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Meeste personeelsleden
Air Holland kunnen blijven
Het oude Air Holland is „zo failliet
als het maar kan", het nieuwe Air
Holland gaat volgende maand met
voorlopig één vliegtuig de dienstre-
geling hervatten. In een feestelijke
stemming presenteerde zakenman
Peter Langendijk de nieuwebv
waarin de meeste personeelsleden
kunnen worden gehandhaafd.
Pagina 2

Rampslachtoffers tevreden
over verloop staatsbezoek
Alom tevredenheid over het staats-
bezoek van koningin Beatrix aan
Japan. „De koningin heeft ons een
hart onder de riem gestoken", zei
een vertegenwoordiger van een van
de organisaties van kampslachtof-
fers. Op de begraafplaats Hodogaya
legden Beatrix en Willem-Alexan-
der gisteren een krans.
Pagina 3

Sovjet-top wijst legerplan
Oekraïne niet meteen af
De militairetop van de Sovjet-Unie
reageert met enigereserve op de
plannen van de republiek Oekraïne
een eigen leger te vormen. „We zul-
lener vast een beschaafde oplossing
voor vinden", zegt luitenant-gene-
raal Manilov. Een dergelijke toe-
geeflijkheid lijkt een wijziging in
het Sovjet-standpunt.
Pagina 5

Negen jaar geëist wegens
doodsteken NS-conducteur
De man dieeen halfjaar geleden in
detrein van Harlingen naar Leeu-
warden een conducteur doodstak, is
volgens een psychiatrisch rapport
sterk verminderd toerekeningsvat-
baar. Voor de rechtbank werd giste-
ren negen jaarplus tbs met dwang-
verpleging tegen de 22-jarige ver-
dachte geëist.
Pagina 7

Van superster tot Tin Machine: Da-
vid Bowie bestaat niet meer.
Pagina 1
De herontdekking van de Russische
schilderesLjoebov Popova (1889-
-1924), architecte van het platte
vlak.
Pagina 3
„De Aziaten" van Frederic Pro-
kosch: meesterwerk van een verle-
gen romancier.
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Duitsland 3 DM vegen 14Nkr.
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Simons bereid tot
uitstel onderdelen
plan ziektekosten

Van onze verslaggeefster— Staatssecretaris Simons van Volksgezondheid is
Pas on derdelenvan zijn nieuwe ziektekostenstelsel uit te stellen en
gjst

na 1992 in te voeren. De Ziekenfondsraad adviseerde Simons
basiCren °m m helemaal pas op de plaats te maken met zijn
*o blV^fZe^eri"8 en pas in 1993 verder te gaan. Maar dat gaat Simons,üuisa U" Z^n eerste reactie, veel te ver. Hij blijft erbij dat deVvo^rtsennulp en de geneesmiddelen wel degelijk in 1992 moeten
basic en over§eheveld naar de AWBZ, de voorloper van de nieuwe

tegen ziektekosten.
Simons kiest met dat standpunt de

lijn van een minderheid in de Zieken-
fondsraad, bestaande uit de beide vak-
centrales FNV en CNV, de Vereniging
van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ),
de KPZ (ambtenarenverzekering) en
een van de zeven Kroonleden, mr
J. Hekkelman (lid van de PvdA).

De particuliere verzekeraars, werk-
gevers, ziekenhuizen, artsen en andere
hulpverleners, de vakcentrale MHP
(hoger personeel) zijn voor uitstel van
het plan. Vanwege de vele onzekerhe-
denzou invoeringper 1 januarite grote
risico's met zich meebrengen voor ver-
zekerden, verzekeraars en aanbieders
van zorg, vinden deze tegenstanders.

Hun opvatting wordt gedeeld door de
meeste van de zeven Kroonleden: Wer-
ner en De Goeij (beiden CDA-lid), Op-
heikens (PvdA), Geurtsen (VVD), en
Vanden Heuvel (politieke voorkeur on-
bekend). Raadsvoorzitter en Kroonlid
De Graaf (CDA) stemde blanco. De pa-
tiëntenvertegenwoordigers in de Zie-
kenfondsraad zijn ook voor uitstel,
maar hebben geen stemrecht, omdat ze
geen lid zijn maar waarnemers.

De ministersvan PvdA en CDA geven
Simons voorlopig de ruimte. Ze zien in
het negatieve advies van de Zieken-
fondsraad wel reden omonderdelen van
het plan uit te stellen, zoals Simons zelf
ook al suggereert. Het kabinet beslist
daarover volgende week, als de Eerste
Kamer duidelijk heeft gemaakt ofze het
plan-Simons snel wil afhandelen.

Als huisartsenhulp en geneesmidde-
len op 1 januari niet worden overgehe-
veld naar de AWBZ, raakt het kabinet
in grote problemen, verwacht het
Tweede-KamerlidVan Otterloo (PvdA).
Die overheveling heeft namelijk gevol-
gen voor de inkomens. De lagere inko-
mensgroepen zouden dan minder pre-
mie gaan betalen, de hogere méér.
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Invloed branden op klimaat
LOS ALAMOS — De oliebranden in

Koeweit — ontstaan in de laatste dagen
van de Golfoorlog — hebben op mondi-
aal niveau slechts een beperkte invloed
gehad op het klimaat. Dat is de conclu-
sie van een Sovjet-Amerikaans onder-
zoek.

De oliebranden verminderden de
intensiteit van het daglicht boven Koe-
weit met 50 procent, waardoor de tem-
peratuur in debovenste luchtlagen vande atmosfeer toenam. De temperatuur
aan de grond daalde enkele graden.

Besprekingen met Taiwan over
onderzeeboten geïntensiveerd

Van onze verslaggevers
WIO JOUSTRA

JEROEN TROMMELEN
DEN HAAG/AMSTERDAM — Het

ministerie van Economische Zaken
heeft debesprekingen metTaiwan over
de eventuele levering van onderzeebo-
ten geïntensiveerd.Dat is opmerkelijk,
omdat staatssecretaris Van Rooy van
Economische Zaken twee maanden ge-
leden in de Tweede Kamer heeft ver-
klaard dat er geen sprake kan zijn van
nieuwe leveranties aan Taiwan. Van
Rooy hield daarbij vast aan een over-
eenkomst met de Volksrepubliek Chi-
na uit 1984, datNederland geen defen-
siemateriaal voor Taiwan zou bouwen.

Afgelopen week echter heeft direc-
teur-generaal F. Engering van de dienst
Buitenlandse Economische Betrekkin-
gen van het ministerie van Economi-
sche Zaken in Taiwan besprekingen ge-
voerd met de Taiwanese werf China
Shipbuilding en met vertegenwoordi-
gers van het Nederlandse bedrijfsleven

op Taiwan. De eventuele levering van
onderzeeboten stond niet officieel op de
agenda, maar isinformeel uitvoerig aan
de orde gesteld.

Economische Zaken bevestigt de
nieuwe besprekingen over het binnen-
halen van de order. Volgens het minis-
terie zijn de uitspraken van staatssecre-
taris Van Rooy in de Tweede Kamer
inmiddelsbijna achterhaald. „Er isin de
afgelopen twee maanden veel gebeurd.
Onder meer het bekend worden van de
leverantie van fregatten van Frankrijk
aan Taiwan, en de reactie van China
daarop. Bovendien zijn er de nodige op-
merkingen geweest van kamerleden."

Over het resultaat van de besprekin-
gen wil het ministerie nog niets kwijt.
Directeur-generaal Engering moet
daarover eerst rapporteren aan de
staatssecretaris. Na terugkomst is de
hoge ambtenaar overigens direct door-
gereisdnaar Frankrijk, het land dat een
belangrijke rol speelt in de onderzee-
bootaffaire. Frankrijk is er het afgelo-

pen voorjaar in geslaagd een grote mili-
taire order (16 fregatten) aan Taiwan te
slijten zonder debetrekkingen me. Chi-
na ernstig te schaden.

De transactie werd in juni geslotenen
is enkele weken geleden officieel be-
kendgemaakt. De lauwe reactie van
China wordt in Frankrijk uitgelegd als
dankbaarheid voor het normaliseren
van deFrans-Chinesebetrekkingen. Die
waren door Frankrijk op een laag ni-
veau gezet wegens de bloedige onder-
drukking van de studentenopstand in
juni 1989. Dit voorjaar werden ze op
verzoek van China genormaliseerd.

Inmiddels blijkt dat Taiwan ook een
mogelijke opdracht voor de bouw van
oorlogsschepen heeft gedeponeerd in
Duitsland. Het weekblad Der Spiegel
bericht deze week dat de Duitse rege-
ring een exportorder voorbereidt ter
waarde van 18 miljoen Mark (20 mil-
joen gulden).

Angst in Frankrijk over Aids-virus in transfusiebloed
van onze correspondent

pARfHILIP FRERIKS
cialist■ V~De Franse Aids-spe-
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lllustratip Alds"vin»s zijn dezoveelste
06 die is o" de beangstigende situa-

ontstaan door gesjoemel met

besmet bloed in de loop van het jaar
1985. De Franse bloedbank, officieel
het Landelijk Centrum voor Bloed-
transfusie, voorzag hemofiliepatiënten
(bloedzieken) toen willens en wetens
van bloed waarvan vaststond dat het
met hetAids-virus was besmet. De mo-
gelijkheid om geschoond bloed te leve-
ren bestond toen al ruimschoots.

Het gevolg is dat de helft van de
ongeveer 2500Franse hemofiliepatiën-
ten besmet is met het virus. Tweehon-
derd van hen zijn inmiddels aan Aids
overleden. De in het voorjaar afgetre-
den directeur van de bloedbank, Mi-
chel Garretta, is aan het begin van de
week voorgeleid voor de rechter-com-
missaris wegens de „verkoop van be-
dorven en giftige produkten". Devoor-
malige directeur Landelijke Gezond-

heid, prof. Roux, en de directeur van
het Landelijke Laboratorium voor de
Gezondheidszorg, dr. Netter, werden
wegens „het niet bijstaan van een per-
soon in gevaar" in staat van beschuldi-
ging gesteld.

De inmiddels op een enorm schan-
daal uitgelopen affaire heeft niet alleen
scherpe politieke kanten, maar is ook
in de sfeer terechtgekomen van laag-
bij-de-gronds onderhandelen over
schadevergoeding. Aanvankelijk wer-
den onderhands bedragen toegekend
op voorwaarde dat de betrokkene een
eventuele klacht bij de justitie zou la-
ten vallen en vooral ook zwijgzaamheid
zou betrachten. President Mitterrand
heeft reeds toegezegd dat de slachtof-
fers kunnen rekenen op een „volledige
en billijke" schadeloosstelling.

De verwarring omtrent de betrouw-
baarheid van het bloed in Frankrijk is
compleet na de publikatie eerder deze
week van een uit 1989 daterend ge-
heim rapport van eerder genoemde
dr. Garretta aan de minister van Ge-
zondheid.

Daarin wordt gesteld dat er in
Frankrijk zon 400 duizend mensen
rondlopen met besmet bloed als gevolg
van bloedtransfusie. Het overgrote
deel is besmet met het zogenoemde non
A non B-virus, ook wel%hepatitis C ge-
noemd. Daarbij komen nog eens 45 dui-
zend mensen die met hepatitis B be-
smet zijn.

Volgens het rapport riskeren
230 duizend mensen een chronische
hepatitis en tussen de 23 duizend en

46 duizend een leveraandoening. In
hetzelfde rapport schat hij het aantal
Aids-besmettingen op 3600. De minis-
ter van Sociale Zaken verklaarde ver-
volgens in het parlement dat „men de
bevolking op stang probeert te jagen
door te doen geloven dat 400 duizend
mensen in gevaar zijn." De besmetting
met hepatitis betreft veel minder ge-
vallen, stelde hij.

