. 
8 t/m 13 nov. 
15 t/m 20 nov. 
22 t/m 27 nov. 
28 t/m 30 nov. 
2 t/m 4 dec. 
6 t/m 10 dec. 
9 t/m 15 jan. 1992 
19 t/m 23 jan. 
24 t/m 29 jan. 
31 jan. t/m 5 feb. 

7 t/m 12 feb. 
14 t/m 19 feb. 
21 t/m 26 feb. 
28 t/m 29 feb. 
5 t/m 9 mei 
12 t/m 16 mei 
19 t/m 23 mei 
26 t/m 31 mei 

071-131944 
050-125645 
04756-13647 
09-032319750 
013-432220 
020-5475175 
055-211899 
070-3360336 
077-517000 
0834044480 
02159-13949 
053-323233 
05120-13344 
058-131121 
uitverkocht 
080-221100 
02290-12529 
055-211899 
01650-37155 
045-716607 
040-114488 
073-125125 

Landelijke Reserveerlijn 070 - 361 77 10 (dag. 10 - 22 uur) 
Nationaal Bespreekburo 021 53 - 123 44 (werkd. 9-17 uur) 

Alle VVV-Bespreekburo's voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Antwerpen, Drachten. 

HOOFDSPONSOR 

feliciteert Funny Girl 
met de uitstekende kritieken! 

HARRISON FORD IN EEN PRACHTIGE ROL NOOIT OVERDREVEN, STEEDS 
GELOOFWAARDIG EN HEEL ONTROEREND. IK HEB ERVAN GENOTEN. Margriet 

EEN ONTROERENDE FILM WAARBIJ HARRISON FORD ZICH 
VAN EEN HEEL ANDERE KANT LAAT ZIEN. ZEER AAN TE RADEN... Akweel 

Amsterdam - Den Haag - Rotterdam 
Arnhem - Eindhoven - Enschede - Groningen - Haarlem - Heerlèn 

Leiden - Maastricht - Nijmegen - Tilburg - Utrecht - Zwolle 

<1 
C 
O) 

O 
O 
D 
O 
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Concert- en congresgebouw Schouwburgplein 50 Rotterdam 

vrijdag 25 oktober 1901 om 20.15 uur 

CORYFEEËN aan het K L A V I E R 

LOUIS LORTIE 
Beethoven - Sonates op. 10 nr. 2 en 3 

Brahms - Hongaarse Dansen 
' ; Liszt - Hongaarse Rhapsodieën 
Ir*. 

Losse Kaarten f 20,- f 30,- f 40,-
Pas 65/CJP/Studenten f 15,- f 22,50 f 30,-

Telefoon kassa 010 - 413 24 90 

Amersfoort - Amsterdam - Den Bosch - Eindhoven -
Groningen - Den Haag - Leeuwarden - Maastricht -

Roosendaal - Rotterdam 

Gratie -

TS ledere^cene sensatie 
In deze adembenemende film laten topatleten zien OMNIVERSUM 
wat er met je lichaam gebeurt tijdens topprestaties. DEN HAAG 
Let op: To The Limit / Picture Holland, alléén om 11.00 uur. 070 " 354 54 54 

AMSTERDAM 

ALFA 1 
Hirschgebouw 
Leidseplein 627 88 06 

ALFA 2 
Geen pauze in de hoofdfilm 

ALFA 3 
Geen pauze in de hoofdfilm 

ALFA 4 
Geen pauze m de hoofdfilm 

Dag 2.00 6.30 uur. 2e WEEK 
INDRINGEND EN MEEDOGENLOOS' (De Telegraaf) CHABROL HEEFT IETS 

GEMAAKT VAN EEN SUBLIEME KWALITEIT" (Utrechts Nieuwsblad) 

CHABROLS MADAME BOVARY GUSTAVE FLAUBERT 16 
ISABELLE HUPERT JeanFrarx;o»s Balmer - Chnstophe Malavoy - Jean Yanne 

Dag. 7.30 10.00 uur; Ma DL Do. óók 2.00 uur 5e WEEK 
ERGENS IN ONS MOOIE LAND GEBEURT IETS GRUWELIJKS 

DE PROVINCIE Regie JAN BOSDRIESZ 16 
Met Thom Hotfman Pierre Bok ma - T amar van den Dop - Gi[S Schotten van Aschat 

Dag. 2.00 6.45 uur, Za. Zo. 1.154.00 6.45 uur 4e WEEK 
Winnaar van hei GOUDEN KALF 1991 voor de BESTE DOCUMENTAIRE 

FACE VALUE 
Winnaar van de pnjs van filmcritici 
Een film van JOHAN VAN DER KEUKEN 16 

Dag. 9.30 uur Jodle Foeter -Antony Hopkin» - Scott Glenn 
Regie 
JONATHAN DEMME 

28e WEEK 

16 

ALHAMBRA 1 

ALHAMBRA 2 

THE SILENCE OF THE LAMBS 
Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Za. Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. 8e WEEK 
VAN DE MAKERS VAN OSCARWINNAAR "CINEMA PARADISO" 

STANNO TUTTI BENE Regie GLUSEPPE TORNATORE AL 
Mei MARCELLO MASTROIANNI Salvalore Casco • Michele Morgan eva 

Dag. 2.00 7.00 9.30 uur. NEDERLANDSE PREMIÈRE 
"rrs NOT A PLACE rrs A STATE OF MIND 
HET SEXY ÉN HUMORISTISCHE VERVOLG OP "THE LAST PICTURE SHOW 

PETER BOGDANOVICH TEXASVILLE 16 
Met JEFF BRIDGES - CYBILL SHEPHERD - ANNIE POTTS CLORIS LEACHMAN 

ESPECIALL Y FOR OUR ENGLISH-SPEAKING FRIENDS THE RED IND4AN-SKHJX 
LANGUAGE IS SUBTITLED IN BOTH ENGUSH AND DUTCH. 
Dag. (.15 uur Ma. Di. Do. óók 1.45 uur. 37e WEEK 
Nu mag je deze Mm helemaal niet missen 
BEKROOND MET 7 OSCARS O.a. BESTE FILM. BESTE REGIE (KEVIN COSTNER). 

DANCESWITHWOLVES •OÜNA- AL 
BELLEVUE 
CINERAMA 
Marnixstraat 400 
62348 76 

CINERAMA 2 
6266227 

CALYPSO 1 
62348 76 

Dag. 1.45 6.45 9.30uur;Zo. 1.154.006.459.30uur. QD^ïwö] lOeWEEK 
"De James Bond van de middeleeuwen" (De Telegraaf) 

ROBIN HOOD PRINCE OF THIEVES AL 
K E V I N  C O S T N E R  - MORGAN FREEMAN - ALAN RICKMAN -
MARY EUZABETH MASTRANTONIO Een film van KEVIN REYNOLDS 

Dag. 2.00 7.15 10.00 uur, Zo. 1.30 4.15 7.15 10.00 uur. 5e WEEK 
DE SPRAAKMAKENDE FILM UIT DE VERENIGDE STATEN 

B0YZ 'N THE HOOD Regie JOHN SINGLETON 12 
Dag. 2.00 7.15 10.00 u.; Zo. 1.30 4.15 7.15 10.00 u. | 
HENRY WAS MEEDOGENLOOS EN BELUST OP RUKDOM EN MACHT 
TOTDAT EEN KOGEL ZUN LEVEN VERANDERDE 

REGARDING HENRY 
HARRISON FORD - ANNETTE BENING Een film van MIKE NICHOLS. 

AL 
Dag. 1.45 6.45 9.30 uur. Zo. 1.15 4 00 6.45 9.30 uur 

ZOALS JE HAAR NOG NOOIT HEBT GEZIEN' 

CALYPSO 2 INBEDWITH MADONNA AL 
CORALINE 

CINECENTER 
Li|nbaansgracht 236 
achter de Stadsschouwburg 

Dag. 2.305.00 7.30 10.15 uur. (Ma. Di geen middagvoorstelling). 6e WEEK 
EEN FILM OM VAN TE SNOEPEN! (NRC) "DELICATESSEN zal hier ook zeker 
uitgroeien tot een fenomeen, waarover veel gesproken wordt " (Volkskrant) "Zo 
vaak komt het met voor dat een film van begin tot eind een traktatie is " (Skoop) "Een 
van de leukste films van het jaar*" 

D E L I C A T E S S E  N — A L  
Met Dominique Pinon-Mana-Laure Dougnac-Jean-Claude Dreyfus fyil ooer «Ttwiöl 

* Dag. 2.30 5.00 7.3010.00 uur. (Ma. Di. gaan middagvoorstelling). 3e WEEK 
Bekroond in Cannes 1991 met de pn/s van de internationale kritiek en de beste 
vrouwelijke hoofdrol "Virtuoos sprookje over dubbelleven, een formidabele film" 
(A.D.).'Kieslowski verrast met weemoedige schets van een dubbelleven" (Vk.). 
"La doublé vie de Vèronique is een schitterende film die de toeschouwer misschien 
meer raakt op de plek waar het hart zit dan op de plak waar de ratio huist" (Parool) 

LA DOUBLÉ VIE DE VERONIQUE 
Regie Krzyszlof Kieslowski met Irene Jacob m prachtige dubbelrol 

16 
Dag. 2.30 6.45 10.00 uur. (Ma. Dl. geen middagvoorstelling). 36e WEEK 
Vele malen bekroond, o.a. met de grote jurypnjs FILMFESTIVAL VENETIË 1990 
Naar de autobiografie van Janet Frame 

AN ANGEL AT MY TABLE JANE CAMPION 16 
"De innemendste film die het afgelopen jaar gemaakt werd, zo treffend en zo fris als 
alleen de allerbeste filmregisseurs dat kunnen verbeelden" (De Volkskrant) 

> Dag. 1.454.30 7.15 10.15 uur. (Ma. DL geen middagvoorstelling). 13e WEEK 
A SPIKE LEE JOINT 

JUNGLE FEVER Spike Lee - Anthony Quinn 12 
Met alle nieuwe songs van STEVIE WONDER 

CINEMA 1 
(v.h Cinema International) 
Aug Allebéplein 4 
6151243 

CINEMA 2 

Dag. 7.00 9.45 uur; Za. Zo. óók 3.00 uur 4e WEEK 
A R N O L D  S C H W A R Z E N E G G E R  in 

TERMINATOR 2 Een film van Swa^^acwG 12 
JUDGMENTDAY J,MESCAMERON "—INR 

Met: LINDA HAMILTON - ROBERT PATRICK - EDWARD FURLONG 

Dag. 6.45 9.30 uur Za. Zo. óók 2.30 uur. 10eWEEK 
"De James Bond van de middeleeuwen" (De Telegraaf) 

ROBIN HOOD PRINCE OF THIEVES AL 
K E V I N  C O S T N E R  - MORGAN FREEMAN - ALAN RICKMAN -
MARY ELIZABETH MASTRANTONIO Een film van KEVIN REYNOLDS 

CITY 1 Kaaea dagelijks geopend van 12.15tot 22.00 uur. 
Dag. 2.00 6.45 9.30 uur, Zo. 1.00 3.45 6.45 9.30 uur. 

A R N O L D  S C H W A R Z E N E G G E R  

TERMINATOR 2 
JUDGMENT DAY 

Met LINDA HAMILTON - ROBERT PATRICK - EDWARD FURLONG 

Een film van 
JAMES CAMERON 

12 

CITY 2 

CITY 3 

CITY 4 

CITY 5 

CITY 6 

CITY 7 

Dag. 1.45 6.45 9.30 uur; Zo. 1.00 3.45 6.45 9.30 uur. 

BACKDRAFT Een film van RON HOWARD 

llooiriTtwtol 9E WEEK 

AL 
KURT RUSSELL - WILLIAM BALDWIN - SCOTT GLENN - JENNIFER JASON LEIGH 

Dag. 7.00 9.30 uur; Ma. Di. Do. óók 2.15 uur. 13e WEEK 
DRUGS IS GEEN ZAAK VAN ZWART OF BLANK 
MrtAf lAPK riTV Me' WESLEYSNIPES ICET 1R 
NcW JAUFV UI I T MARIO VAN PEEBLES - JUDD NELSON 1 0  
Dag. 2.15 7.00 9.30 uur; Zo. 1.15 3.45 7.00 9.30 uur. 11e WEEK 

SWITCH Een film van BLAKE EDWARDS 12 
ELLEN BARKIN JIMMY SMITS - JOBETH WILLIAMS - LORRAINE BRACCO 

Dag. 2.15 7.00 9.30 uur; Zo. 1.15 3.45 7.00 9.30 uur. 14e WEEK 

THE NAKED GUN2V* "THE SMELL OF FEAR" AL 
LESLIE NIELSEN - PRISCILLA PRESLEY - GEORGE KENNEDY - OJ SIMPSON 
Dag. 1.45 6.45 9.30 uur; Zo. 1.00 3.45 6.45 9.30 uur. 8e WEEK 

P0INT BREAK Een film van KATHRYN BIGELOW 12 
Met P A T R I C K  S W A V Z E  - K E A N U R E E V E S -GARYBUSEY 

Dag. 2.00 7.00 9.30 uur; Zo. 1.15 3.45 7.00 9.30 uur. NEDERLANDSE PREMIÈRE 
Wat kan er nog misgaan na een geslaagde bankroof?... Vrijwel alles! 

QUICK CHANGE AL 
Met: BILL MURRAY - GEENA DAVIS - RANDY QUAID - JASON ROBARDS 

627 34 34 

DESMET 
Plantage Middenlaan 4A 
Metro Waterlooplein, 
Tram 7,9.14 

Geen voorprogramma's 

Dag. 19.00 en 21.00 uur. Zo. óók 14.15 uur QD^nwö] 3e WEEK 

LA DOUBLÉ VIE DE VERONIQUE Krzyszlof Kieslowski 
Pnjs voor beste vrouwelijke hoofdrol en prijs van de internationale kritiek Cannes 1991 
Meesterlijke film "Magistrale film met adembenemende momenten Gouden Palm-
winnares Irene Jacob m een fantastische en bedwelmende hoofdrol" (Vk) "Formida
bele film" (AD) "Schitterende film met Irene Jacob in magnifieke dubbelrol" (Parool). 

Dag 19.15en 21.45 uur; Regie: Bae Yong-Kyun 7eWEEK 

WAAROM VERTROK B0DHIDHARMA NAAR HET OOSTEN 
Gouden Luipaard Filmfestival Locamo " van een adembenemende schoonheid" 
(Trouw) "Sensitief debuut " feest van klank, kleur en licht" (Filmkrant). 

LATE NIGHT MOVIE: Dag. 23.00 uur; Zo. 14.00 uur* 
HERBERT ACHTERNBUSCH: SEINE FILME 

Vr Za. DAS GESPENST vVest-Duitsland, 1962, eng. o t 
Zo Mid ' Zo DER NEGER ERWIN West-Duitsland, 1981 
Ma Di DIE ATLANTIKSCHWIMMER West-Duitsland. 1975 
Wo Do SERVUS BAYERN West-Duitsland, 1977, eng o t 

GAY CINEMA: Za. 24.15 uur; Zo. 16.15 uur. 
THE LEATHER BOYS Sidney J Fury, GB. 1963, speciale import, niet o.t. 

DE DOCUMENTAIRE: Zo 16 30 uur 
DOCUMENTAIRE KLASSIEKERS, ingeleid door JAN HEUS 

DE METSELAAR K Kieslowski 1973; CURRICULUM VITAE K Kieslowski. 1975 
HET STANDPUNT VAN DE NACHTWAKER K Kiestowsk,, 1978; 
SPREKENDE JAREN/SPREKENDE HOOFDEN K Kieslowski, 1980 

KRITERI0N 
Roetersstraat 170,6231708 
Metro Weesperpiein 
Tram 6.7,10 

STUDIO K 

Dag 17.30 uur. EARLY PICTURE SHOW grote winnaar gouden kalveren 1991 

BIJ NADER INZIEN DEEL 5 811 i. Regie: Frans Wetsz 

Dag. 20.00 22.00 uur. Ontzettend leuke en originele fMm" (Trouw) 

D E L I C A T E S S E N  Regie JeunetenCaro 
Dag. (bah. Zo.) 19.30 uur. IJzersterk regiedebuut van Bemardo Bertolucci 

LA C0MMARE SECCA Met Francesco Ruiu - Marisa Solmas 
Zo 19.30 20.30 uur. Dé klassieke soap op het witte doek. 
PETTON PLACE Aflevering 3 en 4 Met: o.a Ryan O'Naal - Mia Farrow 
Dag. 21.45 uur. Poëtische, barokke visie op decadente kunstenaarschap 
• a I ia|| M Regie BernardoBertolucci. 
LA LUNA Met JillClayburgh Roberto Benignini 

RIALT01 
66234 88 
Reserveren tel Ma/Vr 
tussen 13.00 en 17 00 

RIALT0 2 

Ceintuurbaan 338 
Tram 3,12.24,25 

Dag. 18.00 20.00 22.00 u. "Eindelijk weer een prachtige Italiaanse film' 6e WEEK 

LA STAZI0NE Regie Sergio Rubini 
'Ingetogen" (NRC) "Geestig.charmant" (Volkskrant) "Sympatiek,teder"(Trouw). 

Vooraf VIADUC van Danniel Danniel Met Thom Hoftman en Johan Leysen 
Dag. 17.45 uur. (gewijz aanvangstijd) KLASSIEKERS: Europese acteurs en actrices 
Met een glansrol van MONICA VITTI in: 

L' AVVENTURA Regie Michelangelo Antontoni 
• Dag 20.15 u. Nieuwe volledig gerestaureerde versie van dit meesterwerk PREMIÈRE 

"Een schitterende rol van de grote acteur MICHEL SIMON' 

Lt a f  • •  h u TE (1934) Regie Jean Vigo 
A I ALAN lt Vooraf MAN 6 KAT Regie P.eter Jan Smrt 

DE TRANEN VAN MARIA MACHITA SR,™, 
' Een uiterst originele smartlap" (NRC) "Volkomen geslaagd" (Utrechts Nieuwsblad) 
"Overtuigend" (Volkskrant) "Een uitzonderlijk talent" (Trouw) 
Vooraf POST REYKJAVIK Regie Nicole van Kilsdonk 

THE M0VIES 1 
Geen pauzes 
Haarlemmerdijk 161 
tram 3. bus 18.22 
halte Haarlemmerplein 
6386016 

THEM0VIES2 
Geen pauzes 

THE M0VIES 3 
Geen pauzes 

Dag. 5 30 7.45 10.00 u.; Zo. óók 3.00 u.; Vr. Za. 5.00 7.00 9.0011.00 u. 6e WEEK 

D E L I C A T E S S E N  R J S S S E .  
"Bijzonder ongineel. perfect" (Par). "Een fenomeen waar je beter snel bij kunt 

zijn'1 (NRC) "Knap, origineel, verrassend, van begin tot eind een traktatie" (Volkskr) 

Dag. 5.00 uur. 
A V  P A D M E I  A l  V , n C A R L O S S A U R A  
Hl UMnlflCLM! Eindelijk weer een mooie Spaanaa film. 

Dag. 7.15 9.45 uur, Wo. Za. Zo. óók 2.45 uur. 8e WEEK 

CTAAIAIfl TUTTI QEAIE MetMARCELL0MASTROIANN! 
O I ANNU I U I I I DtrfC Van Oscarwinnaar Giuseppe Tornatore 
"Onweerstaanbaar" (NRC) "Voortreffelijke Mastroianni" (Volkskrant) 

Dag 6.15 8.15 10.15 uur Zo. óók 3.00 uur. 2e WEEK 

DE TRANEN VAN MARIA MACHITA Paul Ruven 
Met Ellen ten Damme, Jacques Herb e v a Winnaar Gouden Kalf, Tuschinski Award 
en Prijs van de Stad Utrecht "Een van de meest bijzondere produkties ooit in 
Nederland gemaakt'' (De Volkskrant). Sprankelende musical van Frank Affolter 
Vooraf: POST REYKJAVIK van Nicole van Kilsdonk 

TUSCHINSK11 
Reguliersbreestraat 26 
62626 33 Een füm van 

JAMESCAMERON 
12 

Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 1 15 4.00 6.45 9.30 uur. 4e WEEK 
A R N O L D  S C H W A R Z E N E G G E R  in 

TERMINATOR 2 
JUDGMENT DAY 

Met LINDA HAMILTON - ROBERT PATRICK - EDWARD FURLONG 

Dag. 2.00 6.45 9.30 u.; Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 u. nnioocr«wwoï 2e WEEK 
TWEE LEUGENAARS DE ÉÉN NOG GROTER DAN DE ANDER 
RICHARD PRYOR - GENE WILDER. 

TUSCHINSKI 2 AN0THER Y0U 
MERCEDES RUEHL • STEPH 

Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 
JULIA ROBEPTS - haar hefde 

TUSCHINSKI 3 DYING YOUNG 

TUSCHINSKI 4 

AL 
Dag. 2.00 6.45 9.30 uur, Zo. 1.15 4.00 6.45 uur. 
JULIA ROBEPTS - haar hefde* CAMPBELL SCOTT - z.|n leven' 

Regie JOEL SCHUMACHER AL 
Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. 3e WEEK 
LIEFDE PASSIE BEDROG CHAOS 
EN DE OUVERTURE IS NOG NIET EENS BEGONNEN 

MEETING VENUS Een film van ISTVAN SZABC 1 2 
GLENN CLOSE - Niels Arestrup - Johanna ter Steege Muziek RICHARD WAGNER 

TUSCHINSKI 5 

TUSCHINSKI 6 

TUSCHINSKI 
CINEAC 624 3639 

Dag. 6.45 9.30 uur; Ma Di. Do. óók 2.00 uur. 20e WEEK 
NAAR HET BOEK, "IN EEN SLUIER GEVANGEN" SALLY FIELD in: 

NOT WITHOUT MY DAUGHTER AL 
Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. 14e WEEK 

THE NAKED GUN 2VZ "THE SMELL OF FEAR AL 
LESLIE NIELSEN - PRISCILLA PRESLEY - GEORGE KENNEDY - O J SIMPSON 

AL 

623 7460 

DE UITKIJK 
Prinsengracht 452 
Geen pauze in de hoofdfilm 

Dag. 6.45 9.30 uur; Ma. DL Do. óók 2.00 uur. 2e WEEK 
THE MAN. THE WOMAN, THE MOTHER 1 

0NLY THE L0NELY (ALLEEN IS MAAR ALLEEN) 
JOHN CANDY - MAUREEN O'HARA - ALLY SHEEDY - JAMES BELUSHI 
Van de makers van HOME ALONE. JOHN HUGHES en CHRIS COLUMBUS 

NEDERLANDSE PREMIÈRE 
van Mike Leigh is een uitstekend 

Dag. 6.00 8.00 10.00 uur; Zo. óók 3.00 uur. 
"Absurde en ook ontroerende film. deze nieuwe 

vervolg op succes van HIGH HOPES 

LIFE IS SWEET 16 
de hele week (behalve zaterdagavond) reductie voor 65 + ers 

Bedrijfshuisvesting 
UW AANBOD OP DE JUISTE PLAATS 

IN NRC HANDELSBLAD 

Voor meer inlichtingen en tarieven kunt u 
bellen met de Accountgroep Onroerend Goed, 

telefoon: 010-406.6291/6293. 

NACHTVOORSTELLINGEN 
ALFA 1 
627 88 06 

ALFA 2 

ALFA 3 

ALFA 4 

Vr Za nacht 00.15 uur. ULIK"'"^] SPEUALL vooHHHpTrflJ 
"SPRANKELEND VAN ORIGINALITEIT EN LEVENSLUST" (De Filmkrant) ^ 1 

THELMA & L0UISE 1R 
Met SUSAN SARANDON - GEENA DAVIS Een film van RIDLEY SCOTT 0 

Vr. Za. nacht 00.15 uur. 
. Regie DAVID LYNCH 57e WEEK 

16 

CITY 1 
62345 79 

CITY 2 

CITY 3 

CITY 4 

WILDATHEART Met LAURA DERN -NICOLASCAGE 

Vr. Za nacht 00.15 uur " ~~28?WÈe? 

THE SILENCE OF THE LAMBS ££TH*ndeumc if 
Vr. Z. WCMM.ISuuf. ÏÏWÈÈE 

J6 

Vr. Za. nacht MMS uur 

THE D00RS Een film van 
OLIVER STONE 

TERMINATOR 2 
4e WEEK 

nni «XB mwo | £ 

Vr. Za. nacht 00.15 uur. nniooonrtwöl NEDERLANDSE VOORPRËMJSP 
HIJ IS een agent Het is vutl werk maar iémand moet het opknappen ^ 

STEVEN SEAGAL OUT FOR JUSTICE 
Vr.Za. nacht 00.15 uur. 

16 
B0YZNTHEHOOD Regw JOHN SINGLETON ] G 
Vr.Za. nacht 00.15 uur. 

KRITERI0N 
Roetersstraat 170,62317 08 

STUDIO K 

627 8606 

ALFA 2 

NEDERLANDSE PRËMÏfr? 
THE TERROR BEGINS THE SECONDIT STARTS' 

LEATHERFACE THE TEXAS CHAINSAW MASSACBE I 1 J 
Vr. Za. nacht 00.15 uur. Erotische, enigenzmnige en goedgeschreven thriï£p" 

SEA OF L0VE Met Al Pacino EHenBarkm -John Goodman \ 0 

16 
Vr.Za. nacht 00.15 uur. 

Q| 11 F Met BEATRICE DALLE - JEAN HUGHES ANGLADE 
t S t l  I T U L U f c  R e g i e  J e a n  J a c q u e s  B e i n e i *  

6233192 

ALHAMBRA 2 

KINDERMATINEES 
Vr. Wo. 2.00 uur; Za. Zo. 1.30 4.00 uur. ••[ööïrviwö] iêvvÊÊ!? 

BEERTJE SEBASTIAAN OCGEHÊISROPONACHT 1ÏÏ] 
"Een geslaagde kinderfilm met tal van komische situaties en leuke lied|es (H CI 
Vr. Za. Zo. Wo. 2.00 uur. 2» WEEK 

6234579 

CITY 3 

EEN ADEMBENEMEND AVONTUUR WAARIN DE VRIENDSCHAP 
TUSSEN EEN JONGEN EN EEN WOLF OVERWINT 
UIITTAUn KLAUS MARIA BRANDAUER - ETHAN HAWKE. 
WW I II APIU (WHITE FANG) Een film van RANDAL KLEISER 

15e WEEK 

622 82 06 

KINDERFILM 
THEATER in 
KRITERI0N 

Vr. Za. Wo. 2.15 uur. Zo. 1.15 3.45 uur 
EEN HARTSTIKKE AWESOME NIEUW AVONTUUR DUDE 

TEEWAGE MUTANT NINJA TURTLES II AL 
Dag. 17.30 uur; Vr. Za. Zo. Wo. 15.00 uur. Anjelica Huston en Mai Zetterling ln 

ROALDDAHL STHEWITCHES ' 'De Heksen 
van Nicolas Roeg 

Vr. Za. Zo. Wo. 15.00 uur. Pippi viert haar verjaardag Film 2 in Zweedse reeks 

PIPPI GAAT VAN BOORD STATS'S, «Tl 
Vr. Za. Zo. 13.00 u. Gebaseerd oo de oelnkn stnp en op "De zeven krist»iu>n 1 

KUIFJE EN DE ZONNETEMPEL m Vr. Za. Zo. 13.00 uur. Voor ieder kind een onvergeteli|ke herinnenng 

DE RODE BALLON 
TUSCHINSKI 5 

TUSCHINSKI 
CINEAC 624 3639 

Vr. Za. Wo. 2.00 uur.Zo. 1.154.00 uur. 17ewüj; 

WALT DISNEY'S ASSEPOESTER [£T < 
Vr. Za. Wo. 2.00 uur; Zo. 1.15 4.00 uur. 2aWEEK J 

BEERTJE SEBASTIAAN DE GEHEIME OPDRACHT A L 
"Een geslaagde kinderfilm met tal van komische situaties en leuke liedjes' (H C) 

AVOND FILM AVOND FILM AVOND FILM AVOND 
NEDERLANDS 
FILMMUSEUM 
Vondelpark 3 
1071 AA Amsterdam 
020-589 14 00 
Tram 1,2,5 (va. CS). 
3,6en 12. 

Retrospectief 
Frank Borzage 
(dagelijks 19 00 en 21.30) 

Vaste onderdelen . 
Filmgs van A - Z 
(dagehiks 17.00) 
NL film (Wo 17 00) 
Familiematinee 
(Wo. 14.00, Zo. 13 30) 

• met levende muziek 

Toegangsprijzen: 
Toegang film / 6.50 

f 6.-

Vr. 17 00 MASKERADE (OOS1934) Willi Forst 
19 00 A MAN S CASTLE (USA 1933) Frank Borzage 
21 30 LITTLE MAN WHAT N0W (USA 1934) Frank Borzage 

Za 13 30 LADRI Dl BICICLETTE (IT i948)VittonodeSica 
17 00 I BAMBINI Cl GUARDAN0 IT 1942) Vittono de Sica 
19 00 NO GREATER GL0RY (USA 1934) Frank Borzage 
21 30 FLIRTATION WALK (USA 1934) Frank Borzage 

Zo 13 30 MARCELIN0. PAN Y VIM0 (SP 1955) L Vajda(vanaf 8jaar) 
17.00 BAJAJA (TSJ1950) Jirl Trnka 
19 00 DESIRE (USA 1936) Frank Borzage 
2130 BIG CITY (USA 1937) Frank Borzage 

Ma 17 00 DIE LETZTE CHANCE (ZW11945) L Lindtberg, Frank Borzage 
19 00 HIST0RY IS MADE AT NIGHT (USA 1937) Frank Borzage 
21 30 THREE C0MRADES (USA 1938) Frank Borzage 

Di 17 00 SELVA Dl FUEG0 CMEX 1945) F de Fuentes 
19 00 DISPUTED PASSAGE i USA 1939) Frank Borzage 
21 30 THE MORTAL STORM (USA 1940) Frank Borzage 

wo 14 oo Familiematinee: KORTE KINDERFILMS 
17 00 JONGE HARTEN (NL 1936) C H. van der Linden, H Josephson 
20.30 «PANTSERKRUISER P0TJ0MKIM (USSR 1925)S M Eisenste.n 

Do 17 00 ILCRIST0 PROIBITOdT 1950) Curzio Malaparte 
19.00 FLIGHT C0MMAND (USA 1940/41) Frank Borzage 
21 30 SEYEN SWEETHEARTS (USA 1942) Frank Borzage 

020-5688500 

S0ETERIJN 
Lmnaeusstraat 2 

Ma. 19.30 uur Cinema Plus Hottywoodsuccessen met een vleugje extra 
DAM DO III MacDonaW'88A,gh)Rambo geeft meditatief bestaan op oir 
nAlYlDU III collega te redden uit handen van de Russen in Afghanistan 

TrB„A»ccB documentaire over de terugkeer van Afghaanse 
+ DE TEHUul\Efcn vluchtelingen naar eigen land 

DEN HAAG 

ASTA1 
Spui 27 
3463500 

ASTA2 

ASTA3 

Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. nniooiTsi 
"De James Bond van de middeleeuwen" (De Telegraaf) 

ROBIN HOOD PRINCE OF THIEVES 
K E V I N  C O S T N E R  M O R G A N  F R E E M A N  -  A L A N  R I C K M A N  -
MARY ELIZABETH MASTRANTONIO Een film van KEVIN REYNOLDS* 

Dag. 2.006.45 9.30uur; Zo 1.15 4.00 6.459.30uur. nniooir'iTimöl 5eWEBL. 
JULIA ROBERTS - haar liefde? CAMPBELL SCOTT - zijn leven 

DYING YOUNG Regie JOEL SCHUMACHER 

Dag. 6.00 uur; Ma. Dl. Do. óók 2.00 uur. 
, "Een en al schoonheid (De Telegraaf) 
" Een film van MILOS FORMAN AMADEUS 

_AL: 
Ie WEEK. 

AL 
BABYL0N 1 
(Naast Den Haag Centraal) 
3471656 

BABYL0N 2 

BABYL0N 3 

Dag. 2.006.45 9.30u.;Za.Zo 1.45 4.156.45 9.30u. 2eWEEK 
HENRY WAS MEEDOGENLOOS EN BELUST OP RUKDOM EN MACHT 
TOTDAT EEN KOGEL ZIJN LEVEN VERANDERDE 

REGARDING HENRY 
HARRISON FORD - ANNETTE BENING Een film van MIKE NICHOLS ' 

AL 
Dag. 2.00 8.00 uur. 2e WEEK 
'INDRINGEND EN MEEDOGENLOOS" (De Telegraaf) "CHABROL HEEFT IETS*' 

GEMAAKT VAN EEN SUBLIEME KWALITEIT" (Utrechts Nieuwsblad) 

CHABROLS MADAME BOVARY GUSTAVE FLAUBERT 16 | 
ISABELLE HUPERT - Jean-Fran<pois Balmer - Christophe Malavoy - Jean Yanne? -

Dag. 2 00 6.45 9.30 uur; Za. Zo 1.45 4 15 6.45 9 30 uur 8e WEE" 
VAN DE MAKERS VAN OSCARWINNAAR "CINEMA PARADISO" 

STANNO TUTTI BENE Regie GlUSEPPE TORNATORE AL [ 
Met MARCELLO MASTROIANNI - Salvatore Cascio - Michele Morgan e v a 

CINEAC 1 
TUSCHINSKI 

CINEAC 2 

CINEAC 3 

Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. 
A R N O L D  S C H W A R Z E N E G G E R  m  

TERMINATOR2 
JUDGMENT DAY 

Een fHm van 
JAMES CAMERON JS 

Met LINDA HAMILTON - ROBERT PATRICK - EDWARD FURLONG 
Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. NEDERLANDSE PREMIÈRE 
Wat kan er nog misgaan na aen geslaagde bankroof?... Vrijwel alles! 