Het vertrouwen in de sympathieke
organisatie die met bloedbussen rond-
gaat op zoek naar donors is ernstig
geschaad. Het aantal bloedgevers is
sterk gedaald.De publieke opinie weet
niet meer wat en wie te moeten gelo-
ven. De regering heeft een wijziging
van het transfusiesysteem toegezegd.

Serviërs boycotten
nieuwe ronde
in vredesoverleg

Van onze correspondente
ULRIKE RUDBERG

BELGRADO — De vier leden die nog deel uitmaken van het — nu
door Servië gedomineerde — Joegoslavische staatspresidium komen
vandaag niet naar Den Haag voor een nieuwe ronde vredesbesprekin-
gen onder voorzitterschap van de Europese Gemeenschap. Het presi-
dium zei het voorstel van de EG voor dezitting niet op tijd te hebben
ontvangen.

Als anderereden noemden zij de nog
steeds voortdurende blokkades van de
kazernes van het federale leger in Kroa-
tië, ondanks de afspraken dat die al
weken geleden opgeheven hadden moe-
ten worden.

De Serviërs hebben het de voorzitter
van de EG-conferentie, Lord Carring-
ton, bovendien nog niet vergeven dat
hij de Servische vertegenwoordiger
BrankoKostic op de laatstebijeenkomst
niet aan het woord liet. „Het is onaan-
vaardbaaf dat het optreden van een lid
van het presidium afhangt van van de
wil van de voorzitter", schimpten de
Serviërs.

Tot slot stelden deServiërs de gehele
EG-bemiddelingspoging ter discussie.
„Definitieve beslissingen over de toe-
komst van het land kunnen alleen wor-
den genomen door debevoegde organen
in Joegoslavië volgens de in de grond-
wet geregelde procedures", aldus de
Serviërs.

Het is duidelijk dat het nieuwe en
bredere EG-plan de Serviërs heeft geër-
gerd. Dit nieuwe plan werd donderdag
door het Joegoslavische persbureau
Tanjug gepubliceerd. „De tweede versie
van het voorstel" bevat enkele elemen-
ten die de Serviërs vrijwel zeker nooit
zullen aanvaarden.

Arabieren
eensgezind
naar Madrid

DAMASCUS/JERUZALEM (DPA,
AFP, Reuter) — De Arabische landen
zullen volgende week op de vredescon-
ferentie over het Midden-Oosten in Ma-
drid steeds een gezamenlijk standpunt
innemen. Daartoe hebben deArabische
ministers van Buitenlandse Zaken don-
derdag na tweedaags overleg besloten
in de Syrische hoofdstad Damascus.

De Syrische ministervan Buitenland-
se Zaken Faroek Sharaa zei na afloop
dat de deelnemers zich hadden ver-
plicht tot het bereiken van „gezamenlij-
ke Arabische doelen". Deze doelenzijn:
terugtrekking van Israël uit bezet ge-
bied, onmiddellijke stopzetting van de
kolonisering en erkenningvan de „legi-
tieme nationale rechten" van de Pale-
stijnen.

MinisterFaroek Sharaazei verder dat
de vijf partijen die direct bij het beraad
waren betrokken, een coördinerend co-
mité zullen vormen. De in totaal zestien
Arabische landen die direct of indirect
aan het overleg in Damascus deelna-
men, plus de PLO, spraken af bijeen-
komsten te houden na ieder gespek dat
een van hen afzonderlijk heeft met Is-
raël.

De Arabische landen beschouwen co-
ördinatie van levensbelang omdat de
verschillende delegaties in Madrid in
een tweede fase afzonderlijk met Israël
zullen onderhandelen over grenzen en
vrede. Vooral de PLO wil voorkomen
dat Israël alleen akkoorden sluit met
afzonderlijke Arabische landen en zal
proberen de toekomst van Jeruzalem,
de Westoever en de Gazastrook buiten
de besprekingen te houden.

Onroerend-goedbelasting
voor woonboot-bewoners

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Ka-
mer wil dat eigenaren en gebruikers
van woonboten en woonwagens een
heffing gaan betalen die vergelijkbaar
is met de onroerend-goedbelasting. Het
is niet billijk dat zij worden ontzien,
omdat ook zij profiteren van gemeen-
telijke voorzieningen.

De overgrote meerderheid van de Ka-
mer steunde donderdag een amende-
ment van die strekking van CDA-ka-
merlid Bijleveld. Hij diende het amen-
dement in bij de behandeling van een
wetsvoorstel tot wijziging van de ge-
meentelijke belastingsbepalingen.

Het wetsvoorstel, dat de goedkeuring
kreeg van de Tweede Kamer, houdt in
dat oppervlakte als grondslag voor de
onroerend-goedbelasting wordt afge-
schaft. Na een overgangsperiode van
vijf jaar zal uitsluitend nog de waarde
van het onroerend goed in het econo-
misch verkeer als grondslag tellen. HET WEER

TOT VRIJDAGAVOND:
Van het noordoosten uit enkele opkla-
ringen. Middagtemperatuur ongeveer
12 graden. Matige wind, rond kracht 3,
draaiend van noord naar oost.

TIJDENS HET WEEKEINDE:
Perioden met zon. Koudere nachten.
Middagtemperatuur ongeveer 12 gra-
den. Matige wind, ruimend van oost
naar zuidoost.
Uitgebreid weeroverzicht op pagina 8

Aanslag in San Sebastian
SAN SEBASTIAN — Bij een aanslag

in Spaans Baskenland zijn in de nacht
van woensdag op donderdag twee poli-
tiemannen in burger gedood. Twee ge-
maskerde mannen namen deagenten in
de stad San Sebastiaan onder vuur op
het moment dat ze een restaurant wil-
den binnen gaan. De verantwoordelijk-
heid voor de aanslag is niet opgeëist,
maar de politie gaat ervan uit dat de
moorden het werk zijn van de Baski-
sche afscheidingsbeweging ETA.

Zie verder pagina 4, kolom 6

Zie verder pagina 7, kolom 2

Zie verder pagina 5, kolom 7

Zie verder pagina 8, kolom 3

Zie verder pagina 6, kolom 7
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POOLSE VERKIEZINGEN

Een vrouw in Warschau staat voor een aanplakbiljet van een van de
kandidaten voor hetPoolse parlement. De verkiezingen, die zondag worden
gehouden, moeten het democratiseringsproces voltooien. Opiniepeilingen
wijzen uit dat er weinig interesse voor is. De Polen zijn teleurgesteld over de
economische hervormingen. Foto Reuter



Dramatisch
In financiëlekringen wordt aangeno-

men dat Infotheek er niet in is geslaagd
het tij te keren. De halfjaarresultaten
van Infotheek zijn dramatisch slecht, zo
wordt aangenomen. De concurrentie in
de computerhandel is groot en de mar-
ges worden steeds krapper.

Door verliezen en mislukte overna-
mes is het eigen vermogen van Info-
theek vorig jaar gedaald van 46,6 mil-
joen gulden tot 31,6 miljoen gulden.
Door een verlies in de eerste helft van
dit jaarzal het eigen vermogen opnieuw
dalen. Van Leenen zei in mei het eigen
vermogen te willen versterken met 30
miljoen gulden. In juni waren huisban-
kiers ABN Amro en Credit Lyonnais
bereid twintig miljoen kort krediet om
te zetten in een achtergestelde lening.

Directeur W. van Leenen heeft sinds
vier maanden een crisismanager, J.
Blankert, naast zich. Bovendien is er
een nieuwe financieel directeur, H.
Spaan, aangetreden. De raad van com-
missarissen is uitgebreid met A. Land,

bestuursvoorzitter van het handelscon-
cern Hagemeyer, en F. Groenendijk,
oud-bestuursvoorzitter van de auto-im-
porteur Abemy in Sassenheim.

Een woordvoerder van Infotheek wil
weinigkwijt over de identiteit van de
strategische partner waarmee Info-
theek in gesprek is. Hij wil ook niet
bevestigen dat het een bedrijf uit de
automatiseringsbranche is. Verscheide-
ne potentiële samenwerkingspartners
van Infotheek hebben door de crisis in
de branche moeite genoeg om zelf het
hoofd boven Water te houden.

Hagemeyer
Speculaties over de identiteit van de

partner van Infotheek gaan in de rich-
ting van het handelsbedrijf Hagemeyer
en drs. JJ. Kuijten en zijn participatie-
maatschappij Venture Fonds Neder-
land. De voornaamste waarde van Info-
theek schuilt zoals bij veel handelsbe-
drijven in de informatisering in het
klantenbestand.

Bij zijn aantreden als commissaris zei
Hagemeyer-béstuursvoorzitter An-
drew Land: „Infotheek wordt steeds
meer een gewoon handelsbedrijf." Toen
bleek ook dat deHagemeyer-topman al
enige maanden bij Infotheek over de
vloer kwam. Land zei daarover: „Ik heb
de benoeming tot commissaris een tijd
afgehouden. Ik wilde eerst inzicht in de
zaak hebben." Het handelsconcern Ha-
gemeyer is gezond en Land zou daarom
voldoende aandacht kunnen besteden
aan het saneren van Infotheek. De han-
del in personal computers zou echter
een nieuwe activiteit van Hagemeyer
worden. Daardoor treedt geen schaal-
vergroting op die de onder druk staande
marges in de computerhandel kunnen
verbeteren.

Venture Fonds Nederland (VFN) zit
in de computerhandel via Install Data
Groep (distributeur van computers),
Computer Cash & Carry, en een aantal
Apple-dealers. De persoonlijke partici-
patiemaatschappij van Kuijten, Reiss &
Co, heeft in oktober 70 miljoen nieuw
kapitaal ingebracht en Kuijten heeft bij
die gelegenheid ook een bod uitge-
bracht op de resterende aandelen van
Venture Fonds Nederland. Daarbij ver-
klaarde VFN dat „Reiss voornemens is
de komende jaren enkele participaties
actief uit te breiden door aanvullende
investeringen en acquisities". Install
Data was gisteravond niet bereikbaar
voor commentaar.
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Nieuwe DAF-topman Baan drukt
geen diepe voetsporen

Kans op miljoenenboetes voor Shell
en DSM groter geworden

Vervoerders dolblij met nieuwe EG-
regelingen

Taiwan en Chinawillen in GATT

Dollar 191,75 - o,3scnt
Pond 327,90 + o,22cnt
Goud 361,00 - 1,20d1r
DowJones 3016,32 - 24,60pnt
Koersmdex-alg. 196,00 - I,6opnt
Daggeld 8,80 - o,ospct
Staatsleningen 8,84 + 0,01pet

KORTOM
CONSUMENTEN krijgen steeds minder
vertrouwen in de economie. De index
van consumentenvertrouwen is in ok-
tober met 7 punten gedaald tot 78. Sinds
april 1984 heeft de index niet zo laag
gestaan.

♦
OHRA neemt de 5000 polissen van de
kleine ziektekostenverzekeraar Proco-
vera over. Ohra verzorgdeal sindsbegin
1989 de administratie van Procovera.
Het maatschappijtje richte zich uitslui-
tend op protestant-christelijke onder-
wijzers.

♦
KOEWEIT heeft nog twee a drie jaar
nodigom het produktiepeil te bereiken
van voor de invasiedoor Irak. De kosten
van de bluswerkzaamheden bij de onge-
veer 730 door Irak in brand gestoken
oliebronnen zijn opgelopen tot ander-
half miljard dollar. Er staan nog 58
bronnen in brand, dienaar verwachting
volgende maand allemaal zullen zijn ge-
blust.

♦
JAPANSE autofabrikanten hebben
sinds 1 april 6,4 miljoen auto's geprodu-
ceerd. Dat is 3,9 procent minder dan in
de eerste helft van het voorgaande
boekjaar. Het is voor het eerst sinds
1987 dat er in een halfjaar sprake isvan
een produktiedaling.

♦
ALAN BOND heeft van deAustralische
rechter meer tijd gekregen om de ban-
ken 194 miljoen (Amerikaanse) dollar
te betalen. Een termijn van 28 dagen
liep donderdag af, maar Bond kan nu in
beroep gaan. Deze zaak dient op 18 en
19 november.

♦
WESSANEN voert besprekingen over
de acquisitie van snackfabrikant Duif
Holding te Katwijk. Duif produceert
vooral oosterse snacks als loempia's en
soortgelijke produkten voor de horeca
en institutionele gebruikers. Het bedrijf
heeft een omzet van 35 miljoen en telt
ruim 120 medewerkers.

♦
STORK Bepak heeft in Polen enkele
orders afgesloten ter waarde van 35
miljoen gulden. Het grootste deel daar-
van is besteld door Polmos, producent
en exporteur van de wodkasoorten Wy-
borowa en Polonez. Polmos bestelde
driecomplete vul- en verpakkingslijnen
en een karton-verpakkingslijn.

United Dutch houdt zich
op afstand van Chamotte

ROTTERDAM (ANP) — United
Dutch Group (bosbouw, recreatie en
onroerend goed) heeft de 11 duizend
Parijse appartementen eerder dit jaar
niet verkocht aan Chamotte Unie. Dit
zei de nieuwe voorzitter van de raad
van commissarissen van United Dutch,
F. Heyning, donderdag tijdens een bui-
tengewone aandeelhoudersvergade-
ring in Rotterdam. Hij distantieerde
zich van berichten eerder dit jaar dat
Chamotte de koper zou zijn. De identi-
titeit van de werkelijke koper werd
niet onthuld.

Heyning en directeur J. Madsen
wrongen zich in alle bochten om de
schijn weg te nemen dat United Dutch
nog iets met Chamotte te maken heeft.
„Zo lang ik hier zit zal ons geen lot
beschoren zijn als Chamotte, Bobel of
Melia".

Dit trio, gelieerd aan de beruchte Ita-
liaanse zakenlieden Giancarlo Parretti
en Florio Fiorini, verdween woensdag
van het officiële gedeelte van de effec-
tenbeurs. Ook United Dutch stond eer-
der, onder de naam ICA Holding, onder
de invloedvan de Italianen. „Eventueel
had inderdaad onder bepaalde voor-
waarden een deel van de Parijse appar-
tementen naar Chamotte kunnen
gaan", wilde Heyning na afloop van de
vergadering nog wel kwijt.

Het afketsen van de grootse uitbrei-
dingsplannen van Chamotte, begin sep-
tember van dit jaar, gaf de doorslag om

„van een misschien te verwachten deal
met de onderneming af te zien." United
Dutch kocht de woningen in de Franse
hoofdstad van Chamotte in 1989 voor
200 miljoen met behulp van dure lenin-
gen.De verkoop heeft volgens het jong-
ste halfjaarbericht een boekwinst opge-
leverd van 9,8 miljoen gulden. Op de
vraag waarom er toch zo geheimzinnig
wordt gedaan over de verkoop, ant-
woordde Heyning: „We mogen van de
koper zijn naam niet noemen."

De buitengewoon slecht bezochte
aandeelhoudersvergadering benoemde
in ieder geval Heyning en Lord Beaver-
brook tot nieuwe commissarissen. Ze
volgen A. Poot en J.E. Graig op die „uit
gezondheidsoverwegingen" de ven-
nootschap verlaten.

De Brit Beaverbrook is al enige tijd bij
United Dutch betrokken. De Rotter-
damse onderneming kocht in juli van
een groep beleggers onder leiding van
Beaverbrook meer dan 500 duizend
hectare tropisch regenwoud in het
Zuidamerikaanse Guyana in ruil voor
een meerderheidsbelang (ongeveer 52
procent) in United Dutch.

Beaverbrook liet na afloop van debij-
eenkomst weten van zins te zijn eeji
gedeelte van het belang te herplaatsen
bij institutionele beleggers. Het was nog
niet duidelijk wanneer een dergelijke
transactie zal plaatshebben. Zeker is dat
Beaverbrook en de zijnen een „belang-
rijk aandeel" in United Dutch willen
behouden.

ECONOMIE

Infotheek praat
met rijke partner
over reddingsplan

Van onze verslaggever
LEIDEN — De nood bij de computerhandel Infotheek in Leiden is

hoog. Er moet met spoed een sterke partner worden binnengehaald.
De onderneming maakte donderdag bekend dat er besprekingen
worden gevoerd met een „strategische partner". Wie deze gespreks-
partner is, wil Infotheek niet bekend maken. De publikatie van de
halfjaarcijfers is voor de tweede keer uitgesteld.

Dat Infotheek niet alleenverder kan,
was eind mei al bekend. Directeur en
oprichter W. van Leenen zei bij de pre-
sentatievan het jaarverslag: „Varen on-
der een grote internationale vlag zou
een goede zaak zijn." Infotheek ver-
wacht maandag nadere mededelingen
te kunnen doen over de ontwikkelin-
gen. De beursnotering van Infotheek is
donderdag opgeschort tot en met vol-
gende week maandag.

Volgende week zullen ook de half-
jaarcijfers bekend worden gemaakt. De
resultaten van Infotheek over het eer-
ste halfjaar hadden er lang moetenzijn.
Twee weken geleden deelde het auto-
matiseringsbedrijf mee dat bekendma-
king van de cijfers was uitgesteld tot
vandaag, 25 oktober. Nu is de publikatie
uitgesteld tot volgende week.

Infotheek rechtvaardigt het uitstel in
het gisteren verspreide persbericht met
de mededeling dat „de uitkomst van het
overleg metde strategischepartner een
belangrijk effect op de vermogensposi-
tie van Infotheek zal hebben".

Vorig jaarleed Infotheek een verlies
van 433 duizend gulden, terwijl eerder
een forse winst was voorspeld. Ook bij
de publikatie van de jaarcijfers was
sprake van uitstel. De verliezen kwa-
men plotseling aan het licht omdat de
financiëlerapportage van de dochteron-
derneming een chaos bleek te zijn.

Fugro-McClelland trekt nieuw
kapitaal aan voor grote overnames

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — Fugro-McClelland

in Leidschendam, een wereldwijd ope-
rerend ingenieursbureau, heeft zijn
kring van aandeelhouders wederom
uitgebreid. Het verse kapitaal was no-
dig in verband met een grote overna-
me, waarvoor Fugro-McClelland 120
miljoen gulden heeft betaald. Als het
beursklimaatkomend voorjaar beter is
dan nu, zal het ingenieursbureau note-
ring op de officiële markt van de Am-
sterdamse effectenbeurs aanvragen.

Directeur Gert-Jan Kramer van Fu-
gro-McClelland maakte donderdag de
aankoop bekend van het Amerikaanse
familiebedrijf John E. Chance (honderd
miljoen gulden omzet, vierhonderd
werknemers). Daarnaast heeft Fugro-
McClelland via aandelenruil nog twee
kleine Amerikaanse branchegenoten
overgenomen, die zich toeleggen op de
populaire milieu-sector.

Cijfers over omzet en personeel ma-
ken het belang duidelijk van deze acqui-
sities. De omzet van Fugro-McClelland
stijgt hierdoor met meer dan eenderde
tot 460 miljoen gulden en het perso-

neelsbestand groeit ook met eenderde
tot 2200.

Fugro-McClelland is een raadgevend
ingenieursbureau („Wij leveren de
klant alleen een pak papier, met even-
tueel wat kaarten"), dat is gespeciali-
seerd in bodemonderzoek, funderings-
adviezen en milieustudies op zee en op
land. De olie-industrie is een belangrij-
ke klant. Bij de bouw van negenvan de
tien booreilanden in de wereld was Fu-
gro danwei McClelland betrokken. De
bedrijven fuseerden in 1987. Het Leid-
schendamse bedrijf is bijvoorbeeld ook
betrokken bij het funderingsonderzoek
voor de aanleg van een nieuwe luchtha-
ven in Hongkong.

Volgens Kramer is John E. Chance
van „groot strategisch belang" voor Fu-
gro-McClelland, gezien de marktpositie
van het Amerikaanse bedrijf. Hiermee
haalt het Nederlandse ingenieursbu-
reau onder meer een nieuwe technolo-
gie in huis. John E. Chance heeft via
satellieten een methode ontwikkeld om
grote objecten op de juisteplaats te zet-
ten. Via informatie van satellieten kan
bijvoorbeeld een booreiland op twee tot

vijf meter nauwkeurig op open zee wor-
den geplaatst.

Het benodigde bedrag van 120 mil-
joen heeft Fugro-McClelland voor iets
meer dan de helft binnengehaald met
een onderhandse plaatsing van aande-
len bij nieuwe en bestaande aandeel-
houders. Voor het resterende bedrag is
een lening afgesloten bij de Rabobank,
zodat het ingenieursbureau nu een
tweede huisbankier heeft naast ABN
Amro.

Als de beursgang komend voorjaar
doorgaat, zal Fugro-McClelland nieuwe
aandelen uitgeven om die banklening
weer om te zetten in eipen vermogen.
Gaat de beursgang niet door, dan is er
nog geen probleem, aldusKramer. Dan
kan het bankkrediet van kortlopend
worden omgezet in langlopend. De
beursgang zal ook worden gebruikt om
nieuwe middelen aan te trekken ter
financiering van de groei.

De club aandeelhouders van Fugro-
McClelland is zeer gevarieerd samenge-
steld. Nieuwe aandeelhouders zijn een
participatiemaatschappij van verzeke-
raar Amev en een kapitaalstichting die
Pierson, Heldring & Pierson heeft opge-
richt voor enkele klanten. Eerder dit
jaar staken ook Nationale-Nederlanden,
HAL en NPM vers kapitaal in Fugro-
McClelland. „Oude" aandeelhouders
zijn Heidemij, IHC Caland en de Maat-
schappij voor Industriële Projecten. De
medewerkers van Fugro-McClelland
zijn groot-aandeelhouder.

Als gevolg van de Golfoorlog inves-
teerden ook de klanten van Fugro-
McClelland het eerste halfjaar minder.
De winst daalde daardoor van 4,8 mil-
joennaar 3,5 miljoen gulden. Maar in
het derde kwartaal is duidelijk sprake
van een „inhaalvraag", aldus directeur
Kramer. Na negen maanden is de winst
van vorig jaar— 12,1 miljoen gulden —
reeds geëvenaard.

Personeel in de wolken ondanks kans op tientallen ontslagen

Air Holland met één vliegtuig weer van start
Van onze verslaggever

BADHOEVEDORP — Er is weer een
nieuw Air Holland, zij het dat deze
chartermaatschappij voorlopig slechts
met één geleased vliegtuig dekomende
winterperiode zal ingaan. Donderdag
gaf door personeelswoordvoerder
J. Cocheret op een persconferentie het
sein voor de hernieuwde take-off.

Rond de zakelijke kant van het red-
dingsplan is nog veel onduidelijk. Wel is
het geld binnen. De zakenman Peter
Langendijk heeft in totaal 26 miljoen
gulden bijeen gecollecteerd, waarmee
een nieuwe bv kan worden opgestart.
Begin november moet met éénvliegtuig
de dienstregeling weer worden hervat.
Volgend jaar komt daar mogelijk een
tweede vliegtuig bij. Voor het oude Air
Holland, dat JohnBlock heeft achterge-
laten, zal binnen tien dagen faillisse-
ment worden aangevraagd. „Het is zo
failliet als het maar kan", aldusbewind-
voerder M. Pannevis. Voor de aandeel-
houders en schuldeisers blijft vrijwel
niets over. De sterfhuisconstructie was
volgensPannevis echter de enige moge-
lijkheid om nog iets te redden.

De nieuwe vennootschap neemt van

het oudeAir Holland de benodigde ver-
gunningen, de leasecontracten voor de
vliegtuigen, het personeel en vrijwel
zeker ook de naam over. Daarvoor zal
een symbolisch bedrag worden betaald.
Op dit momentwordt in overleg met het
ministerie van Financiën ook nog ge-
tracht een deel van de 70 miljoen gul-
den aan fiscaal compensabele verliezen
uit het oude Air Holland naar de nieu-
we charter over te dragen.