QUICK CHANGE 
Met BILL MURRAY - GEENA DA "et: BILL MURRAY - GEENA DAVIS - RANDY QUAID - JASON ROBARDS 

AL 
WEE Dag. 6.45 9.30 uur; Ma. Dl. Do. óók 2.00 uur. 

THE SILENCE OF THE LAMBS JONATHAN DEMME 
Met JODIE FOSTER - ANTHONY HOPKINS - SCOTT GLENN 

CINEMATHEEK ZAALI 

HAAGS 
FILMHUIS 

Dag. 19.3021.45 uur; Zo. óók 14.0016.15 uur. 

LA DOUBLÉ VIE DE VERONIQUE Kieslowski (Dekaloefl | 
"Een magistrale film met adembenemende momenten ' (VK). "Een alledaags 
gegeven wordt bij Kieslowski een filmbelevenis van de hoogste orde" (H C) 
Gouden Palm-winnares Irene Jacob in een fantastische en bedwelmende dubtxW-

Dag. 19.30 21.45 uur; Zo. óók 14.0016.15 uur. 

STA, STERF, VERRIJS Regie Vitali Kanevski 
Een ongepolijst juweel! Wat een ongelofelijk debuut1' (Filmkrant) 

"Een van de meest intrigerende films van dit jaar" (Trouw) 

Zalen onder voorbehoud 
Reserveringen v/a 13 00 uur 
Za v/a18 00uur 
Kassa open vanaf 19 00 uur 
070 - 3656030 
Denneweg 56 

METROPOLE1 

METR0P0LE2 

RETROSPECTIEF HERBERT ACHTERNBUSCH/CINEKID/PEYTON PLACE. 
Vr 19 30 21 45 uur SERVUS BAYERN Herben Achternbusch (Eng. ondert) 
Za 19 3021 45uur DIE OLYMPIASIEGERIN H Achternbusch (Eng ondarl! 
Zo 19 3021 45uur DAS ANDECHSER GEFÜHL H Achternbusch (Duits gnw 
ExtraZo middag 16 15 uur PEYT0N PLACE 
Ma 19.3021.45uur DER K0MANTSCHE Herben Achternbusch (Ned ondtf»' 
Di. 19 3021 45uur BIERKAMPF Herben Achternbusch (Eng. ondert) 
Wo 19 30 21 45 uur DAS LETZTE L0CH Herben Achternbusch (Eng ondsili 
Do 19 3021 45uur DIE ATLANTIKSCHWIMMER H Achternbusch (Ned OI 
CINEKID 
Vr 13 30 uur DE RIDDER VAN HET RECHT (vanaf 8 jaar) 
Za. 13.30 uur KARLSS0N DUIMPJE (vanaf 5jaar) 
Za. 15 30 uur HET GOUDEN ZWAARD (vanaf 8 jaar) 
Deg. 2 00 6.45 9.30 uur; Zo 1.15 4.00 6.45 9 30 uur. 4eWEE« 

A R N O L D  S C H W A R Z E N E G G E R  in 

TERMINATOR 2 Een film van 

JUDGMENT DAY J*"ES CAMERON QCI 
Met LINDA HAMILTON - ROBERT PATRICK - EDWARD FURLONG 

Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. NEDERLANDSE 
"ITS NOT A PLACE IT'S A STATE OF MIND 
HET SEXY ÉN HUMORISTISCHE VERVOLG OP "THE LAST PICTURE SHOW 

PETER BOGDANOVICH TEXASVILLE 
Met JEFF BRIDGES - CYBILL SHEPHERD - ANNIE POTTS - CLORIS LEACHMA^ 

II 1J 
ei 

Dag. 1.30uur,Ma.Dl.Do.óók2.00uur. nflloo»J^»TB»o| 37eWE? Cl 
NU MAG JE DEZE FILM HELEMAAL NIET MISSEN .. 
BEKROOND MET 7 OSCARS o.a. BESTE FILM, BESTE REGIE (KEVIN COSTW*f U 

METROPOLE3 DANCESWITHWOLVES 

METROPOLE4 

METROPOLE 5 

Dag. 6.45 9.30 uur; Ma. Dl. Do. óók 2.00 uur. £UOc', 
NAAR HET BOEK "IN EEN SLUIER GEVANGEN" SALLY FIEU" 

NOT WITHOUT MY DAUGHTER 
Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. 

BACKDRAFT Een film van RON HOWARD 
KURT RUSSELL - WILLIAM BALDWIN - SCOTT GLENN - JENNIFER JASON 

—JSÉ 

0DE0N 1 
Herengracht 13 
346 24 00/3462401 

0DE0N 2 

0DE0N 3 

0DE0N 4 

Dag. 1.45 6.45 9.30 uur; Zo. 1.30 4.006.45 9 30 uur llllloocrrt 
TWEE LEUGENAARS DE ÉÉN NOG GROTER DAN DE ANDER 
RICHARD PRYOR - GENE WILDER. 

AN0THER Y0U Regie MAURICE PHILLIPS 
MERCEDES RUEHL - STEPHEN LANG - VANESSA WILLIAMS 

Dag. 1.45 6.45 9.30 uur; Zo 1.30 4.00 6.45 9 30 uur 

THE NAKED GUN 2Va "THE SMELL OF FEAR 
LESLIE NIELSEN - PRISCILLA PRESLEY - GEORGE KENNEDY -O J SLL 
Dag. 1.45 6.45 9.30 uur; Zo. 1.30 4.00 6.459.30 uur. 

P0INT BREAK Een film van KATHRYN BIGELOW 
Met P A T R I C K  S W A Y Z  E  -  K E A N U  R E E V E S  - GARY BUSEY 

Dag. 1.45 6.45 9.30 uur; Zo. 1.30 4.00 6.45 9.30 uur. 
DE SPRAAKMAKENDE FILM UIT DE VERENIGDE STATEN 

RQYZ 'N THE HOOD c™ 

ln 
IMPSO^, 

eatfEP 'n 

Al ui 

de hele week (behalve zaterdagavond) reductie voor 65 + P 

NACHTVOORSTELLINGEN 
CINEAC 1 

TERMINATOR 2 
SftCU. mKtMtA 

CINEAC 2 

CINEAC 3 

ASTA3 
3463500 

Za. nacht 00.15 uur. NEDERLANDSE 
Hij is een agent Het is vuil werk maar iémand moet het opknappen 

STEVEN SEAGAL OUT FOR JUSTICE 
NEDERLANDSE Za. nacht 00.15 uur. 

QUICK CHANGE BILL MURRAY - GEENA DAVIS 

KINDERMATINEES 
Vr.Za. Wo. 2.00uur; Zo 1.15 4 00uur. 
EEN ADEMBENEMEND AVONTUUR WAARIN DE VRIENDSCHAP 
TUSSEN EEN JONGEN EN EEN WOLF OVERWINT 
lUITTAIlll KLAUS MARIA BRANDAUER • ETHAN HAWKE-
Wil I ftWIl (WHITE FANG) Een film van RANDAL KLEISER^ 

CINEAC 3 
3630637 

METROPOLE 3 
345 67 56 

Vr. Za. Wo. 2.00 uur, Zo. 1.15 4.00 uur. 

WALT DISNEY'S ASSEPOESTER 
•Sc Vr. Za. Wo. 2.00 uur.Zo. 1.15 4.00 uur. 

BEERTJE SEBASTIAAN 
"Een geslaagde kinderfilm met tal van komische situaties en leuke liedjes^ 

Vr. Za. Wo. 2.00 uur. Zo. 1.15 4.00 uur. 
EEN HARTSTIKKE AWESOME NIEUW AVONTUUR. DUDE 

METROPOLE 4 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES II 

NRC HANDELSBL̂  
Voor wie de geest vrij 
en ongebonden acht. 

m 
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ALHAMBRA 
,3302» 

ALHAMBRA 2 
calypso 1 

CALYPSO 2 

RM VPS0 3 DANCES WITH WOLVES 
V rr- - < Dag. 2.00 6 45 9.30 uur; Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 ui 

Dag 6.45 9.30 uur; Ma. Di. Do. óók 2.00 uur. NEDERLANDSE PREMIÈRE 
"IT'S NOT A PLACE ITS A STATE OF MIND 
HET SEXY ÉN HUMORISTISCHE VERVOLG OP THE LAST PICTURE SHOW" 

PETER BOGDANOVICH TEXASVILLE 16 
Mei JEFF BRIDGES • CYBILL SHEPHERD - ANNIE PQTTS - CLORIS LEACHMAN 

Dag 6 45 9.30 uur; Ma. Dl. Do. óók 2.00 uur. nnioocattnai^l 28e WEEK 

THE SILENCE OF THE LAMBS JONATHAN DEMME 16 
Met JODIE FOSTER • ANTHONY HOPKINS • SCOTT GLENN 

Dag. 2.006.45 9.30 uur, Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. nnioocartTwiöl 2e WEEK 
HENRY WAS MEEDOGENLOOS EN BELUST OP RUKDOM EN MACHT 
TOTDAT EEN KOGEL ZUN LEVEN VERANDERDE 

REGARDING HENRY 
HARRISON FORD - ANNETTE BENING Een film van MIKE NICHOLS 

AL 
Dag. 2.00 6.00 uur. 2e WEEK 

INDRINGEND EN MEEDOGENLOOS" (De Tebgn*f) "CHABROL HEEFT ETS 
GEMAAKT VAN EEN SUBLIEME KWALITEIT" (Utnchts Nieuwsblad 
CHABROLS MADAME BOVARY GUSTAVE FLAUBERT 16 
ISABELLE HUPERT • Jaan-Fran^ois Balmar - Christophe Matavoy • Jaan Yanoe 

Dag. 2.00 6.00 uur. 37e WEEK 
BEKROOND MET 7 OSCARS O.a. BESTE FILM. BESTE REGIE (KEVIN COSTNER) 

AL 
MA 1 Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. 

A R N O L D  S C H W A R Z E N E G G E R  i n  

TERMINAT0R2 Een film van 
JAMES CAMERON 

12 
JUDGMENT DAY 

Mat LINDA HAMILTON - ROBERT PATRICK - EDWARD FURLONG 
P«g 2 00 6.45 9.30 uur Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. rUlloon» 9aWFFK 

BACKDRAFT Een film van RON HOWARD AL 
KURT RUSSELL - WILLIAM BALDWIN - SCOTT GLENN - JENNIFER JASON LEIGH 

Dag. 2.00 7.00 9.30 uur; Zo. 1.30 4.00 7.00 9.30 uur. NEDERLANDSE PREMIÈRE 
Wat kan er nog misgaan na aan geslaagd* bankroof?... Vrijwel aflas! 

CINERAMA 2 

JCINERAMA3 FCUICKCHANGE 

CINERAMA 4 

"CINERAMA^ 

GEENA DAVIS • RANDY OU AID - JASON ROBARDS 
AL 

Dag 7.00 9.30 uur. Ma. Dl. Do. óók 2.00 uur. 
DE SPRAAKMAKENDE FILM UIT DE VERENIGDE STATEN 

B0YZ 'N THE H00D Regie JOHN SINGLETON 12 

;ORSO 
rM*»# 
«lil? 

k 
s 
'EEK t • JT MAX THEATER 
==3 , 
BH 

SC 

AL 

euve^ven 
^EK >404 88*4 

• C* 

a'ffiss" 
* 436 49 96 

Ijiervefen van Ma t/m Vr. 
4 00 tot 18 00 uur en 
,n uur voor aanvang 
|P at voorstelling) 

Dag. 2.00 7.00 9.30 uur; Zo. 1.30 4.00 7.00 9.30 uur. 16a WEEK 
JOHN GOODMAN - PETER O'TOOLE In aan lachfilm van royale afmetingen. 

KING RALPH Een film van Davtd S Ward 
n»q 1 KK«8 •Muur 7o 1 15 4 M 6.45 9,30 uur, lïïll POLST «TSSST 
De James Bond van de middeleeuwen" (De Tebgrnaf) 
ROBIN H00D PRINCE OF THIEVES 
K E V I N  C O S T N E R  M O R G A N  F R E E M A N  -  A L A N  R I C K M A N -
MARY ELIZABETH MASTRANTONIO Een film van KEVIN REYNOLDS 

AL 
Dag. (beh Ma. Wo.) 21.00 uur. 23m breed 70 mm formaat. 3e WEEK 

LETHAL WEAP0N 2JT Spectaculaire actiefilm vol humor 

VOOR DE SPECIALE IMAX GROOTBEELD FORMAAT PROGRAMMA S 
VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR DE IMAX AGENDA ONDERAAN DEZE LADDER 

LANTAREN/VENSTER PROGRAMMA WEGENS RENOVATIE NU IN KRITERION 
LET OP: MAANDAG GEEN VOORSTELLINGEN ! 11 

Deg. (beh. Ma.) 20.00 uur. 3e SUCCESWEEK 

LA DOUBLÉ VIE DE VER0NIQUE Krzysztof Kieslowski 
Met Irene Jacob in prachtige hoofdrol Fascinerend vervolg op Dekaloog" (RD) 
' Schitterende film, briljante beelden" (Parool) Bekroond in Cannas 1991 met de prijs 
van de internationale kritieken de beste vrouwelijke hoofdrol 

UMIERE1 
ijnt>aan45. 
117755 

Dag (beh. Ma.) 22.00 uur. 2e SUCCESWEEK 
"EEN TRACTATIE " (Volkskrant) "EEN FILM OM VAN TE SNOEPEN" (NRC) 

D E L I C A T E S S E N  Regie JeunetenCaro 
"DELICATESSEN zal hier ook zeker uitgroeien tot een fenomeen, waarover veel 
gesproken wordt (Volkskrant) "Een fenomeen waar je beter snel b*j kunt zijn" 
(NRC) 'Ontzettend leuke en originele film" (Trouw) 
n«g 900 « 45 930 uur: 2o 1 15 4.00 8 45 9.30 uur. ['ihlootaC'mwaol 2e WEEK 
TWEE LEUGENAARS DE ÉÉN NOG GROTER DAN DE ANDER 
RICHARD PRYOR - GENE WILDER x 

AN0THER Y0U Regie MAURICE PHILLIPS 
MERCEDES RUEHL - STEPHEN LANG - VANESSA WILLIAMS 

AL 
1.1.45 6.45 9.15 uur, Zo. 1.45 4.15 6.45 9.15 uur. | 

UMIÈRE 2 

UMIÈRE 3 

P0INT BREAK Een film van KATHRYN BIGELOW 
Met PATRICK SWAYZE -KEANUREEVES-GARYBUSEY 

8e WEEK 

12 
Dag. 1.45 6.45 9.15 uur; Zo. 1.45 4.15 6.45 9.15 uur. 14e WEEK 

THE NAKED GUN 2V2 "THE SMELL OF FEAR" AL 
LESLIE NIELSEN • PRISCILLA PRESLEY GEORGE KENNEDY - O J SIMPSON 

Dag. 2.00 7.00 9.30 uur; Zo. 2.00 4.30 7.00 9.30 uur. 5a WEEK 
JUUA ROBERTS - haar liefde' CAMPBELL SCOTT - zijn leven' 

UMIERE 4 DYING YOUNG Reg»e JOEL SCHUMACHER AL 
HALIA Dag. 2.00 6.45 9.30 uur. Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. 

A R N O L D  S C H W A R Z E N E G G E R  I n  

TERMINAT0R 2 Een film van 
JAMES CAMERON 

4e WEEK 

^ 12 JUDGMENT DAY J*"ESCAMERON OC[^F 
Met LINDA HAMILTON - ROBERT PATRICK - EDWARD FURLONG 

de hele week (behalve zaterdagavond) reductie voor 65 + ers 

NACHTVOORSTELLINGEN 
MIERE 1 Vr. Za. nacht 00.15 uur. 

AL 
«XOS 

_AI; 
e WEEK 

JL e WEE* 

*145 
7755 16 

UMIÈRE 2 
UMIÈRE 3 

A R N O L D  S C H W A R Z E N E G G E R  i n  

TERMINAT0R 2 
Vr* Za. nacht 00.15 uur. IHlloo»J*rr NEDERLANDSE VOORPREMIÈRE 

H) is een agent Het isvuü werk maar iémand moet het opknappen 

STEYEN SEAGAl OUT FOR JUSTICE 16 
Vr. Za. nacht 00.15 uur. 15e WEEK 

BRUCE WILLIS HUOSON HAWK 16 

ALJ ILHAMBRA 2 
'eWEEK 
IETS 

16 
nnef 

AL 

KINDERMATINEES 
Vr Za. Wo 2.00 uur; Zo. 1.15 4.00 uur 2e WEEK 

BEERTJE SEBASTIAAN DE GEHEIMEOPDRACHT AL 
"Een geslaagde kinderfilm met tal van komische situaties en leuke hed|aa". (H.C.). 

Vr.Za.Wo. 2.00 uur, Zo. 1.15 4.00 uur. finioourrmwSI 2e WEEK 
EEN ADEMBENEMEND AVONTUUR WAARIN DE VRIENDSCHAP 
TUSSEN EEN JONGEN EN EEN WOLF OVERWINT 
• ••ITT A un KLAUS MARIA BRANDAUER - ETHAN HAWKE. 
ff I I I AWU (WHITE FANG) Een film van RANDALKLEISER AL 

CINERAMA 4 
5^00 

Vr. Za. Wo. 2.00 uur. Zo. 1.30 4.00 uur. 
EEN HARTSTIKKE AWESOME NIEUW AVONTUUR 

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES II AL 
J AAX THEATER 
ÏË? I '404"8644 

Dag. (beh. Ma.) 16.00 uur Supergroot videoformaat 8 

ALFREDJ. KWAK bezoekt ATLANTIS T V -scherm JU 
JU 

Za. Zo. Wo. 17.00 uur. Nederlands gesproken LAATSTE WEEK 

DE KLEINE ZEEMEERMIN gezelligste familietekenfilm 

IMAX AGENDA II 

^EMiEil' e^azen " Wegduiken • Zweven • Wegdromen • Schrikken • Genieten 
" |Grypen • Verstoppen • Spannend • Verrassend • Spektaculair voor jong en oud 

'8e WEE* 

ME 16 

)eka!oog» 
8» ' " 

eV^Bt S3 
IAGARA 
/ATERVALLEN 

!? 3 
J IVING 

LANET 
ICI.3D Kiert) 

ondtf! 
jitsg«W Qj 
ondtf* 

onde") 
(Ned o i 

«300 

5H0W" 

De eerste volledige theater-show in Europa met laser, film en 
,GIC geluid. Een spektakelstuk! Miljoenen Amerikanen gingen u 

ER SHOW Dag. 11.00 en 19.00 uur. 

Laat u meevoeren langs, over, onder en in deze gigantische 
watermassa. Prachtig reis-avontuur voor de hele familie. 

Dag. 12.00 en 14.00 uur 

Adembenemende reis langs alle continenten van onze mooie 
planeet. 
Aansluitend aan Living Planet waant u zich d m v de speciale 
3D-bril 12 minuten lang écht tussen de om u heen vliegende 
sterren. Eén onvergetelijke ruimtelijke ervaring. 
Dag. 13.00, 15.00 en 20.00 uur 

OLLING 
TONES 
t The Max 

Larger than live' Onderga de sensatie van dit concert zelf, live 
met de band op het podium, liefst 2x44 minuten! 

Vanaf 25/10: dag. 17.00,19.00 en 22.00 uur. 
Op vr. en za. extra voorstelling om 24.00 uur 

IAX THEATER ROTTERDAM 
Jniek in Nederland • Super Grootbeeld (23x17 mtr.) 6 verdiepingen hoog • 

*ge: jks gevarieerd aanbod voor jong en oud • IMAX theater café • Maandag 
*fn u.v. vakanties feestdagen 

kH«EOAMSEOÜK LEUVEHAVEN 77 
)0R RESERVERINGEN EN PROGRAMMA-INFO ® 010-4048844 

j| ij exploit van mij, knd. 
eurwaarder, d.d. 16 okto-

|. ""1, is op verzoek van 
cosno njezana Tomljenovic, won. 

W ; Bussum, dom. gek. te 
*££ ussum, Nieuwe Englaan 5 

Ut ;.v- Th. J. de Visser 
"j wie afschrift van het 

M sploit kan worden verkre-
52üjs betekend aan Martin 
r» [jl, zonder bekende woon-

; verblijfplaats binnen of 
W Jiten Nederland, een von-

—s door de Arr. Rechtbank 
JU ; ̂  <^am °P 25 september 

siMPsa» tussen partijen gewe-
" . )n'. waarbij echtscheiding 

.ï' uitgesproken. 
'• W. de Ruijter 

deurwaarder 
•chtsdeurwaarders-

__:o°r 
roenewegen & de Ruijter 

^sboom Toussaintstraat 31 
IET 1™ AN Amsterdam 

De directie van de te Gees
teren, gemeente Tubber-
gen, gevestigde besloten 
vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid: J. Maat
huis Beheer B.V. bericht, 
dat bij het Handelsregister 
van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken te 
Hengelo (Ov.) een besluit 
als bedoeld in artikel 208 
Boek 2 B.W. is neergelegd. 

De directie van de te Am
sterdam gevestigde besloten 
vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid: Uniser-
vices B.V. bericht dat bij 
het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Amsterdam 
een besluit als bedoeld in 
artikel 208 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek voor 
een ieder ter inzage ligt. 

ROLLING STOMES 

LARGER THAN LIVE 
IN IMAX 

KAARTVERKOOP 
IS BEGONNEN 

Uitsluitend verkrijgbaar bij: 

IMAX Rotterdam 
Omniversum Den Haag 

Bespreekbureaus 
Rotterdams Dagblad en 

Haagsche Courant 

3-gangen 

keuzemenu 

f32,50 „ 
Iedere dag levende 

muziek met 
Trio Apollonio 

R'dam, Wijnhaven 126 tel. 010-4047560 

Dynamic Compaction Inter
national B.V. is door besluit 
van de aandeelhouders met 
ingang van 20 augustus 
1991 ontbonden. Het plan 
van uitkering is ter inzage 
voor een ieder neergelegd 
ten kantore van het Han
delsregister van de Kamer 
van Koophandel te Rotter
dam en ten kantore van de 
vennootschap te Rotterdam, 
Scheepmakersstraat 17. 
De vereffenaar 

De directies van de navol
gende vennootschappen: 
Verhoeven Beheer B.V., ge
vestigd te Sleen, Jan de 
Bruin's Beleggingsmaat
schappij B.V., gevestigd te 
Dordrecht, en Gebr. Kalis 
B.V., gevestigd te Slie-
drecht, geven hierbij te 
kennen dat bij de betreffen
de Handelsregisters beslui
ten als bedoeld in artikel 
208 Boek 2 B.W. ter ken
nisneming voor een ieder 
ter inzage liggen. 

De nalatenschap van Mr 
Willem Hubertus Johannes 
Derks, geboren te Tilburg 
op 18 augustus 1915, over
leden op 19 maart 1991 te 
Zeist is beneficiair aan
vaard. De heer Derks was 
als advocaat en procureur 
verbonden aan Derks, Star 
Busmann, advocaten, nota
rissen en belastingadviseurs 
te Utrecht. Eventuele 
schuldeisers, schuldenaren 
en andere belanghebbenden 
worden verzocht zich 
schriftelijk te melden bij: 
Prof. Mr M. J. A. van 
Mourik, notaris 
Postbus 1094, 
6501 BB Nijmegen. 

Surséance definitief: 
Op 15 oktober 1991 is bij 
beschikking van de recht
bank Haarlem, ingaande 18 
iuli 1991, voor de tijd van 
anderhalf jaar, definitief 
surséance van betaling ver-
'eend aan: de v.o.f. Cees van 
Capelleveen & Partners te 
1438 AH Oude Meer, Ten 
Pol 4 en haar vennoten 
C.H.J. van Capelleveen en 
C.J.M. van Capelleveen-
Schrama, beiden wonende 
te Hoofddorp, gem. Haar
lemmermeer, Clausholm 5, 
alsmede aan C.H.J. van Ca
pelleveen voornoemd, h/o 
C.S.A. Dekoratieatelier te 
Oude Meer. Bewindvoerder 
mr. E. Scheepers-Adriaanse 
te 1186 JW Amstelveen, 
Dolomieten 6, tel. 
020-419606. Rechter-com-
missaris mr. L.J.L. Koster 
(S.VI/91). 

Ten kantore van het Han
delsregister van de Kamer 
van Koophandel en Fabrie
ken voor Rotterdam en de 
Beneden-Maas is op 10 ok
tober 1991 een besluit van 
de buitengewone algemene 
vergadering van aandeel 
houders van de vennoot 
schap nedergelegd, als be 
doeld in artikel 208 van 
Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
De directie van 
Blok Interrek Bedrijfs
inrichtingen B.V. 

I e  
i  - 2  

Ég. Q) 
5  o  
• o 

Concert- en congresgebouw Schouwburgplein 50 Rotterdam 

ma 21/10 ma 28/10 en ma 4/11 om 20.15 uur 

BARBARA NISSMAN 
speelt 

PROKOFJEV 
alle pianosonates 

en kleinere werken 

- Abonnement f 30,- f 40,- f 50,-
Losse Kaarten f 15,- f 20,- f 25,-

Pas 65/CJP/Studenten f 5,- korting 

Telefoon kassa 010 - 413 24 90 

De Alfa 33 geeft het rijden weer dynamiek. 
Zijn fraaie lijnen stralen kracht, sportiviteit en 
stijl uit. Leverbaar in zeven verschillende uit
voeringen. Met als topmodel de Quadrifoglio 
die is uitgerust met de l .716-kleppen boxer
motor. Maar ook met de 1.3 motor levert de 
Alfa 33 het hoogste vermogen in zijn klasse. 
De vloeiende lijnen van de carrosserie zetten 
zich voort in het schitterende interieur. 

ALLE RECHTEN VOOR WIE ALFA ROMEO KIEST 

En standaardvoorzieningen als getint glas, 
elektrische ramen vóór, neerklapbare achter
bank, in hoogte verstelbaar sportstuur, toeren-
teller en dose-ratio 5-versnellingsbak beves
tigen de bijzondere klasse van de Alfa 33. 
Bovendien zijn zes van de zeven uitvoeringen 
standaard uitgerust met stuurbekrachtiging 
en centrale deurvergrendeling. Afwerking en 
kwaliteit zijn - onder meer door de toepas

sing van elektroverzinkt plaatstaal - van het
zelfde hoge niveau als de techniek. 
Kom kennismaken met het nieuwe genieten 
en ontdek dat het kiezen van een auto een
voudiger is dan ooit: de nieuwe Alfa 33. 

Alfa 33 v.a. Fl. 25.860,-
incl. BTW af importeur. 

l2^£r > mctoAf e/e //vy f/uxt&udertc/ 

CRISTOFORI PRESENTEERT 
i.s.m. BIMHUIS 

2e october Jazz Meeting 

vrijdag 18 october Merlyn Crispell 
zaterdag f9 october Steve Beresford 
zondag 20 october George Grawe 

Anthony Braxton 
maandag 21 october Guus Janssen 
dinsdag 22 october Curtis Clark 
woensdag 23 october aul Bley 
donderdag 24 october Michael Scheen 
vrijdag 25 october : Horace Tapscott 
zaterdag 26 october : Slotconcert 

Alle pianisten nemen gastmusici uit het 
Octoberfestival mee. 

Van 18.00 - 19.30 uur 
Prinsengracht 583 Amsterdam 

Tel. 020-6268485 

OP ZATERDAG IN NRC HANDELSBLAD: 

HORIZON 
Horizon is een exclusieve advertenrierubriek 

voor recreatie en toerisme. De verfijnde, 
heldere vormgeving met een overzichtelijke 

rubricering naar land of provincie maakt 
dat uw advertentie in Horizon volledig tot 

haar recht komt. Met Horizon bereikt u 
rechtstreeks het hart van een zeer welstandig 

en reislustig publiek. Plaatsing is al 
mogelijk vanaf f4,20 per mm per kolom. 

Tevens biedt Horizon interessante 
kortingen bij meer plaatsingen. Bel voor 

inlichtingen en tarieven: 
010-406 62 56 of 406 62 55. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Gebruik a.u.b. een briefkaart en stuur die 
tenminste 14 dagen tevoren aan: 

Abonnementenadministratie 
NRC Handelsblad, 

Postbus 824 
3000 DL ROTTERDAM 

Telefonisch opgegeven adreswijzigingen 
kunnen stagnatie in de bezorging 

tengevolge hebben 
% omdat het risico van fouten vrij groot is, 
• het opbellen vaak op het laatste moment 

geschiedt; 
bovendien kost het noteren naar 
verhouding veeltijd. 

Rhinoceros Acht B.V. 
in liquidatie 

gevestigd te Amsterdam 

De vereffenaar heeft zijn 
rekening en verantwoording 
neergelegd ten kantore van 
het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Amsterdam en 
ten kantore van de vennoot
schap. 
De vereffenaar, 
Kwik-Fit Euro B.V. 
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W I E  V I S I E  H E E F T ,  K I E S T  
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D A C H T  T O T  D E  K E R N ,  

T O T  W A A R  H E T  E C H T  

O M  G A A T .  K L A S S I E K E  

L I J N E N  A L S  I N S P I R A 

T I E B R O N  D A T  I S  D E  

N I E U W E  Z A K E L I J K H E I D  

V A N  T E R R A  P L A N A .  
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T E R R A  P L A N A  
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L I G T  U W  C A R R I E R E  
O P  K O E R S ?  
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otential 

isweg 797, Hoofddorp Tel.-. 02503 - 2 41 40. 

t O R D E A U X  E N  O O N t E I I I U I  

VANDALEN 
schoenen 

L A N G E S T R A A T  4 7 ,  3 8 1 1  A B  A M E R S F O O R T .  W I J N H A V E N  1 8 ,  
2 6 1 1  C S  D E L F T .  H O O G S T R A A T  1 2 ,  2 5 1 3  A R  D E N  H A A G .  

G R O T E  M A R K T S T R A A T  3 6 A ,  2 5 1 1  B J  D E N  H A A G .  H .  B O E X S T R A A T  1 3 ,  
5 6 1 1  H A  E I N D H O V E N .  G R O T E  H O U T S T R A A T  6 ,  2 0 1 1  S N  H A A R L E M .  

K E R K S T R A A T  1 3 ,  1 2 1 1  C K  H I L V E R S U M .  W E I S S E N B R U C H L A A N  1 4 8 ,  
3 0 5 4  L S  R O T T E R D A M .  L A N G E  V I E S T R A A T  5 8 7 ,  3 5 1 1  B K  U T R E C H T .  

V O O R  M E E R  I N F O R M A T I E :  0 1 0 - 4 2 6 9 0 2 5  

WINNENDE 
STAATSLOTEN 

ie TREKKING 
OKT. '91 

822e Staatsloterij, le trekking 16 oktober 1991. 

In deze trekking ruim 490.000 prijzen samen / 9.500.000,— 

22 prijzen 
22 prijzen 

220 prijzen 
2.200 prijzen 
2.200 prijzen 
2.200 prijzen 

22.000 prijzen 
22.000 prijzen 

220.000 prijzen 
220.000 prijzen 

van ƒ 25.000,— op alle lotnummers 043152 
van ƒ 5.000,— op alle lotnummers 061087 
van ƒ 
van ƒ 
van ƒ 
van ƒ 
van ƒ 
van / 
van ƒ 
van ƒ 

1.000,-
250,-
100,-
100,-
50,-
50,-
15,-
10,-

op alle eindcijfers 
op alle eindcijfers 
op alle eindcijfers 
op alle eindcijfers 
op alle eindcijfers 
op alle eindcijfers 
op alle eindcijfers 
op alle eindcijfers 

0788 
950 
347 
037 

57 
89 
0 
2 

Zetfouten voorbehouden. 

De uitstag van de tweede trekking wordt 
uitgezonden op TV. Kijk a.s. maandagavond naarNed. 3, 

NOS, aanvang 19.54 uur. 

GEEN MOOIER LOT 
DAN 'N STAATSLOT. 



over Wie nu no 
de kofier 

We geven toe dat de vorige 80 van Audi een minpuntje had: de bagageruimte was wat aan de 

krappe kant. Bij de nieuwe 80 heeft zelfs de grootste kniesoor daar geen klagen meer over. Want 

standaard is-ie nu ruim genoeg om de complete vakantie

bagage te herbergen. 

Dankzij de in twee delen neerklapbare achterbank is 

de kofferruimte echter ook nog variabel en fietst u d'r 

bijvoorbeeld zelfs een mountainbike in. Over de bin

nenruimte heeft nog nooit iemand klachten gehad, maar die is in de nieuwe 80 nog groter dan u al 

gewend was. Een modaal gezin zit dan ook bovenmodaal ruim in de goed gevormde stoelen. 