Van de in totaal 326 werknemers
krijgt een fors deel opnieuw een baan
bij Air Holland. Het contract met de
126 part-timers wordt niet verlengd.
Van de tweehonderd werknemers in
vaste dienstzal mogelijk nog een kwart
worden ontslagen.Dat nam niet weg dat
er donderdag toch een carnavalesk feest
in het hoofdkantoor te Badhoevedorp
werd gevierd.

Onduidelijk is ook nog het passagiers-
aanbod voor de nieuwe charter. Vol-
gens Peter Langendijk, dievoorlopig als
directeur zal optreden, zijn er nog een
aantal aflopende contracten. Daarnaast
hebben de touroperators NBBS Reizen
en Sud Tours zich achter het reddings-
plan geschaard. Zij zullen kijken of ze

zon 190 duizend stoelenbij Air Holland
kopen. Neckermann en Bel Air, die ook
lang hebben gewacht op de verrijzenis
van Air Holland, hebben wel afgehaakt.

Pannevis roemde gisteren de motiva-
tie van het personeel dat zelf het initia-
tief voor de reddingsoperatie heeft ge-
nomen. Direct na het bekendworden
van de surséance van betaling wendde
de ondernemingsraad zich tot de Stich-
ting Sociaal Aandeelhouderschap van
Tim Lakeman.

Gezamenlijk werd een busmess-plan
opgesteld dat uitgaat van een aandeel
van 20 procent in de markt voor ver-
zorgde vliegvakanties. In dit plan komt

men uit op een winst van 1,4 miljoen in
het boekjaar 1991/92 oplopend tot 15,7
miljoen twee jaar later.

Peter Langendijk kreeg de taak om
financiers te zoeken die in dit plan zou-
den geloven. Deze week lukte het hem
de benodigde 25 miljoen bijeen te krij-
gen. Daarin zit een half miljoen gulden
van het personeel zelf. De rest is afkom-
stig van zes financiers van buiten het
bedrijf, waaronder Langendijk zelf. Be-
windvoerder Pannevis sprak gisteren
als grapje van een Rotterdams beleg-
gingsconsortium. Geopperd werd ook
de naam van Van der Valk, maar daar
wilde hij geen commentaar op geven.

Beschilderd in de oranje-wit-blauwe kleuren van Air Holland viert het personeel feest nadat de redding bekend werd. Foto Marcel Moiie de volkskrant

SHV verkoopt voor
300 miljoen belang
in Burmah Castrol

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — SHV, het fan" 1*

concern van de Fenteners van V,sS.e.gen, heeft eind vorige weekzijn a?" (
lenbelang in de Britse oliefabriKj'
Burmah Castrol verkocht voor 92:w
joen pond. Dat is omgerekend r"
300 miljoen gulden. SHV kocht het
lang van 9 procent twee jaar ge 'f\je
met debedoeling Burmah tot een ru*
met de butagasfabrikant Calor te (ow

ren. Die poging is mislukt.
De aandelen zijn verkocht via de

gelse effectenmakelaarCazenove. "I\rinstitutionele beleggers tekenden v
48 miljoen aandelen in op deveilinfr .|
Cazenoveheeft debeschikbare
joen aandelen verdeeld over de D 'e\jje
tegen een prijs 5,57 pond: datbeteke
een discount ten opzichtevan de be
koers van 39 pence.

Burmah Castrol (vooral bekend g
de motorolie Castrol) maakte in 1

samen metSHV bekend dater è
zou worden naar een samenwerK
met Calor, een Britse distributeur
flessen butagas. Calor was daar niet
gediend,waarop SHV een belang va»
procent in Calor opbouwde. Nu lS i
verhouding tussen SHV en
Tegelijkertijd bouwde SHV een
van 9,1 procent in Burmah OP. eI1

i ge-
wasBurmah weer niet van gediend-
gin dit jaarkocht Burmah via een vU j
digbod de chemiefabrikantFoseco p
270 miljoen pond. Toen werd dui|de
dat het gefuseerde Burmah niet la"*
in de strategie van SHV zou P3^^De aandelenkoers van Burmah
opgedreven door de speculatie oveir
volledig bod van SHV op alle Bur.m, jj
aandelen. Nu SHV als
vertrokken, is dekoers van het aan
op de beurs van Londen sterk ge" ~.
De prijs van het aandeel Calor is daa .
tegen iets gestegen, omdat be'Ê.fLii
verwachten dat SHV de 300 mtlPp
gulden zal gebruiken voor een b°°
Calor.

Alcatel koopt AEG-divisie
Het Duitse elektronicaconcern ***onderdeel van Daimler-Benz, d ~,"

kabeldivisie over aan het Franse
cern Alcatel. Het is niet bekend
Alcatel betaalt, maar er wordt 8 gfjö
ken over bedragen van tussen °e »gC
miljoen en een miljard mark.
houdt alleen de bekabeling vo°.
auto-industrie in bezit. De transac0

eind dit jaarworden beklonken, a's
minste de diverse kartelautorite -fhun toestemming geven. De <JJ i

heeft een jaaromzet van 1,7 mi"
mark.

Een handig zakenmannetje

PROFIEL

PETER LANGENDIJK (49)
organiseert graag feesten, zo
weten ze nu ook bij Air Holland
Even graag bezoekt hij dezelfde
feesten. Een man vol
zelfvertrouwen, maar ook van
twaalf ambachten en dertien
ongelukken. „Desnoods
financier ik de redding van Air
Holland helemaal zelf."

MET de Air Holland-kleuren
op zijn wang en gebak en een
glas bubbeltjeswater in de

hand deed de redder van Air Holland
donderdag zijn reputatie als feestneus
alle eer aan. Zichtbaar genoot hij van
zijn plotselinge populariteit onder het
personeel en mengde hij zich steeds
opnieuw in het feestgedruis rond de
uit het as herrezen chartermaatschap-
pij.

Afgelopen zondagavond bij het één-
jarigbestaan van de Krant op Zondag
in Tuschinki liep Langendijk al als
triomfator rond. „Ik trek de kar voor
het redden van Air Holland", zo liet
hij daar weten. Aan zelfvertrouwen
heeft Langendijk geen gebrek. „Een
groteblaaskaak", zo wordt ook gezegd.
„Maar wel een handig en agressief za-
kenmannetje", aldus een ander.

Langendijk is niet vies van publici-
taire stuntjes, hoewel hij zelf de publi-
citeit een „nare bijkomstigheid"
noemt. Redder van Thialf in Heeren-
veen, redder van Dutch World Tennis
in Ede en nu als klapstuk redder van
Air Holland.

Van de Nederlandse pers heeft hij
„geen hoge dunk". „Een goede journa-
list verdient 15 duizend gulden per
maand en die zijn er in Nederland
niet." Niettemin is hij vorig jaar aan-
deelhouder van de Krant op Zondag
geworden. Naar eigen zeggen was daar
zon 1,5 miljoen gulden mee gemoeid.
Een klein bedrag waarschijnlijk verge-
leken met wat hij nu op tafel gelegd
heeft voor de reddingvan Air Holland.

Zelf is hij één van de zes financiers.
Wie de anderen zijn wil hij niet zeg-
gen. In de stal van deKrant op Zondag
moeten ze naar zijn zeggen niet ge-
zocht worden. Hij ontkent dat Interef-
fekt, Maup Caransa en de Noro Groep
mede-financier zouden zijn. Hetzelfde

geldt voor Joep van den Nieuwenhuy-
zen. Op de naam van diens schoonva-
der Gerrit van der Valk wil hij geen
commentaar geven. „Ik houd die na-
men geheim. Daar heb ik best een leu-
gentje om bestwil voor over."

Langendijk, die nu in het Drentse
plaatsje Hyken woont en voorlopig als
directeur van Air Holland op zal tre-
den, werd in 1942 in Beverwijk gebo-
ren. Hier had zijn vader een houthan-
del. Zijn eerste werkgevers waren het
Duitse staalconcern Mannesman en
Shell. In die periode haalde hij zowel
zijn doctoraal economie als bedrijfse-
conomie.

Zijn carrière kreeg pas vorm bij
Ogem, waar hij in 1972 in dienst trad.
Hier was hij tijdelijk economisch di-
recteur van het bouwbedrijf Nelis Uit-
geest. Verder werkte hij mee aan de
ontwikkeling van het Damman-pro-
ject— de beruchte stad in de woestijn
van Saoedi-Arabië — en saneerde hij
voor Ogem een aantal meubelbedrij-
ven in het oosten van het land.

Na volgens eigen zeggen een knal-
lenderuzie met het Ogem-bestuur ver-
liet hij in 1976 dit bedrijf. Hij trad in
dienst van het Amerikaanse concern
ITT. Hier leerde Langendijk het elek-
trotechnisch installatiebedrijf Ergon
kennen, wat hij in 1981 bij de ontman-
teling van ITT verzelfstandigde.

Ergon bouwde hij uit tot een goedlo-

pend bedrijf, maar Langendijk st°r„J
zich ook in talrijke avonturen. R° «
de motorcoureur Jack Middelt'1'werd zelfs een aparte bv opgezet. La ,

e
nam hij het tenniscomplex in *£e
over, en organiseerde het peperd
Dutch VVorld Tennis-toernooi. ~.Toen het ijsstadion Thialf in fin*
ciële problemen kwam, was Lang ,

f
dijker ookals de kippen bij. Ergon-
een deel van de installaties had g ,j e
verd, was één van de crediteuren ,
door een faillissement zwaar &y. e\peerd zou zijn. Langendijk nam .(initiatief voor een reddingsopei"3
Hij werd een paar maanden inter
directeur en heeft nog steeds 49 P
cent van de aandelen Thialf. ~$

Onder Ergon Holdingressorteert!
tenslotte een langereeks van venl\g[-e
schappen die zich allemaal met and .
activiteiten bezig hielden. In febrU(je
vorig jaar besloot Langendijk me* ~installatietak te stoppen. De
schappen rondom het oude Ergon *
gingen naar HBG. .c-De inmiddels ongebouwde nevelLji)
tiviteiten werden overgebracht in **y
persoonlijke
Troy Europe Holding; een lege by j
Amsterdam die onder de naam
straat 1 stond geregistreerd. Da 3
der heeft hij inmiddels weer
web van bvs geconstrueerd als »
Consultancy, Troy Participaties
Troy Vastgoed. Insiders schatten **totale bezit op 50 miljoen gulden-

Jaarverslagenvan dezeondernam .
gen zijn overigens niet gedepon^f' (

„Wie heeft daar nu interesse in? y
zou toch niets in staan", zegt hU;^-

Vanuit zijn kantoor in Amsterd
Zuidoost beheert hij nu de Troy-j>
Wat er allemaal precies in zit, wil L 3
gendijk niet zeggen. „Veel c
cieel vastgoed" merkt hij op. &*$
naast een aantal milieu-bedrijven
Esmil, Hubert Sneek en Spaans. j5

De bedoeling met deze bedrijve° tenoodlijdende vennootschappen °P â
kopen, gezond te maken en ze daa
met winst weer te verkopen. . #

Voor de redding van Air Hollan . t
Langendijk niet van Schiphol g«P'y
Bewindvoerder Marinus Pannevis
al herhaaldelijk met hem same I*,,1*,,
werkt. Pannevis ontwikkelde ook "overlevingsplan op basis van het f
ness-plan van het personeel. Lan6je
dijk moest alleen voor vermoge
Nederlandse financiers zorgen. En
was de feestneus wel toevertrouw p

PETER DE WAA^

PETER LANGENDIJK

ADVERTENTIE

Hel Nederlands Outplacement Instituut is " pusitie hebben een eigen karakter, anders
gespecialiseerd in advisering bij verande- C6II OVGFStcip ZOüdCT llmi '" hel bedrijfsleven. Loopbaanadvise-
ring van werkkring en carrière vragen voor ring duur hel NOI resulteert veelal in een
non-profit organisaties en overheid. Werk- H bstclk.GlS 6611 kWÖStIö Vdll carrière-swit(* zowel binnen de non-profil
gever en werknemer worden geadviseerd. ' als nuk in de profit-sector met uitstekende,
Afslanking, fusie, reorganisatie, privatise- öPQnPpirlliQPPrHp nieuwe perspektieven.
rinti, menige l'unktie kuml in gevaar en vaak O "
zelfs een hele groep. Adviseurs van het NOI l " ïrc f Vraagt u vrijblijvend meer informatie:
zijn thuis in de specifieke cultuur van aQVIScUrb. 11«nililk.inl om
overheid en nori-profit organisaties. Nederlands Outplacement Instituut,

takTJSÜT NEDERLANDS OUTPLACEMENT INSTITUUT
struktuur en rechts- GESPECIALISEERD IN OUTPLACEMENT VOOR NON-PROFIT ORGANISATIES Tel.: 070-5262441-
Voorinlormaliebi|een»anonzeregionalekaritorenwelkenauwsamenwerkenmetßaaclgevendßureauClaessenskuntuter€chtin: " AMSTERDAM 020 6750041 " ARNHEM 085 121142 " BREDAO76 201100 " EINDHOVEN 040-433707
" GRONINGEN 050 138686 " HENGELO 074 911448 " HOOFDDORP 02503 20020 " MAASTRICHT 043 617270 " ROTTERDAM 0104113777 " UTRECHT 030 963222 " ZAANDAM 075 703161 " ZWOLLE 038 550144.
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Defensie introduceertre gistratiesysteemvoor milieu-effecten
j,p Van onze verslaggever
"tN HAAG — Het ministerie van

Vo
ens'.e. gaat een registratiesysteem

tee
f m' lieu~effecten invoeren. Het sys-

bel" 1 wordt geïntroduceerdom milieu-
ta ? stende processen te kunnen inven-
de'ueren. en beoordelen. Defensie wil.Belasting van het milieu met een
*"»« terugbrengen.

od h" Werd donderdagbekend gemaakt
tic seminar „Defensie, Communica-
j j

e": Milieu" door generaal-majoor
nin coördinator ruimtelijke orde-
D efë milieu va n het ministerie van
de off

S et seiTiinar ging vooraf aan
linp n ële oPening van de tentoonstel-
Von v u leen Müieu in hetDefensie-"""lichtingscentrum in Den Haag.
ste

en.sic is twee jaar geleden als eer-
Pla m msterie met een milieubeheers-
Van £ek°men. Volgens staatssecretaris
Bek orst tot Voorst is datplan voort-
sPec°r en uit het besef dat Defensie een
Von etce verantwoordelijkheid draagt
Pan ruimteliJk en milieubeleid.Het dc-
cigcemente

ement heeft veelnatuurgebieden in
viteit °m Verscheidene defensie-acti-
kriii vero°rzaken overlast. En de
en °Slriacht maakt gebruik van eindige"gevaarlijke stoffen,
of *y defensie-object — schip, kazerne
inilie !ew V, ~~ moeten gegevens over
gevoe h

stende processen worden in-
torer, Er worden weeg- en meètfac-bela" °Pgesteld om de relatieve milieu-
wet m

8 te kunnen bepalen. Voordat
Word;eer^a^enplan in werking treedt,
alle m

6en inventarisatie gemaakt van
tic van

33,^68616" die sinds de introduc-verm- milieubeheersplan al tot een
van rw ermg van de milieubelastinguetensie hebben geleid.

Raad wil vergoeding
homeopathische
middelen schrappen

AMSTELVEEN (ANP) — Een grote
meerderheid van de Ziekenfondsraad
vindt dat homeopathische en antropo-
sofische geneesmiddelenniet meer die-
nen te worden vergoed door dezieken-
fondsen. Belangrijkste argument daar-
voor is dat de noodzaak en de werk-
zaamheid van die medicijnen niet we-
tenschappelijk zijn aangetoond.
Daarom horen ze niet thuis in een wet-
telijke ziektekostenverzekering, aldus
de raad.

De Ziekenfondsraad adviseert een
overgangstermijn te hanteren tot 1 ja-
nuari 1993. Daarna zouden de alterna-
tieve geneesmiddelen in de niet ver-
plichte aanvullende verzekering kun-
nen worden opgenomen.

Voor handhaving in het ziekenfonds-
pakket stemden enkele kroonleden, de
vakcentrales FNV en MHP en enkele
vertegenwoordigers van de Vereniging
van Nederlandse Ziekenfonsen. Zij
voerden aan dat de homeopathische en
antroposofische middelen kennelijk in
een behoefte voorzien. Bovendien gaat
het slechts om veertig a vijftig miljoen
van de in totaal tweeëneenhalf miljard
gulden dieper jaaraan geneesmiddelen
wordt uitgegeven.

De voorstanders vinden wel dat de
homeopathische en antroposofische
middelen aan kwaliteitscriteria moeten
voldoen. De raad komt binnenkort met
een advies over mogelijkhedenvan we-
tenschappelijk onderzoek naar de doel-
treffendheid van alternatievemiddelen.

BINNENLAND

Alders ontraadt
snelle invoering
milieubelasting

Van onze verslaggeefster
DEN HAAG — Minister Alders van Milieu acht invoering van een

reeks nieuwe milieubelastingen volgend jaar onhaalbaar. Donderdag,
oij devoortzetting van hetbegrotingsdebat in deTweede Kamer, zette
"VI veel vraagtekens bij een snelle invoering van bijvoorbeeld een
nieuwe belasting op afval en op grondwater.
au °r de §ereserve erde houding vanRiders dreigt de minister in conflict te
fjomen met de CDA-fractie. Het CDA"U een koers, waarbij het beginsel de
vervuiler betaalt scherper wordt door-
êeyoerd dan nu het geval is. De fractien bovendien de kosten meer spreiden

boeren en burgers.
Alders is niet onwilligals het gaat om

» e" scherpere toerekening van milieu-asten over verschillende vervuilers,

u'th " de Tweede Kamer is hij voor"tbreiding van de milieubelastingen,
I
e nu uitsluitend op brandstoffen (ko-en, olie, gas, benzine, stookolie) wor-aen geheven.
Aan herziening van het stelsel zitten

dip Ti"jnogal wat Praktische problemen,e Alders niet op korte termijn oplos-war acht. „We moeten voorkomen date door te grote haast fouten maken," Ie ons later opbreken", hield hij CDA-
terh er Lansink voor- De minis-
Tw j

Cnt 'n herinnering dat met de, ede Kamer al driejaar wordt gedis-
rpHSrnrd over brandstofheffingen, die
vvn iIJ gemakkelijk geïnd kunnen°raen bij de afrekening aan de benzi-lePomp en bij de gasbedrijven,
er °°r de meuwe milieubelastingenop

afval - kunstmest, mest, be-«"ijdingsmiddelen, cadmium, stikstof,waveldioxyde, fosfaten, zand en grind
1
8gen de zaken ingewikkelder. Er moe--- , lnstanties worden aangewezen die

tin met mmn8 van die nieuwe belas-gen bezighouden. Dat is geen zaak»e op een achternamiddag wordt beslo-
CDAStelde Alders- HiJ vindt dat hetA wat luchtig over de uitvoerings-

problemen heenloopt.
De bewindsman zegde toe dat hij voor

eind 1991 meteen notitie komt, waarin
wordt aangegeven hoeveel tijd er nodig
is om het fiscale milieustelsel uit te brei-
den.

Die toezegging acht het CDA te ma-
ger. Lansink wil minister Alders onder
druk zetten, zodat er reëel zicht ont-
staat op snelle invoeringvan een aantal
nieuwe milieubelastingen.

De PvdA stelde zich minder veelei-
send op. Woordvoerder Van der Vaart is
bang voor het effect dat de oude schoe-
nen worden weggegooid voordat er
nieuwe zijn. Zo vreest de PvdA dat er
een gat in de milieubegroting ontstaat.
In 1992 moet door de brandstofheffin-
gen een bedrag van 1,5 miljard gulden
binnenkomen. Als volgend jaar aan die
brandstofheffingen wordt getornd en
de alternatieven zijn nog niet gereed
voor invoering, dan komt dieverwach-
te opbrengst op de tocht te staan. Dat
risico wil de PvdA niet lopen.

Alders acht ook om een anderereden
de kans reëel dat de inkomsten uit de
brandstofheffingen in 1992 achterblij-
ven. Het CDA wil namelijk de „restgas-
sen" buiten debrandstofheffingen hou-
denen daar hebben ook andere fracties
wel oren naar. Restgassen worden ge-
vormd door de overgebleven warmtebij
Hoogovens en deraffinaderijen. Alders
slaat deze sectoren aan voor een bedrag
van 122 miljoen gulden in 1992.

Het CDA is uitgesproken tegenstan-
dervan belasting op restgassen. Lansink
redeneert dat deze bedrijfstakken niet
gestraft mogen worden voor „milieu-
vriendelijk gedrag". Deze bedrijven ge-
bruiken hun restgassen als vuurhaard
voor andere produktieprocessen. Daar-
mee krijgt de restwarmte een nuttige
toepassing, die volgens Lansink verge-
lijkbaar is met hergebruik. Aangezien
hergebruik een middel is om vervuiling
tegen te gaan, wil het CDA geen heffing
op deze restwarmte. De PvdA wil er nog
eens over nadenken of dit een juiste
benadering is.

Alders deelt de benadering van het
CDA niet. In zijn ogen kunnen restgas-
sen weliswaar worden afgefakkeld, en
dus zonder meer worden verbrand,
maar daarmee is volgens de minister
nog niet gezegd dat nuttig gebruikte
restwarmte voor vrijstelling van de
brandstofheffing in aanmerking moet
komen.

De minister vindt dat het hier om een
zeer principiële benadering gaat. Ener-
giegebruik moet, ongeacht de brand-
stofsoort, worden afgeremd. Daarom
maakt het volgens Alders niet uit welke
vorm van energie wordt toegepast.

B en W Rotterdam laten beslissing liever over aan officier van justitie

„Gedwongen opname taak van deskundige”
Van onze verslaggever
HARMEN BOCKMA

ROTTERDAM — Een man die zijn
baby uit het raam dreigt te gooien, die
laat je natuurlijk zo snel mogelijk op-
sluiten. Maar is een vrouw van tachtig
jaar, die vanwege haar godsdienstige
overtuiging een operatie weigert, gees-
telijk zwaar in de war? ledere Rotter-
damse wethouder worstelt zo eens in
de acht a negen weken met zulke vra-
gen, als hij of zij de „IBS-pieper" op
zak heeft.

Even zag het er naar uit dat niet
langer de burgemeester (of de wethou-
ders), maar de officier van justitie zou
gaan beslissen over het al dan niet ge-
dwongen opnemen van personen die
een acuut gevaar vormen voor zichzelf
of hun omgeving. Tweede-Kamerlid
F. van der Heijden (CDA) pleitte daar-
voor tijdens de behandelingvan de wet
Bijzondere Opnemingen in Psychiatri-
sche Ziekenhuizen.

Afgelopen woensdag besliste een ka-
mermeerderheid echter dat de burge-
meester verantwoordelijk blijft, tot on-
genoegen van in ieder geval het college

van B en W in Rotterdam. Daar staan
behalve burgemeester Peper ook één
van de negen wethouders om de beurt
psychiaters met acute gevallen te
woord.

„Als je die dienst hebt, kun je 24 uur
per dag de pineut zijn", zegtwethouder
J. Henderson. „Vorige week ben ik zes
keer uit bed gebeld, maar er zijn ook
wel eens weken met twaalf of meer
gevallen." Om altijd bereikbaar te zijn,
rouleert binnen het college een sema-
foon, door B en W de IBS-pieper ge-
doopt, omdat het inbewaringstellingen
betreft.