Wat veiligheid betreft heeft zelfs de meest verwende dummy geen klagen. Een zeer solide 

kooiconstructie, dwarsbalken in de portieren en het unieke Procon-ten veiligheidssysteem zorgen 

voor optimale bescherming. U heeft evenmin te klagen over de keuze in motoren. Want u kunt de Audi 

80 gaan rijden in een 4-, 5- of 6-cilinderversie. Waarbij met name de laatstgenoemde u verwent met 

prestaties waarmee u wel zeer snel afstand kunt nemen. 

Uiteraard is ook de nieuwe 80 voorzien van een volledig verzinkte carrosserie en krijgt u 10 jaar 

garantie tegen doorroesten. En de enigen die daar over zeuren zijn waarschijnlijk autoslopers. 

De nieuwe 80 van Audi biedt zelfs de meest verwende autorijder alleen maar pluspunten. Eén min

puntje blijft er toch nog over. U zult niet de enige zijn die morgen al een proefrit wil maken. 

De nieuwe 80 van Audi. 
Voorsprong door techniek. 

I 

l' 
i 
! 
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Ouders
Op 12 september van dit jaar promo
veerde Frederik Smit op een proef
schrift over 'De rol van ouderpartici
patie in het basisonderwijs'. Uit zijn 
onderzoek blijkt dat ongeveer twee 
keer zoveel moeders als vaders op 
school een handje helpen. Tweederde 
van de onderwijzers maakt gebruik 
van de hulp van ouders bij het ver
zorgen van het dagelijks onderwijs, 
meestal leesmoeders. 
Volgens Smit gaat het bij ouderpar
ticipatie om een selecte, goed opge
leide groep ouders, die vaak aan 
meer dan één activiteit deelnemen. 
Dit strookt met de oorsprong van 
ouderparticipatie, dat een begrip is 
uit het begin van de jaren zeventig, 
toen mondige ouders meer invloed 
wensten op de (toen nog) lagere 
school. Er ontstonden in die tijd 
nieuwe vakken en nieuwe organisa
tievormen (het gedifferentieerd leren 
deed zijn intrede), en er stond zelfs 
een geheel nieuwe school op stapel, 
de basisschool. Daar wilden deze ou
ders over gehoord worden, en zij 
meldden zich als kandidaat voor de 
oudercommissie, de medezeggen
schapsraad of het niveaulezen. 
De Lager Onderwijs Wet voorzag 
niet in ouderparticipatie; de Wet op 
het Basisonderwijs, die dateert uit 
1985, doet dit wel. Volgens artikel 
27 "stelt het bevoegd gezag de ou
ders van leerlingen in de gelegenheid 
ondersteunende werkzaamheden ten 
behoeve van de school en het onder
wijs te verrichten". Tot 1985 gold 
een in 1974 door het college van 
hoofdinspecteurs lager onderwijs aan 

Ouderparticipatie 
alle inspecteurs gerichte brief, waar
in stond dat ouderparticipatie een 
vanzelfsprekendheid hoorde te zijn. 
Op het ogenblik verleent volgens cij
fers van het CBS 9 procent van de 
ruim 45 procent van de Nederlandse 
bevolking die aan vrijwilligerswerk 
doet, hulp op school. Dit zijn zo'n 
600.000 mensen. 
Volgens Smit zitten niet alleen bij 
het niveaulezen (de leesmoeders), 
maar ook in de medezeggenschaps
raden en in de ouderraden meer moe
ders dan vaders. Alleen in de school
besturen van de bijzondere scholen 
(het openbaar onderwijs valt onder 
het gemeentebestuur) is de verhou
ding omgekeerd. Daar zitten twee 
keer zoveel vaders als moeders. Smit 
meent dat noch de ouders in de ou
derraad, noch die in de medezeggen
schapsraad goed op de hoogte zijn 
van wat er op school speelt. 
Onderwijzers op protestants-christe-
lijke scholen maken, aldus Smit, 
minder gebruik van ouders bij het 
verzorgen van het dagelijks onder
wijs (50 procent) dan hun collega's 
op katholieke en openbare scholen 
(respectievelijk 64 en 63 procent). 
Onderwijzers op protestants-christe-
lijke scholen leggen meer huisbezoe
ken af en betrekken ouders liever bij 
hand- en spandiensten dan bij het 
onderwijs zelf. 
Over de positieve invloed van ouder
participatie op de schoolloopbaan 
van leerlingen, is Smit terughoudend. 

Gretha Pama 

v T anavond schenkt Jan van Dijk 
zelf de koffie in. Het is zijn beurt 
om de medezeggenschapsraad te 
ontvangen en zijn vrouw is een 
avondje uit. De kinderen liggen in 
bed. Een paar jaar geleden werden 
de vergaderingen nog op school ge
houden. Maar omdat aat altijd zo 
ongezellig was, gebeurt het tegen
woordig bij de leden thuis. Dat 
spaart ook nog stookkosten uit. 
Het is twintig over acht 'en het ge
zelschap is nog niet compleet. Be
halve Jan van Dijk zitten in de ka
mer Jan Krijgsman, de voorzitter 
van de medezeggenschapsraad, 
Henk Ruitenbeek, voorzitter van de 
oudercommissie en waarnemer bij 
de vergaderingen van de medezeg
genschapsraad, onderwijzer Flip van 
der Pol en Niek de Kruif, sinds twee 
jaar directeur van de school en dit 
jaar voor het eerst in de medezeg
genschapsraad gekozen. 
Terwijl Van Dijk alvast langs gaat 
met de krakelingen, foetert De 
Kruif op de computercursus die hij 
volgt. Volgde, want gisteren heeft 
hij gezegd dat hij er genoeg van had 
en dat ze hem niet meer terugzien. 
De school heeft via het Comenius-
project vijf computers van het mi
nisterie van onderwijs gekregen, 
maar na de eerste van de er bij ho
rende lessen van drieëneenhalf uur 
per keer kon De Kruif die compu
ters nog niet eens aan de préüt krij
gen. Toen hij, een paar dagen later, 
op de ouderavond even oefende met 
de vader van Renate, lukte het op
eens wel. Dus zodra ze gisteren op 
die cursus weer zo soft gingen doen 
over leerdoelen en interactie, is hij 
opgestapt. De vader van Renate kan 
het beter uitleggen, heeft hij ge
zegd, die zal het me wel leren. 
Ook van dit voortijdige einde van de 
Comenius-cursus zal nog wel een 
verslagje in de schoolkrant komen te 
staan, net als van het voorval met de 
vader van Renate. De Kruif houdt 
van openheid. Via de schoolkrant, 
waar de Comenius-perikelen figu
reerden in het stuk over de ouder
avond, maar ook door zijn kamer 
open te stellen voor elke ouder die 
ergens mee zit. Vanaf 's ochtends 
half negen kunnen ze er terecht. 
Aan een van de muren hangt een 
'certificaat' van de ouderraad van 
zijn vorige school, in Velp. De raad 
'betuigt N.M.C. de Kruif dank voor 
het grote enthousiasme waarmee hij 
zich heeft ingezet voor de belangen 
en doelstellingen van de school'. 
Of zijn nieuwe school, De Wegwij
zer in Amersfoort, ouders vaker of 
juist minder vaak bij het onderwijs 
betrekt dan andere scholen, weet De 
Kruif eerlijk gezegd niet. Gemid
deld, denkt hij. Er is een medezeg
genschapsraad en er is een ouder
commissie, maar dat is op elke 
school zo. Verder zijn er natuurlijk 
leesmoeders, vrijwilligers die helpen 
bij de jaarlijkse fancy-fair, begelei
ders bij het schoolzwemmen en de 
schoolreisjes en redacteuren voor de 
schoolkrant. Dat is ook heel normaal 
allemaal. De sop-avonden en de 
paint-ins zijn misschien iets minder 

Er is 'een tendens dat een hoger uit
stroomniveau van leerlingen naar het 
voortgezet onderwijs op relatief veel 
scholen samenhangt met het inscha
kelen van ouders bij lesactiviteiten'. 
Dezelfde voorzichtigheid betracht hij 
bij een mogelijk lagere uitstroom 
naar het speciaal onderwijs door ou
derparticipatie. Zeker is wel dat de 
meeste onderwijzers ouderparticipa
tie ervaren als een taakverlichting. 
In 1982 kreeg de medezeggenschap 
in het onderwijs een wettelijke basis. 
Op dat moment vervielen de wetsarti
kelen over de oudercommissies in de 
Lager Onderwijs Wet. Zij figureren 
in de nieuwe wet onder de naam ou
derraad, met iets andere bevoegd
heden dan voorheen. In de praktijk 
houden ouderraden zich bezig met 
zaken als de ouderbijdrage, festivi
teiten en uitstapjes, hand- en span
diensten door ouders, de schoolkrant 
en ouderavonden. De medezeggen
schapsraad heeft meer te maken met 
beleid en bestuur van de school, 
waarbij de oudergeleding in de raad 
over het algemeen een adviserende 
stem heeft. 
Eerder dit jaar stelde staatssecreta
ris Wallage voor de Wet Medezeg
genschap Onderwijs zo te veranderen 
dat de raden in het onderwijs alle
maal dezelfde bevoegdheden krijgen. 
Nu verschillen die bevoegdheden nog 
per school, en kan het gebeuren dat 
op de ene school de medezeggen
schapsraad instemmingsrecht heeft 
over de gevolgen van een fusie, ter
wijl op de andere school het bestuur 
de fusie beklinkt voor de medezeg
genschapsraad er lucht van krijgt. 
Vooral wanneer straks het formatie
budgetsysteem wordt ingevoerd en 
schoolbesturen meer zeggenschap 
krijgen over het personeelsbeleid, 
moet de medezeggenschapsraad 
sterk staan, vonden zowel de staats
secretaris als de onderwijsvakbonden 
en de ouderorganisaties. Maar de 
precieze invulling van de bevoegd
heden leidde tot zoveel geharrewar, 
dat Wallage nu heeft besloten om 
scholen die dat willen, in de toe
komst hun eigen reglement te laten 
houden. 
Op de protestants-christelijke basis
school De Wegwijzer in Amersfoort 
telt de oudercommissie (de school 
gebruikt nog de oude benaming) acht 
leden, vier mannen en vier vrouwen. 
De voorzitter is een man. De mede
zeggenschapsraad telt eveneens acht 
leden, vier onderwijzers en vier ou
ders. Van die laatste vier is één een 
vrouw, de voorzitter is een man. 

RMCÜM op de inbond van dit 
bijvoegsel gaarne naar Rodactio 

Wetenschap 6- Onderwijs 
NRC Handelsblad, postbus 824, 

3000 DL Rotterdam. 
Ingezonden brieven dienon b^j 

voorkeur de 500 woorden niet te 
overschreden 
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op school 

Sop-avond, paint-ins, 
remedial teacher, overbiijfmoeder, 
medezeggenschapsraad 

Maar één opmerking in het artikel is 
hem toch wel in het verkeerde keel
gat geschoten. De promovendus 
vindt dat de medezeggenschapsraad 
op de basisschool niet goed functio
neert, omdat de onderwijzers in die 
raad het in feite voor het zeggen 
hebben. Zij zijn beter op de hoogte 
van wat er op school gebeurt en 
kunnen zo de ouders gemakkelijk af
troeven. 
Dat het team beter op de hoogte is 
kan De Kruif niet ontkennen. Maar 
dat hoeft toch niet te betekenen dat 
de ouders er als doetjes bijzitten? 
Het is gewoon een kwestie van goed 
met elkaar omgaan, van wederzijds 
vertrouwen en van respect voor de 
mening van anderen. En dat zegt hij 
niet omdat zijn school toevallig pro-
testants-christelijk is. Dat zegt hij 
omdat het de enige manier is waarop 
ouderparticipatie werkt. 
Het bestaan van het proefschrift is 
bij meer mensen op school bekend. 
Ook Henk Ruitenbeek, de voorzitter 
van de oudercommissie, heeft er van 
gehoord. Ruitenbeek en De Kruif 

zijn dikke vrienden, vooral sinds ze 
samen een cursus PR hebben ge
volgd. Tijdens de vergadering van 
de medezeggenschapsraad zitten ze 
broederlijk naast elkaar, grappen te 
maken over de Comenius-compu-
ters. Zulke dure apparaten en dan 
geen geld voor tafels op wieltjes, om 
de computers van het ene lokaal 
naar het andere te verrijden! Zou 
'computersjouwer' niet een aardige 
vorm van ouderparticipatie zijn? 

Praatpapier 
Ruitenbeek vindt het vooral opval
lend dat die promovendus scholen 
aanraadt de capaciteiten van ouders 
beter te benutten, net nu hij zelf 
over dat onderwerp een 'praatpapier' 
heeft gemaakt. Ruitenbeek zit in
middels voor het vierde jaar in de 
oudercommissie, en het is hem op
gevallen dat ouders veel nuttige din
gen doen, maar dat dit toch vooral 
hand- en spandiensten zijn. De vraag 
is dan: moet een oudercommissie 
zich beperken tot sop-avonden, 
paint-ins, de ouderbijdrage, het 

Kerstdiner en de Sinterklaascadeau
tjes? "Mijn antwoord is NEE", heeft 
hij in het praatpapier gezet. 
Wat de oudercommissie nog meer 
kan doen, stond eigenlijk gewoon in 
het huishoudelijk reglement. Bijdra
gen aan de schoolwerkplanontwikke
ling bijvoorbeeld, of meedenken 
over de keuze van nieuw lesmateri
aal. Dat heeft Ruitenbeek dus maar 
overgenomen, ook al omdat het wat 
vage termen waren en hij het team 
niet op voorhand aan het schrikken 
wilde maken. Niet dat hij bang was 
voor hun reactie. De onderlinge 
band is goed en het laatste wat de 
oudercommissie wil, is zich bemoei
en met zaken waar ouders geen ver
stand van hebben. Maar zulke din
gen moet je gewoon niet overhaas
ten. 
Er is een tijd geweest dat het huis
houdelijk reglement van de ouder
commissie bij iedereen bekend was, 

vervolg op pagina 2 

doorsnee, al kent De Kruif nog wel §, 
een paar scholen waar ouders zo nu <2 
en dan komen schoonmaken of een .§ 
kwastje geven. I 
Nee, echt bijzonder zijn eigenlijk al- * 
leen de twee remedial teachers van "§ 
zijn school: moeders die zelf uit het 
onderwijs komen, niet meer werken 
en twee ochtenden en twee midda
gen per week kinderen met een ach
terstand bijspijkeren. 'Dit vrijwilli
gerswerk wórdt door het schoolteam 
geweldig op prijs gesteld!', heeft De 
Kruif laatst weer eens in de school
krant geschreven. 

Proefschrift 
Op zijn bureau ligt Uitleg, het infor
matieblad van het ministerie van on
derwijs. Het is opengeslagen op een 
artikel over een half september ver
schenen proefschrift over ouderpar
ticipatie in het basisonderwijs. In de 
kantlijnen heeft De Kruif zijn com
mentaar geleverd. Met de conclusie 
dat ouderparticipatie goed is voor de 
school, de leerlingen en de ouders, is 
hij het wel eens. "Een school is een 
gemeenschap, geen fabriek. Ouders 
moeten altijd op school terecht kun
nen, of dat nu is om te helpen of om 
bij te praten." Bij de opmerking dat 
ouders van buitenlandse kinderen 
meer bij het onderwijs moeten wor
den betrokken, staat dat dit 'op De 
Wegwijzer al gebeurt". Het Surina-
me-project is in volle gang. 

De waterstaatskaart 
1:50.000 is is meer dan 
100 jaar oud. Hij vormt 
het enige openbare, uni
forme overzicht van de 
waterhuishouding in Ne
derland. 
Volgens minister Maij 
kan hij wel weg. 

Henk Donkers 

D; e waterstaatskaart, waartoe in 
1864 door Thorbecke persoonlijk op
dracht werd gegeven, kan wat minis
ter Maij-Weggen betreft verdwij
nen. 
De regering wil haar ambtenarenap
paraat verkleinen. Om dat te berei
ken zijn wordt de Grootschalige Ef
ficiency Operatie (GEO) uitgevoerd. 
De kaasschaaf methode — elke afde
ling een beetje minder personeel — 
heeft onvoldoende opgeleverd. Daar
om wil men nu complete afdelingen 
opheffen. 
Op de nominatie staat de afdeling 
waterstaatskartografie. Die afdeling 
van Rijkswaterstaat, waar ca. 25 
mensen werken, maakt de Water
staatskaart 1:50.000. Minister 
Maij-Weggen vindt de produktie 
van deze kaart geen kerntaak van 
haar ministerie, omdat de kaart veel 
meer buiten dan binnen haar minis
terie gebruikt wordt. 
Het ministerie verleent diensten aan 
derden zoals waterschappen, provin
cies, gemeenten, ingenieursbureaus, 
Landinrichtingsdienst en weten
schappelijke instituten als het Rijks
instituut voor Milieubeheer (RIVM). 
Die stellen wel prijs op de water
staatskaart, maar kunnen er niet ge
noeg voor betalen. Er is wel vraag 
naar de kaart, maar geen koopkrach
tige. 
De provincies en waterschappen 
kunnen voorlopig wel zonder water
staatskaart, omdat ze zelf over de in

formatie beschikken die ze nodig 
hebben. De Waterstaatskaart, een 
klein monument in de Nederlandse 
cartografie, dreigt zo tussen de wal 
en het schip te vallen. 

Onder water zetten 
Net als bij de topografische kaarten 
hebben militairen in de vorige eeuw 
de stoot gegeven tot de Waterstaats
kaart. Zij wilden een goede kaart 
voor het eventueel onder water zet
ten van gebieden (Hollandse Water
linie). De Topografisch Militaire 
Kaarten, die prima voldeden voor 
het regelen van troepenbewegingen, 
schoten op dat punt tekort. 
Ook waterbouwkundig ingenieurs-
hadden dringend behoefte aan wa-
terstaatskaarten. Volgens ingenieur 
Van Egmond heerste er 'omtrent 
den toestand van ons vaderland, ten 
opzichte van het water, bij velen een 
volslagen onkunde'. Met het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs 
kwam hij in 1863 tot de conclusie 
dat de toenmalige topografische 
kaart geen goed overzicht gaf van de 
waterstaatkundige toestand van het 
land. Hij werkte een plan uit dat 
Thorbecke in 1868 overnam. 
De Waterstaatskaart bestaat — net 
als de topografische kaart 1:50.000 
— uit 62 kaartbladen die heel Ne
derland afdekken. De eerste editie 
die tussen 1865 en 1935 verscheen, 
bestond uit zogenaamde kwartbla
den om een uitgebreide toelichting 
(randschrift) mogelijk te maken. 
Een saillant detail bij de verkennin
gen en metingen voor de eerste wa
terstaatskaart was dat men ontdekte 
dat niet de Kriekelenberg bij Wijlre 
met 240 m + AP het hoogste punt 
van ons land was zoals aardrijkskun
deboeken uit die tijd vermeldden. 
Die bleek maar 193,80 m + AP te 
zijn. In de zuidoosthoek van Lim
burg vond men een punt op 
322,50 + AP, de Vaalserberg. 

Detail van de waterstaatskaart van Wal
cheren, vijfde druk, opgenomen in 1978. 
Het randschrift (hier niet afgebeeld) geeft 
een goede verklaring van de polderinde
ling en de bemaling. 

Waterstaatskaart gestaakt 

VLISSINGEN 

Rede van Vlissingen 

Volgende edities — de vijfde is net 
klaar, de zesde is (was?) in voorbe
reiding — bestonden uit halfbladen 
en een beknopt randschrift, dat 
werd aangevuld met uitgebreide 
Provinciale Beschrijvingen. 
De Waterstaatskaart bevat zeer uit
gebreide waterstaatkundige informa
tie: over (soorten) gemalen en hun 
capaciteit; over peilen van polders, 
kanalen en boezemwateren; over af
wateringseenheden; over rioolstelsels 
en persleidingen; over stuwen, 
schut- en keersluizen; over stroom
richtingen van water; over waterke
ringen enz. 
De hoeveelheid uit te beelden infor
matie is sinds 1864 sterk gegroeid. 
Al in 1892 werd in 'Aantekeningen 
omtrent de geschiedenis en de in
richting van de Waterstaatskaart van 
Nederland' geschreven: ' ...het is 
bijna niet te geloven, hoevele veran
deringen ons Nederlandsche terrein 
ondergaat in een twintigtal jaren, 
tengevolge van ontginningen, inpol-
derinbgen, aanleg van kanalen, 
spoorwegen, wegen voor gewoon ver
keer, uitbreiding van steden, dorpen, 
gehuchten enz.'. 
Sindsdien is er pas echt veel veran
derd. Kustverdedigingswerken als 
de Deltawerken, inpolderingen als 
de IJsselmeerpolders, ontginningen, 
ruilverkavelingen en landinrichtings-
werken, aanleg van rioleringen en 
waterzuiveringsinstallaties, zij wij
zigden de waterstaatkundige situatie 
ingrijpend. Eigenlijk moet de water
staatskaart elke vier tot tien jaar 
herzien worden, maar dat herzie
ningstempo heeft men nooit ge
haald. 

Leesbaarheid 
De informatiedichtheid van de kaart 
is zo toegenomen dat de grenzen van 
de leesbaarheid bereikt zijn. Om de 
kaart te ontlasten begon men in de 
jaren zeventig bij de vierde editie 
met twee bijkaarten. De ene over 
hydrologische waarnemingspunten 
(peilschalen, peilschrijvers, afvoer-
meetpunten, regenmeters) en de an
dere over de watervoorziening. Op 
deze laatste staan gebieden aange
geven die bij watertekorten aan het 
IJsselmeer of de grote rivieren water 
kunnen onttrekken; op de kaart 

staan de inlaatpunten en de waterlo
pen, gemalen, sluizen en stuwen die 
daarvoor gebruikt kunnen worden. 
Die watervoorziening is in Neder
land erg belangrijk geworden, want 
in tegenstelling tot wat vèel mensen 
denken, is er in Nederland een groot 
tekort aan water. Zelfs als wij al on
ze neerslag zouden kunnen benutten 
(hetgeen niet mogelijk is, zeker niet 
nu door drainages, gekanaliseerde 
waterwegen, rioleringen en asfalte
ring het 'overtollige' water versneld 
wordt afgevoerd en Nederland ver
droogt), zou er per persoon maar 
680 kuub beschikbaar zijn, terwijl 
het verbruik per persoon 1004 kuub 
bedraagt. Maas en Rijn vullen onze 
tekorten aan. Tijdens de droge zo
mer van dit jaar waren onze wateren 
tot in Groningen gevuld met Rijn
water. 
De produktie van de waterstaats
kaart kost het Ministerie ca. 1,6 mil
joen gulden per jaar. Maij-Weggen 
vindt dat teveel. Zou dat met de 
moderne computercartografie niet 
wat goedkoper kunnen en zou de 
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Ouderparticipatie 
vervolg van pagina 1 

om de simpele reden dat alle moge
lijkheden voor ouderparticipatie die 
er in staan vermeld, toen ook wer
den benut. Dat was zo'n tien, vijf
tien jaar geleden. Er waren in die 
tijd niet alleen leesmoeders, maar 
ook rekenmoeders, moeders die de 
bloemen verzorgden en moeders die 
meedachten over wat er in het 
schoolwerkplan moest komen te 
staan. En niet te vergeten: vaders 
die een dagje vrij namen als zoon of 
dochter op schoolreis ging. Het was 
de tijd dat ouders meer inspraak en 
openheid in het onderwijs eisten, en 
De Wegwijzer stond in Amersfoort 
bekend als een in dat opzicht mo
derne school. 
Waarom dat is veranderd weet ei
genlijk niemand. Ruitenbeek ver
moedt dat het heeft te maken met 
de nadruk die tegenwoordig weer 
wordt gelegd op degelijk, liefst niet 
al te experimenteel onderwijs. Maar 
er zijn vast ook andere redenen, een 
ander team misschien, of het ver
dwijnen van het geld-voor-de-leuke-
dingen. En wellicht, suggereert hij, 
hebben de ouders die wél veel doen 
last van beroepsblindheid: ze denken 
al gauw dat iedereen net zo bij de 
school betrokken zou moeten zijn 
als zijzelf. 

Hun eigen leven 
In het team overheerst de indruk 
dat mensen tegenwoordig weer wat 
meer bezig zijn met hun eigen le
ven, in plaats van met de samen
leving om hen heen. Volgens Jolina 
de Goede, van groep 1/2, vinden 
veel ouders het allemaal wel best. 
Hun kind zit op school, dat is lekker 
rustig en de onderwijzers regelen 
het verder wel. Zelf vindt ze het 
soms wat vreemd, bijvoorbeeld als 
er ouders bellen om te vragen wan
neer de vakanties zijn. Alle ouders 
krijgen jaarlijks een boekje waar dat 
in staat. Dat lezen ze dan zeker niet. 
De meeste onderwijzers staan nog 
niet zo lang aan de school: de ge
middelde leeftijd is ongeveer 35 
jaar. De terugloop van de ouderpar
ticipatie hebben ze dus niet meege
maakt. En eigenlijk vinden ze dat 
het ook wel wat meevalt. Vorige 
week waren er zo'n vijftig ouders op 
de ouderavond, voor een school met 
300 leerlingen misschien niet veel, 
maar als je soms de verhalen van an
dere scholen hoort... 
Het komt natuurlijk ook doordat 
steeds meer moeders werken. Lees
moeders ben je tegenwoordig zo 
weer kwijt. Die komen er door dit 
soort vrijwilligerswerk achter dat ze 
best een paar uur van huis kunnen, 
en zoeken een part-time baan. Als je 
ze dan een volgend schooljaar weer 
belt, zeggen ze dat ze geen tijd 
meer hebben. 
De Kruif was meteen enthousiast 
over het praatpapier van Ruitenbeek 
en heeft op de teamvergadering de 
collega's ingelicht. Het was wennen, 
maar niemand reageerde negatief. 
Er zijn grenzen vonden de meesten, 
en die grenzen liggen zo ongeveer 
waar de inhoudelijke verantwoorde
lijkheid van de onderwijzer begint. 
In de woorden van De Goede: "Ou
ders kunnen ons werk verlichten, 
maar het moet niet te ver gaan. Een 
school hoort niet afhankelijk te wor
den van hulp van buitenaf. Dan ben 
je te kwetsbaar." 

Grenzen 
Dat er inderdaad grenzen zijn, had 
De Kruif al gemerkt toen hij twee 
jaar geleden voorstelde Ellen van 
Dorssen remedial teacher te maken. 
Van Dorssen komt zelf uit het on
derwijs, maar is gestopt met werken 
toen ze haar tweede kind kreeg. 
Toen ook dat naar school ging, be
gon ze zich thuis al snel te vervelen. 

Ze meldde zich aan voor de paint-
ins en bij een van die gelegenheden 
zei ze tegen De Kruif dat ze wel 
meer wilde doen. De Kruif zat in 
die tijd te springen om een remedial 
teacher. Omdat daar geen geld voor 
was, stelde hij haar voor dat te gaan 
doen. 
De Kruif is een bevlogen directeur, 
die vertrouwt op zijn intuïtie en die 
zijn spontane invallen achteraf maar 
al te vaak moet verantwoorden. Zo 
nu en dan schrijft hij een boze brief 
aan de staatssecretaris, en op de 
laatste heeft hij zowaar antwoord ge
kregen. Dat was een brief waarin hij 
zich beklaagde over de ten hemel 
schreiende bezuinigingswoede van 
Zoetermeer, die de doelstellingen 
van de Wet op het Basisonderwijs 
tot een lachertje heeft gemaakt. Een 
paar weken geleden viel er een uit
nodiging door de bus voor een bij
eenkomst in het Scandic Crown Ho
tel in Utrecht. Een select groepje 
wetenschappers, ambtenaren en 

probleem. "Er is geen geld, dat weet 
je." 
Het feit dat de school tegenwoordig 
niet meer goed schoongehouden kan 
worden, vindt ze eigenlijk vreemder. 
Die sop-avonden waren een idee van 
de oudercommissie, omdat het zo 
echt niet langer kon. En ze hebben 
het gezien: met het stof dat die eer
ste keer uit de lichtbakken voor de 
tl-buizen kwam, had je een schaap 
kunnen bekleden. En dan de ruiten! 
Hoewel die in het donker werden 
gelapt, kon je steeds gemakkelijk 
zien waar je was gebleven. Alleen 
aan de wc's kunnen de sop-ouders 
weinig doen. Die moeten elke dag 
worden schoongemaakt en dat gaat 
natuurlijk niet. Zelf zegt Van Dors
sen tegen haar kinderen dat ze het 
maar liever moeten ophouden, als 
dat kan tenminste. Veel moeders 
zeggen dat tegen hun kinderen, weet 
ze. 
Net als Ruitenbeek — die als eerste 
de trapleer onder de lichtbakken 
zette — is Van Dorssen zo'n ouder 
die van alles doet: verven, helpen op 
de fancy-fair.' Het geldt voor de 
meeste participerende ouders: ze 
doen niet aan één, maar aan veel 
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mensen uit het veld, onder wie dus 
De Kruif, zou het daarbij hebben 
over wat er van de Wet op net Basis
onderwijs terecht is gekomen. Het 
Scandic Crown Hotel! Hadden ze op 
het ministerie soms geld over? Op 
de vergadering van de medezeggen
schapsraad vertelt De Kruif vol bra
voure dat hij er wel tien koppen kof
fie heeft gedronken, om zo z'n sala
ris eens wat aan te vullen, zij het in 
natura. Voor de school heeft hij 
twee pennen gejat. 
Met het aanbod aan Ellen van Dors
sen verliep het wat moeizamer. Het 
team was sceptisch, hij kan niet an
ders zeggen. En het bestuur voelde 
er nog minder voor. Die zagen al 
voor zich dat zo'n mevrouw allemaal 
verworven rechten zou gaan opbou
wen. Er is daarom een officieel con-
tractje gemaakt, waarin bijvoorbeeld 
staat dat Van Dorssen bij vacatures 
geen voorrang geniet. Ook heeft ze 
zwijgplicht over wat er in de lera-
renkamer over leerlingen wordt ge
zegd. 
Inmiddels hangt in de kamer van De 
Kruif een teamfoto waarop ook Van 
Dorssen staat, maar, zegt hij er eer
lijk bij, die foto is pas aan het einde 
van het schooljaar genomen. Want 
het begin was moeilijk. Niet eens 
zozeer voor het team, dat al snel zag 
dat ze er een goede kracht bij had
den gekregen, alswel voor Ellen van 
Dorssen zelf. Die voelde zich in haar 
dubbelrol van onderwijzer en ouder 
in het begin heel onwennig. 
"De eerste paar maanden hield ik 
me in de lerarenkamer het liefst af
zijdig", zegt ze. "Ik was natuurlijk 
maar gewoon een ouder, en zo voel
de het ook. Ik vond dat ik vooral 
niet te veel van me moest laten ho
ren." Nu is ze "een van de colle
ga's". Alleen wel een onbetaalde. 
Maar dat vindt Van Dorssen geen 

meer activiteiten mee. Van Dorssen 
heeft als verklaring dat hoe vaker je 
op school komt, hoe beter je ziet 
wat er allemaal moet gebeuren. 
Participerende ouders worden op De 
Wegwijzer op vier manieren gewor
ven. Soms roept iemand van het 
team hun hulp in, zoals in het geval 
van Ellen van Dorssen. Of zoals in 
het geval van Jan Krijgsman, de 
voorzitter van de medezeggen
schapsraad. Die slaat geen ouder
avond over en viel daardoor op als 
een kennelijk geïnteresseerde ouder. 
Ook sporen ouders die al wat doen, 
andere ouders aan ook eens de han
den uit de mouwen te steken ("Ko
men jullie vanavond soppen, da
mes?"). Zo nu en dan staat er een 
oproep in de schoolkrant, en toen 
het een paar jaar geleden niet goed 
liep met de overblijfmoeders, is de 
vergoeding verhoogd tot vijftig cent 
per kind voor elke moeder. Dat is 
niet veel, de moeders krijgen zo on
geveer een tientje per keer, maar 
het heeft wel geholpen. 

Over bl ijfmoeder 
Anneke Corbijn doet het niet voor 
het geld. Ze vindt het 'gewoon leuk' 
om bij de school betrokken te zijn. 
Corbijn is één keer per week over-
blijfmoeder, en daarnaast lid van de 
oudercommissie, sop-ouder en redac
teur van de schoolkrant. Een paar 
weken geleden heeft de school een 
delegatie van de 'European Parents' 
Associatiort' ontvangen, en heeft ze 
in het Engels verteld over de ouder
participatie op De Wegwijzer. Dat 
was wel eng, al had ze het goed 
voorbereid. Op het laatst waren ze 
er thuis bijna wanhopig van gewor
den: "Daar heb je haar weer met 
haar speech". 
Corbijn kwam vorig jaar met het 
idee van de klassemoeder op de 

Nienke Endenburg - Animals as 
companions -
(RU Utrecht, 26 september 1991; 
promotores: Prof.dr. H.W. de Vries, 
Prof.dr. H. 't Hart en Prof.dr. J. 
Bouw), 144 blz. 