Een gesprek over een gedwongen op-
name, zegt Henderson, duurt meestal
een kwartier. „Die psychiater probeert
dan in eenvoudige bewoordingen een
schets te geven van de situatie. Vaak
gaat het om iemand die zijn familie be-
dreigt of uit het raam dreigt te sprin-
gen." Op de mondelinge toestemming
van de wethouder volgt een dag later
het schriftelijke akkoord. Vervolgens is
het aan de officier van justitie om de
zaak te bekijken.

Soms weigert hij toestemming te ge-
ven. „Zoals diekeer dat een chirurg via

de psychiater om een inbewaringstel-
ling vroeg. Toen ging het om een oude
mevrouw die uit overtuiging niet geo-
pereerd wilde worden, terwijl die ope-
ratie wel noodzakelijk was. In zon ge-
val vind ik dat jede opvattingen van die
mevrouw moet respecteren."

Is het nuttig dat de wethouder door
een psychiater wordt geconsulteerd?
Nee, vindt Henderson. „Het is helemaal
niet nuttig dat ik ermee lastig gevallen
word. Wat weet ik er nou van? Het is
toch veel handiger om dat aan deskun-
digen over te laten?" Volgens de wet-
houder weet de Tweede Kamer niet
waar zij het over heeft. „Het is wel
degelijk een belasting, zonder goede
waarborgen."

Ook CDA-wethouder J. van der
Schalk zegt „niet ongelukkig" te zijn
met het idee de beslissing over te dragen
aan de officier. „Wij zijn niet deskundig
op dit gebied."Van collega's uit kleine-
re dorpen weet hij dat daar de burge-
meester nog weleens op de fiets pleegt
te stappen om zelf de situatie in ogen-
schouw te nemen. „Maar dat is in een
grote stad als Rotterdam, met zoveel
meldingen, onmogelijk", vindt hij.

F. van der Heijden betoogde in de
Tweede Kamer dat het burgemeester-
schap te modern is geworden om de
beslissing over een spoedopname aan de
burgemeester over te laten. „De opvat-
ting van 140 jaar geleden, toen ditwerd
afgesproken, dat de burgemeester de
zedelijke hoeder van de hele gemeen-
schap in zijn stad is, is volstrekt achter-
haald", vindt hij.

„Bovendien, als je het aan de officier
overlaat, heb jeeen betere garantie op
een goede afhandeling", zegt het ka-
merlid. „Hetgebeurt nu te vaak dat een
burgemeester niet bereikbaar is, waar-
door iemand die wordt opgesloten te
lang moet wachten op de uiteindelijk
beslissing. En het is soms lastigvoor een
hulpverlener op zoek te gaan naar ie-
mand in het stadhuis."

Voorlopig echter kunnen de Rotter-
damse wethouders iedere vrijdag, bij de
overdracht van de IBS-pieper aan een
collega, ervaringen blijven uitwisselen.
„We praten er vaak onder elkaar over,
zo van: wat zou jij nou in die situatie
hebben gedaan", zegt Henderson. „In
diezin word jetoch een heel klein beet-
je deskundige."

Kampslachtoffers zeer tevreden over staatsbezoek aan Japan

„De speech van dekoningin loog er niet om”
Van onze verslaggever

JAN TROMP
TOKIO — „Weet u, de Japanse be-

volking is nu eenmaal dociel. Men is
gevoelig voor leiding en vatbaar voor
misleiding. De enige manier om het
gevaarte keren, is hen de spiegelvoor
te houden van het verleden, hen te
vertellen van de verschrikkingen van
vroeger."

Ruim drie jaar lang was de nu 77-
-jarige Nederlander P. Braber dekrijgs-
gevangene van de Jappen. Samen met
vierhonderd andere Nederlanders ver-
richtte hij dwangarbeid in de mijnen
van defirma Mitsubishi op het zuidelij-
ke eilandKyushu. Al in de eerste win-
ter stierven er veertig aan ondervoe-
ding en longontsteking.

Gisteren was Braber een van de on-
geveer twintig Indische Nederlanders
die aanwezig waren op de erebegraaf-
plaats Hodogaya, waar koningin Bea-
trix en kroonprins Willem-Alexander
een krans legden. De begraafplaats ligt
linksvan de weg naar Yokohama. On-
geveer duizend doden op een grasveld
ter grootte van een voetbalveld. Velen
werkten op de werf van Yokohama en
zijn omgekomen bij geallieerde bom-
bardementen ofgewoon van hongeren
uitputting. Aan de ene lange zijde van
het veld staat een klein mausoleum,
aan de andere kant een sober monu-
ment.

Er liggen Australiërs, Amerikanen,
Britten, Nederlanders. De meesten zijn
geïdentificeerd, een aantal is naamloos
gestorven, maar de tekst op de muur
zegt: Their righteousness haveth not
been forgotten. De lucht is ijl, zo vroeg
in de morgen. Er ligt nog dauw op het
gras. De koningin en haar gevolg zijn
nog lang niet in zicht. Om half acht
arriveren de bestuursleden van de

Stichting Japanse Ereschulden bij Ho-
dogaya. Voorzitter Lapré en bestuurs-
lid Peter dragen de linkerborst vol on-
derscheidingstekens.

Ze jubelen over de redevoering die
de koningin dinsdagavondhieldbij het
staatsbanket. Beatrix sprak over een
„diepe scheiding" die de oorlog teweeg
bracht en over leed waaraan nog geen
einde is gekomen. „De koningin heeft
ons een hart onder de riem gestoken.
Ze heeft heel duidelijke dingen gezegd
over de gruweldaden uit het verleden.
Eindelijk begint er wat te dagen bij de
Japanse bevolking."

Om kwart voor acht komt kolonel
b.d. Boekholt aan. In zijn eentje verte-

genwoordigt hij de Stichting Herden-
king 15 Augustus 1945. De stichting is
een bundeling van 45 Indische organi-
saties. Ook Boekholts borst is vol spel-
den en linten. Hij spreekt van een his-
torische dag. „Het is voor het eerst dat
onze koningin een krans legt bij het
graf van onze gevallenen in Azië." Hij
wil graag nog iets kwijt. „De speech
van de koningin loog er niet om. Het
was voor ons hartverwarmend."

Vijf minuten later staan de mensen
van de groep-Winkler voor het hek.
Dolf Winkler en zijn mede-oud-gevan-
genen willen niet omzien in wrok. In
ereschuldzijn ze nog minder geïnteres-
seerd. Het zijn idealisten die contacten
zoeken met de Japanse bevolking, met
de jeugd vooral, èn met vroegere

„Vergeten kunnen we niet, maar
schuld is toch niet overerfelijk?"

kampbewaarders.
Braber is een van hen en ookEric de

Vries, grondlegger na de oorlogvan de
televisie in Nederland, behoort tot de
groep. „Ik vind het heel afschuwelijk
van meneer Lapré", zegt hij. „Het is
zelfs heel beschamend dat hij van dit
koninklijk bezoek gebruik maakt om
zijn zaak van de ereschulden te beplei-
ten. Hij maakt misbruik van de konin-
gin."

In het gras zijn keurig op rij klap-
stoeltjes opgesteld voor de oude men-
sen. De journalisten zijn verwezen
naar een steiger, opzij van het monu-
ment. Men wacht.

Het officiële Nederlandse gevolg is

gespannen. Ook de Japanse kranten
schrijven over de littekens van de oor-
log. In rechts-nationalistische kring is
het geen geliefd thema. Er is een stille
vrees voor verstoring van de kransleg-
ging. Het programma blijkt stilzwij-
gend met bijna drie kwartier te zijn
vervroegd.

Men wacht. Zittend of staand. Naar
schatting honderd mensen die ieder
vanuit een eigen vaste rol op een ver-
scholen plek in Japan bij elkaar zijn
gekomen om een ritueel op te dragen.
Over de wegvan Tokionaar Yokohama
dendert het vrachtverkeer.

Plotseling is ze er. Omgeven door
grijs en donkerblauwverschijnt de ko-
ningin, met de boomlange Willem-
Alexander aan haar linkerzijde. Van

verre steekt haar zachtrode mantel fel
af tegen het groen van het gras en de
struiken.

Alles verloopt vlekkeloos en in grote
voortvarendheid. De Last Post wordt
geblazen, dit saluut aan de doden dat
altijd door merg en been snijdt.Moeder
en zoon plaatsen de krans, nemen een
korte stilte in acht en lopen dan in
strakke pas, de hele menagerie van
veiligheidsdienst en hofhouding in het
voetspoor, naar het mausoleum.

Pas daarna lijkt de spanning gebro-
ken. Eri voor één, te beginnen bij kolo-
nel Boekholt, maken koningin en
prins een praatje met de voormalige
kampbewoners. Vooral prins Willem-
Alexander neemt ruim de tijd. Op een
zeker moment komt de ceremonie-
meester van het hof, Monod de Froide-
ville hem ophalen.

„Ik heb aan mijn jaren in het kamp",
zegt de heer Braber na afloop, „een
haat overgehouden tegen het Japanse
leger, niet tegen de Japanse bevol-
king." Hij spreekt Japans, hij zoekt de
Japanseschooljeugd op. „Het zijn intel-
ligente, aardige kinderen."

In het begin van de jaren zestig was
hij alweer terug in Japan. Hij werkte
destijds voor de Shell. „Ik vond het in
het begin wel moeilijk. Ik weigerde
Japans te spreken met deJapanners, ik
onderhandelde in het Engels."

Met wie onderhandelde hij dan?
„Met de firma Mitsubishi. Inderdaad
dezelfde firma die me in de oorlog de
mijn instuurde. We zijn in partner-
schap gegaan, Shell en de firma Mitsu-
bishi. Het is een heel goede partner
gebleken.Kijk eens, ik zie het zo. Er is
vergeven en er is vergeten. Nou, verge-
ten kunnen wij niet, dat is duidelijk.
Maar vergeven? Schuld is toch niet
overerfelijk?"

Koningin Beatrix en prins Willem-Alexander (achter haar) schudden na de kranslegging de handen van oud-kampslachtoffers. Foto anp

Onderzoek gevraagd naar Bosio-affaire
Van onze verslaggevers

DEN HAAG/ARNHEM — De com-
missie van de verzoekschriften in de
Tweede Kamer vindt dat de ministers
Hirsch Ballin van Justitie en Andries-
sen van Economische Zaken een gron-
dig onderzoek moeten instellennaar de
affaire-Bosio. De commissie zegt het
hoog op te nemen dat de regering haar
tijdens het twee jaar durende onder-
zoek brj herhaling summier dan wel
onjuist heeft voorgelicht.

Hirsch Ballin gafdat vorige week toe
in antwoord op vragen van Groen
Links. Ineen briefaan de kamer schrijft
de commissie dat het werk van het par-
lement ernstig wordt gefrustreerd als
deKamer er niet opkan vertrouwen op
de verstrekte inlichtingen. De commis-
sie zal de Tweede Kamer volgende week
voorstellen de regering om een onder-
zoek te vragen en beschouwt haar werk
daarmee als beëindigd.

De fractie van Groen Links is voor-
standervan een parlementaire enquête,
maar voorzitter Dijkstal (VVD) van de
commissie, vindt dat de regering de ge-
legenheid moet worden gegeven de
zaak zelf te onderzoeken.

Het Arnhemse gemeenteraadslid
voor Groen Links, J. Berkelder, heeft
burgemeester en wethouders van die
gemeente gevraagd om een onderzoek
naar de rol van de Binnenlandse Veilig-
heidsDienst (BVD) bij het opstellen van
een rapport door de sociale recherche
over Bosio. Op basis van dit rapport
weigerde de sociale dienst Bosio, die in
Arnhem woont, in 1983 een uitkering.
De gegevens zouden ook zijn doorgege-
ven aan de vreemdelingenpolitie, die
met de informatie een grond voor uit-
zetting kreeg.