Paul Schnabel 
voor de wetenschap veel mee gewon
nen. 
Het valt mij steeds vaker op dat de 
wil om het proefschrift in het En
gels te schrijven funeste gevolgen 
heeft voor het proefschrift als 'we
tenschappelijke verhandeling'. Bij 
Nienke Endenburg is daar naar mijn 
idee pas echt sprake van in het laat
ste hoofdstuk, als het gaat over de 
ethische aspecten van het houden 
van dieren. In de eerdere hoofdstuk
ken vinden we weinig meer dan sim
pele beschrijvingen van de onder
zoeksuitkomsten en wat korte refe
renties naar de literatuur. Mede 
door de kinderachtige illustraties 
maakt het geheel een onnodig onbe
holpen indruk. Als alle flauwekul 
weggelaten en het boek gewoon in 
het Nederlands geschreven zou zijn, 
zou het resultaat zeker beter ge
weest zijn. 

E/r is nog iets eigenaardigs aan dit 
proefschrift, dat me trouwens ook in 
andere 'typische Aio-proefschriften' 
al eerder is opgevallen. De hoofd
stukken worden gepresenteerd als op 
zichzelf staande artikelen — van
daar de vele herhalingen van de on
derzoeksopzet in de tekst — maar 
op één uitzondering na wordt ner
gens vermeld of deze artikelen ook 
gepubliceerd of minstens geaccep
teerd zijn door relevante weten
schappelijke tijdschriften. Toch is 
dat wat het promotieregelement 
voorschrijft: promoveren op artike
len is promoveren op publikaties, die 
door gekwalificeerde collega's als 
belangrijk erkend zijn en daarom in 
een goed tijdschrift konden terecht

komen. Wat hier geboden wordt is 
een travestie van het artikelenproef
schrift en dus een beetje belachelijk. 
Ik heb niks met dieren en kennelijk 
ook niet met proefschriften over die
ren. Dat is toch niet zo. Ik heb dit 
proefschrift deze maand juist de 
voorkeur boven iets moois over de
mente bejaarden gegeven, omdat het 
huisdier me zo'n interessant en ori
gineel onderwerp leek. Huisdieren 
zijn een favoriet gespreksonderwerp 
in de alledaagse conversatie, de bij
tende en poepende hond is uit de ko
lommen van geen enkele krant weg 
te denken en geen familiefoto is nog 
compleet zonder de kat in de armen 
van de jongste dochter. Tegelijker
tijd is de sociologie van het huisdier 
nog ongeschreven en weten we nog 
maar heel weinig van de psychologie 
van het houden van een beest, om 
over de ethiek van het castreren van 
de kat en het couperen van de hond 
zijn staart nog maar niet te spreken. 
Nienke Endenburg heeft er allemaal 
een best aardig onderzoek naar ge
daan, maar ik wou dat ze er wat 
meer mee had gedaan, dan was het 
meer geworden dan wat zelfs voor 
een 'typisch AlO-proefschrift' toch 
echt te weinig is. Maar goed, we we
ten nu tenminste iets meer over de 
Nederlander en zijn huisdieren, of 
beter gezegd, gezelschapsdieren. 
Want dat zijn het nu. Waakhonden 
zijn er nog wel, maar niemand laat 
nog zijn kar door een hond trekken 
en weinig katten verdienen nog de 
kost met de jacht op muizen. Wat 
Youp van 't Hek daar ook over zin
gen mag, het huiskonijn eindigt niet 
meer in de braadpan, maar wordt 
netjes begraven in de tuin, naast de 

proppen. Ze had gehoord dat zoiets 
op een school in Leusden werd ge
daan en dat het daar heel goed liep: 
elke klas had een moeder die als een 
soort makelaar bemiddelde tussen 
onderwijzer en ouders. De ouders 
vertelden de klassemoeder wat ze 
zoal konden: speelgoed repareren, 
kookles geven, helpen bij het reke
nen, helpen bij het oefenen van de 
plaatsnamen bij aardrijkskunde. De 
onderwijzer wist precies voor welke 
activiteiten hij ouders kon inschake
len en de klassemoeder nam hem 
veel organisatorisch werk uit han
den. 
Maar het team van De Wegwijzer 
voelde er weinig voor, wat Corbijn 
wel verbaasde. Als je een groep van 
dertig leerlingen hebt, ben je toch 
alleen maar blij met een ouder die je 
wat werk uit handen neemt? Toen ze 
in de schoolkrant las over De Kruifs 
wederwaardigheden met de Comeni-
us-computer, dacht ze bij zichzelf: 
dat is toch zonde, dat van de kennis 
van zo'n vader verder geen gebruik 
wordt gemaakt? Het praatpapier van 
Ruitenbeek heeft haar volle steun. 
Ze heeft het ook nog aangehaald aan 
het einde van haar speech: "Unfor-
tunately, we do not have the oppor-
tunity to occupy ourselves with the 
school curriculum. During the next 
few years we plan to initiate discus-
sions with the school on this sub
ject". 

Midgetgolf en 
Eigenlijk vinden alle bij de school 
betrokken ouders dat het team een 
groter beroep op hun capaciteiten 
zou kunnen doen, al zeggen ze er 
meteen bij dat de samenwerking 
met de school uitstekend is. Ieder
een is altijd even amicaal, als de ou
dercommissie met het team gaat 
midgetgolfen maakt het niet uit of 
je naast een ouder of naast de direc
teur staat. 
Maar Van Dorssen bijvoorbeeld, 
weet zeker dat ze zelf indertijd heel 
ingenomen was geweest met 'achter-
de-hand-ouders', zoals zij ze noemt. 
Immers, als onderwijzer voel je je 
vaak schuldig. Je kunt niet genoeg 
aandacht aan de zwakke leerlingen 
besteden, en de slimsten doe je ook 
vaak te kort. Je wist dan: met wat 
extra tijd hadden de rapporten er 
heel anders uit kunnen zien. 
Anneke Corbijn heeft zich aange
meld voor de subcommissie van de 
ouderraad die het praatpapier moet 
gaan uitwerken. Nou ja, subcommis
sie: alle leden van de oudercommis
sie zitten erin, zo belangrijk vond ie
dereen het. 
Jan Krijgsman, de voorzitter van de 
medezeggenschapsraad, is wat voor
zichtiger. De dingen moeten in goe
de samenspraak van de grond ko
men, anders werkt het toch niet, 
vindt hij. Als het team iets liever 
niet wil, houdt het gewoon op. 
Ook Krijgsman heeft een artikel 
over het proefschrift over ouderpar
ticipatie gelezen, in 'School & Me
dezeggenschap'. Wat hem opviel 
was het pleidooi van de promoven
dus voor een aparte ouderraad en 
een aparte personeelsraad, in plaats 
van de medezeggenschapsraad. Eer
lijk gezegd had hij daar nog nooit zo 
over nagedacht. Op De Wegwijzer 
kunnen ze allemaal goed met elkaar 
opschieten, dus dan speelt het niet 
zo. Maar er valt natuurlijk wel wat 
voor te zeggen. 
Die avond neemt hij 'School & Me
dezeggenschap' mee naar de verga
dering bij Jan van Dijk. Niet voor 
het proefschrift, maar omdat er een 
advertentie in staat voor een sympo
sium over medezeggenschap, waar 
hij wel naar toe zou willen. Ook gaat 
er een folder in zijn tas over het 
handboek 'Maak meer van medezeg
genschap'. Als Krijgsman er bij het 
agendapunt 'ingekomen stukken' 
over begint, barst De Kruif in la
chen uit. "Daar is echt geen geld 
voor jongens, dat handboek moeten 
jullie maar in de bibliotheek bekij
ken." Er valt weinig tegenin te bren
gen. 

cavia van toen de kinderen no§ klei
ner waren en het oude parkietje van 
oma. 
Het gezelschapsdier is enorm popu
lair. Hoewel het houden van huisdie
ren tot de vroegste geschiedenis te
ruggaat, lijkt het er toch op dat het 
hebben van dieren voor de gezellig
heid pas in de laatste dertig jaar al
gemeen ingang heeft gevonden. In 
ruim de helft van alle huishoudens 
bevinden zich nu een of meer gezel
schapsdieren en bijna altijd worden 
zij niet gezien als behorend tot het 
huis of het huishouden — zoals 
vroeger en nu nog in veel andere 
landen — maar als deel van het ge
zin. 
Mensen zeggen dat zelf en je merkt 

het ook steeds meer. Ik las onlangs 
een proefschrift waarin de promo
vendus aangaf samen te wonen met 
een 'partner en vier katten'. Enger 
nog vond ik de uitnodiging van drie 
poezen om aanwezig te zijn bij de 
bruiloft van het baasje en het vrouw
tje. Zulke poezen krijgen vast ook 
van dat decadente kattevoer met 
zo'n aanstellerig takje peterselie als 
garnering ernaast. Maar het moet 
gezegd, het Nederlandse baasje en 
zijn vrouwtje hebben veel over voor 
hun huisgenootje: mocht de hond 
heel erg ziek worden, dan mag hij 
erop rekeneirdat zijn baasje gemid
deld (!) bereid is meer dan duizend 

i gulden voor een operatie uit te ge

Goochelshow 
Goochelshow 'Goochel je Goo
chem', kinderen en volwassenen 
kunnen kennis maken met wonder
baarlijke natuurkundige goochel
trucs. 
T/m 30 okt. NINT, Tolstraat 129, 
Amsterdam. Inl.: Erna van Poppel 
020-6646021. 

Gezondheid 
Studium Generale 'Gedrag, ge
zondheid en ziekte': 'Leren leven 
met chronische ziekte' door 
prof.dr. W. Everaerd (algemene 
klinische psychologie, UvA). 
21 okt. 19.30. RUL, Gebouw Fy
siologie, zaal 1, Wassenaarseweg 
62. Inl.: RUL, Studium Generale 
071-277299. 

Latijns-Amerika 
Studium Generale '500 jaar La
tijns-Amerika': prof.dr. R. van 
Zandwijk (RUU) over de preco-
lumbiaanse culturen en de motie
ven van de veroveraars. 
22 okt. 20:00. KU Nijmegen, aula. 
Inl.: KUN, Studium Generale, 
080-613083. 

Sterrenkunde 
Colloquium 'Arc-millisecond stellar 
data currently obtainable with the 
GI 2T interferometer' door prof.dr. 
A. Labeyrie (Collége de France, 
Parijs). 
22 okt. 15:30. RUU, Buys Ballot 
Laboratorium, kamer 105b. Inl.: 
BBL, 030-535200. 

Afvalvermindering 
Studiemiddag 'Afvalvermindering 
en hergebruik van afval en retou-
ren', georganiseerd door de Ned. 
Ver. van Verftechnici. 
22 okt. Zalencentrum 't Veerhuis, 
Nieuwegein. Inl.: Bond voor Mate-
rialenkennis, 078-192655. 

Research uitbesteden 
Studiedag 'Effectief uitbesteden 
van Research & Development', ge
organiseerd door Studiecentrum 
voor Bedrijf en Overheid. 
22 okt. World Fashion Centre, Am
sterdam. Inl.: Helen Lagomatis, 
03438-31144. 
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herzieningsfrequentie daarmee niet 
ook kunnen worden opgevoerd? 
Drs. Maurice Demoiseaux, die vijf 
jaar leiding gaf aan de produktie van 
de waterstaatskaart, is al drie jaar 
bezig met zo'n Waterstaatkundig 
Informatie Systeem (WIS). Alle in
formatie wordt daarbij gedigitali
seerd opgeslagen in een computerbe
stand. Damoiseaux: 'Het opzetten 
van het WIS kost erg veel tijd. We 
hebben, het raamwerk nu rond en 
voor één proefgebied hebben we een 
gegevensbestand ingevoerd. Daar
mee kunnen we nu ons eerste proef
blad maken. Het invoeren van de ge
gevens plus het aanpassen aan aller
lei nieuwe wetten kost zoveel tijd 
dat het WIS pas over een aantal ja
ren kostenbesparend wordt.' 
Maar ook het WIS sneuvelde onder 
het bezuinigingsmes. Demoiseaux: 
'Misschien blijft het bestaan in een 
beperktere opzet als die kostendek
kend gemaakt kan worden. Daarom 
willen we graag een proefblad laten 
verschijnen, als voorbeeld voor po
tentiële klanten.' 

Droge voeten 
Prof.dr. F.J. Ormeling, hoogleraar 
cartografie in Utrecht, betreurt het 
stopzetten van de waterstaatskaart. 
'Nederland is het enige land ter we
reld met zo'n kaart. De produktie is 
in 1864 door Thorbecke opgedragen 
aan Rijkswaterstaat. Tot op dat mo
ment bestonden er alleen kaarten 
van afzonderlijke waterstaatkundige 
eenheden. De kaart is het sluitstuk 
van de vervanging van individuele 
waterstaatkundige maatregelen van 

ven. De kat mag rekenen op de helft 
en ook de goudvis doet met ƒ 200,-
zijn naam nog eer aan. Als de opera
tie niets uithaalt of het dier erg te 
lijden heeft, vindt bijna iedereen 
diereneuthanasie een goed oplossing, 
al constateert Endenburg met een 
zekere zorg dat een op de vier hon
den en katten ook gevaar loopt een 
spuitje te krijgen omdat het baasje 
zijn huisdier niet de baas kan. 

E^r zijn nogal wat problemen met 
de gezelschapsdieren. Bijna 30% 
van de honden is niet voldoende ge
hoorzaam, bij ruim 20% is er sprake 
van ziekte en dan zijn er natuurlijk 
ook de nodige problemen met de 

verzorging tijdens de vakantie. De 
gemakkelijkste huisdieren zijn nog 
de parkiet en de vis, al is de 'aai
baarheidsfactor' van de vis natuur
lijk wel erg gering. En daar gaat het 
toch om, want men houdt een huis
dier toch vooral voor de gezelligheid 
en het gezelschap, om ermee te kun
nen spelen, hem te kunnen aaien en 
te genieten van zijn aanhankelijk
heid. Veel mensen hebben daarnaast 
ook een huisdier, omdat het zo goed 
is voor de opvoeding van de kinde
ren of gewoon, omdat ze het nu een
maal zo gewend zijn. De overgrote 
meerderheid van de huisdierbezit-
ters had als kind ook al een huisdier. 
De verzorging van de huisdieren 

A G E N D A 

Aardgas 
'Gas for Europe in the 1990's'. 
Congres over de economische posi
tie van aardgas in Europa, in het 
kader van 'Gas Expo 91'. Tentoon
stelling voor gastransport en -dis-
ributie (23 t/m 25 oktober). 
23 en 24 okt. RAI, Amsterdam. 
Inl.: 020-5491212. 

Warmte-krachtkoppeling 
Studiedag 'Warmte-Krachtkoppe-
ling: hoe bespaart u energie en 
geld?' Organisatie: Studiecentrum 
voor Bedrijf en Overheid. 
23 okt. Nederlands Congresge
bouw, Den Haag. Inl.: Mevr. I.B. 
van Bourgondiën, 040-608888. 

Wie krijgt gelijk? 
Studium Generale 'Wie heeft ge
lijk en Over debatten, retorica en 
argumentatietheorie': 'De logica 
van politieke debatten' door 
prof.dr. L.M. de Rijk. 
24 okt. 20.30. RU Leiden, Centraal 
Faciliteitengebouw, zaal 003. Inl.: 
RUL, Studium Generale, 
071-277299. 

Geneeskunde en cultuur 
Lustrumcrongres 'Geneeskunde en 
Cultuur', georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging voor Filo
sofie en Geneeskunde. 
24 en 25 okt. Rijksuniversiteit 
Limburg, Maastricht. Inl.: Facul
teit der Gezondheidswetenschap
pen, RU Limburg, 043887396. 

Milieu-investeringen 
Congres 'Milieu-investeringen ren
deren'- Kosten en baten van afval-, 
milieu- en materiaalmanagement. 
Organisatie: KUB Consultancy & 
rabantse Kamer van Koophandel. 
24 okt. Tilburg. Inl.: KUB Consul
tancy, 013-662010. 

Varkensvoer 
Bijeenkomst 'Verbetering van var
kensvoer', geroganiseerd door de 
Landbouwkundige Kring. 
24 okt. De Bilt. Inl.: 03404-50189. 

de polders door overkoepelend in
grijpen van de overheid. Onze dras
sige delta vraagt om zo'n kaart, het 
is een document dat ervoor zorgt dat 
we droge voeten houden. De infor
matie die in deze kaart is opgeno
men, is wel beschikbaar bij de wa
terschappen en dan op grotere 
schaal (1:10.000 of 1:5.000 HD), 
maar alleen de waterstaatskaart 
biedt overzicht. Valt hij weg, dan 
zijn we weer terug bij het particula
risme van vroeger'. 
Vroeger bestonden er duizenden wa
terschappen (in 1937 nog zo'n 3000, 
tegenwoordig ca. 150) met allemaal 
eigen regelingen en kaarten. Door 
de waterstaatskaart, die heel Neder
land afdekt, ontstond er overzicht en 
uniformiteit in de kaarten. 
Zeker zo kwalijk vindt Ormeling dat 
dit 'het zoveelste voorbeeld is van de 
verschraling van het informatie-aan
bod van de overheid'. Ormeling: 'De 
informatie is elders wel aanwezig, 
maar niet in toegankelijke vorm. Al 
die kaarten van de waterschappen 
zijn fysiek niet op één plaats te con
centreren. Daarnaast geven water
schappen informatie niet zomaar uit 
handen aan derden.' 
Ook waterstaatsgeograaf dr. Gerard 
van de Ven van de KU Nijmegen 
vindt de openbaarheid van water
staatkundige informatie erg belang
rijk. Van de Ven: 'De Waterstaats
kaart is een soort controle- of ijk-
middel. De waterstaatkundige toe
stand wordt er in vastgelegd. Ieder
een kan controleren of er wat veran-

blijkt overigens, ook als er kinderen 
zijn, vooral een zaak van vrouwen. 
De belangrijkste redenen om geen 
huisdier te hebben zijn gebrek aan 
tijd om er goed voor te zorgen en 
het wonen in een huis dat niet ge
schikt is voor huisdieren. Daaruit 
blijkt al, zoals te verwachten, dat 
mensen op flats gemiddeld minder 
vaak huisdieren hebben, maar ook, 
en dat zal niet iedereen gedacht 
hebben, dat alleenstaanden eveneens 
vaker geen huisdier hebben. Ik heb 
zelf iedere gedachte aan huisdieren 
van me af gezet, sinds ik ooit in een 
vakantie op de veestapel van vrien
den van mij heb gepast en proefon
dervindelijk tot de conclusie moest 
komen dat je met de schildpadden, 
de kippen en de konijnen in een half 
uurtje per dag wel klaar bent, maar 
dat katten al veel bewerkelijker zijn 
— net als de krant komt, willen ze 
eten — en dat honden echte han
denbinders zijn. Uit het onderzoek 
van Nienke Endenburg blijkt, dat de 
hechting aan honden het grootst is. 
Het lijkt me ook de enige manier 
om ze niet diep te gaan haten. 
Is er bij de gelukkige bezitters van 
gezelschapsdieren enig besef van de 
overlast die hun bezit individueel en 
gezamenlijk de samenleving berok
kent? Weet vooral de eigenaar van 
de hond dat hij trottoirs onbegaan
baar maakt, de grond van parken en 
plantsoenen vervuilt en openbare 
zandbakken tot een gevaar voor de 
volksgezondheid maakt? Nou nee, 
net zoals men in India sociaal blind 
is voor armoe op straat, zo is men 
dat hier voor poep op de stoep. Het 
is de natuur van de hond en dat 
moeten we maar accepteren. Zelfs ' 
als de hond bijt, vinden de meeste 
respondenten in het onderzoek van 
Endenburg, dat de schuld toch bij 
de eigenaar ligt en dat iemand hem 
erop moet wijzen dat zijn hond be
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Archeologie 
Symposium 'Dag van de Neder
landse gesubsidieerde archeologie', 
t.g.v. het 10-jarig bestaan van de 
Stichting Archon. 
25 okt. Letterenfaculteit Rijksuni
versiteit Leiden. Inl.: M.H. Wij
nen, 070-3440833. 

Hersenletsel 
Symposium 'Wetenschappelijk on
derzoek en de behandeling van pa
tiënten met hersenletsel'. 
25 okt. Jaarbeurs, Utrecht. Inl.: R. 
Daniëls, 020-6947185 en N. Os
kam, 020-6122158. 

Immunologie 
Symposium 'Nieuwe ontwikkelin
gen in de Immunologie', georgani
seerd door KNAW en de Ned. 
Ver. voor Immunologie. 
25 okt. Koninklijk Instituut voor 
de Tropen, Amsterdam. Inl.: Mevr. 
C.M. van de Heuvel, 020-6222902. 

Natuurkunde 
Symposium 'Het hogere in de fysi
ca'; prof.dr. J. Hilgevoord over 
'Hogere belangen in de Einstein-
Bohr-controverse; Determinismein-
determinisme ('God dobbelt niet'); 
de positie van de waarnemer; loka
liteit en holisme'. En prof.dr. A. 
Lagendijk over 'Fysica in hogere 
sferen. Over de pretenties van na
tuurwetenschappelijke geleerden'. 
25-26 okt. Universiteit Twente, De 
Boerderij. Inl.: UT, Studium Gene
rale, 053-893321. 

Invloed van Oudheid 
Symposium 'Klassieke studiën', 
over de invloed van de studie van 

• de Oudheid op de huidige weten
schapsbeoefening, georganiseerd 
door de Commissie Geestesweten
schappen van de Kon. Ned. Akad. 
Wetensch. 
26 okt. KNAW, Kloveniersburgwal 
27, Amsterdam. Inl.: Drs. G.W. 
Muller, 020-6225061. 

Milieutechniek 
Internationaal symposium 'Milieu
techniek in ontwikkeling', georgani
seerd door KiVi Milieutechniek 
i.s.m. 1MB. 
31 okt. Eindhoven. IMB, mevr. 
Van Amelsvoort, 040-474968. 

derd is, of er in polders bijvoorbeeld 
onderbemaling plaatsvindt. Actie
groepen, natuurbeschermingsorgani
saties, iedereen moet zonder belem
meringen over die kaarten kunnen 
beschikken. Als die kaart verdwijnt 
is men afhankelijk van instanties die 
informatie kunnen weigeren. Daar
naast zit Nederland waterstaatkun
dig zo ingewikkeld in elkaar dat je 
de Waterstaatskaart nodig hebt. Het 
is de enige gédetailleerde overzichts
kaart, die een uniforme beschrijving 
geeft van de waterstaatkundige si
tuatie in heel Nederland. Zeker nu 
in de Derde Nota Waterhuishouding 
gekozen is voor integraal waterbe
heer en de watersysteembenadering, 
lijkt me zo'n kaart onontbeerlijk. De 
kaarten sluiten door hun uniformi
teit precies op elkaar aan. Ingrepen 
in de waterstaatkundige situatie la
ten hun invloeden gelden tot ver 
over de grenzen van waterschappen 
en provincies heen. Verder vina ik 
het jammer dat de waterstaatskaart 
wegvalt uit de serie geologische, bo-
demkundige en geomorfologische 
kaarten, allemaal schaal 1:50.000.' 
Ook Van de Ven vraagt zich af of 
het uiteindelijk allemaal goedkoper 
is. Rijkswaterstaat bezuinigt wel op 
het eigen apparaat, maar jaagt pro
vincies en waterschappen op extra 
kosten. Demoiseaux deelt die twij
fels, maar 'kan ze niet hard maken'. 

ter getraind moet worden. Kent U 
zo iemand? Ik niet en ik moet den
ken aan een van de aardigste stellin
gen die ik ooit bij een proefschrift 
— niet dit proefschrift — las: 'de 
wetenschap dat gevaarlijke honden 
meestal vergezeld worden door hun 
eigenaar, is zelden een geruststellen
de gedachte'. Mensen houden veel, 
teveel denk ik dus, van hun gezel
schapsdieren, maar tegelijkertijd 
doen ze er allerlei dingen voor, die 
voor het dier pijnlijk of onaange
naam zijn. Katten worden geca
streerd en soms van hun klauwen 
ontdaan, boxers moeten hun staart 
en oorflappen inleveren (nooit gewe
ten dat boxers er niet al van nature 
als boxers uitzien) en zo zijn er nog 
wel wat ingrepen te bedenken, die 
voor andere gezinsleden toch minder 
snel overwogen worden. Nienke En
denburg gaat vrij diep in op de 
ethiek van het houden en verminken 
van huisdieren, maar waar zij vooral 
een belangenafweging ziet tussen 
het plezier van de eigenaar enerzijds 
en de 'natuur' van het dier ander
zijds, is het natuurlijk vooral een 
kwestie van macht en gewoonte. 

^^[ensen hebben bepaalde dieren 
tot hun gezelschapsdieren gemaakte, 
maar omgekeerd is die keuze na
tuurlijk niet gemaakt. Bloemen hou
den niet van mensen en dieren al 
evenmin, mensen houden van dieren 
en bloemen. Hoe precies en van wel
ke meer of minder, dat is toch voor 
een belangrijk deel sociaal en cultu
reel bepaald. Omdat wij van huisdie
ren gezelschapsdieren hebben ge
maakt, is bijna elke ingreep» geoor
loofd om het dier salonfühig te ma
ken, maar wordt tegelijkertijd van 
de eigenaar verwacht dat hij er als 
voor een kind voor zorgt. Daar had 
ik best wat meer over willen lezen. 

u 
X X oewel ik niet zeker weet of 
het er een is, heeft dit proefschrift 
alle kenmerken van wat in de wan
deling al een 'typisch AlO-proef-
schrift' is gaan heten. Aio's zijn 
(onderzoeks)assistenten in opleiding, 
studenten die na hun doctoraal de 
gelegenheid krijgen vier jaar lang 
onderbetaald en onder begeleiding 
onderzoek te doen. Het eindprodukt 
moet een proefschrift zijn. Veel 
AIO's hebben moeite dat in vier jaar 
rond te krijgen, maar inmiddels 
moeten hoogleraren toch al steeds 
vaker hun toga aantrekken om aarze
lend hun zegen te geven aan flinter
dunne, in knarsend Engels geschre
ven onderzoeksverslagjes. 
'Animals as companions' telt, als je 
de vele herhalingen en samenvattin
gen, de tabellen en de tuttige teke
ningetjes niet meetelt, nauwelijks 60 
pagina's echte tekst. Einstein had 
destijds, geloof ik, aan minder ge
noeg en ook Chomsky veranderde 
met minder dan 100 pagina's de 
taalwetenschap, maar in het alge
meen lijkt me een iets uitvoeriger 
proeve van bekwaamheid toch over
tuigender. Op zich is het ook wel 
begrijpelijk dat het toenemende en 
door Minister Ritzen zeer toege
juichte gebruik van het Engels als 
wetenschappelijke schrijftaal tot ge
middeld wat compactere teksten 
leidt, maar als het de gedachten- en 
ideeënvorming gaat hinderen, lijkt 
er noch voor de Engelse lezer, noch 

W ater staatskaart 



Olifantsgras komt nu

ook als energieplant in

aanmerking

Theo Holleman 

'H; oe zoudt u het vinden als 
we het Book of Kells pakten, daar 
elke dag een bladzijde uitscheurden 
en die in de kachel wierpen?' Met 
deze vraag begint een videoband in 
het Shannonbridge informatiecen
trum van de Ierse Turfmaatschappij 
Bord na Mona. 
'U zou om het hardst protesteren', 
gaat de commentaarstem verder, 
'maar elke keer als u een blok turf 
opstookt doet u in feite hetzelfde. 
Veen is een geschiedenisboek. Sinds 
zijn ontstaan ongeveer achtduizend 
jaar geleden, registreert het iedere 
gebeurtenis in de omgeving. Kli
maatschommelingen, de ontbossing 
na de middeleeuwen, de eerste ver
vuiling door de Industriële Revolu
tie en ook het recente ongeluk met 
de kerncentrale van Tsjernobyl. Dit 
is nog maar één facet van turf. Wist 
U dat...' enzovoorts. 
De woorden op deze videoband — 
en zeker de plek waar ze te horen 
zijn — waren tien jaar geleden on
denkbaar. De Ieren beschouwden 
het veen als een sta-in-de-weg voor 
economische ontwikkeling of op z'n 
gunstigst als een onbeperkte voor
raad goedkope brandstof. Het werd 
dan ook zonder erbarmen afgegra
ven. Daarin is sinds kort verandering 
gekomen. 

Vijf procent 
In 1978 trokken Nijmeegse biologie
studenten naar Ierland om in een 
lijn van oost naar west onderzoek te 
doen naar de veenvegetatie in sa
menhang met veranderende weersin
vloeden. Ook wilden ze geselecteer
de venen een langere periode volgen. 
Matthijs Schouten, de latere voorzit
ter van de Stichting tot Behoud van 
de Ierse Venen, was toen een van 
hen: 'We gingen erheen met de idee 
dat het eiland van veen vergeven 
was, maar daar kwamen we snel van 
terug. Wat op een paar jaar oude 
luchtfoto's goed veen leek, bleek te 
zijn ontwaterd en afgegraven of be
bost. We zijn daarna de veengebie
den in een groot deel van Ierland 
gaan bekijken en moesten conclude
ren dat nog maar vijf procent intact 
was. Navraag bij Bord na Mona leer
de dat ook dat op de nominatie 
stond om afgegraven te worden. We 
realiseerden ons toen dat als dit 
doorging er in Ierland — en daar
mee in Noordwest-Europa — bin
nen één decennium geen veen meer 
zou bestaan.' 
Er was wel verschil tussen het dikke 
lenshoogveen in de Midlands en het 
dunnere spreihoogveen in het westen 
en op de bergen. Van de eerste 
hoogveen-soort bezat Ierland ooit 
300.000 hectaren. Turf gestoken 
wordt er sinds mensenheugenis, 
maar met de industriële afgraving 
door Bord na Mona, begonnen in 
1949, is het hard gegaan. Zo'n 
282.000 hectaren werden afgegraven 
of beschadigd en 6.000 hectaren be
bost. Er zijn nu nog 22.000 hectaren 
onbeschadigd lenshoogveen over. 
Het spreihoogveen lijkt er beter 
voor te staan. Van de oorspronkelij
ke 770.000 hectaren zijn 'slechts' 
120.000 weggestoken. Bord na Mo
na is niet zo in spreihoogveen 
geïnteresseerd. Maar op 140.000 
hectaren werden bomen geplant. Bo
vendien hebben turfsteken en bos
aanleg grote laag gelegen spreihoog
veengebieden versnipperd terwijl 
overbeweiding het veen op de ber
gen beschadigt. Op zoek naar jonge 
struikheide trappen schapen de ve
getatie kapot, waarna de regen het 
kale veen van de hellingen afspoelt. 
De Ieren zelf hadden er geen idee 
van dat hun venen zo snel verdwe
nen. Het Nederlandse verhaal stuit
te bij de Wildlife Service aanvanke
lijk op ongeloof. Schouten: 'We heb
ben ze toen het veld mee ingenomen 
en daar zijn ze heel erg geschrok
ken. Toch wisten we toen dat er in 
Ierland zelf weinig aan die alarme
rende situatie gedaan zou worden. 
Ierland kende in die tijd nauwelijks 
een natuurbeschermingsbewustzijn, 
de overheidsorganisatie voor natuur
bescherming had geen aankoopbud
get en de natuurbeschermers die er 
waren hadden al moeite genoeg met 
het behoud van een stuk bos, die ké-
ken niet eens naar veen. Als er iets 
kon gebeuren moest dat internatio
naal. Omdat wij de teloorgang het 
eerst signaleerden, omdat Nederland 
als eerste Europese land vrijwel zijn 
hele veen had afgegraven — én als 
eerste ook weer met restauratie be
gon — viel het besluit om Ierland 
als eerste met een veenbescher-
mingsprogramma te ondersteunen. 
Niet betuttelend, daar hebben de Ie
ren de buik vol van, maar met geld'. 