Volgens Berkelder worden er in het
rapport beweringen gedaan over het fi-
nanciële handelenvan Bosio die op geen

enkele wijze zijn terug te voeren op
onderzoek. Berkelder: „Feiten worden
geponeerd zonder enige bronvermel-
ding en worden vervolgens geïnterpre-
teerd in een voor Bosio absoluut nega-
tieve richting." De vraag rijst, vindt
Berkelder, wie het uitkeringsbeleid
maakt. De gemeentelijke sociale dienst
of de BVD? Berkelder meent dat het
uitkeringsbeleid in dienst heeft gestaan
van het streven van de politie om Bosio
het land uit te zetten. W. Scheerder,
directeur van de Arnhemse sociale
dienst noemt de vermeende betrokken-
heid van de BVD grote onzin.

Bosio is de hoofdrolspelerin een inge-
wikkelde langslepende affaire. Hij be-
weert dat zijn bedrijf werd gebruikt als
dekmantel voor handel in wapens, goud
en diamanten. Bij die affaire zouden
medewerkers van het ministerie van
Economische Zaken betrokken zijn ge-
weest.

Cambodjaanse vluchtelingen
DEN HAAG — Nederland trekt vier

miljoen gulden uit voor de repatriëring
van Cambodjaanse vluchtelingen.' De
ongeveer 350 duizend vluchtelingen
bevinden zich voor het merendeel in
kampen langs de grens met Thailand.
De operatie past binnen de politieke
regeling voor de toekomst van Cambod-
ja,waarover op 23 oktober in Parijs met
de betrokken partijen een akkoord
werd ondertekend. De VN-vluchtelin-
genorganisatie UNHCR coördineert de
operatie, waarbij 10 duizendvluchtelin-
gen per week naar hun geboorteland
terugkeren.

Uitspraken Verbeek
tergen communisten
in Groen Links

Van onze correspondent
GRONINGEN — Frè Meis, de voor-

malige CPN-voorman uit Groningen, is
woedend op zijn partijgenoot in Groen
Links, de europarlementariër Herman
Verbeek. Meis vindt dat Verbeek (ex-
PPR) de communisten in Groen Links
ernstig heeft beledigd door laatdun-
kend te spreken over „stalinistische
methodes van sluwe communistische
kaders" in Groen Links.

In brieven aan het hoofdbestuur en
het afdelingsbestuur van Groen Links
eist Meis dat Verbeek tot de orde wordt
geroepen. Het hoofdbestuur heeft Meis
inmiddels voor een gesprek over de
kwestie uitgenodigd.

Verbeek hangt al een royement bo-
ven het hoofd vanwege een andere
kwestie. Hij weigert namelijk zijn zetel
in het Europarlement op te geven. Bij
het begin van de zittingsperiode was
afgesproken dat Verbeek halverwege
derit plaats zou maken voor een partij-
genoot van een andere bloedgroep. Hij
heeft echter aangekondigd te blijven
zitten.

Volgens Verbeek dreigen devoorma-
lige communistische kaders de macht
binnen Groen Links over te nemen.
Meis, die Verbeek op Radio Noord een
tirade hoorde houden over stalinisti-
sche tactieken, zegt de opmerkingen
niet te accepteren. „Hij kan mij niet
meer beledigen, daarvoor is hij te klein
van stuk en niet intelligent genoeg.
Maar ik pik het nietvan hem dat hij zo
over mijn vrienden tekeer gaat diezich
niet meer kunnen verdedigen. Als hij
praat over de communisten in Gronin-
gen moet hij zich wel bedenken dat hij
niet in hun schaduwkan staan, alleenal
om wat onze mensen tijdens en na de
oorlog hebben gedaan."

Polygram heft banen
op bij inkrimping
produktie van lp’s

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — De cd is in, de lp is

uit.Daarom wil Polygram Nederland in
Baarn 60 van de 160 banen op zijn
produktie-afdeling voor lp's afstoten.
De produktie zal volgend jaarworden
teruggebracht van vijftien naar tien
miljoen lp's. Gedwongen ontslagen
sluit het bedrijf niet uit.

Voor twintig werknemers zal worden
bekeken of ze elders in het bedrijf kun-
nen worden geplaatst. Nog eens tien
kunnen langs natuurlijke weg afvloei-
en, voor een deel via de regeling voor
55-jarigen en ouderen. Volgende maand
wordt met de bonden gesproken over
een sociaal plan.

De platenproduktie van Polygram is
volgens bedrijfswoordvoerder J.Rubin-
stein dit jaar met 22 procent gedaald ten
opzichtevan 1990. In de jaren daarvoor
steeg de produktie van lp's van de
Baarnse fabriek nog. „Dat kwam door-
dat onze platenfabrieken in Frankrijk.
Engeland en Duitsland vanaf ISB6-'B7
achter elkaar werden gesloten en wij in
Nederland deproduktie voor de wereld-
markt overnamen. Maar daarna heeft
de daling zich voortgezet", aldusRubin-
stein.

In sommige landen. Nederland voor-
op, is de afzet van lp's gestagneerd. Zo
niet in Duitsland, waar Polygram Ne-
derland volgend jaar nog 93 procent
van zijn tien miljoen platen, voorname-
lijk popmuziek, denkt tekunnen slijten.

Aidspatiënt op vrije voeten
na vonnis van tien jaar

HAARLEM (ANP) — De 33-jarige
S. W. uit Amsterdam heeft donderdag
wegens cocaïnehandel conform de eis
tien jaar onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf gekregen. Omdat de man aan
Aids lijdt en nog maar kort te leven
heeft, wordt hij echter vanmiddag vrij-
gelaten. Dat heeft de rechtbank in
Haarlem bepaald. W. verblijft nu nog in
het penitentiair ziekenhuis in Scheve-
ningen.

Naast de gevangenisstraf is de Am-
sterdammer veroordeeld tot het betalen
van 400 duizend gulden aan de Neder-
landse staat. W. was betrokken bij de
organisatie van twee zendingen cocaï-
ne, van honderd en 75 kilo, van Surina-
me naar Schiphol. Die werden juli dit
jaar ontdekt.

De rechtbank neemt het W. extra
kwalijk dat hij personeelsleden van de
KLM heeft gebruikt om de drugstrans-
porten uit te voeren. In de strafzaak
tegen deKLM'ers wordt volgende week
uitspraak gedaan.
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Intussen is opnieuwopschudding ont-
staan over dePalestijnse vertegenwoor-
diging bij de vredesconferentie in Ma-
drid. De politicoloogSajeb Erakat, die is
genomineerd voor de Palestijnse dele-
gatie, zei woensdagavond in een vraag-
gesprek dat alle Palestijnse vertegen-
woordigers zijn uitgekozen door de
PLO. Erakat brengt met die uitspraak
zijn eigen deelname aan de conferentie
in gevaar omdat de PLO officieel is uit-
gesloten van de vredesconferentie.

De uitsluiting is een eis van Israël.
Het Israëlische ministerie van Buiten-
landse Zaken en medewerkers van pre-
mier Shamir dringen er nu op aan Era-
kat van de conferentie te weren.

Faisal Husseini, de leider van de
„schaduwdelegatie" van de Jordaans-
Palestijnse afvaardiging, heeft donder-
dag ontkend dat de veertien Palestijnse
onderhandelaars door de PLO zijn aan-
gewezen. Maar woensdagavond zei ook
de vermoedelijke Palestijnse delegatie-
leider, Haider Abdel Shaffi, dat de Is-
raëlische regering alleen maar doet als-
ofze niet weet dat hij en zijncollega's in
werkelijkheid de PLO vertegenwoordi-
gen.

De politieke adviseur van PLO-leider
Arafat, Nabil Shaath, heeft de Palestij-
nen in bezet gebied donderdag opgeroe-
pen de intifadah op te voeren. Wellicht
hoopt de PLO zo wind uit de zeilen te
nemen van radicale Palestijnse groepe-
ringen die tegen deelname aan Madrid
zijn. Tien organisaties van uiteenlopen-
de signatuur hebben donderdag de Pa-
lestijnsevertegenwoordigers die devre-
desconferentie zullen bijwonen opge-
roepen hun medewerking op te zeggen.
Zeven van de tien organisaties die de
verklaring tekenden, behoorden niet
(meer) tot de PLO.

Tot de ondertekenaars van de in Am-
man uitgegeven verklaring behoren
tweevan de drie grootste organisatie in
de PLO: het Democratisch Front en het
Volksfront voor de Bevrijding van Pale-
stina. Deze partijen hebben een grote
aanhang in debezette gebieden.Eerder
liet de grootste rivaal van de PLO in de
bezette gebieden, de fundamentalisti-

we*sche islamitische Hamas-beweging^
ten de conferentie af te keuren,
organisatie beschikt over de midde
om de politiek van dePLO in de bezei
gebieden te dwarsbomen.

«^Het Palestijnse persbureau WA
meldde donderdag dat de Saoedisa
minister van Buitenlandse Zaken,
Saoed Feisal, in Damascus een
had metzijncollegavan dePLO, Far,

tf.Kaddoemi. Het was het eerste ortfi
houd op hoog niveau tussen beide pa
en sinds het eindevan de Golfoorlog-
dit conflict nam de PLO stelling
de Saoedische militaire steun aan
internationale alliantietegen Irak n»
invasie van Koeweit door Irak.

Woensdag maakte Saoedi-Arabie o*

miljoen dollar over aan de PLO
bedrag is samengesteld uit eenbelast
van 5 procent op de inkomens van ujj
Palestijnse arbeiders in Saoedi-Ata
en giften van Saoedi's. Volgens waar■mers betekent deze ontwikkeling da
betrekkingen weer zijn genorrt1

seerd. .

De ministersvan BuitenlandseZaken SaudFaisal (Saoedi-Arabië, links)', FaroukKhaddoumi (PLO)en Kamel Abu
Jaber (Jordanië) begeven zich naar de conferentiezaal in de Syrische hoofdstad Damascus. Foto Reuter

Zijspoor
Maar Shamir had zich de afgelopen

weken al genoeg door Baker de les laten
lezen en besloot dat het voor Israël be-
ter is als minister van Buitenlandse Za-
ken David Levy op een zijspoor werd

gemanoeuvreerd.
Eerder had Shamir zich op het stand-

punt gesteld dat de ceremoniële ope-
ningszitting van de vredesconferentie
een bijzaak is, temeer daar het twijfel-
achtig is of de staatshoofden van de
betrokken Arabische landen zouden
komen opdagen. Door alsnog zelf naar
Madrid te reizen geeft de Israëlische
regeringsleider te kennen hoe belang-
rijk hij de vredesbesprekingen vindt.
Bovendien heeft hij een situatie gescha-
pen die tot vragen kan leiden over de
vredesintenties van Arabische landen
als zij volstaan met het zenden van hun
invloedarme ministers van Buitenland-
se Zaken. Anderzijds, als de Arabische
staatshoofden nu alsnog besluiten om
naar Madrid te vertrekken dan wordt

daarmee de ondergeschikte positie van
de PLO verder geaccentueerd omdat
Yasser Arafat is uitgesloten van directe
deelname aan de vredesconferentie.

Maar Shamirs eenzijdige opwaarde-
ring van de Israëlische delegatie heeft
niet alleen de organisatorische plannen
doorkruist van de Verenigde Staten en
de Arabische landen, maar ook aanlei-
ding gegeven tot grote onrust in zijn
eigen conservatieve Likoedpartij. Mi-
nister van Buitenlandse Zaken Levy is
ziedend over de manier waarop de pre-
mier hem aan de vooravond van de his-
torische gebeurteniszonder pardonbui-
tenspel heeft gezet.