Merkwaardige zaak 
In 1983 werd de Stichting tot Be
houd van de Ierse Venen opgericht. 
Doelstelling was geld in te zamelen 
voor de aankoop van drie bedreigde 
stukken veen. De aktie werd een 
groot succes. Binnen drie jaar kwa
men er voldoende middelen binnen 
voor de aankoop van vier terreinen. 
Het geld was afkomstig van natuur
beschermingsorganisaties, het We
reld Natuur Fonds en talloze dona
teurs die voor vijfentwintig gulden 
een stukje Iers veen adopteerden. 
De Stichting organiseerde in okto
ber 1987 een driedaags congres, 
vloog een vliegtuig vol belangrijke 
leren over naar Nederland: de mi-' 
nister en staatssecretaris belast met 
natuurbeschermingszaken, weten
schappers, politici en een hele hoop 
Pers, en vond Prins Bernhard bereid 
het aangekochte veen tijdens het 
eongres aan Ierland over te dragen. 
Schouten: 'Met het voltallige gezel
schap zijn we ook een kijkje gaan 
nemen bij het voor dertig miljoen 
gulden gerestaureerde Bargerveen. 
Honderd miljoen heeft de Neder-

Het succesverhaal van een effectieve reddingsactie 

Ierse venen gered 
landse overheid al aan dit soort pro
jecten uitgegeven. Fascinerend wat 
daarmee tot stand is gebracht. Maar: 
het Bargerveen kan niet tippen aan 
een goed Iers veen. Ik veronderstel 
dat dit de mensen aan het denken 
heeft gezet. Ierse media hebben da
genlang bol gestaan van het congres 
en de overdracht. Het blijft natuur
lijk ook een merkwaardige zaak: bui
tenlanders halen in hun eigen land 
geld op om in jouw land grond te 
kopen, veen nota bene, en geven dat 
dan weer aan je terug. Maar er is 
veel door in beweging gezet, meer 
dan we ooit hadden durven hopen. 
De Ierse minister verklaarde al op 
het congres dat het het doel van zijn 
regering was 40.000 hectaren veen 

dig maatregelen te nemen voor de 
verbetering van de economie als die
zelfde maatregelen de economische 
pijlers ondermijnen. Maar Ierland 
blijft natuurlijk wel behoefte hou
den aan turf, aan timmerhout en aan 
de inkomsten uit veeteelt en scha
penhouderij. 
Schouten: 'De oplossing zit hem mo
gelijk in een reallocatie van deze ac
tiviteiten naar minder aantrekkelijke 
delen van het landschap. Dan wordt 
beide belangen recht gedaan. Het 
gaat niet aan om turfsteken te ver
bieden, we hebben ook nooit gezegd 
dat dat niet zou mogen. Onzin, want 
buiten de grotere steden is bijna ie
dereen er voor koken en stoken op 
aangewezen. Maar er kan wél wor-

voor de toekomst veilig te stellen.' 
Met die intentie-verklaring plaatste 
de Ierse regering zich in een dubbel
zinnige positie. Bord na Mona is im
mers een semioverheidsinstelling en 
haar eigen Bosbouwdienst ontwatert 
veen en zet er bomen op. Bovendien 
strijkt Ierland EG-subsidies op voor 
het afgraven van turf, voor bosbouw 
en voor schapenhouderij en daarmee 
voor de vernietiging van veen. 
Daarnaast bestond er het probleem 
van de toename van het turfsteken 
door particulieren. Dat hing samen 
met de groei van de bevolking vanaf 
de zeventiger jaren. Maar ook met 
de subsidie die Bord na Mona gaf 
voor de aanschaf van kleine graaf
machines: elephantdroppings machi
nes genoemd om de vorm waarin ze 
de turven op het land achterlaat. 
Met deze machines kan iemand 
makkelijk meer turf steken dan hij 
voor eigen gebruik nodig heeft. 
In het kielzog van congres, over
dracht en publiciteit barstte in Ier
land een stevige discussie los. De Ie
ren raakten ervan doordrongen dat 
waar zij tot dan toe achteloos mee 
waren omgegaan in feite iets heel 
bijzonders was. Veenbescherming 
werd opgenomen in de snel naar vo
ren komende discussie over land
schapsbeheer. 
Natuurbeschermers gooiden econo
mische overwegingen in de strijd. 
Bord Failte, de Ierse VVV, hield in 
de jaren tachtig een onderzoek naar 
het buitenlandse toerisme. De meest 
genoemde redenen voor de komst 
naar Ierland hielden direct verband 
met kwaliteiten van het landschap: 
schoon milieu, flora, fauna, natuur 
enzovoorts. 
Schouten: 'De rekensom is heel een
voudig. De belangrijkste bron van 
inkomsten in Ierland is vee. Op de 
tweede plaats staat het overzeese 
toerisme. In 1990 zal dat ongeveer 
800 miljoei) Ierse ponden (ƒ 2,5 mil
jard) hebben opgebracht. Beschouw 
je deze jaarlijkse inkomsten als te
rugkerende interest, vijf procent of 
zo, dan is meteen duidelijk dat je 
met je landschap, de basis van het 
toerisme en daarmee van de inkom
sten, een miljardenkapitaal hebt uit
staan.' 
Hoe met zo'n immens kapitaal moet 
worden omgegaan is voor de Ieren 
in deze optiek dus gelijk aan de 
vraag hoe ze hun landschap moeten 
beheren. Het is immers onverstan-

Proefopstelling van het Hugo de 
Vries-laboratorium (Universiteit van 
Amsterdam) in Iers hoogveenreservaat. 

den afgesproken om voor het turf
steken, net als voor bosbouw en be
weiding, andere terreinen te gebrui
ken. Op regeringsniveau wordt in dit 
verband aan regionale planningen 
gewerkt. Daarbij zal het explosief 
groeiende toerisme worden betrok
ken, want ook dat kan zijn eigen ba
sis, het landschap, vernietigen'. 

Turfmolm 
De Ieren hebben de discussie na de 
gebeurtenissen van 1987 niet meer 
laten verstommen. En er is daadwer
kelijk iets veranderd. Ierland kan in
middels bogen op een invloedrijke 
natuurbescherming en de publieke 
opinie reageert alert op elke aantas
ting van milieu en landschap. 

Een paar voorbeelden. Druk van na
tuurbeschermers heeft ervoor ge
zorgd dat plannen voor de aanleg 
van een vliegveld in Connemara van 
de baan zijn. Men heeft de voorge
nomen bouw van een bezoekerscen
trum in het hart van The Burren 
(een uniek Atlantisch karstplateau) 
op losse schroeven gezet. En een 
storm van protest ontstond tegen de 
goudprospectors in het westen van 
het eiland. 
De Ierse overheid zette haar inten
tie-verklaring om in daden. Binnen 
vijf jaar zullen de voorgenomen 
40.000 hectaren veengebied zijn be
schermd; op dit ogenblik is men al 
over de helft. Nieuwe inventarisaties 
in de counties Donegal en Mayo 
hebben nog enige waardevolle terrei
nen opgeleverd. Ook die zullen wor
den veilig gesteld, zodat het totaal 
beschermde areaal 50.000 hectaren 
gaat omvatten. 
De turfafgraver Bord na Mona 
kreeg het zwaar te verduren. De 
maatschappij was ooit de trots van 
Ierland. Ze kwam naar afgelegen ge
bieden, stampte dorpen uit de 
grond, en zorgde voor werkgelegen
heid. Daar is nu de klad in gekomen. 
Naast het Nederlandse initiatief be
gon er ook een zeer succesvolle En
gelse campagne tegen de afgraving 
van veen. Prins Charles verscheen 
op de televisie om te pleiten tegen 
het gebruik van turfmolm voor tui
nen en tuinbouw. Was dat niet af
komstig uit de meest bedreigde eco
systemen ter wereld? Bord na Mo-
nas export naar Engeland kwam stil 
te liggen. 
De ommezwaai volgde. Bord na Mo
na droeg bedreigde waardevolle ve
nen over, beloofde geen terreinen 
meer in afgraving te nemen die op 
rode lijst stonden en gaf particuliere 
gravers daarvoor ook geen subsidie 
meer. 
Het informatie-centrum te Shannon
bridge moet het blazoen nu verder 
oppoetsen.De bezoeker heeft daar 
lichtelijk het gevoel te luisteren naar 
een vos die voor belangen van de 
pluimveehouderij opkomt. Maar dat 
is niet terecht volgens Schouten, de 
Ierse natuurbeschermers zijn zeer te 
spreken over de houding van Bord 
na Mona. 
Voorts is de Bosbouwdienst gepriva
tiseerd en inschikkelijker geworden. 

Soorten hoog- en laagveen 
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Spreihoogveen reservaat Co. Mayo 
Ierland. 

Sinds de middeleeuwen hebben de 
Engelsen roofbouw op het bosbe-
stand gepleegd totdat de kaalslag 
bijna volledig was. Niet meer dan 
wat park- en jachtbossen bleven 
over. De Ierse wens tot herbebossing 
is derhalve begrijpelijk. Maar de 
dienst ging uitheemse dennesoorten 
planten op veen en daar horen bo
men niet eens. De venen moesten 
voor dat doel worden ontwaterd en 
bemest. 
Nu, dertig jaar later, wordt men 
steeds ongelukkiger met het resul
taat. In een landschap als Connema
ra dat juist boomloosheid als karak
teristiek heeft, is een wezensvreemd 
element ingebracht én een kleur die 
er niet past. Maar de Bosbouwdienst 
heeft beloofd geen subsidie meer te 
verstrekken voor bebossing op be
langrijke veenterreinen of op plek
ken waar dat het landschap zou aan
tasten. De houtopbrengst op veen 
valt overigens tegen. 
De EG-subsidies voor het afgraven 
van turf, voor bosbouw en voor scha
penhouderij vormen nog steeds een 
probleem. Lichtpunt is dat de EG 
maatregelen ontwikkelt voor de be
scherming 'van de Europese habi
tat'. Daarbij wordt ook nagedacht 
over richtlijnen voor een beter geco
ördineerde kanalisering van fondsen. 
Men hoopt dan te voorkomen dat 
gebieden die door het ene Directo
raat worden beschermd, door het an
dere worden omgeploegd. 

Beurzen 
De Stichting tot Behoud van de Ier
se Venen bestaat nog steeds maar 
hoeft geen campagne meer te voe
ren. Ze is betrokken bij een vierjarig 
bilateraal Iers-Nederlands onderzoek 
van veensystemen. Nederlandse 
onderzoekers en de Ierse overheid 
hebben daaraan beiden voordeel: bij 
de restauratie van veen heeft Neder
land intact vergelijkingsmateriaal 
nodig en de Ieren kunnen steunen 
op Nederlandse wetenschappelijke 
ervaring. Van het geld dat overbleef 
na de inzamelingsaktie en de aan
koop van de vier venen geeft de 
stichting verder studie- en reisbeur
zen uit aan wetenschappers en kun
stenaars die in het Ierse veen willen 
werken. 
Wat moet er tenslotte gebeuren met 
de vele tienduizenden woestijnachti
ge, zure hectaren grond die Bord na 
Mona na de afgraving heeft achter
gelaten? Schouten: 'Dat is een heet 
hangijzer in de Ierse politiek. Er 
worden vier mogelijke bestemmin
gen genoemd. Ze kunnen geschikt 
wórden gemaakt voor landbouw en 
veeteelt. Proeven hebben echter aan
getoond dat dit enorme investerin
gen in de verbetering van de grond 
vergt. Daar komt bij dat de toe
komst van de EG-landbouwpolitiek 
erg onzeker is.' 
'De tweede en meest voor de hand 
liggende optie is deze terreinen over 
te dragen aan de Bosbouwdienst. 
Ook dan zit men met dat bodempro
bleem. Verder is het plan geopperd 
de vlakten onder water te zetten om 
er recreatie-meren van te maken. 
Maar de meeste Ieren vinden dat ze 
die al genoeg hebben.' 
'De vierde optie, waar natuurbe
schermers voorstander van zijn, is 
de drainage te stoppen en de gebie
den te laten ontwikkelen tot let
lands, moerassen. Ze zijn zo groot 
dat hier ongekende mogelijkheden 
liggen. Ook voor toerisme. Uitge
strekte wetlands zouden een nieuwe 
eye-opener kunnen zijn voor het 
'groene toerisme' naar Ierland. En 
omdat Bord na Mona zijn afgravin
gen vooral heeft geconcentreerd op 
de Midlands zou dit deel van Ier
land economisch ook eens in de lift 
raken. Op weg naar het westen rij
den de meeste toeristen er nu zo 
snel mogelijk doorheen. De opties 
voor bosbouw of wetlands geef ik de 
meeste kans. Wat het wordt weet ik 
niet, maar je ziet aan de hele manier 
waarop men de discussie voert, hoe
veel er na de campagne in Ierland is 
veranderd.' 

Extreme concentratie 
van energie mogelijk 
door geluidsgolven 
Hoogfrequente geluidsgolven die 
door een vloeistof bewegen kunnen 
plaatselijk zo sterk worden geconcen
treerd dat zij lichtflitsjes doen ont
staan. Dit verschijnsel wordt sono-
luminescentie genoemd. Het werd 
meer dan vijftig jaar geleden ontdekt 
tijdens onderzoek naar de effecten 
van hoogfrequente geluidsgolven op 
chemische reacties. Men zag toen dat 
er in water onder invloed van zulke 
golven waterstofperoxyde ontstond, 
hetgeen betekende dat de energie 
van 54rtede golven plaatselijk zo 
sterk werd geconcentreerd, dat zij in 
het gebied van die van fotonen (licht
deeltjes) kwam. 
De hoogfrequente geluidsgolven doen 
in het water kleine dampbelletjes ont
staan (diameter kleiner dan 0,1 mm), 
die echter onstabiel zijn en direct 
weer in elkaar klappen. Dit verschijn
sel heet cavitatie. Bij sonolumines-
centie zou de energie die tijdens dat 
ineenklappen vrijkomt worden over
gedragen op een klein aantal molecu
len, die hierdoor in een hogere ener
gietoestand komen of zelfs ontleden. 
Tijdens de terugval naar hun normale 
energietoestand, of tijdens de recom-
binatie, zenden die moleculen dan 
een blauwachtig licht uit. Later werd 
ontdekt dat één enkel dampbelletje 
ook in een toestand van oscillatie kan 
worden gebracht, waarbij het met de 
frequentie van het geluid inkrimpt en 
uitzet en ook in die frequentie licht-
pulsjes uitzendt. 
Twee fysici van de universiteit van 
Californië hebben nu met zeer snelle 
meetapparatuur de pulsjes van zulke 
oscillerende belletjes bestudeerd. Zij 

ontdekten dat ieder puisje uit vele 
kleinere pulsjes bestaat, die elkaar 
met de regelmaat van een klok opvol
gen. De duur van ieder 'deelpulsje' 
was te kort om gemeten te kunnen 
worden. De onderzoekers konden al
leen een bovengrens van 0,1 nano
seconde vaststellen (een tienmiljard-
ste seconde). Ter vergelijking: de 
snelste energie-overgang bij een wa
terstofatoom, waarbij het om de kern 
draaiende elektron van de ene baan 
naar de andere springt, duurt hon
derd maal zo lang! 
De onderzoekers ontdekten dat het 
uitzenden van de deelpulsjes uren
lang kan doorgang bij geluidsfre
quenties die uiteenlopen van hoor
baar (kleiner dan 20.000 Hertz) tot 
ultrasoon, leder lichtpulsje bestaat uit 
meer dan 100.000 fotonen en verte
genwoordigt een vermogen van meer 
dan een milliwatt. Aangezien ieder fo
ton afkomstig moet zijn van een mo
lecule, atoom of ion, moet de geluids
energie plaatselijk elf orden van 
grootte, ofwel 100 miljard maal, wor
den versterkt (Nature 352, p. 318). 
De onderzoekers merken op dat niet 
alleen deze enorme concentratie van 
geluidsenergie opmerkelijk is, maar 
ook het feit dat het verschijnsel con
troleerbaar en reproduceerbaar is. In 
dat opzicht verschilt het van andere 
verschijnselen waarbij sterke energie
concentraties plaatsvinden, zoals bij 
stofexplosies, bolbliksems (als die 
tenminste echt bestaan), of de enkele 
jaren geleden gesuggereerde 'koude 
kernfusie'. 'Wanneer we het mecha
nisme dat aan sonoluminescentie ten 
grondslag ligt beter zouden begrij
pen', aldus de onderzoekers, 'dan 
zouden we misschien een manier ont
dekken om meer in het algemeen 
grote, maar controleerbare concen
traties van energie tot stand te bren
gen'. (George Beekman) 

Olifantsgras (Miscanthus sinensis gi-
ganteus), een spectaculaire metersho
ge rietsoort die zijn naam eer aan
doet, is niet alleen interessant als le
verancier van papiervezels, maar mo
gelijk ook als 'energiegewas'. De blo-
massaproduktie is aanmerkelijk hoger 
dan die van andere gewassen. 
Olifantsgras behoort tot de groep van 
zogenaamde C4-planten, veelal (sub-) 
tropische gewassen zoals mais, sui
kerriet en gierst. Zij onderscheiden 
zich van de 'C3-planten' uit de gema
tigde zone door een veel efficiëntere 
fotosynthese, waarbij koolzuurgas uit 
de lucht sneller wordt vastgelegd. Als 
je Cj-planten, bijvoorbeeld soja, sa
men met enkele C4-planten zoals 
mais samen onder een glazen stolp 
zet sterven de sojaplanten zelfs af, zo 
fel is de concurrentie om koolzuurgas. 
Ook met water springen C4-planten 
veel efficiënter om: terwijl een C3-
plant zo'n 800 gram water verbruikt 
om een gram droge stof vast te leg
gen, kan de C„-plant vaak met minder 
dan de helff toe. 
Olifantsgras levert per hectare zo'n 
25 ton biomassa, ruim tweemaal zo
veel als tarwe (aan korrels en stro te
zamen). Bij verbranding levert dat 
evenveel energie op als 10.000 liter 
olie. 
Toch is olifantsgras bij de huidige 
olieprijzen nog niet winstgevend als 
energiegewas, zo bleek op de proef-
boerderij Limburgerhof van chemie
reus BASF in Ludwigshafen, waar vo
rig jaar voor het eerst zo'n 1000 vier
kante meter oiifantsgras werd ge
teeld. Becijferd werd dat per hectare 
zo'n 800 D Mark subsidie moet wor
den toegelegd. Maar daarmee steekt 
het snelgroeiende riet nog zeer gun
stig af bij andere energiegewassen. 
Op de winning van raapolie uit kool
zaad moet 1900 D Mark per hectare 
worden toegelegd, op de winning van 
alkohol uit tarwe 2500 D Mark en uit 
suikerbiet zelfs 4500 D Mark per hec
tare. 
Overigens kan men op grond van een 
proef areaal van 1000 vierkante meter 
alleen nog maar grove schattingen 
maken, een verdere uitbreiding naar 

20 tot 25 hectare staat nu op het pro
gramma. 
Wat bemesting betreft stelt het su
perriet weinig eisen, maar hoe dat uit
pakt bij een meerjarige teelt moet 
nog blijken. Het aanplanten is tame
lijk kostbaar, er zijn enkele duizenden 
plantjes van ongeveer een D Mark per 
stuk nodig per hectare. Pas na drie 
jaar kan men voorzichtig beginnen te 
oogsten, na vier jaar geldt het gewas 
als volgroeid. Het heeft dan een 
hoogte van drie tot vier meter bereikt. 
Schattingen omtrent de levensduur 
variëren van tien tot vijftien jaar, 
waarbij veel vermoedelijk afhangt van 
de verzorging van het gewas. 
Hoe men het land daarna weer ge
schikt kan maken voor andere gewas
sen is nog een open vraag. Onder
gronds zijn de wortels van het oli
fantsgras uitgegroeid tot een dichte 
kluwen, wel vier meter diep. Mis
schien moeten speciale machines 
worden ontwikkeld om de zaak om te 
ploegen, misschien ook is een voor
behandeling met onkruidverdelgers 
nodig om de taaie wortels sneller te 
laten wegrotten. In elk geval zijn ook 
voor de oogst speciale machines no
dig, die het riet al bij het maaien 
perst tot handzame, brandbare brok
jes, want iedere vorm van tijdelijke 
opslag en tussentijdse bewerking 
drijft de kostprijs op. 

Boriumlaag bij 
Tokamak verhoogt 
fusierendement 
Kernfusie-onderzoekers in het Duitse 
Jülich hebben goede ervaringen op
gedaan met een nieuwe techniek om 
de voorwaarden voor het bereiken 
van kernfusie te verbeteren. Kernfu
sie is het proces dat zich van nature 
afspeelt in de zon en in de sterren en 
dat onderzoekers op aarde maar al te 
graag zouden imiteren als schier on
uitputtelijke bron van energie. 
In Jülich is nu een speciale bescher
mende boriumlaag ontwikkeld om de 
binnenwanden van de fusiereactor 
mee te bekleden. Hiermee werden 
gunstige resultaten geboekt bij Gene
ral Atomics in San Diego, waar zich 
het een na grootste fusie-experiment 
in de VS, 'Tokamak Dlll-D', afspeelt. 
Een 'Tokamak' is een soort holle ka
mer in de vorm van een autoband, 
waarin een vacuüm heerst. Ze zijn er, 
afhankelijk van de omvang van het 
experiment, in soorten en maten. In 
de grootste kan een mens gemakke
lijk rechtop staan. 
De kunst is nu om in zo'n Tokamak 
een onvoorstelbaar ijl plasma (een 
geïoniseerd gas) met een zo hoog 
mogelijke temperatuur met behulp 
van sterke magnetische krachten zo 
lang mogelijk vast te houden zonder 
dat het gas de wand van de Tokamak 
raakt. Zodra het gas de wand van de 
magnetische kamer raakt, koelt het 
namelijk af en raakt het bovendien 
verontreinigd door minuscule van de 
wand afkomstige stofjes. Dankzij de 
in Jülich ontwikkelde borium-coating 
kon de tijd, dat het plasma in de To
kamak kon worden vastgehouden (de 
'containment time') worden verdub

beld. Het plasma bereikte een 20 pro
cent hogere temperatuur, zo'n 60 mil
joen graden Celsius. Bovendien werd 
het beter tegen verontreingingen be
schermd. 
Bij een kernfusiereactie versmelten 
twee vrije waterstofkernen tot een 
(lichtere) heliumkern, de massa die 
daarbij overschiet wordt uitgestraald 
in de vorm van energie. Van nature 
stoten waterstof kernen elkaar echter 
af, aangezien beide dezelfde positieve 
lading dragen. Pas bij zeer hoge gas-
snelheden (dat wil zeggen, bij tempe
raturen In de orde van 100 miljoen 
graden Celsius) slagen de waterstof-
kernen erin die afstotingskrachten te 
overwinnen en kunnen ze onderling 
botsen en eventueel fuseren. 
Hoewel de wanden van de Tokamak 
niet rechtstreeks in contact komen 
met het hete plasma, worden ze wel 
bestraald door daaruit afkomstige 
neutronen, die dan voor het fusiepro
ces verloren gaan. Bovendien komen 
door het contact met de wand kleine 
stofjes, metaalsplinters of wat dan 
ook in het plasma terecht. Zelfs de 
kleinste verontreiniging kan de boel al 
bederven. Een beschermende laag op 
basis van borium blijkt daarvoor een 
oplossing. 
In de Europese Tokamak in Jülich 
kan het plasma nu met een nauwkeu
righeid van enkele millimeters ruim 
vier seconden op zijn plaats gehou
den worden bij een temperatuur van 
25 miljoen graden. Een grotere — en 
bekendere — tokamak is de Joint 
European Torus in het Engelse Cul-
ham. 
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Indianen verzetten 
zich tegen telescoop 
op heilige berg 
In het zuiden van de staat Arizona, 
midden in het Coronado National Forest 
staat de berg Mount Graham. Zijn 
toppen reiken tot 3267 meter, hier 
ontmoeten het arctisch gebied en de 
evenaar elkaar. Apachen uit het na
burige San Carlos reservaat beschou
wen de berg als heilig en houden hun 
rituele bijeenkomsten al sinds men
senheugenis op de hellingen. Biolo
gen waarderen Mount Graham van
wege de vele bijzondere plant-en 
diersoorten, waarvan vooral de Mount 
Graham red squirrel tot de verbeelding 
spreekt. Er zijn nog zo'n 140 van deze 
rode eekhoorntjes op de beboste hel
lingen te vinden, de soort komt ner
gens anders voor. 
inmiddels hebben ook astronomen de 
heilige berg ontdekt. De lokatie Is uit
verkoren voor de bouw van het Mount 
Graham International Observatory, een 
projekt ter waarde van zo'n 200 mil
joen dollar. Er zijn zeven telescopen 
gepland (bij elkaar 60 miljoen dollar) 
plus bijbehorende gebouwen, par
keerterreinen en ontsluitingswegen 
voor medewerkers en bezoekers. Dit 

moet de krachtigste sterrenkijker te 
wereld worden en er worden veel toe
risten verwacht. 
De Indianen zijn hier woedend over. 
Zij hebben op de berg, die in hun ei
gen taal de dzit nchaa si én ofwel de 
diepgewortelde berg heet, vele heilige 
plaatsen en graven. Hun medicijn
mannen houden hier religieuze oefe
ningen en verzamelen er allerlei 
grondstoffen die de Apachen tijdens 
hun ceremoniën gebruiken en die al
leen op Mount Graham te vinden zijn. 
Met de zeven telescopen zal de heili
ge berg nooit meer dezelfde zijn. 
De eerste telescoop, waarvoor de 
fundering al is gelegd, wordt ge
bouwd door het Duitse Max Planck 
Instituut, de tweede door het Vatl-
caan en de derde door een samen-
werkingsprojekt van de Universiteit 
van Arizona met het Arcetrl Observa
torium in Florence. Met een knipoog 
naar de Italiaanse sponsors is het ob
servatorium vernoemd naar Christof-
fel Columbus en ook daar zijn de 
Apachen buitengewoon vertoornd 
over. 
Gepland was dat het projekt in 1996 
voltooid moest zijn maar vanwege de 
vele protesten zijn vier partners van 
de Universiteit van Arizona inmiddels 
afgehaakt. De Universiteiten van 
Texas, Chicago, Harvard en recente
lijk ook Ohio zijn niet meer geïnteres
seerd. 

Willem Bartjens, 11e jaargang, nr. 
1. Vijf maal per jaar. Prijs per num
mer ƒ 10,-. Jaarabonnement ƒ 34,50. 
Giro 1113711. Uitgeverij Zwijsen, 
Postbus 805, 5000 AV Tilburg. 
013-353 635. 
Het rekentijdschrift Willem Bart
jens valt na een grondige renovatie 
maar direct met de deur in huis. 
Geen voorwoord, geen intentie
verklaring, zelfs geen historische te
rugblik. Na de inhoudsopgave volgt 
meteen het eerste artikel. 'Meer 
hoofdrekenen, minder cijferen' luidt 
de kop. Zo, de lezer bevindt zich 
meteen in de dagelijkse praktijk van 
het rekenonderwijs. Ook een manier 
om duidelijk te maken waar je voor 
staat. 
De afgelopen tien jaar werd Willem 
Bartjens, reken- en wiskundetijd
schrift voor de basisschool, uitgege
ven door Stichting Leerplanontwik
keling (SLO) in Enschede. Het blad 
was een voortzetting van het inder
tijd fameuze Wiskobas-bulletin. 
Een groep gedreven onderwijsver
nieuwers rond de inmiddels overle
den professor Hans Freudenthal, 
zetten in de jaren zeventig de toon 

voor ingrijpende veranderingen in 
het reken- en wiskundeonderwijs aan 
leerlingen van vier tot veertien jaar. 
Binnen onze grenzen was hun in
vloed ongekend groot; tussen 1980 
en 1990 steeg het gebruik van realis
tische rekenmethodes op de basis
scholen van 5% tot 75%. Zelfs tot 
in de Verenigde Staten worden de 
Nederlandse programma's geprezen 
èn gebruikt. Mechanistisch rekenen, 
het toepassen van trucjes zonder te 
begrijpen wat er nu werkelijk met 
de getallen gebeurt raakte uit de 
gratie. 
Willem Bartjens was altijd de 
spreekbuis van de rekenvemieuwers 
en bereikte vooral de meest 
geïnteresseerden uit deze wereld. 
Met het vernieuwde tijdschrift, dat 
nu bij uitgeverij Zwijsen verschijnt, 
wil de redactie de horizon verbreden 
en ook de 'gewone' leerkracht van 
de basisschool informeren. Een 
praktijkgericht vakblad, dat op iede
re basisschool tenmïhste één trouwe 
lezer zou moeten hebben. Dat moet 
'volgens Bartjens' al 8000 abonnees 
opleveren. 
Willem Bartjens nieuwe stijl is te
vens het verenigingsorgaan gewor
den van de Nederlandse Vereniging 
voor de Ontwikkeling van het Re-
kenWiskunde Onderwijs (NVOR-
WO), de rekenclub die met haar 
'Proeve van een nationaal program
ma voor het reken-wiskundeonder-
wijs op de basisschool' een substan
tiële bijdrage leverde aan het realis
tische rekenonderwijs. Daarnaast 
zijn ook de SLO en het Freudenthal 
Instituut vertegenwoordigd in de re
dactie. Aan experts dus geen ge
brek. 
In het eerste nummer veel aandacht 
voor 'kleuterwiskunde'. Willem 
Broek beschrijft wat er zoal met 
schoenen gerekend, gemeten, gete
kend en gerubriceerd kan worden. 
Begrippen als groter en kleiner, 
links en rechts, een afstand in voet
stappen, veters, riempjes en klitte-
banden komen allemaal aan de orde. 
Moeilijker zijn de schoenmaten te 
doorgronden. Lopen die gelijk op 
met je leeftijd, vraagt Björn zich af. 
Zijn vader heeft maat 45 en is ook 
45 jaar, maar hij zelf heeft maat 26, 
terwijl hij vijf jaar is. 

In een artikel van Adri Treffers 
wordt het belang van spelletjes met 
de dobbelsteen onder loupe geno
men. Vier tot zevenjarigen leren 
daarmee spelenderwijs akoestisch, 
synchroon en resultatief tellen en ze 
worden vanzelf gecorrigeerd door 
hun medespelertjes, want mistellin
gen worden onmiddellijk als 'oneer
lijk spel' aan de kaak gesteld. (Pijn
lijk is wel dat een van de twee dob
belstenen die bij dit artikel is afge
beeld verkeerd is getekend. De som 
van de tegenoverelkaar gelegen ge
tallen moet altijd zeven zijn. De 
vlakjes van de drie en de vier kun
nen dus nooit aan elkaar grenzen.) 
De verhalen in Willem Bartjens zijn 
zonder uitzondering doordrenkt met 
een flinke dosis dagelijkse reken-
praktijk. Dat maakt het blad aan
trekkelijk voor de lezer die hieruit 
ideeCn kan opdoen voor zijn eigen 
lessen en niet met een theoretisch 
verhaal wordt afgescheept. Soms 
leidt deze aanpak echter tot artike
len die het niveau van de eendi-
mensionele ervaring nauwelijks ont
stijgen. De auteurs vervallen zo nu 
en dan zelfs in taalgebruik dat di
rect op de kinderen lijkt te zijn ge
richt. Van een vaktijdschrift mag 
toch iets meer reflectie worden ver
wacht zonder dat men overigens in 
duurwoorderij hoeft te vervallen, 
want dat de rekenvemieuwers daar 
een gloeiende hekel aan hebben 
strekt alleen maar in hun voordeel. 
Misschien moet de 'Proeve...' van de 
NVORWO wat vaker uit de kast ge
haald worden want die geeft een 
overvloed van theoretische en prak
tische referentiepunten. 
Iets anders ligt het als er uitdrukke
lijk een 'case' wordt beschreven, zo
als in het verhaal 'Met een miljoen 
op de fiets'. PABO-docent Ronald 
Keizer doet daarin verslag van een 
les over de voorstelbaarheid van gro
te hoeveelheden. Het voorstellings
vermogen van zijn studenten blijkt, 
als het over grote sommen geld gaat, 
nauwelijks verder te reiken dan de 
ƒ 600.- die ze maandelijks als studie
beurs ontvangen. Ze stellen zich in 
de les drie vragen die met behulp 
van schattend rekenen worden be
antwoord. Passen één miljoen losse 
guldens in dit lokaal? Kunnen er een 
miljoen guldens in één kubieke me
ter? Kun je een miljoen losse gul
dens vervoeren op de fiets? Dat een 
eenvoudige vraag als: 'Wat stel je je 
voor bij een getal als een miljoen?' 
tot zoveel wiskundige activiteiten 
aanleiding kan geven is onthullend. 
Het zou een experiment waard zijn 
om dezelfde vragen ook eens op 
achtstegroepers van de basisschool 
los te laten. Zouden ze langs dezelf
de wegen tot de uitkomsten komen 
als de PABO-studenten? 
De leukste pagina van Willem Bart
jens is misschien wel de kinderpagi
na met de prijsvraag. Baby Merijn 
(75 cm) zit op een reuzenstoel en de 

vraag is natuurlijk hoe hoog het zit
vlak en de rugleuning van de stoel in 
werkelijkheid zijn. Daarnaast wordt 
aan de kinderen gevraagd de maten 
te berekenen van een stoel waar Me
rijn wel goed op past. 
Van het zelfde laken een pak is de 
bekende foto van het jonge poesje 
op de miniatuurligstoel. Hoe zwaar 
zou de kat zijn als de stoel een ge
wone ligstoel was, vroeg Willem 
Faes aan talloze mensen in zijn om
geving. Hij kreeg antwoorden die 
varieerden van 50 tot 500 kilo, van 
een wel zeer forse kat tot een tijger. 
Na wat heen en weer rekenen komt 
hij tot een kat-tijger van 225 kilo. 
Toch zijn de problemen dan nog 
niet opgelost: zou de ligstoel de tij
ger eigenlijk wel kunnen houden? 
Miehaja Langelaan 

Nobelprijswinnaars chemie 
en natuurkunde 1991 

Felix Eijgenraam 

D; e bekendmaking van de No
belprijs scheikunde 1991, gistermid
dag in Stockholm, aan de Zwitser 
Richard R. Ernst, kwam drie kwar
tier later dan gepland. Reden: het 
lukte moeilijk om de winnaar te pak
ken te krijgen en hem persoonlijk 
het nieuws mee te delen. De laure
aat bleek juist onderweg van Mos
kou naar New York om aldaar een 
andere wetenschappelijke prijs in 
ontvangst te nemen. 
Ernst (58), hoogleraar fysische che
mie aan de Eidgenössische Techni
sche Hochschule in Ztlrich, krijgt 
de ongedeelde Nobelprijs voor zijn 
fundamentele bijdragen aan de ont
wikkeling van de hoge-resolutie 
kernspin resonantie (NMR) spectros
copie. De NMR spectroscopie heeft 
zich, aldus de Koninklijke Zweedse 
Academie van Wetenschappen, de 
laatste twintig jaar ontwikkeld tot 
"wellicht de belangrijkste analyti
sche techniek in de scheikunde". 
Die ontwikkeling is vooral te danken 
aan een dramatische toename in zo
wel de gevoeligheid als de resolutie 
van de instrumenten, twee gebieden 
waarop Ernst "meer heeft bijgedra
gen dan wie ook". 
Bij kernspin resonantie (NMR) spec
troscopie registreert men energie
overgangen van atoomkernen die 
zich oriënteren in een magnetisch 
veld. Wanneer men een onbekende 
stof in een magneetveld plaatst, ge
dragen sommige atoomkernen (waar
onder die van het eenvoudigste ele
ment waterstof: protonen) zich als 
microscopische magneetjes. Deze 
fceras/w/i-magneetjes kunnen zich, 
overeenkomstig de wetten van de 
quantum mechanica, op slechts en
kele manieren richten ten opzichte 
van het magnetische veld. Met deze 
oriëntaties corresponderen verschil
lende energieniveaus, en de NMR 
techniek berust nu op het feit dat 
men de kernspins in het magetische 
veld tussen deze niveaus heen en 
weer kan laten springen door energie 
aan te bieden in de vorm van radio
golven van de juiste frequentie. 
De frequentie wordt tijdens het ex
periment gevarieerd. Wanneer ze 
precies gelijk is aan de karakteristie
ke frequentie van de kernen (de re
sonantiefrequentie), verkrijgt men 
een signaal. Een NMR spectrum is 

Pierre-Gille de Gennes (Natuurkunde). 
een diagram waarin de piekvormige 
signalen staan uitgezet als functie 
van de radiofrequentie. 
Dat NMR zo bruikbaar is voor de 
structuuropheldering van verbindin
gen komt doordat de resonantie-
frequenties niet alleen afhangen van 
de atoomkernen zelf, maar ook van 
de chemische omgeving waar ze in
zitten. Afhankelijk van atomen en 
atoomgroepen in de buurt verschui
ven de pieken en het blijkt mogelijk 
om uit de piekpatronen de struktuur 
van een verbinding af te leiden. 
De eerste succesvolle exprimenten 
met NMR werden al in de jaren 
veertig gedaan. De Zwitser Felix 
Bloch en de Amerikaan Edward 
Mills Purcell kregen daarvoor al in 
1952 een Nobelprijs natuurkunde. 
In zijn Nobelrede van toen stipte 
Purcell reeds de mogelijkheid aan 
van het gebruik van de techniek 
voor chemische analyse. 
Richard Ernsts eerste doorbraak in 
het NMR-veld dateert uit de jaren 
zestig, toen hij als onderzoeksmede
werker verbonden was aan het be
drijf Varian Associates in het Cali-
fornische Palo Alto. Samen met de 
Amerikaan W.A. Anderson ontdekte 
hij in 1966 dat de gevoeligheid van 
NMR spectra ongeveer een factor 
100 kon worden vergroot door het te 
onderzoeken monster in plaats van 
aan een langzame radio frequentie-
variatie te onderwerpen aan een 
reeks korte, intense pulsen van ver
schillende frequenties. In deze ver-

Richard Ernst (Chemie). 
beterde versie wordt het signaal uit
gezet als functie van de tijd na de 
puls. 
De jaren zeventig boden verdere 
stormachtige ontwikkelingen. Onder 
meer door de introductie van super
geleidende magneten namen de reso
lutie en gevoeligheid van de NMR 
spectroscopie drastisch toe, waar
door de techniek steeds grotere en 
ingewikkeldere moleculen aankon. 
Voor macromoleculen als eiwitten 
en nucleïnezuren was echter een 
tweede doorbraak nodig, en deze 
werd in 1975-76 opnieuw door de 
groep van Ernst bereikt door de in
troductie van de zogeheten tweedi
mensionale (2D) en de 2D- Fourier 
Transform NMR. Door deze innova
ties, en later ook door de introductie 
van drie- en meerdimensionale NMR, 
is de NMR techniek tegenwoordig 
een serieuze concurrent voor rönt-
gendiffractie bij de struktuurophel-
derig van macromoleculen. Het gro
te voordeel van NMR boven traditio
nele röntgendiffractie is dat de ma
cromoleculen niet hoeven te worden 
gekristalliseerd (iets wat bij eiwitten 
vaak mondjesmaat en soms helemaal 
niet lukt), maar gewoon in waterige 
oplossing kunnen blijven — een toe
stand die bovendien fysiologisch 
veel realistischer is. 
De NMR techniek is uit de tegen
woordige chemie niet meer weg te 
denken. Ze wordt gebruikt als hulp
middel bij de identificatie van ver
bindingen, maar ook bij onderzoek 

naar de snelheid van chemische re
acties en de bewging van moleculen 
in vloeistoffen. Daarnaast wordt 
NMR in de biologie en de genees
kunde toegepast, onder meer in de 
variant van 3-D beeldvormingstech
niek. 
Ernst is de vijfde Nobelprijswinnaar 
chemie uit Zwitserland. Volgens 
prof.dr. R. Kaptein, hoogleraar 
NMR-spectroscopie van het Bijvoet 
Centrum voor Biomoleculair Onder
zoek in Utrecht, komt de toekenning 
"niet onverwacht". Hij omschrijft 
Ernst als een "intellectuele gigant" 
die als geen ander het hele NMR-ge-
bied beheerst. 
Volgens Kaptein is Ernst een aima
bele, wat gereserveerde man die niet 
graag op de voorgrond treedt. Mede
werkers van Ernst vertelden gisteren 
dat hij op het instituut doorgaans 
het eerst (7 uur 's ochtends) binnen
komt en het laatst (7 ü 8 uur 's 
avonds) weggaat. Zijn hobby, cello-
spelen, is hierdoor de laatste jaren 
wat in het gedrang gekomen. 
En.st publiceerde in 1987 een stan
daardwerk over NMR spectroscopie. 
Daarnaast is hij de auteur van 200 
wetenschappelijke artikelen en hou
der van 15 patenten. Hij is getrouwd 
en heeft drie kinderen. 

De Gennes 
Het theoretische werk van de win
naar van de Nobelprijs natuurkunde, 
de Fransman prof. ar. Pierre-Gilles 
de Gennes, wordt volgens collega's 
vooral gekenmerkt door praktische 
aanleidingen en briljante eenvoud. 
Volgens de natuurkundige prof. dr. 
W.H. de Jeu van de Open Universi
teit Heerlen, die hem persoonlijk 
goed kent, is hij een "man van gla
mour, maar dan van de goede 
soort". Een dynamische, domineren
de persoonlijkheid, groot van pos
tuur en aantrekkelijk voor vrouwen, 
reist hij rond als een soort handels
reiziger in natuurkunde met "steeds 
het goede verhaal in de juiste con
text". 
De Gennes, die de prijs kreeg voor 
zijn fundamentele bijdragen aan de 
beschrijving van het gedrag van 
vloeibare kristallen en polymeren, 
houdt zich op het ogenblik bezig 
met het verschijnsel adhesie. Hij is, 
naar hij gisteren verkaarde, erg 
geïnteresseerd in de eigenschappen 
van krachtlijmen. 
De Gennes heeft vele contacten in 
Nederland, onder andere als advi
seur van het Nat Lab van Philips in 
Eindhoven. In februari ontving hij 
de Lorentz Medaille van de Konink
lijke Akademie van Wetenschappen, 
een prestigieuze prijs die maar een 
maal in de vier jaar wordt uitge
reikt. Volgende maand geeft De 
Gennes aan de TU Eindhoven de 
jaarlijkse Holstlezing, met als titel 
'Zeepbellen, schuim en andere 
kwetsbare zaken.' 

B R I E V E N 

Vliegfiets 
In W&O is de laatste tijd veel aan
dacht besteed aan bijzondere rij
wielconstructies. Een bijzondere 
constructie is u ontgaan die in de 
dertiger jaren in 'De Vliegwereld' 
werd gepubliceerd. Het ging om 
een tandem met cardan as aandrij
ving van — meen ik — de gebroe
ders Tan. Zij wilden de constructie 
in een 'vliegfiets' toepassen. De 
constructie was eenvoudig en zou 
ertoe kunnen bijdragen dat de car-
danasfiets een nieuwe kans krijgt 
en men verlost is van de voor dage
lijks gebruik lastige en gecompli
ceerde derailleur en de nogal 
kwetsbare versnellingsnaaf. 
De gekoppelde trappers van de 
Tan-tandem bewogen op en neer, 
een constructie waarvan velen 
dachten en denken dat hij efficiën
ter met de spierkracht omgaat. De 
trappers dreven via een vrijwiel de 
cardan as aan. Met rondgaande 
trappers wordt de constructie uiter
aard nog eenvoudiger. 
Verder kan men bij een eenper-
soonsfiets bij de trapas en bij de 
eindaandrijving gemakkelijk een 
compacte tweeversnellingsbak aan
brengen zodat men over 4 versnel
lingen beschikt. Het schakelen kan 
door klauwkoppelingen geschieden. 
Met de huidige materialen, bewer
kingsmethoden, smeermiddelen en 
fabricagemethoden zou men tot 
een efficiënte, goedkope, geheel in
gesloten aandrijving kunnen ko
men. 
Ten slotte nog iets over 'fietszei-
len'. Een vriend en ik moesten na 
schooltijd van de HBS over een af
stand van ca. 12,5 km in oostelijke 
richting naar huis fietsen. Als er 
een gunstige wind stond trokken 
wij de regenjas aan en knoopten die 
alleen bij de hals dicht. Door een 
jaspand uit te houden konden wij 
goed zeilen. Soms moest er worden 
geremd en 'zeil' geminderd omdat 
het te hard ging. Een eenvoudige 
en efficiënte wijze van fietszeilen 
waarmee wij vaak een gemiddelde 
snelheid van 25-30 km/u konden 
halen. 
Ir. H.M. Elema 
Wageningen 

Oudste lyceum 
In het artikel betreffende de Inter-
lyceale van Miehaja Langelaan 
(W&O 10 okt.) wordt onder de vijf 
oudste lycea van Nederland het 
Vrijzinnig Christelijk Lyceum ge
rekend. 
Daar is natuurlijk geen sprake van. 
Dit moet zijn het Nederlands Ly
ceum te Den Haag dat bovendien 
het oudste van de vijf is. 

Mevr. J.L. Aalsmeer 
Amsterdam 

Ad Bersgma 

'M: omenteel ben ik een be
scheiden tentoonstelling aan het 
voorbereiden over de verschillende 
gevaren die oude boeken bedreigen. 
Schimmel, houtwurm, het open
springen van banden en ruggen door 
een te hoge bewaartemperatuur en 
waterschade zijn makkelijk terug te 
vinden op onze planken." Dit zegt 
de conservator van de Jezuïeten
bibliotheek in Maastricht, Guy Ja
gers. Even later schiet hem te bin
nen dat hij de schade door het ge
bruik vergeten heeft te noemen, 
maar dat veroorzaakt tegenwoordig 
niet veel schade meer. 
De Societas Jesu is gedurende de 
vierhonderdvijftig jaar dat het ge
nootschap bestaat, uitgegroeid tot 
één van de meest invloedrijke religi
euze ordes. Al zeer vroeg in zijn be
staan speelde de orde, als een soort 
elitetroepen van de paus, een hoofd
rol bij de zuivering van de rooms-ka-
tholieke kerk die door de Reforma
tie op gang was gekomen. Maar ook 
in de eeuwen daarna zouden zij hun 
partijtje meeblazen bij religieuze 
twistpunten. Dit konden zij dankzij 
de nadruk die gelegd werd op intel
lectuele vorming. Het genootschap 
eiste levenslange studie van haar le
den. 
De Jezuïeten riepen behalve bewon
dering ook afschuw op. Zo kan het 
woord Jezuïet volgens de Dikke van 
Dalen in de figuurlijke betekenis ge
bruikt worden voor 'iemand met ge
heime bedoelingen, een intrigant of 
een sluwe indringer'. 
In 1773 werd het controversiële ka
rakter de orde fataal. Paus Clement 
XIV besloot onder druk van wereld
lijke heersers de orde op te heffen. 
Dit betekende tevens het einde van 
de zorgvuldig gekoesterde biblio
theek uit Maastricht. Onder het 
motto: "een klooster zonder biblio
theek is als een vesting zonder wa
pens", waren vanaf 1575 boeken 
verzameld. In 1773 was dit uitge
groeid tot één van de rijkste collec
ties in de wijde omtrek. De maatre
gel van de paus betekende echter 
dat de paters burgerkleding aange
meten kregen, dat de honderden 
leerlingen naar huis werden ge
stuurd en dat de boeken onder een 
veilinghamer vielen. 
Een kleine eeuw later keerden de in 
ere herstelde Jezuïeten terug naar 
Maastricht. Opnieuw begonnen zij 
vol enthousiasme met de opbouw 
van een bibliotheek. Belangrijke on
derwerpen waren bijbelwetenschap
pen, kerkvaders, liturgie, geschiede
nis, ascese en mystiek. Maar ook de 
'vijanden' werden verzameld. Zo is 
in de collectie het verzamelde werk 
van Calvijn aanwezig. Onder de aan
geschafte of geschonken boeken be
vindt zich de veilingscatalogus van 
de eerste Jezuïetenbibliotheek. In 
de marge staat de met de hand ge
schreven aantekening dat de 3500 

Het waterhoofd van de Jezuïeten 
banden destijds "hebben opgebragt 
5303 gld. 4 st. de oncosten afgetrok
ken." Tegenwoordig brengen veel 
exemplaren per stuk meer geld op. 
De bloeitijd was van korte duur. In 
de jaren zestig van deze eeuw wer
den de Jezuïeten opnieuw getroffen 
door een revolutie, ditmaal een 
vreedzame. De kloosters liepen leeg 
en in Maastricht werden niet langer 
Jezuïeten opgeleid. De wapens van 
het klooster — de boeken — verlo
ren hun doel en de overgebleven Je
zuïeten zaten met een onbetaalbaar 
waterhoofd. In dezelfde tijd ontston
den de plannen voor een nieuw op te 
richten universiteit in Maastricht. 
En aangezien een universiteit zonder 
boeken al even tandeloos is als een 
klooster, vonden de boeken een 
nieuw onderkomen. Tevens bood de 
universiteit onderdak aan de bibli
otheken van het Instituut voor Mis-
siologie en de Filosofie-opleiding van 
de Jezuïeten. 
De prachtige verzameling boeken 
die zo is ontstaan, met vele unieke 
exemplaren, blijft echter een wees. 
De huidige coördinator van de 
Jezuïetencollectie, vertelt dat de 
boeken nauwelijks uitgepakt werden 
gedurende de eerste tien jaar dat zij 
in het bezit van de universiteit wa
ren. Bovendien wordt de collectie 
niet meer aangevuld. Zo stopt de 
zeer complete verzameling katholie
ke tijdschriften abrupt in de zestiger 
jaren. De universiteit heeft geen fa
culteit theologie daarom lijkt het 
zinloos nieuwe werken over dit on
derwerp aan te schaffen. 
Ondertussen is wel een voorzichtig 
begin gemaakt met het beschrijven 
van de collectie. Jagers: "Wij wer
ken hier met weinig personeel en 
kunnen niet meer dan 2600 boeken 
per jaar catalogiseren. In dit tempo 
zullen over vijftig jaar alle boeken in 
een geautomatiseerd gegevensbe
stand zijn opgenomen. Tot nu toe 
hebben we ons geconcentreerd op 
onderwerpen als rechten, filosofie, 
geschiedenis en Nederlands-Indië, 
waar binnen de universiteit vraag 
naar was." 
De overige boeken zijn alleen te vin
den met behulp van de door de 
Jezuïeten gemaakte kaartenbak. 
Hierin staan op alfabetische volg
orde de auteurs vermeld. Jagers: 
"De collectie is vooral bruikbaar 
voor wetenschappelijk onderzoekers. 
Zij weten welk boek van welke au
teur zij zoeken. We zien hier bij 
voorbeeld regelmatig iemand die 
een proefschrift over preken aan het 
maken is." 
De drempel van de collectie is extra 
hoog, doordat de collectie in een 
apart gebouw is gehuisvest en door
dat alle boeken in magazijnen zijn 
weggeborgen. Bezoekers kunnen 
niet in de boeken grasduinen. Dat 
dit doodzonde is, blijkt als ik door 
de vier verdiepingen van het maga-

zijn geleid wordt. Verreweg de 
meeste exemplaren stammen uit de 
periode van 1550 tot de Tweede 
Wereldoorlog. De boekruggen zijn 
uitgevoerd in verschillende tinten 
bruin en het enkele felgekleurde, 
een modern boek staat hier als een 
vloek tussen. Op de planken tref ik 
onder meer aan minutieuze reisbe
schrijvingen en een vrijwel complete 
verzameling van de oude klassieken. 

Alles tezamen vele duizenden stille 
getuigen die hun verhaal over een 
andere wereld alleen kunnen vertel
len aan iemand die hier de tijd voor 
neemt. 
Het ziet er echter naar uit dat meer 
dan negentig procent van deze wer
ken nooit meer gelezen zal worden, 
al was het maar omdat de meeste 
boeken in het grieks of het latijn ge
schreven zijn. Het blijven monu-

Bovtn De Jezuietenb ibliotheek te Maas
tricht. 
Links Levensbeschrijving van Ignatio de 
Loyola. 

menten van een andere, aan ons oog 
onttrokken tijd, maar ze zijn te mooi 
om weg te gooien. Jager: "Het is 
een belangrijk stuk cultuurgoed. 
Het vertegenwoordigt de katholieke 
kijk op de wereld. Daarom is het 
jammer dat wij onvoldoende de mo
gelijkheid hebben om de collectie 
optimaal te conserveren. We zouden 
bij voorbeeld alle boeken op schim
mel moeten controleren. Een simpe
le berekening die ervan uitgaat dat 
voor iedere boek ongeveer één mi
nuut nodig is, leert dat een perso
neelslid hier 1,4 jaar mee zoet is. 
Daar hebben we onvoldoende mens
kracht voor en daarom proberen we 
door middel van een goede klimaat
beheersing de achteruitgang een halt 
toe te roepen." 
De boeken wachten geduldig op be
tere tijden. 

Jezuïetenbibliotheek. Tongersestraat 53. Postbus 
616. 6200 MD Maastricht. Telefoon: 043-
888 686. b.g.g. 887 438. 
Hoofdonderwerp: Theologie, filosofie en human
iora. Aantal boeken 180.000 titels. Tijdschriften: 
2468 titels, geen lopende abonnementen. 
Openingstijden: op dinsdag, woensdag en donder
dag van 9.00-12.00 en volgens afspraak. In prin
cipe worden alleen de boeken van na 1850 uitge
leend. Een bibliotheekpasje kost ƒ 10.- en daar
mee kan gebruik gemaakt worden van de gehele 
universiteitsbibliotheek. 
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‘Ben ik net aan het rekenen, komt

er een vliegtuig over, raak ik de

tel kwijt'
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Michaja Langelaan 

T, ijdens de internationale Nij
verheidsexpositie die in 1877 in het 
Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt 
wordt gehouden steken de Neder
landse producten qua ambachtelijk
heid en vormgeving opvallend mager 
af tegen de tentoongestelde produk-
ten uit onze buurlanden. 
Het leervak tekenen moest daar van
af 1889 verandering in gaan bren
gen. De Franse tekenmethode van 
Dupuis werd op alle scholen 
geïntroduceerd. Tekenen naar de na
tuur bestond toen uit het kopiëren 
van geometrische figuren en het na
tekenen van ornamenten. 'Het na-
teekenen van afbeeldingen van licha
men of voorwerpen (...) moet bij het 
elementaire teekenonderwijs onvoor
waardelijk worden uitgesloten'. 
Daarnaast hoopt de overheid met 
het verplicht stellen van de tekenles 
'de vorming van den goeden smaak' 
te bewerkstelligen. 
In 1905 kwam het in ons land tot 
een heftig debat over de inhoud van 
het tekenonderwijs. Op 13 april van 
dat jaar schreef J.H. Gunning in het 
Handelsblad: 'Het teekenonderwijs 
is teveel gericht op wat voor de toe
komstige ambachtsman van belang 
is.' Doel zou volgens hem moeten 
zijn: 'Het zelfstandig weergeven van •§ 
ontvangen indrukken en het meede- ^ 
len van gedachten door grafische 5 
voorstellingen, alias schetsen.' jj 
Een moderne opvatting voor die tijd. 
Gunning was ongetwijfeld beïnvloed 
door de Reformbeweging die rond 
de eeuwwisseling in Duitsland door 
het tekenonderwijs waarde. Daar 
wordt voor het eerst gerept over 'in
nerlijke ontplooïng' en spreekt men 
van 'de spiegel van de kinderziel'. 
Niet de inmiddels ingevoerde wand
plaat met gieter of stoof moet de-

oefening van oog en hand stimule
ren, maar de natuur zelf wordt tot 
uitgangspunt verheven. Laat de leer
ling een echte citroen natekenen. 
Het is een revolutie waar men in ons 
land nog lang niet aan toe is. Er 
wordt regeringscomissie op werkbe
zoek naar Hamburg gezonden en de
ze keert terug met een duidelijk oor
deel: het tekenonderwijs in Duits
land is een rommeltje. Liever blijft 
men hier te lande een klomp met 
een lineaal tekenen. 

Stijve ballonnen 
Het zou tot ongeveer 1930 duren 
voordat een groep Haagse tekenlera
ren onder de naam H'9 een nieuwe 
aanval op het tekenonderwijs zou on
dernemen en hun ideeën over de 
'beeldende expressie' in omloop 
brachten: uitbeelden in plaats van 
afbeelden. 
De kegels van Dupuis, de wandpla
ten van Zwier en Jansma, de voor
beeldboekjes met stijve ballonnen en 
houterige bomen, ze zijn allemaal te 
zien op de tentoonstelling '102 jaar 
tekenonderwijs', die tot 17 novem
ber in het Nationaal Schoolmuseum 
in Rotterdam bezichtigd kan wor
den. 
Maar ook de modernste tekenmetho
des die reppen van 'zintuigelijke 
kennis, verwondering, visuele waar
neming en persoonlijke vorming' en 
dat alles om te komen tot een 'rijke-

Tekenles op lagere school altijd stiefmoederlijk behandeld 

Mag het ook lijken? 
re zingeving van de wereld' zijn er 
te bewonderen. 
Na ruim een eeuw wettelijk ver
plicht tekenles op de lagere- en later 
de basisschool is de crisis helaas nog 
niet bezworen, want de kleurrijke 
methodes liggen vaak nog ingepakt 
op de plank en alleen in een verloren 
kwartiertje aan het eind van de dag 
als de kinderen alles al gehad heb
ben, wil de de leerkracht nog wel 
eens zeggen: 'Pak maar even een 
blaadje en wat kleurpotloden.' 
Deze maand organiseert het Natio
naal Onderwijscentrum Rotterdam 
samen met het Schoolmuseum en 
het centrum voor Naïeve Kunst een 
manifestatie die het tekenonderwijs 
eens flink in de schijnwerpers moet 
zetten. 
Er worden twee conferenties gehou
den en voor kinderen van vier tot 
twaalf jaar zijn er deze (herfstvakan
tie-) week ateliers waar de thema's 
'Dromen met je ogen open' en 'Mag 
het ook lijken' centraal staan. Ook 
leerkrachten kunnen hun' vakantie
dagen goed besteden, 's Middags 
kunnen zij openbare tekenlessen vol
gen en 's avonds worden er meester
klassen gehouden door vier gere
nommeerde Rotterdamse kunste
naars. 
Rotterdam is nog een van de zeldza
me gemeentes die geld op de onder
wijsbegroting hebben uitgetrokken 

voor vakdocenten tekenen. Elders 
wordt het tekenonderwijs overgela
ten aan de groepsleerkracht, die dit 
vak weliswaar op de PABO hebben 
gekregen, maar eenmaal voor de klas 
volkomen vrij wordt gelaten in de 
uitvoering ervan. Geen inspecteur 
die er naar zal informeren. 
'De meeste leerkrachten vinden er 
geen moer aan, want ze durven zelf 
niet te tekenen. Misschien zijn ze er 
te calvinistisch voor', oppert Maar
ten van Lenteren. Hij staat voor de 
derde groep van de openbare basis
school De Bosweide in Ridderkerk 
en ziet niet in waarom tekenen niet 
gelijkwaardig zou zijn aan vakken 
als taal en rekenen. Zijn enthousi
asme — zelf spreekt hij over een 
vonk — probeert hij over te brengen 
op zijn collega's en na vijf jaar lijkt 
het erop dat zijn inspanningen 
vruchten beginnen af te werpen. De 
zeventig wissellijsten die verspreid 
door de school hangen worden iede
re maand van nieuwe tekeningen 
voorzien. Van Lenteren laat het 
werk zien dat door zes- en zevenjari
gen naar aanleiding van een ballet
voorstelling is gemaakt. Ranke wa-
terverfschetsen van zwierende dan
seressen met lange armen en benen, 
bijna abstracte pentekeningen die de 
lichtheid en de beweging van het 
dansen feilloos in beeld brengen, 
grafisch werk van opgeplakte tule 

met fonetische teksten er overheen 
geschreven. Dat is wel even andere 
koek dan het huisje-met puntdak-en-
boom, of het kartonnetje met opge-
lijmde wasknijpers overgoten met 
een verfsopje. 
'De technieken krijgen ze van mij 
aangereikt, ik wakker het vuurtje 
aan', zegt Van Lenteren. 'Dat opvoe
dende, daar houd ik me niet zo mee 
bezig' vervolgt hij rap pratend, ik 
wil ze niet het hogere van de kunst 
laten zien. Ze hebben zelf voldoende 
creativiteit in zich. Het gevoel van 
tekenen is spelen, ik wil dat ze d'at 
vasthouden. Het gaat om de lol van 
het ontdekken.' Van Lenteren om
schrijft zijn tekenlessen als 'geleide 
vrijheid'. En dat is niet hetzelfde als 
de grenzeloze vrije expressie die ons 
land in de jaren zeventig teisterde 
onder het motto: klieder maar raak, 
alles is mooi. 

Op twee benen 
Sociologe Vera Asselbergs, die in 
1989 promoveerde op het proef
schrift 'Kind, kunst en opvoeding', 
meent dat het hedendaagse teken
onderwijs op twee benen hinkt. Aan 
de ene kant staat de kinderlijke ex
pressie en aan de andere kant zijn er 
de beeldende inzichten en vaardig
heden. Ze vindt het hoog tijd wor
den dat beide aspecten worden 
geïntegreerd en dat er voor het te

kenonderwijs een minimumprogram
ma komt — en liefst nog iets meer. 
'De tekenles wordt niet methodisch 
aangepakt', luidt Asselbergs kritiek. 
'Stel je voor dat er voor reken- en 
taal geen leerstofopbouw en beoor
delingscriteria bestonden?' 
Volgens Asselbergs zijn de kinderen 
de dupe geworden van de 'histori
sche stuurloosheid' die de afgelopen 
eeuw het tekenonderwijs in hoge 
mate heeft bepaald. Toen ze onlangs 
haar zolder opruimde en alle teke
ningen van haar kinderen selecteer
de ('Je bewaarde alles, want het was 
allemaal even mooi') bleek tot haar 
verbijstering dat het weggooistapel-
tje voor het grootste deel uit school-
tekeningen bestond, terwijl op het 
bewaarstapeltje de tekeningen lagen 
die thuis of op een van de talloze te
kenclubjes waren gemaakt. 
Goed tekenen met kinderen stelt he
le hoge eisen aan de leerkracht en 
daarom vindt Asselbergs het ook zo 
droevig dat de vakleerkrachten voor 
tekenen grotendeels zijn wegbezui-
nigd. 
Marja de Jong, een van de samen
stelsters van de tentoonstelling '102 
jaar tekenonderwijs' en docent teke
nen aan de Ichthus-PABO in Rotter
dam, laat zien wat je met een groep 
jonge kinderen kan doen tijdens de 
tekenles. Een twintigtal leerlingen 
uit groep vier van de Prinses Mar-
grietschool werkt mee aan een de-
monstratieles. 
Geen ontspannend kwartiertje, geen 
onderwijskundige franje waar je je 
hoofd niet bij hoeft te hebben, maar 
een dik uur hard en geconcentreerd 
werken. Ze beginnen met broodjes, 
fruit en chocomel, niet vermoedend 

 

Michaja Langelaan 

' T  
%J e hoort ze wel, maar we letten 

er niet op', zegt Jessica, leerling van 
de Christelijke basisschool Kinheim 
in Zwanenburg. Tussen half negen 
en half elf 's morgens zijn er 45 
vliegtuigen over de school gevlogen. 
Een sonore brom, die soms uitgroeit 
tot een dreigend gebrul. 'Da's een 
joekel van de KLM, een Boeing 747', 
wordt er gefluisterd. Elke tweeën
halve minuut zakt er langs het 
schoolraam traag een vliegtuig naar 
beneden, landingsgestel uit, klaar 
om neer te strijken op Schiphol. In 
één oogopslag zien de kinderen wel
ke maatschappij daar vliegt. Ze her
kennen de beeldmerken op de staart 
en sommigen weten ook nog welk 
type het is. Een van de leerlingen 
heeft vanaf het begin van de school
dag geturfd. 'Moet ik die helicopter 
ook meetellen?', vraagt ze gewetens
vol. 
Het is rekenles, de zeventien leerlin
gen van de 7e en 8e groep zitten in 
njtjes achter elkaar sommen te ma
ken. Meisjes naast meisjes, jongens 
naast jongens. Meester de Vries, te
vens hoofd van de Kinheimschool, 
loopt door de klas' om hier en daar 
wat bijstand te verlenen. 
Aan de muur hangt een kranteknip
sel over het 75-jarig bestaan van 
Schiphol. Hoe in 1916 boer Knibbe 
verzocht werd zijn grond te verko
pen en er in 1917 vier houten lood
sen in een weiland stonden. Als er 
even gepauzeerd wordt, haalt Pal-
washa een blauw KLM-zakje met 
cocktail amandelen uit haar rugzak 
en laat haar vriendinnen meegenie
ten. Haar vader werkt op Schiphol. 
Zomers als de ramen openstaan, 

moet ik mijn verhaal wel eens onder
breken omdat m'n woorden de ach
terkant van de klas niet halen', zegt 

schoolhoofd De Vries, maar goedbe
schouwd valt het lawaai hem mee. 
Hij lijkt meer gebukt te gaan onder 
het overheidsbeleid ten aanzien van 
de kleine scholen. 
Wel heeft De Vries de indruk dat de 
kinderen drukker zijn dan in zijn vo
rige standplaats Haarlem. Maar of 
dat door het vliegtuiglawaai komt of 
misschien door de uitstoot durft hij 
niet te zeggen. 
Ook kleuterjuf Huisman, afkomstig 
uit het stille Renkum, heeft de in
druk dat de Zwanenburgse kleuters 
harder praten en sneller afgeleid 
zijn. Maar ook zij kan niet bewijzen 
dat de overkomende vliegtuigen 
daarvan de oorzaak zijn. 'Er zijn 
nogal wat kleuterspelletjes waar je 
stilte voor nodig hebt', zegt ze, 'en 
dan is het lawaai wel erg hinderlijk.' 
Ze heeft besloten zich zo min moge
lijk van de vliegtuigen aan te trek
ken: 'Als je je er aan gaat ergeren, 
ben je verloren.' 
Huisarts Ojik, die al sinds 1967 ac-
tievoert tegen de toenemende ge
luidsoverlast, en een bekende figuur 
is in Zwanenburg, weet uit eigen er
varing dat vooral baby's en kleuters 
schrikreacties vertonen als er een 
vliegtuig laag overkomt. 'Vliegtuig
lawaai went niet', is zijn stellige 
overtuiging, 'het is onheilspellend, 
misschien omdat het van boven 
komt.' 
Maar wat vinden de kinderen van de 
vliegtuigen die dag en nacht over 
hun hoofd koers zetten naar de lan
dingsbaan? Het is duidelijk een on
derwerp dat ze na aan het hart ligt, 
want tijdens de discussie gaan de 
vingers telkens met bosjes de lucht 
in. 'Stel', begint meester de Vries, 
'ik ben de president van Nederland 
en ik zeg: wèg met dat vliegveld.' 
Een verontwaardigd 'nee' komt uit 
vrijwel alle kelen. Alleen Arjen 
vindt dat Schiphol best mag ver
dwijnen. ik word er knettergek 

van', zegt hij onomwonden. 
'Schiphol moet blijven', vindt Mi-
chèle, 'want anders raakt mijn vader 
zijn werk kwijt.' Ook de vader van 
Palwasha verdient er zijn brood. Es-
mée krijgt flink wat bijval als ze ver
kondigt dat ze de vliegtuigen juist 
leuk vindt om naar te kijken. En El-
sebet is bang dat het 'ineens zo stil 
zal zijn' als Schiphol er niet meer is. 
'Je zou het gaan missen', denkt ze: 
Ook Pieter die nog niet zo lang in 
Zwanenburg woont vindt dat de 
vliegtuigen niet mogen verdwijnen, 
ik zou niets meer te doen hebben, 
want ik bestudeer ze altijd met een 
verrekijker.' Vier kinderen in de 
klas zijn in Amsterdam geboren en 
pas later naar Zwanenburg verhuisd. 
'Hier is veel ruimte om te spelen, je 
kunt overal naar toe', zegt een van 
hen. 'Amsterdam is druk, er is zo
veel verkeer en autolawaai, het is 
hier veel stiller.' 
Dit zijn allemaal voordelen van het 
wonen in Zwanenburg, oppert mees
ter De Vries, maar zijn er nu ook 
nadelen te noemen? Weer gaan alle 
vingers omhoog.'Als we in de tuin 
zitten is het vervelend', vertelt Es-
mée. 'soms is het zo'n kabaal dat je 
elkaar niet kunt verstaan.' Boven
dien, zo vertelt ze, is het witte tafel
tje op het terras altijd zwart. 
'Ze zouden iets moeten uitvinden 
dat de vliegtuigen op water kunnen 
vliegen', suggereert Jessica als oplos
sing voor de luchtvervuiling. Mare 
vindt het vervelend als hij net een 
verhaal aan het vertellen is, en hij 
moet door een vliegtuig weer op
nieuw beginnen. Arjen heeft vaak op 
school last van het vliegtuiglawaai, 
vooral als hij ingespannen bezig is: 
'Ben ik net aan het rekenen, komt er 
een vliegtuig over, raak ik de tel 
kwijt.' Ook Pieter merkt soms dat 
hij opnieuw moet beginnen als hij 
afgeleid wordt door het vliegtuigla
waai. Jessica heeft zelf geen last van 
dè vliegtuigen, maar ze vindt het 
wel zielig voor de dieren in het na
tuurgebied Spaarnewoude. 'Daar 
zouden ze eigenlijk niet overheen 
moeten vliegen.' 
Ook 's nachts gaan de vluchten door 
en de meeste kinderen zeggen daar 
hinder van te hebben. 'Je kunt er 
niet van in slaap komen', zegt de 
een. 'Als ze erg laag over gaan word 
ik er soms wakker van,' merkt een 
ander op. Maar, zegt Rody slim, 
soms heeft het vliegtuiglawaai ook 
wel voordelen. 'Je kunt in de klas 
snel even praten als je stil moet zijn 
van de meester. Hij hoort het dan 
toch niet.' 

H E T  V A K  

Basisvorming 3 
Hup, dames en heren onderwijs
krachten en -krachtes tevens lid van 
basisvormingvoorbereidingcommis-
sies omdat u wachtgelder bent: aan 
het werk. (Een wachtgelder is een le
raar die door dalende leerlingenaan
tallen gedeeltelijk werkeloos is en op 
grond van diepzinnige oude rechten 
wordt uitbetaald maar daarvoor wel 
vage klussen van minder belang moet 
opknappen waar de wachtgelder in 
principe een hekel aan heeft omdat 
het zijn of haar vijfde-wiel-aan-de-
wagen-gevoel niet wegneemt.) We 
gaan basisvormen. 
Ook u ouder tevens lid van de mede
zeggenschapsraad, schoolbestuur of 
oudercommissie opgelet. U bent vast 
geïnteresseerd maar zult merken dat 
uw mening volstrekt irrelevant is, 
wat niet zo erg is omdat uw kinderen 
nooit van de basisvorming zullen ge
nieten aangezien deze in '93 allang 
in de bovenbouw zitten. 
Nee, dan u, beste ouders van kinde
ren in groep 6, u dacht dat na alle 
discussies en geschrijf alles geregeld 
was maar uw kroost is het eerste 
slachtoffer van het gekonkelefoes dat 
zich nu in het veld, het onderwijs
veld, voltrekt. Schoolleiders behoe
ven dit niet te lezen, want zij weten 
alles al. Daarom zijn zij tenslotte 
schoolleider. 
Maar eerst een advies aan de gewone 
huis-, tuin- en keukenleraar van de 

buurtmavo of de streeklbo. Ik zou de
ze willen aanraden als voorbreiding 
op de basisvorming de afvloeiingslijst 
van zijn school en die van naburige 
scholen naast elkaar te leggen en dan 
te ritzen. Want hij wordt gefuseerd 
of gesaneerd. 
Misschien is fusie wel een zegen voor 
hem. Misschien komt hij met z'n grij
ze kuif vol dienstjaren wel hoger op 
de lijst van de nieuwe brede scholen
gemeenschap dan de jonge collega 
van de naburige havo en mag hij nog 
jaren lesgeven in plaats van kniezend 
met een maagzweer van ergernis 
over de toestand van de onderwijs
wereld in de WAO achter de horren 
te zitten. En die jonge vent kan zich 
altijd nog laten omscholen tot leraar 
verzorging. 
Als aanloop tot de basisvorming moet 
er gefuseerd worden vindt Wallage 
en met hem Ed Schüssler. De 'lagere' 
schooltypes mavo en lbo worden er
toe gedwongen omdat zij in categoria
le vorm zoveel leerlingen verliezen 
dat zij zullen worden opgeheven. De 
scholengemeenschappen met havo en 
atheneum hebben een leunstoelposi
tie zoals Schüssler het noemt. Zij 
kunnen wachten op toestromende 
leerlingen en bedelende mavo's. 
Waarom zouden ze dan fuseren, 
vroeg ik hem. 'Op morele en ideëele 
gronden', zei hij, 'moreel tegenover 
andere scholen, ideëel tegenover het 
onderwijs. Als straks de mavo en het 
lbo als schooltypen verdwijnen zijn 
de leerlingen hiervoor niet verdwe
nen. Die komen op jullie havo's en 
dan beklagen jullie je over de dalen
de capaciteiten van de leerlingen.' 
Schüssler is onweerstaanbaar want 
hij is idealist. Maar hij is tegelijker
tijd meer dan wie ook 'ze'. Hij is de 
'ze' van: 'Ze doen maar tegenwoordig, 
wat ze nou weer verzonnen hebben, 
zijn ze nou helemaal gek geworden, 
hoe denken ze dat ik les moet geven, 
ze hebben in Den Haag geen notie 
van het onderwijs, ze moesten afge
schaft worden.' 
Schüssler heeft als secretaris /redac
teur van de Commissie Herziening 
Eindtermen de kerndoelen geschre
ven. En de kerndoelen, dat is het be
langrijkste van de basisvorming. Ten 
behoeve van zijn persoonlijke veilig
heid houd ik Schüsslers adres ge
heim. 

Ë Rob Knoppert 

Kinderen tijdens de tekenles van Marja de 
Jong, 102 jaar tekenonderwijs op de Ba
sisschool. 

dat de onopgeruimde tafel even later 
hun inspiratiebron zal worden. Eerst 
maken ze op een klein papiertje met 
kleurpotlood een tekening van hun 
eigen bord en wat daar omheen 
staat. 
Marja de Jong bespreekt met de 
kinderen wat ze hebben getekend en 
hoe ze de voorwerpen in beeld heb
ben gebracht. Dan blijken er aan de 
muur vier reproducties van stille
vens te hangen, varieërend van natu-
ralistish tot abstract. Aan de hand 
van deze vier geschilderde tafels 
met eetgerei wordt met de leerlin
gen een vraag en antwoordspel opge
zet over kleur- en kwastgebruik, 
standpunt en perspectief, precies of 
abstract. 
De kinderen kunnen zeer goed kij
ken. Dan krijgt ieder kind een palet 
met zeven kleuren verf en een brede 
kwast. Marja de Jong geeft ze de 
opdracht om vanuit een groot vlak 
de tafel en de achtergrond uit te 
werken en pas daarna met kleinere 
kwasten het eetgerei te schilderen. 
Ze loopt rond en praat met de kin
deren. Soms houdt ze een tekening 
omhoog en bespreekt iets over het 
vooraanzicht van een tafel, de wer
king van licht en donker en wijst het 
aan op de reproducties aan de muur. 
Een twintigtal 'doorgewerkte' stille
vens is het uiteindelijke resultaat. 

Door deze werkwijze van veranderen 
en bijstellen krijgen de kinderen 
werkelijk de kans hun eigen beelden 
te scheppen en vervallen ze niet in 
automatismen en clichés is de opvat
ting van De Jong. Ze worden serieus 
genomen en het vak wordt serieus 
genomen. Want dat alle kinderteke
ningen automatisch 'mooi' zijn is 
volgens haar onzin. Tekenen is een 
vak dat net als alle andere vakken 
geleerd kan worden. Niet iedereen 
zal er even goed in zijn, maar dat 
het niveau van de gemiddelde Ne
derlander niet boven dat van een 
zesjarige uitkomt, is beschamend. 
In het tekenonderwijs gaat het al 
102 jaar om het waarnemen en ver
beelden van de werkelijkheid, hoe
zeer de opvattingen over wat die 
werkelijkheid behelst in de loop der 
tijd ook veranderd mogen zijn. Te
kenen naar de natuur maakte plaats 
voor natuurlijk tekenen. De 'spiegel 
van de kinderziel' werd opengeklapt, 
maar in de dagelijkse praktijk van 
de basisschool blijkt helaas voor de 
verbeelding maar bitter weinig 
ruimte te zijn. 

102 iaar tekenonderwijs op de Basisschool. II 
oktober t/m 17 november Nationaal Schoolmu
seum. Nieuwemarkt la, Rotterdam, tel. 
010-4045425. 
Overeenkomst of verschil? Naïeve kunst. Cobra 
en kindertekeningen. 26 oktober t/m I december. 
Informatiecentrum voor Naïeve Kunst. Voorha
ven 25. Rotterdam. Tel: 010-4766611. 

Computers in de praktijk 

Hij is leraar Frans en staat al 
twintig jaar voor de klas. In 
zijn lessen legt hij meer na

druk op grammatica en vocabulaire 
dan op spreekvaardigheid. Modern 
is dat niet, want volgens de laatste 
inzichten hoort een leraar moderne 
vreemde talen vooral het spreken te 
oefenen. 
Wel is deze leraar geïnteresseerd in 
computer ondersteund onderwijs, 
wat niet al zijn collega's hem na 
kunnen zeggen, ook de jongere niet. 
Hij gebruikt de computer vooral 
voor drill & practice oefeningen. 
Leerlingen, zo heeft hij ofitdekt, le
ren hun grammatica en woordjes be
ter als ze achter een scherm zitten. 
Dat motiveert. 
De leraar Frans is een van de vier 
docenten dis anderhalf jaar lang 
door een aantal onderzoekers van de 
Rijksuniversiteit Utrecht zijn ge
volgd in hun omgang met de compu
ter. Wat doen vier gewone leraren 
van een gewone school met een 
computer, was de even simpele als 
intrigerende onderzoeksvraag. Voor 
het onderzoek stelde IBM, die als 
belangrijke computerleverancier het 
antwoord ook wel wilde weten, een 
aantal computers beschikbaar. De 
school was daardoor niet helemaal 
meer een gemiddelde scholenge
meenschap voor MAVO, HAVOen 
VWO: het computerlokaal kreeg vijf 
extra computers, zodat er een hele 
klas tegelijk in aan het werk kon. In 
de vaklokalen van de vier leraren 
kwam een computer met klassikale 
projectiemogelijkheid. Ook in hun 
werkkamers thuis kregen de leraren 
een computer, met printer. 
De vier leraren geven respectievelijk 
Frans, Engels, aardrijkskunde en ge
schiedenis. De leraar geschiedenis is 
de jongste, hij staat nog maar vijf 
jaar voor de klas. Leerlingen een kri
tische houding en inzicht in maat
schappelijke vraagstukken bijbren
gen ziet hij als de belangrijkste taak 
van een geschiedenisleraar. Kennis
verwerving komt op de tweede 
plaats. Het neemt niet weg dat de 
lesmethode in zijn lessen een be
langrijke rol speelt. Meestal geeft 
hij klassikaal les. Voor computer-on
dersteund onderwijs heeft hij wel 
belangstelling, maar ervaring heeft 
hij er niet mee. 
Hij is een modale leraar, conclude
ren de onderzoekers, wat ook geldt 
voor de leraar aardrijkskunde. Ook 
deze leraar geeft klassikaal les, al 
zou hij wel anders willen, omdat hij 
vindt dat leerlingen zelfwerkzaam
heid zouden moeten leren. Maar te
gelijk vindt hij vertellen 'gewoon 
heel fijn om te doen'. De leraar 
aardrijkskunde maakt in zijn lessen 
gebruik van de overheadprojector, 
soms van videofragmenten, maar bij
na nooit van de computer. Voor het 
begin van het onderzoek had hij 
twee keer een computerondersteun
de les gegeven. 
De leraar Engels tenslotte is ook tra
ditioneel, maar niet zo tevreden met 
zijn vak als de drie anderen. Zijn 
bereidheid om vernieuwingen in het 
onderwijs door te voeren is mini
maal. Eenderde van zijn lestijd gaat 
op aan klassikaal lesgeven, eenderde 
aan het maken van oefeningen uit 
het boek, individueel of met z'n 
tweeën, en eenderde aan overhorin
gen. Ook hij had voor het onderzoek 
geen computer thuis, dat had alleen 
de leraar Frans. Met deze collega 
deelt de leraar Engels overigens een 
voorkeur voor het oefenen van luis
ter* en leesvaardigheid, boven 
spreekvaardigheid. 
Na anderhalf jaar blijken de vier le
raren zeer onregelmatig gebruik van 
de computer te maken. Rond perio
den van vakanties, schoolonderzoe
ken of examens liggen diepe dalen, 
omdat ze dan, zeggen ze, te weinig 
tijd hebben voor de computer. Ze 
moeten schoolonderzoeken voorbe
reiden, vergaderen, correctiewerk 
doen en rapportcijfers samenstellen. 
Belangwekkender is de conclusie dat 
de leraren een zeer selectief gebruik 
maken van de verschillende soorten 
software die hen ter beschikking 
staan. Zo gaat de leraar Frans de 

computer in de loop van de ander
half jaar van het onderzoek wel 
meer gebruiken, maar vooral voor 
drill & practice oefeningen, die hij 
inzet voor leerlingen met een achter
stand. Hoewel hij zegt nu beter dan 
eerst te weten wat er mogelijk is 
met de computer, hebben zijn expe
rimenten zich beperkt tot program
ma's voor de training van grammati
ca en woordjes. 
Ook de leraar geschiedenis zet de 
computer alleen maar in als dit in 
zijn curriculum past, en dat is niet 
vaak. De software is meestal thema
tisch, terwijl deze leraar zijn onder
werpen het liefst in een breed histo
risch kader behandelt. Na afloop 
van het onderzoek zegt de leraar ge
schiedenis dat hij graag meer korte 
programma's zou willen hebben, 
over een groot aantal onderwerpen. 
Ze moeten gemakkelijk inzetbaar 
zijn en zonder veel instructie vooraf 
door leerlingen gebruikt kunnen 
worden. 
De leraar aardrijkskunde blijkt het 
gebruik van databanken prima in 
zijn klassikale methode in te kunnen 
passen. Verder gebruikt hij simula-
tie-paketten, om leerlingen individu
eel of met z'n tweeën te laten wer
ken met een geschematiseerde aard
rijkskundige werkelijkheid. De pak
ketten sluiten aan bij zijn wens leer
lingen wat vaker zelfstandig te laten 
werken. Maar de programma's moe
ten niet te ingewikkeld worden, dan 
ziet hij er van af. Hij is 'geen knut
selaar'. 

De leraar Engels begint met pro
grammatuur voor leerlingen met een 
achterstand, maar deze stelt hem 
zeer teleur. Hij vindt dat de compu
ter een duidelijke meerwaarde zou 
moeten hebben boven zijn eigen ma
nier van werken. Ook zou de soft
ware moeten aansluiten bij de les
methoden die hij gebruikt. Dat is 
volgens hem niet het geval. Als hij 
een paar keer vergeet de technisch 
onderwijs assistent in te schakelen 
bij zijn lessen in het computerlokaal 
en de schijfjes met het programma 
onvindbaar zijn, is dat de druppel 
die de emmer doet overlopen. In 
week 25 van het onderzoek kapt de 
leraar Engels met computer onder
steund onderwijs. 
Hoewel je aan het volgen van maar 
vier leraren nauwelijks conclusies 
kunt verbinden, wagen de onderzoe
kers zich er wel aan. Ze noemen het 
opvallend dat geen enkele leraar het 
onderwijs verandert onder invloed 
van de computer. Het is juist omge
keerd: de software moet aansluiten 
bij de opvattingen die leraren heb
ben over het vak, aansluiten bij hun 
gebruikelijke manier van lesgeven, 
aansluiten bij de lesmethode die ze 
gebruiken en aansluiten bij het leer
plan. Als de afstand tussen lesprak
tijk en software te groot is, doen ze 
er niets mee. 
Nee, dan het gebruik van de compu
ter buiten de lessen, als tekstverwer
ker thuis. Dat werd een ware versla
ving. Na anderhalf jaar zeiden de 
vier leraren er niet meer buiten te 
kunnen. 
Gretha Pama 
De realiteit van computergebruik in de praktijk, 
vier casestudies op een HA VO/VWO school, on
derzoek uitgevoerd door de Didactische Werk
plaats voor Informatietechnologie (DIWIT) van 
de Rijksuniversiteit Utrecht, Academisch Boe
ken Centrum, De Lier. ISBN: 90 72015 85 1 
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Mycorrtiiza verhogen 
overlevingskans van 
pasgeplante boompjes 
Herbebossing van verlaten mijnbouw-
gronden en andere probleemterrei
nen heeft veel meer kans van slagen 
als de jonge boompjes een voorbe
handeling hebben gekregen met spe
ciale boomschimmels, zogenaamde 
mycorrtiiza. Op het Instituut voor My-
corrhiza Onderzoek en Ontwikkeling 
in Athens, Georgia in de V.S. zijn 
hiervoor methoden ontwikkeld, die nu 
wereldwijd worden toegepast. Dr. Do-
nald H. Marx, directeur van het insti
tuut ontving hiervoor eind vorige 
maand uit handen van koning Gustav 
van Zweden de Marcus Wallenberg-
prijs 1991 ter waarde van 1 miljoen 
Zweedse Kronen. 
Mycorrhiza zijn zeer gespecialiseerde 
'schimmelwortels'. Ze vormen een 
ragfijn netwerk van schimmeldraden 
rond de wortels van groene planten, 
waarmee ze in symbiose leven. Deze 
vorm van samenleven tot wederzijds 
voordeel is in de loop van de evolutie 
zo gegroeid als overlevingsmechanis-
me in barre omstandigheden, zoals 
lage bodemvruchtbaarheid, droogte, 
ziekten, blootstelling aan toxines en 
extreme temperaturen. De schimmel 
leeft van organische stoffen die de 
plant hem levert en draagt in ruil 
daarvoor bij aan de mineralen- en 
watervoorziening van de wortel. 
In het eerste onderzoeksprogramma 
werden 300 piepkleine grove denne
tjes ontsmet en vervolgens met ver
schillende soorten schimmels beönt. 
Omdat het 's zomers in de zuidelijke 
V.S. behoorlijk heet kan zijn, werden 
de kweekflessen met jonge boompjes 
in een bad met gekoeld stromend wa
ter bewaard. Toen op een gegeven 
moment de stroom uitviel dreigde de 

hele proef na zes maanden liefdevolle 
aandacht alsnog de mist in te gaan, 
afgezien van één unieke observatie: 
temidden van de stervende zaailing-
etjes hielden alleen diegene die met 
Pisolithus tinctorius waren beönt de 
moed erin, want dankzij de symbiose 
met deze schimmel konden ze hoge 
bodemtemperaturen verdragen. 
Een tweede onverwachte ontdekking 
volgde toen mijten per ongeluk in de 
proefopzet binnenslopen. De bacte
riën en schimmels die zij in hun kleine 
lijfjes meedragen maken hen binnen 
ieder laboratorium tot zeer ongewen
ste gasten. Binnen enkele dagen ble
ken de kolonies besmet. Alleen de 
kweken met Leucopaxillus cerealis var. 
piceina. Nader onderzoek wees uit dat 
deze schimmel krachtige antibiotica 
produceert in de wortelhaarzone, het
geen nieuw licht werpt op de rol die 
de schimmel speelt bij het bescher
men van de 'gastheerplant' tegen 
ziekten. 
Bij nader inzien werd Pisolithus in de 
natuur algemeen aangetroffen op de 
wortels van eik, grove den en berk op 
mijnafvalbergen, blijkbaar spelen de
ze mycorrhiza in de natuur een be
langrijke rol. Als men de zaailingen 
met deze schimmel beönt blijkt de 
overlevingskans van de boompjes na 
het uitplanten op ongunstig terrein 
vijf maal zo hoog te zijn als wanneer 
men op natuurlijke kolonisatie wacht. 
Pisolithus is nu commercieel verkrijg
baar bij de firma Mycorr Technology 
Ine, Pittsburg in de V.S. Er zijn al 40 
miljoen boompjes mee grootge
bracht, die over de hele wereld uitge-
plant zijn in nationale herbebossings
programma's, op oude riooldeposito's 
en bij heraanplant van terreinen waar 
delfstoffen over grote oppervlakten in 
'open' dagmijnbouw ('strip mining') 
zijn gewonnen. 

Een jonge aanplant 
van Virginia-den-
nen groeiend op de 
zure grond van een 
open kolengroeve 
(pH 3,2) met een 
paddestoel van de 
mycorrhiza-schim-
mel Pisolithus 
tinctorius (zie pijl). 

Identiteit 
In het artikel van Mieke de Waal 
'Dochters die moederen' (W&O 10 
okt.) wordt verslag gedaan van een 
recente conferentie van Femmes 
Savantes over de moeder-dochter
verhouding in al haar schakeringen. 
Aangezien daarin ook de 'revolutio
naire' visie van Nancy Chodorow 
uit 1978 aangehaald wordt aan
gaande de masculiene ontwikkeling 
van de kleine jongen via 'negatieve 
identifikatie', verstout ik mij als 
kinderpsychiater tot enkele 'demar-
kerende' opmerkingen. 
Volgens het moderne feminisme 
van academische signatuur is deze 
baanbrekende theorie over de in
vloed van het moederen op de psy
chische ontwikkeling van jongens 
en meisjes van zeer recente datum. 
Echter, in een schitterende presen
tatie heeft Margaret Mead, een da
me met een m.i. sterk en incisief 
ego, daarover al veel genuanceerder 
uitspraken gedaan in 1955, tijdens 
een rondetafelconferentie van de 
Wereldgezondheidsorganisatie in 
Geneve in de aanwezigheid van he
ren met een eveneens grote naam 
en een zeer solide ego (Bowlby, 
Erikson, Piaget etc.). Op de vraag 
van de latere Nobelprijswinnaar 
Konrad Lorenz: "... my question is 
now how is the little boy in our so
ciety discouraged from behaving li-
ke Ma? What are the reinforce-
ments for imitating Pa and not 
Ma?" geeft Margaret Mead het 
volgende schitterende antwoord: "I 
should like to say that in our socie
ty a baby boy is discouraged from 
behaving like a female from the 
moment he is born. The first time 
his mother picks him up in her 
hands, her hands are saying to him 
'You are a little male'. 
A great proportion of his learning 
is communicated kinaesthetically 
very, very young. In all the socie-
ties we have been talking about it 
is the mother who is the operative 
person". Dus de differentiërende 
taak van de moeder begint al direkt 
via een kinaesthetische dialoog. 
Deze anthropologische en psycho
analytische visie van Margaret Me
ad op de ontwikkeling van de baby
jongen via differentiatie contras
teert dus sterk met de visie van 
Chodorow beschreven door De 
Waal: "Meisjes en jongens voelen 
zich als baby en peuter één met 
hun moeder. Wanneer ze een jaar 
of 3 worden krijgen jongetjes 
steeds vaker signalen dat zij niet 
zoals hun moeder zijn". Als de 
jongetjes 3 jaar geworden zijn heb
ben ze volgens Margaret Mead al 
drie jaar van differentiërende hol
ding, spel en dialoog met hun ma
ma achter de rug. Ondertussen is 
de 'afwezige' vader natuurlijk al 
lang present via zijn Gestalt, via 

zijn woord tot de moeder, via de 
betekenis die hij voor haar heeft, 
via de ouderlijke sexuele act die 
het kind een historie geeft zoals 
Lacan zegt, en tevens een plaats in 
de symbolische keten van de fami
lie. 
En als dat jongetje 3 jaar geworden 
is, en dus cognitief de symbolische 
orde hééft bereikt, dan is er de re
ële en tegelijk symbolische vader 
die de identiteit van de jongen be
krachtigt: zijn functie van kost
winner, explorator van de wereld 
buitenshuis, manipulator van in
strumenten, echtgenoot van de 
moeder (ze zijn getrouwd, ze delen 
hetzelfde huis, hetzelfde bed), 
naamgever van het gezin: al die 
symbolische functies steunen het 
jongetje in zijn ego-opbouw. Dat 
hoeft hij echt niet in zijn eentje te 
doen, ook al werkt zijn vader van 's 
morgens vroeg tot 's avonds laat, 
zoals Sigmund Freud deed (en 
mijn vader ook trouwens). 
Voor alle duidelijkheid: dit alles 
betreft de dominante identificatie 
van de jongen. Daarnaast blijft er 
een partiele identificatie met de 
moeder: met haar zorg, haar gratie, 
haar lyriek, haar zin voor esthetiek 
en taal: haar vitaliteit, haar devotie 
in de dagelijkse en religieuze zin 
van het woord. Anders wordt het 
jongetje een arme stakker. Een jon
gen met een 'negatieve identiteit'. 
Over dat spook heeft Erikson ook 
al weer decennia geleden geschre
ven. 
'Thet childhood genesis of scx differenccs in behavi-
our'. In: Discussions on Child Dcvclopmcnt, Volume 
III, J.M. Tanner & B. Inhelder (Eds.), Londen: Ta-
vistock Publications Ltd., 1958, p. 68. 

Dirk De Raeymaecker, kinderpsy
chiater 
Rotterdam 

Femtochemie 
Graag zou ik enkele kanttekenin
gen willen plaatsen bij het artikel 
van Rob van den Berg over Femto
chemie (W&O 3 okt.). Allereerst is 
het zo dat het de groep van dr. 
Shank (Bell Labs) was en niet die 
van prof. Zewail, die in de tachti
ger jaren de zogeheten CPM fem-
toseconde laser ontwikkeld heeft. 
Met behulp van deze laser werd 
door de Shank groep in 1987 het 
wereldrecord voor de kortste opti
sche puls gevestigd: een 6 femtose-
conde (!) lichtflits (1 fs=10-l5s). 
Thans zijn er wereldwijd een hon
derdtal CPM lasers in bedrijf waar
onder vijf in Nederland. Zo is sinds 
1989 in ons Fysisch Chemisch La
boratorium te Groningen een fem-
toseconde laser operationeel waar
mee optische pulsen van 9 fs zijn 
geproduceerd. 
Verder moeten naast Zewail ook 
Shank en Mathies (Berkeley) en 
medewerkers genoemd worden als 
pioniers op het gebied van de fem

tochemie. Zij bestudeerden met be
hulp van een 60 fs pomp en 6 fs 
probe puls (Science, 240, 777, 
1988) de ultrasnelle licht 
geïnduceerde isomerisatie van een 
visueel pigment (bacteriorhodopsi-
ne). 
Tenslotte is het misleidend een 
femtoseconde pump-probe meting 
aan een uiteenvallend molecuul te 
vergelijken met een fotografische 
opname. Om de resultaten van een 
pump-probe meting te 'vertalen' 
naar een plaatje met de tijdsafhan
kelijke plaats van de brokstukken, 
moeten een aantal discutabele aan
names worden gemaakt. Het is dan 
ook geen wonder dat verschillende 
theoreten hun hoofd buigen over 
de interpretatie van dit soort proe
ven. 
Wanneer in plaats van een optische 
probe puls een femtoseconde elek
tronen flits gebruikt zou worden 
bestaat inderdaad de mogelijkheid 
om echte fotografische experimen
ten te doen van een chemische re-
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aktie op femtosekonde tijdschaal. 
Gezien de spectaculaire ontwikke
ling op het gebied korte puls lasers 
zullen dit soort experimenten in de 
nabije toekomst mogelijk zijn. 
Dit alles neemt niet weg dat Zewail 
en medewerkers er in zijn geslaagd 
om een groot aantal schitterende 
experimenten te doen en die uit te 
leggen op een manier waardoor een 
breed wetenschappelijk publiek 
zich aangesproken voelt. Dit is 
waarlijk geen geringe prestatie. 
Voor zijn spectroscopisch onder
zoek op ultrakorte tijdschaal ont
ving Zewail vele onderscheidingen. 
Zo werd prof. dr. Ahmed H. Ze
wail in 1989 geëerd met de toeken
ning van de Koning Faisal Interna
tionale Prijs (samen met prof. 
Hansch van München) en werd hij 
in datzelfde jaar, op 43-jarige leef
tijd, benoemd tot lid van de Natio
nal Academy of Sciences of the 
United States of America. 

Prof.dr. Douwe A. Wiersma 
Rijksuniversiteit Groningen. 

Punctuated equilibria 
Naar aanleiding van F. Eijgen-
raams artikel over N. Eldredge 
(W&O 12 okt.) het volgende. 
Sir William McCrea in Scientific 
American, juni '91, p.66, schrijft: 
"Certainly in science, the pursuit 
of knowledge has devolved from 
the individual to the team and, to 
some extent, from the originators 
of ideas to the presenters of ideas." 
Eldredge en Gould zijn goede 'pre

senters of ideas'. Het idee van wat 
door Gould 'punctuated equilibria' 
is genoemd, is door hen op succes
volle wijze gepresenteerd. Hoe El
dredge onafhankelijk tot dit inzicht 
is gekomen, wordt door hem op 
boeiende wijze tn zijn boek Time 
Frames beschreven. Hij is dus te
vens 'originator'. In dit boek is hun 
bewust provocerende publikatie 
van 1972 herdrukt. 
Vier jaar eerder, in de 1968 feest
bundel ter ere van het emeritaat 
van collega H. Engel, had ik vol
ledig dezelfde ideeën gepubliceerd 
in een kort artikel van zes bladzij
den. Deze publikatie was resultaat 
van uitgebreid paleontologisch on
derzoek tussen de jaren 1937 en 
1952 aan monsters uit boorprofie-
len van de Standard Vacuum Oil 
Cy. In 1964 waren deze ideeën al 
onderwerp geweest van één van 
mijn lezingen als gastspreker van 
de American Geological Institute 
op een lezingentoernee door de 
Verenigde Staten, maar tot publi
katie kwam het pas in 1968. 
In 1964 kwam dat alles inderdaad 
nog als revolutionair over. Propage
ring door de bulldozers Eldredge 
en Gould was dan ook wel nodig. 
Zij hebben een uitgebreid litera
tuuronderzoek gedaan. Mijn artikel 
is hun niet ontgaan en wordt door 
hen geciteerd, zij het niet volledig. 
Het is ook wel frustrerend om, als 
je iets meent te hebben ontdekt, te 
merken dat een ander je een aantal 
jaren voor is geweest. Evenzo is het 
frustrerend om te merken dat en
thousiaste lezers van hun artikel 
blijkbaar toch niet goed genoeg le
zen om aan deze citaten aandacht 
te besteden en mijn 1968 artikel te 
citeren. 
Overigens schreef ik ook dat gelei
delijke evolutionaire veranderingen 
wel degelijk voorkomen, onder an
dere bij de foraminiferen Mio-
gypsinoides in boringen van Kali-
mantan (Borneo) en Orbulina in 
boorprofielen van Sumatra, maar 
dat deze gevallen zeldzaam zijn. 
Dit standpunt wordt nu ook door 
Eldredge en Gould aanvaard in 
meer relativerende latere publika-
ties. 
Met dat al is de theorie van de 
punctuated equilibria geen nieuwe 
theorie. Zoals Eldredge zelf zegt, 
het volgt uit de mathematische ge
netische evolutiemodellen van S. 
Wright, de mathematicus van het 
neo-darwinisme. Het is dus ook 
niet in strijd met dit neo-darwinis-
me. 

Ook de verklaring door allopatri-
sche speciatie stamt van Wright en 
is door de andere neo-darwinisten 
in hun visie geïncorporeerd. 
Tenslotte is de hele zaak al vanaf 
het begin van de stratigrafische pa
leontologie bekend, toen men zag 
dat opeenvolgende laagpakketten in 

Engeland en Duitsland gekenmerkt 
zijn door zogenaamde gidsfossielen, 
ieder deelpakket door zijn eigen 
gidsfossiel. 
Het blijft dan wel een probleem 
hoe het komt dat de idee van over
al te verwachten gradualisme in de
ze eeuw zo overheersend is gewor
den. En evenzo is het een probleem 
waarom men hier steeds weer 
spreekt van de revolutionaire nieu
we theorie van Eldredge en Gould 
van twintig jaar geleden. Goed be
schouwd is het niet eens een theo
rie maar een ervaringsfeit. De theo
rie is die van de allopatrische spe
ciatie. 
De belangrijkste eindconclusie is 
dat het tegenwoordig nodig is uit
gebreid en agressief ideeën naar vo
ren te brengen als je wilt dat men
sen je lezen en citeren. 
Het geciteerde artikel is: Modes of evolution mainly 
among marine invertebrates (Bijdragen tot de dier
kunde. afl. 38, p. 69-74). 

H.J. Mac Gillavry 
Emeritus hoogleraar paleontologie 
Universiteit van Amsterdam. 

Speekseltest 
Onderzoek naar het verband tussen 
het tijdstip van de eisprong van 
vrouwen en de elektrische weer
stand van haar speeksel werd reeds 
een vijftal jaar geleden door ons 
hier in Nederland verricht. In te
genstelling tot de door Vissink in 
het Nederlands Tijdschrift voor 
Tandheelkunde gerefereerde stu
die van Fazleabas bij zeven vrou
wen en vijftien cycli met als con
clusie dat "de speekseltest een goe
de bepaling vormt van de vruchtba
re periode" (W&O 3 okt.), konden 
wij in een publicatie in 1988 in het 
Amerikaanse vaktijdschrift 'Obste-
trics and Gynecology' niet anders 
constateren dan dat het juist niet 
mogelijk was om de dag van de ei
sprong betrouwbaar te voorspellen 
door middel van het meten van de 
elektrische weerstand van het 
speeksel. Het speciaal daarvoor ont
wikkelde apparaatje, dat ook 
Fazleabas gebruikte, werd door ons 
bij 18 gezonde vrijwilligsters getest 
in totaal 27 cycli. Aan de patronen 
van de gemeten elektrische weers
tanden konden wij geen touw vast
knopen, laat staan de eisprong voor
spellen. 
Ook latere studies kwamen tot de 
conclusie, dat deze methode van 
weinig waarde is. De meest eenvou
dige methode voor de vrouw om 
haar ovulatietijdstip te voorspellen, 
blijft vooralsnog het regelmatig tes
ten van haar urine. Haar behande
lend arts heeft daarnaast de be
schikking over hormoonbepalingen 
in het bloed en echoscopie. 

Dr. F.J.M.E. Roumen, Heerlen 
Th.O.M. Dieben, Vught 

<S£> TOYOTA 
. £U L, 

Wie hem in handen krijgt, 
laat 'm niet meer los. 

Wie eenmaal het stuur van de nieuwe 

Carina Impact gevoeld heeft, geeft het 

niet gauw meer uit handen. Want de vóór-

delen van z'n stuurbekrachtiging zijn 

bijna onweerstaanbaar. Dat merkt u meteen bij het in- en 

uitparkeren: licht, soepel, zonder merkbare inspanning. 

Trouwens, over licht gesproken, wat dacht u van dat 

luxueuze, elektrisch bedienbare schuif/kanteldak met zon

wering? En van de rest van het extra accessoirepakket dat 

deze auto tot de Carina Impact maakt: * centrale portier

vergrendeling * elektrische raambediening * in hoogte 

verstelbare stuurkolom * toerenteller * 185/70 R13 

banden op brede velgen * volledige wielplaten 

* chroom accentbies rondom * voorspoiler. Al 

met al een auto die net zo gemakkelijk stuurt 

voor privé-gebruik als voor zakelijk rijden. 

Normale meerprijs Impactpakket is fl. 6.900,-. 

J betaalt slechts fl. 1.900,-. Uw voordeel 

)0,—. Dat is pas impact! 

k: De Carina Impact, met 
krachtiging en schuif/kanteldak. 

Carina Liftback 1.6 XL/ Impact fl. 34.990,-

Ik vind Toyota gewoon beter. 
-

Importeur: Louwman & Parqui B. V, Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer. Tel. 01621-85900. Prijzen incl. BTW en excl. afleveringskosten. 
LOUWMAM{StfftRQUl Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. Kijk voor het adres van uw,Toyota-dealer in de Gouden Gids (rubriek Autodealers). 

Toyota, nummer I in 
mulükleppentechniek. 

• Alle Toyota's hebben 3 jaar garantie en 6 jaar carrosserie
garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer. 



Honda motorfiets

met ovale zuigers

nu te koop
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Sinds de eerste oliecrisis in 
1973 is in de gehele wereld 
de snel groeiende vraag naar 
metalen wat afgenomen. 

Datr is vooral een gevolg van zuini
ger gebruik en de opkomst van nieu
we recyclingtechnieken. Ook op de 
aluminiummarkt veranderden pro-
duktie- en consumptiepatronen 
waardoor nieuwe initiatieven een 
kans kregen. Bedrijven als Billiton 
en Hoogovens investeerden grote be
dragen in nieuwe technieken en ma
terialen en ook de wetenschap werd 
actief. Zo ontwikkelde de Vakgroep 
Metaalkunde van de Technische 
Universiteit Delft nieuwe afvalschei
dingsmethoden zoals de wervel-
stroomscheider — inmiddels in de 
praktijk getest door de VAM in 
Wijster — en nieuwe giettechnieken 
zoals die van het flitsgieten. Deze 
laatste ontwikkeling heeft het in 
zich om de gehele aluminiumindus-
trie op zijn kop te zetten. 
Met deze gloednieuwe methode 
wordt vloeibaar aluminium met een 
temperatuur van 750 °C. op een 
sneldraaiend watergekoeld koperen 
wiel gespoten waardoor het materi
aal in een flits, binnen een seconde, 
met een snelheid van 1 miljoen gra
den per seconde afkoelt. Dankzij de 
zeer fijne kristalstructuur die daar
bij ontstaat is het nieuwe materiaal 
even taai als het kneedaluminium 
dat het resultaat is van walsen of ex-
trusie. Gewoon gegoten aluminium 
koelt gemiddeld tien graden per se
conde af; de grote kristallen die 
daarbij ontstaan maken het materi
aal, afhankelijk van de legering, bros 
en amper vervormbaar. Motorblok
ken van auto's zijn meestal van gie-
taluminium gemaakt. 
Na het flitsgieten hakt men het alu-

Flitsgieten voor beter aluminium 
Door vloeibaar aluminium heel snel af te koelen ontstaat een materiaal met 
uitstekende eigenschappen. Vooral bij recycling is dat een uitkomst 

Flitsgietprocédé 
smeltoven 

cycloon voor scheiding 
van fijne deeltjes 

miniumlint dat van het koperen wiel 
af is gekomen, in snippers die koud 
in een vorm worden samengeperst. 
Daarna wordt het gepaketteerde ma
teriaal warm geëxtrudeerd bij 400 a 
450° C. Bij deze extrusie gaat maar 
heel weinig van de oorspronkelijke 
grote sterkte verloren. 
Behalve de brosheid heeft gewoon 
aluminium nóg een nadeel namelijk 
de vervuiling met ijzer, zand en an
der metaal die kostenverhogend 
werkt bij recycling. Volgens de NO-
VEM, de Nederlandse organisatie 
voor ontwikkeling van energie- en 
milieuvriendelijke technieken en 
materialen die aan het flitsgieten 
een recent en geheim rapport wijd
de, zal er binnen tien a vijftien jaar 
een schrootberg ontstaan. Tijdens 
het onderzoek naar het flitsgieten 
ontdekte de TU Delft echter, dat 
aluminiumschroot niet alleen een 
vaste samenstelling heeft, dus zóveel 

ijzer, zand, mangaan enzovoorts, 
maar dat deze verontreinigingen bij 
flitsgieten juist bijdragen aan de 
sterkte van het nieuwe aluminium. 
Qua treksterkte, taaiheid, hardheid, 
vervormbaarheid en andere eigen
schappen is het geflitsgoten alumini
um vergelijkbaar zo niet beter dan 
het gebruikelijke aluminium. Op die 
manier slaat men dus twee vliegen 
in een klap: men voorkomt een 
schrootberg en men voorziet in de 
toenemende behoefte aan hoogwaar
dig aluminium zonder dat de 
bauxietvoorraden worden aangespro
ken. Reeds nu is gebruikt, 'secun
dair' aluminium, een gewilde grond
stof omdat terugwinning maar vijf 
procent van de energie vergt die no
dig is voor de elektrolyse van aluin
aarde. Daardoor \&ordt nu alleen al 
in Europa 1,8 miljoen ton alumini
um gerecycled naast 3,6 miljoen ton 
nieuw-produktie en 900.000 ton in

voer. Volgens de NOVEM stijgt dit 
hergebruik de laatste jaren met tien 
procent en zal deze groei in de naas
te toekomst aanhouden wanneer er 
hoogwaardige terugwinning op gang 

"komt. Het flitsgieten — Rapidly So-
lidified Aluminum RSA, genoemd 
— zou hierin kunnen voorzien. 
Probleem is nog dat het nieuwe ma
teriaal in geen enkel constructie-
handboek staat en er dus geen vraag 
naar is. Bedrijven zullen dus tot ei
gen research bereid moeten zijn: 
met RSA-schroeven kan een eenvou
dige sleutelaar een broeikas bouwen 
en dat spaart dure lassers uit. 
"De kassenbouw is één van de we
gen van het huidige halffabrikaat 
naar de markt. De stap naar de 
buikindustrie zoals die van auto's en 
vliegtuigen is de volgende", aldus 
Van der Plas van Europe Transfer in 
Rotterdam, het bureau dat het on
derzoek in opdracht van de NOVEM 
deed. Volgens hem zullen kleinere 
bedrijven bij de introductie van de
ze nieuwe techniek een grotere rol 
gaan spelen dan de grote, juist door
dat ze wendbaarder zijn. Een 'closed 
loop' waarin alle materiaal wordt te
ruggewonnen is volgens hem niet 
haalbaar, maar wel benaderbaar. 
Een onderzoeker van de TU Delft, 
dr. W. H. Kool, tekent daarbij aan 
dat het flitsgieten niet alleen voor 
recycling geschikt is. Hij is voorne
mens het procédé ook op andere wij
zen toe te passen. Hij denkt aan le
geringen met acht procent ijzer, die 
wellicht titaniumverbindingen zullen 
kunnen vervangen. 

Motorblok van de Honda NR 750 met ovale zuigers. De motor heeft vier 
cilinders die in een V-vorm zijn opgesteld. 

Op de komende Moto Rai zal Honda 
een motorfiets introduceren met ovale 
zuigers. De NR 750 zoals hy heet, 
heeft vier (ook ovale) cilinders met elk 
acht kleppen. De cilinderinhoud is 

750 cc. Het vermogen zit dicht tegen 
Grand Priz- waarde aan: bjj 14.000 
toeren per minuut ontwikkelt de 
krachtbron 93,2 kW (125 pk). 
De NR 750 is niet het eerste motor
voertuig dat met ovale zuigers is uit
gerust, wel het eerste dat te koop is. 
Hü is een afstammeling van de 
NR500, een racemotor waarmee Hon
da in 1979 de hegemonie van de twee-

Bovenaanzicht zuiger. De halve cirkels 
zijn uitsparingen waarin de kleppen 
vallen. 

takten in de Grand Prix-races probeer
de te breken. Dat lukte toen net niet 
en in 1982 trok Honda zyn viertakten 
terug. Het jaar daarop kwam Honda 
met zjjn driecilinder tweetakten die 
vanaf dat moment alles gingen win
nen. 
De ontwikkeling van de ovale viertakt 
ging echter door en dat de FIM er aan 
denkt in de 500cc klasse de tweetak
ten te verbieden, is natuurlek een 
aansporing om het project niet op te 
geven. Intussen is als eerste spin ofT 
van het project nu het getemde race
monster NR 750 beschikbaar. 
De voordelen van ovale zuigers sprin
gen niet meteen in het oog, want ze 
zyn natuurlijk veel lastiger te fabrice
ren. Overigens is de vorm niet echt 
ovaal, maar twee halve cirkels met 
een recht stukje ertussen. Ovaal zou 

nog mooier zyn, maar dan wordt het 
frezen van de cilinders en het gieten 
van de zufgers wel erg moeilyk. 
In vergelijking met een ronde zuiger 
heeft een ovale zuiger een veel gunsti
gere 'klepbezetting': er kunnen acht 
kleppen worden gemonteerd die mooi 
over het totale oppervlak verdeeld 
zyn. De 'ademhaling' is zo veel gunsti
ger en daarmee het rendement en het 
maximum vermogen. 
Maar eigenlijk moet de ovale zuiger 
vergeleken worden met twee gewone, 
ronde zuigers. Elke ovale zuiger drijft 
namelijk met twee (titanium) drijfs
tangen de krukas aan, en hy heeft 
twee bougies en twee keer vier klep
pen boven zyn hoofd. Het verschil is 
dat by hetzelfde zuigeroppervlak een 
ovale zuiger lichter is dan twee ronde 
zuigers. Het maximum toerental kan 
daarom hoger zyn. Verder is by ge-
lijkblij vend zuigeroppervlak de om
trek geringer, dus ook het zuiger-cilin
der contact en de wry ving. Ook de to
tale breedte van het motorblok kan 
kleiner blyven. 
De NR 750 zal beperkt geproduceerd 
worden. Drie per dag kan de Japanse 
fabriek er afleveren. Een klant die er 
een bestelt moet een aanbetaling doen 
en by aflevering de rest van de on
geveer anderhalve ton betalen die de 
motor kost. 

Karei Knip 

Het paddestoelenseizoen is 
aangebroken, noteerde 
een landelijk avondblad 
deze week. Bij Hillegom 

en Lisse staan de zwavelzwammen 
weer in volle bloei. Erger is dat het 
zandbakkenseizoen op zijn eind 
loopt. Hier en daar roert een eenza
me peuter nog mistroostig in zijn 
bouwmateriaal dat onverbiddelijk 
door vallend gebladerde wordt ver
vuild. 
Het wordt zo langzamerhand ook te 
koud voor de zandbak, meldde de 
kindbezitster die haar kind deze 
week bij een excursie naar zo'n bak 
in Artis begeleidde. "En trouwens: 
van dit zand is niets behoorlijks 
meer te maken. De puf is eruit." 
Desondanks werden verbeten pogin
gen in het werk gesteld de inhoud 
van een koffiebeker als taartje op de 
zandbakrand te krijgen maar het 
was duidelijk dat het een uitzichtlo
ze onderneming was. De korrels 
voelden nog zeer vochtig aan maar 
konden kennelijk toch niet veel co-
hesie-kracht meer opbrengen. 
Als de puf het zand verlaten heeft 
valt er niet meer mee te bouwen. De 
vraag is dus: wat is puf en hoe komt 
het dat zand zijn puf verliest? En 
hoe komt het dat er wat dit betreft 
zulke grote verschillen bestaan tus
sen al die zandsoorten die men in 
Nederland aantreft. Welke soort 
zand zou men bij voorkeur voor 
zandbakken dienen te gebruiken en 
wordt het niet eens tijd voor een 
goede consumententest in dit op
zicht? 
Vragen stuk voor stuk waar het 
hoofdstuk 'Civiele techniek' in het 
Polytechnisch Zakboekje geen ant
woord op heeft. Wel wordt daar dui
delijk hoe groot de verschillen tus
sen zandsoorten kunnen zijn als het 
gaat om zoiets als het poriëngehalte, 
de korrelstructuur en de capillaire 
opstijging. 
Grof zand, met een korreldiameter 
van zo'n één millimeter, heeft 
vreemd genoeg een poriëngehalte 
van maar 20 tot 35 procent terwijl 
zeer fijn zand (diameter 100 mi
cron) wel voor 40 procent aan holle 
ruimte kan bevatten. Anderzijds kan 
de capillaire opstijging vanaf de 
grondwaterspiegel in zeer fijn zand 
wel anderhalve meter bedragen ter
wijl het water in grof zand niet ho
ger dan 15 centimeter stijgt. Ook 
blijkt men zandgronden te kunnen 
indelen naar het leemgehalte van 
het zand. Lemig zand bevat tot 50 
procent leem, zandig leem nog 
meer. En leem heeft een korrel-
grootte tot 50 micron. Intrigerend 
gegevens, maar over zandbakken-
zand en de veroudering daarvan 
zwijgt het zakboekje in alle talen. 
Daarom dus aan het Laboratorium 
voor grondmechanica in Delft de 
vraag gesteld: kan zand in de loop 
van de tijd in kwaliteit achteruit 
gaan of berust dat op een foute 
waarneming? 'Grondmechanica 
Delft' is een van onze vijf Grote 
Technologisch Istituten en als men 
het daar niet weet is verder zoeken 
zinloos. Maar ir. P. Lubking, hoofd 
van de afdeling waterbouwkundige 
constructies, wéét het. Sterker nog: 

Zandtaartjes 
hij heeft al eens zelf een artikel over 
het fenomeen geschreven. Want de 
waarneming klopt of, zoals hij liever 
zegt: kan kloppen. 
De twee eigenschappen die min of 
meer bepalend zijn voor de ge
schiktheid van zand voor het bakken 
van taartjes (of het bouwen van we
gen) zijn de aard van de korrelver
deling en het vochtgehalte. Van be
lang is dat het zand een mooi flauw 
korrelverdelingsdiagram heeft: dat 
het bestaat uit een breed spectrum 
van korrels van verschillende korrel-
diameters. Naast grove korrels dus 
een flinke sortering fijne korrels (de 
'fijne staart') die in staat zijn de po
riën tussen de grote op te vullen. Al
leen in zulk mooi gegradeerd zand 
kan de capillaire waterspanning die 
het opgenomen water aanbrengt de 
gewenste hoge 'schijnbare cohesie' 

dus mooi flauw zijn. Met het dia
gram zou men zonder veel inspan
ning goed zandbakzand kunnen op
sporen. In de praktijk herkent men 
dat zand al gauw aan de grauwe 
kleur die de fijne deeltjes er aan ge
ven. Het grauwe Nederlandse 
strandzand heeft een mooi diagram 
en ondervindt bovendien een extra 
bindende werking van het zout dat 
de korrelcontactpunten bij uitdro
ging als cement aan elkaar zet. 
"Maar ook heidezand van wat grote
re diepte houdt water erg mooi vast. 
Aan de oppervlakte zijn de fijnste 
korrels er meestal uit verdwenen." 
Wie een oude zandbak wat zou wil
len oppeppen kan daar in principe 
wat zout aan toevoegen, al loogt dat 
snel uit. Beter is, zegt Lubking, er 
wat humus of zwarte grond door 
heen te mengen. Dat doen wegen-
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tot stand brengen. (De door water 
opgewekte cohesie heet 'schijnbaar' 
omdat hij verdwijnt als het water 
verdwijnt.) 
De waarneming leert dat zand dat 
lang bloot staat aan weer en wind op 
den duur zijn goede korrelverdeling 
verliest. De wind blaast de 'fijne 
staart' eruit en ook de regen kan 
veel kleine korrels afvoeren. In dat 
opzicht maakt het dus veel uit of 
een zandbak gedraineerd is of niet. 
Wat er in het slechtste geval over
blijft is éénkorrelig zand waar nog 
geen pannekoek van te bakken is. 
Dat de kwaliteit van veel zandbak-
kenzand te wensen overlaat kan, 
zegt Lubking, ligt aan het verlies 
van de fijne staart, maar het kan ook 
komen doordat direct al bij het vul
len van de bak verkeerd zand is ge
bruikt. "Steeds meer zie je dat men 
zeezand gaat gebruiken dat van 
zichzelf al tamelijk éénkorrelig is." 
Het korrelverdelingsdiagram moet 

bouwers ook wel eens als een zand-
baan is gaan verstuiven. Je moet dan 
voor lief nemen dat de gebruikers 
van de zandbak wat vuiler worden. 
Geraadpleegde Rotterdamse zandle-
veranciers bevelen overigens zonder 
uitzondering 'duinzand' aan als 
zandbakkenzand. Lubking: "Onbe
grijpelijk want dat is van nature zeer 
eenkorrelig." 
Klopt, in tweede instantie geven de 
zandleveranciers toe dat wat in de 
handel 'duinzand' heet gewoonlijk 
uit droge groeven in Limburg komt. 
"Het is mooi geel zand met zo'n 
twintig procent leem. Van echt 
duinzand is al jaren geen schep 
meer te krijgen." 
Lubking: "Daarover heb ik ook al 
eens een artikel geschreven, dat de 
handel weigert de officiële nomen
clatuur te gebruiken." Dit staat nie-
temin vast: de puf in zand, dat is de 
fijne staart. De puf is het leem uit 
Limburg. 

Jan Libbenga 

P olymeren, hoogmoleculaire 
kunststoffen gevormd uit 
koolstof of anorganische 
verbindingen, zijn zolangza-

merhand doorgedrongen tot vrijwel 
alle sectoren van de maatschappij. 
Menigeen is vertrouwd met polyet
hyleen (folies, borden, bestek), PVC 
(buizen, zwanehalzen, regenpijpen) 
en polystyreen (piepschuim). Func
tiegerichte polymeren of engineering 
plastics als nylon en polycarbonaat 
hebben zich een vaste plaats ver
overd in de automobielindustrie. 
Enkele jaren geleden leek het er nog 
op dat de mogelijkheden van de po
lymeertechnologie min of meer wa
ren uitgeput. De nadruk kwam 
steeds meer te liggen op polymeer
composieten, waarbij bestaande po-
lymeermatrices (meestal thermohar-
ders of thermoplasten) worden ver
sterkt door sterke koolstof- en ara-
midevezels of materialen als silici-
umcarbide en kwarts. Door steeds 
hogere prestatie-eisen, gestegen 
energie- en grondstoffenprijzen en 
de milieuproblematiek is men niette
min blijven zoeken naar nieuwe 
kunststoffen. 
Het is heel goed mogelijk dat de bij
zondere of functionele polymeren in 
deze behoefte zullen gaan voorzien. 
Tot deze groep rekent men onder 
meer elektrisch geleidende polyme
ren, zichzelf versterkende polyme
ren, maar ook biologisch afbreekba
re polymeren, waarbij bacteriën die 
'n een oplossing van voedingsstoffen 
worden gekweekt macromoleculen 
«scheiden. 
Het werkterrein van deze polymeren 
breidt zich steeds verder uit. De 
temperatuurbestendigheid en de me
chanische sterkte van deze plastics 
nemen nog altijd toe en zelfs 
stroomgeleiding is tegenwoordig mo
gelijk. De Adviesgroep Materialen, 
Q'e m ons land adviezen formuleert 
voor de verdere ontwikkeling en (in-
Vstriële) toepassing van materialen, 

WlJ het onderzoek naar bijzondere 
Polymeren dan ook intensiveren. In 
Nederland lopen op dit moment 27 
onderzoeksprojecten naar bijzondere 
Polymeren in het kader van het In
novatiegericht Onderzoekprogram-
ma Polymere Composieten en Bij
zondere Polymeren. Een belangrijk 
jjcel van dit onderzoek, waarvoor 12 
•n'ljoen gulden is uitgetrokken, 

ordt verricht door de drie techni-
s?ne universiteiten, de Rijksuniver
siteit Groningen en TNO, met onder-

euning van o.a. Philips en de che-

De laatste tijd worden steeds meer kunststoffen bedacht die bijzondere 
eigenschappen hebben. Afbreekbaar, geleidend, zelfversterkend — alles kan 

Plastics die van alles kunnen 
miebedrijven DSM en Akzo. Ook el
ders nemen de onderzoeksinspannin
gen in omvang toe: in Cambridge is 
het Melville Laboratory for Polymer 
Synthesis opgericht. Multinationals 
als Unilever, 3M, ICI en Davy (be
trokken bij de bouw van fabrieken 
voor polymeren) financieren daar 
fundamenteel onderzoek naar o.a. 
vloeibaar-kristallijne polymeren, vis-
ceuze gels en reactieve oligomeren 
(aaneenschakeling van verschillende 
monomeren met reactieve eindgroe
pen). 
De eigenschappen van bijzondere 
polymeren hangen nauw samen met 
grootte, vorm, ordening en binding 
van de macromoleculen. Door de po
lymeerketens te oriënteren, kunnen 
sterkte en stijfheid in een of meer 
richtingen worden versterkt. Zo dan
ken vloeibaar kristallijne polymeren 
hun sterkte-eigenschappen aan strak
ke staafachtige segmenten, die zich 
bij opwarmen of oplossen ordenen 
als boomstammen in een rivier. He
laas zijn deze polymeren uitsluitend 
in de lengterichting sterk, wat hun 
toepassingsmogelijkheden voorals
nog beperkt. 
Vloeibaar kristallijne polymeren mo
gen gunstige mechanische eigen
schappen hebben, ze zijn zoals de 
meeste plastics slechte geleiders. 
Om polymeren elektrisch geleidend 
te maken moesten tot nu toe steeds 
geleidende materialen worden toege
voegd, zoals aluminiumvlokken of 
dunne staalvezels. In 1977 ontdek
ten onderzoekers van de Universiteit 
van Pennsylvania dat wanneer zij jo
dium toevoegden aan polyacetyleen 
dit polymeer geleidend werd. Door 
te sleutelen aan de moleculaire 
structuur is de toepasbaarheid van 
dit polymeer de laatste jaren fors 
verbeterd. Door het toevoegen (do
ping) van oxydatie- of reductiemid
delen krijgen deze materialen een la
ge elektrische weerstand. Chemici 
van BASF zijn er zelfs al in geslaagd 
om de moleculen van puur polyace
tyleen sterker te oriënteren waar
door dit polymeer beter geleidt dan 
koperdraad, maar meestal ligt het 
geleidingsvermogen in de buurt van 
slecht geleidende metalen als ijzer 
en kwik. Als zodanig zijn elektrisch 

ford Universiteit al eens voorspeld 
dat bepaalde polymeren zelfs bij ka
mertemperatuur geheel weerstands-
lóos zouden worden, maar het ver
schijnsel wordt op dit moment al
leen maar waargenomen als de poly
meren in vloeibaar helium worden 
gedompeld. 
Een even grote uitdaging vormen de 
zogeheten intelligente polymeren: 
kunststoffen die reageren op uiteen
lopende chemische en fysische ver
anderingen (druk, zuurgraad of tem
peratuur) of bijzondere niet-lineair 
optische, ferromagnetische en foto-
geleidende eigenschappen hebben. 
Niet-lineaire optische polymeren 
zijn wat hun functie betreft verge
lijkbaar met bepaalde anorganische 
kristallen: schijnt men er licht op 

geleidende polymeren echter zeer 
goed te gebruiken voor milieuvrien
delijke batterijen, warmtegeleidende 
autoruiten of verhittingselementen 
in elektronische circuits. 

Supergeleidend 
Inmiddels zijn de eerste schreden 
gezet op weg naar supergeleidende 
polymeren. Twintig jaar geleden is 
door prof. W.A. Little van de Stan-

Foto's: toepassingen van Arnitel, een 
door Akzo op de markt gebracht elastom
eer. Het materiaal is sterk en buigzaam 

dan kan door het niet-harmonische 
trillingsgedrag van de kristalmolecu
len de brekingsindex met behulp 
van een elektrisch veld worden 
be#invloed of de lichtfrequentie 
worden verdubbeld. De polymeren 

zijn hierdoor zeer geschikt om te 
worden gebruikt als golfgeleiders en 
optische schakelaars bij opto-elektri-
sche toepassingen, bijvoorbeeld in 
de telecommunicatie of als compo
nenten van een toekomstige optische 
computer. 
Piëzo-elektrische polymeren krijgen 
een elektrische lading als er druk- of 
trekkrachten op worden uitge
oefend. Dergelijke eigenschappen 
vindt men ook bij keramiek of kris
tallen, maar van polymeren kunnen 
heel makkelijk dunne lagen worden 
gemaakt die op vrijwel elk opper
vlak kunnen worden aangebracht. 
Keramische materialen zijn boven
dien nogal bros. Veel piëzo-elektri-
sche sensoren worden tegenwoor-
digd vervaardigd uit polyvinylideen-
floride (PVDF of PVF2). Dergelijke 
sensoren zijn in de regel sterker en 
gevoeliger voor drukveranderingen 
dan andere materialen en worden 
ook niet zo snel warm. Bovendien 
kan PVDF ook als actuator worden 
gebruikt, waarbij de elektrische 
energie in mechanische energie 
wordt omgezet. Hiermee kunnen 
bijvoorbeeld printerkoppen worden 
gepositioneerd of tactiele sensoren 
voor robots worden ontwikkeld. De 
gevoeligheid van deze sensoren is 
enorm: zij kunnen zelfs brailleletters 
onderscheiden of verschillende soor
ten schuurpapier. 
Betrekkelijk nieuw zijn ferromagne
tische kunststoffen: polymeren die 
in een relatief zwak magneetveld 
magnetisch worden. In het algemeen 
worden voor ferromagnetische toe
passingen geen plastics gebruikt, 

maar metalen, legeringen, oxyden en 
keramische produkten. Vooralsnog 
staat de hoge prijs van deze materia
len een toepassing op grote schaal in 
de weg. Kunstsstoffen kwamen voor 
deze toepassingen al helemaal niet 
in aanmerking, omdat zij hun ferr
omagnetische eigenschappen bij ka
mertemperatuur niet behouden. 
Maar de laatste jaren worden steeds 
vaker ferromagnetische kunststoffen 
ontwikkeld die ook hogere tempera
turen kunnen verdragen. Dergelijke 
plastics zouden voor magnetische 
gegevensopslag of in kleine elektro
motoren kunnen worden gebruikt. 
Twee recente ontwikkelingen waar 
met name in Cambridge naar wordt 
gekeken zijn reactieve oligomeren 
en intelligente vloeistoffen of gels. 
Gels zijn vloeibare polymeren met 
bepaalde stroperige eigenschappen. 
Sommige gels zijn elektro-reolo-
gisch: ze worden visceus onder in
vloed van een elektrostatisch poten
tiaal. Dergelijke vloeistoffen zullen 
binnenkort in schokdempers worden 
verwerkt, waarbij de weerstand die 
de vloeistof ondervindt de mate van 
demping bepaalt. Bayer heeft vorig 
jaar al eens een elektro-visceuze 
vloeistof op de markt gebracht waar
van het uitgangsmateriaal uit silico
nen bestaat. 

Intelligente vloeistoffen 
Ook wateropnemende hydrogels be
horen tot de groep van intelligente 
vloeistoffen. Ze bestaan uit gecross-
linkte acrylaten of acrylamiden met 
carbonzure groepen, die opzwellen 
in water en samentrekken bij veran
dering van de ionensterkte van de 
omringende vloeistof. Hun werking 
herinnert enigszins aan het samen

trekken en ontspannen van een 
spier, maar dan duizend keer trager 
en zwakker. In Cambridge wil men 
experimenteren met gels die uit 
koolstof- en waterstofsegmenten be
staan. Anselm C. Griffin van het 
Melville Laboratorium wil niet op 
toepassingen vooruitlopen, maar gels 
komen zeer van pas bij de ontwikke
ling van microporeuze implantaten, 
membranen en contactlenzen. Dank 
zij visceuze gels konden recentelijk 
zachtere lenzen worden ontwikkeld, 
die een betere zuurstof-doorlaatbaar-
heid garanderen en ook meer draag-
gemak bieden. 

Arnitel 
Reactieve oligomeren zijn korte mo
lecuulketens met eindgroepen (zoals 
zuren en alcohol) die chemisch reac
tief zijn, dus met elkaar reageren. 
Ze worden onder meer gebruikt als 
bouwstenen van zogeheten blokco-
polymeren, waarbij polymeren die 
chemisch niet bij elkaar passen op 
moleculair niveau worden gekop
peld. Sommige polymeren bezitten 
hierdoor zowel een continue weke 
matrix, als een 'harde' component, 
wat bepaalde vormgevingsvoordelen 
heeft. De uitbreidingsmogelijkheden 
zijn legio door de vrije keus in type 
segmenten en bloklengte. Reactieve 
oligomeren hebben al praktische 
toepassingen gevonden: in Neder
land heeft Akzo het elastomeer Ar
nitel op de markt gebracht. Deze 
thermoplastische kunststof (met 
sterke en flexibele polyester blok
ken) wordt gekenmerkt door een ho
ge belastingscapaciteit, een goed 
weerstandsvermogen tegen herhaal
de buigbelasting, grote scheursterk-
te en slijtvastheid, een hoge chemi
sche resistentie en eenvoudige ver
werking. Sommige typen zijn lever
baar met een stabilisator voor ver
hoogde bestandheid tegen ultravio
lette straling. Arnitel zal worden 
verwerkt in sportartikelen, balgen en 
veerelementen. 
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Wie meedoet aan onze wenskaartenwedstrijd, 
zit straks misschien bij de Olympische Winterspelen. 

Stelt u zich 'ns voor: Ben van den Burg kopen. Bedenk een tekst voor de tekstbal-
vestigt een wereldrecord 1500 meter 
tijdens de Olympische 
Winterspelen en u zit op de 
tribune. Als u nu meedoet 
aan onze wenskaartenwedstrijd, 
is dat heel goed mogelijk. m ^ 

Vanaf heden kunt u Olym- ^ 
pische wenskaarten op het postkantoor 

Ion op de kaart en stuur hem op. 
De inzender van de leukste 

tekst gaat in februari naar de Olym
pische Winterspelen in Albertville. 

Er zijn wenskaarten van alle 
28 Olympische sporten, dus reken 
maar dat het echte collector's items 
worden. Ze zijn verkrijgbaar per set 

(van vier verschillende leuke kaarten) a f 5,-. 
U mag zoveel kaarten insturen als u 

wilt, dus stuur ruimschoots in. Dat maakt de 
kans dat u straks op de tribune zit alleen 
maar veel groter. 

Bovendien steunt u, door de kaarten 
te kopen, onze Olympische sporters. Stuur 
uw inzending voor 1 december naar 't NOG 
Postbus 411, 6800 AK Arnhem. 

De Wenskaartenwedstrijd. Doe mee en win een reis naar Albertville. post 