De 54-jarigeLevy heeft zich de laatste
maanden geprofileerd als de meest ge-
matigde bewindsman van de Likoed,

doorzijn flexibele envooral enthousias-
te opstelling ten aanzien van de Ameri-
kaanse vredesinspanningen. In verband
daarmeewerd Levy woensdagmiddag in
het Israëlische parlement uitbundig ge-
prezen door de voltallige linkse opposi-
tie, maar ook fel aangevallen door Ka-
merleden van de regeringspartijen.

Enkele uren later kreeg Levy telefo-
nisch van Shamir te horen, dat hij niet
de eerste viool mag spelen in Madrid, en
dat zijn ambtenaren slechts een onder-
geschikte rol zullen vérvullen bij de
verschillende, bilaterale vredes-bespre-
kingen die Israël enkele dagen na de
openinsgzitting in Madrid zal beginnen
met de Arabische landen en de Palestij-
nen. Uit protest besloot de snel gekwet-
ste bewindsman om thuis te blijven en

volgende week niet mee te gaan naar de
vredesconferentie. Maar Levy is niet
van plan om afte treden, uit vrees daar-
mee zijn eigen politieke positie nog ver-
der te zullen ondergraven.

Verwacht wordt dat de woedende
Levy binnenkort zal bekendmaken adt
hij zich bij de parlementsverkiezingen
van volgend jaar kandidaat zal stellen
als alternatief voor de bejaarde Shamir
als leider van de Likoed. Enkele weken
geleden kondigde deradicaal nationalis-
tische minister van Volkshuisvesting
Arik Sharon ook al aan zich kandidaat
te stellen voor het partijleiderschap.
Maar dat was uit protest tegen Shamirs
vredespolitiek die door Sharon gevaar-
lijk flexibel wordt gevonden.

Shamir zal volgende week uitgespro-

ken haviken opnemen in zijn delegaj!
naar Madrid, onder wie staatssecretaj*
voor Buitenlandse Zaken Benjamin N .
tanyahu, de Likoed-parlementariër u
Landau en één van de leiders van
joodsekolonisten uit Judea en Samari
zoals de bezette Westelijke Jordaans
ver algemeen wordt aangeduid.

Gevechten in Kinshasa na
benoeming nieuwe premier

KINSHASA (Reuter, AFP, AP) —Demonstranten en speciale eenheden
van het Zaïrese leger hebben donder-
dag hevig gevochten in de hoofdstad
Kinshasa. Woedende aanhangers van
de oppositie richtten barricaden op en
staken bussen en personenauto's in
brand. De rellen braken uit nadat Ber-
nardin Mungul Diaka de benoeming als
nieuwe premier door dictator Mobutu
Sese Seko had aanvaard.

Ambulances voerden gewonden af
naar ziekenhuizen, maar zover bekend
vielen er gisteren geen doden.Vooral in
de armenwijken vonden hevige rellen
plaats. In een wijk bestormden aanhan-
gers van de oppositie het kantoor van
Mobutu's Volksbewegingvoor de Revo-
lutie (MPR). In een andere wijk werd
een onbewoondevilla van Mobutu leeg-
geroofd.

„Wij willen Tshisekedi en niemand
anders", riepen woedende jongeren.
Mobutu ontsloeg interim-premier
Etienne Tshisekedi, debelangrijkste lei-
der van de oppositiegroepen, maandag.
Mungul Diaka leidt een kleine opposi-
tiepartij, de Assemblee voor een Demo-
cratische Republiek, die is aangesloten
bij de coalitie de Heilige Unie.

De leiders van devier grootste partij-
en in de Heilige Unie schaarden zich
donderdag echter eensgezind achter
Tshisekedi en beschuldigden Mungul
Diaka van verraad. Zij verweten de

nieuwe premier de regering te hebben
gestolen. Geen enkel land heeft het pre-
mierschapvan MungulDiaka totnu toe
erkend. De ambassadeurs van België,
Frankrijk en de Verenigde Staten in
Kinshasa hielden donderdag een spoed-
beraad. België heeft nog 850 comman-
do's in Zaïre, Frankrijk nog 150.

Honderden betogers verzamelden
zich donderdag bij de woningvan Mun-
gul Diaka. Eenheden van de presiden-
tiële garde, de zogeheten groene baret-
ten, beschermden hethuis tegen de aan-
vallers. De groene baretten scheurden
in pantserwagens, jeeps en vrachtauto's
door Kinshasa en dreven overal groe-
pen demonstranten uiteen. De nieuwe
chefstafvan het leger, generaal Mahele
Likeyo, leidde donderdag persoonlijk
de operaties van de speciale eenheden
vanuit zijn zwarte Mercedes.

Uit de mijnstad Lubumbashi, de
hoofdstad van de zuidelijke provincie
Shaba, werden donderdag opnieuw
plunderingen gemeld. De stad, die vori-
ge maand werd gespaard bij de golf
plunderingen, was eerder deze week
het toneel van enorme roofpartijen
door opstandige soldaten. In Brussel
maakte Artsen zonder Grenzen bekend
dat daarbij zeventien doden zijn geval-
len. Zeker 120 personen raakten ge-
wond, aldus een woordvoerster van de
onafhankelijke organisatie, dieeen me-
dische ploeg in Lubumbashi heeft.

De duif onder de Likoed-haviken is aangeschoten
DAVID LEVY gaat volgende
week niet naar de
vredesconferentie over het
Midden-Oosten in Madrid. De
vice-premier en minister van
Buitenlandse Zaken heeft voor
de eer bedankt, nadat premier
Shamir had bekendgemaakt zelf
de Israëlische delegatie te willen
leiden. Dit terwijl de VS hebben
aangegeven dat de conferentie
op het niveau van ministers van
BZ zal worden gehouden.
Hebben de Israëlische haviken
onder leiding van Shamir de
„liberale pragmaticus" en
„duif (naar Likoed-begrippen)
Levy definitief de nek
omgedraaid?

PROFIEL

DE coup van premier Shamir is
hard aangekomen. David Levy

(Rabat, 1937) bevindt zich op dit mo-
ment in het politieke niemandsland.
Een woordvoerder: „Hij denkt aan af-
treden." Een medewerker: „Levy
denkt op dit moment niet aan aftre-
den." Links Israël neemt het op voor
Levy, die ooit als een hardliner en
adept van oud-premier Begin bekend-
stond. Oppositieleider Shimon Peres is
„bedroefd en teleurgesteld". Peres, die
Shamir steun heeft toegezegd zolang
hij het vredesproces in beweging
houdt, heeft gezegd dat er een „delega-

tic wordt samengesteld dieeen minder-
heid vertegenwoordigt, in plaats van
een meerderheid van het Israëlische
volk, dat vrede wil".

Niet alleenLevy is gepasseerd, maar
ook zijn ministerie van Buitenlandse
Zaken, dat in meerderheid duifachtige
trekken vertoont. Ook bij de bilaterale
gesprekken die na de openingssessie
zouden plaatshebben zou het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken worden
uitgesloten van deelname.

Shamir wil voorkomen dat Levy en
zijn medewerkers, op wie hij zwaar
leunt omdat hij nogrelatief onervaren
is op het gebied van de buitenlandse
politiek, concessies gaan doen aan de
Arabieren.

De breuk tussen Shamir en Levy
komt niet onverwachts. Levy heeft
zich sinds zijn aantreden als vice-pre-
mier en chef van de Israëlische diplo-
matie, vorig jaar mei, ontpopt als een
groot voorstander van het vredespro-
ces in het Midden-Oosten. Hij verte-
genwoordigt daarbij een zeer kleine
minderheid in de rechts-nationalisti-
sche regering-Shamir, diezich tenslot-
te onder grote Amerikaanse druk be-
reid heeft getoondnaar Madrid te gaan.
Levy heeft een goede verstandhouding
met zijn Amerikaanse collega Baker,
wat van Shamir niet gezegd kan wor-
den.

Shamir wil niet door Levy worden
opgevolgd als partijleider. Daarom zou
de zoon van ex-premier Begin, Benny
Begin, zich onlangs voor deze post kan-
didaat hebben gesteld. De jongeBegin
zit helemaal op de lijn van Shamir. Ook
wordt minister van Defensie Moshe
Arens genoemd als kroonprins van de
76-jarige Shamir.

Wellicht dat één functionaris van Le-

vy's ministerie wel naar Madrid gaat:
Benjamin Netanyahu, de onderminis-
ter van Buitenlandse Zaken. Het was
uitgerekend Netanyahu, een vloeiend
Amerikaans sprekende havik, die tij-
dens de Golfcrisis de show stal op de
Amerikaanse televisie. Netanyahu was
de perfecte Israëlische public-rela-
tionsfunctionaris tijdens deGolfoorlog,
die als er weer een Scud-raket op Israël
was neergekomen niet te beroerd was
naar de studio van CNN te komen om
het standpunt van zijn regering uit te
leggen. Dit tot ergernis van zijn baas,
die geen Engels spreekt.

Het is zijn gebrek aan opleiding en
kennis van de omgangsvormen in de
westerse wereld die de Marokkaanse
jood Levy parten speelt. De Israëlische

samenleving wordt gedomineerd door
de Ashkenazim, de joden uit Oost- en
West-Europa. Zij waren de eerstekolo-
nisten, aan wie de joden uit de Derde
Wereld die later naar Israël kwamen
zich moesten aanpassen. Een van de
vele grappen die over deLevy de ronde
doen: „David, wat waren jevijf mooiste
jaren?" Antwoord: „Die in de derde
klas."

Levy is in 1957 metzijn grotefamilie
van Marokko naar Israël geëmigreerd.
Het gezin streek neer in Beth Sha'an
aan deJordaanrivier, een treurig stem-
mend oord. Hij werkte zich op van
bouwvakker tot charismatisch vak-
bondsleidervan de Histadruth. Binnen
de vakbeweging bouwde hij aan zijn
politieke carrière in de Herut-partij
van Begin, die later is opgegaan in de
Likud. In 1969werd Levy in het parle-
ment gekozen. Vanaf 1977 heeft hij
van alle kabinetten deel uitgemaakt.

De Herut was de partij die ageerde
tegen het establishment van de Ashke-
nazim, waarvan ook Shamir deel uit-
maakt. Levy zette zich tot groot genoe-
gen van de zich gediscrimineerd voe-
lende grote oriëntaalse gemeenschap
in Israël af tegen de gevestigde orde
van de Europeanen.

Menachim Begin werd eind jarenze-
ventig zijn idool. Hij deed Begin, die
een goed redenaar was en niet vies was
van enige pathetiek, na. Ook verander-
de hij zijn kapsel en schafte zich een
vlotte bril aan. Levy kreeg een derde
van de Herut onder controle en groei-
de uit tot een politicus met wie wel
degelijk rekening moest worden ge-
houden. Begin begreep als eerste dat
Levy een belangrijk deel van het elec-
toraat vertegenwoordigde. Levy werd
lang getipt als de kroonprins van Be-
gin.

Hij onderschreef de Herut-ideologie
van een Groot-Israël volledig, maar
sloeg niet door naar extreem-rechts.
Levy is meer een pragmaticus, een
beetje een populist ook, dan een ideo-
loog. Hij sprak zich in 1984 als enige
Herut-minister (van Volkshuisvesting)
uit voor terugtrekking van de Israëli-
sche troepen uit Libanon. Eerder had
hij zich een voorstander betoond van
het sluiten van vrede met Egypte.
Standpunten van een meerderheidvan
de Israëlische bevolking, net als er nu
een meerderheid van de Israëli's voor
onderhandelingenmetde Arabieren is.

Maar ook toen Levy minister van
Volkshuisvesting was, werden ex-
treem-nationalistische joden gehuis-
vest in het christelijke gedeeltevan de
Oude Stad van Jeruzalem. In het ge-
heim had Levy daarvoor vorig jaar
april 1,8 miljoen dollar ter beschikking
gesteld. Het groeide uit tot een natio-
nale affaire, die hij echter overleefde.

In juni vorig jaar werd Levy be-
noemd tot vice-premier en minister
van Buitenlandse Zaken, waarmee
Levy opnieuw met het predikaat
kroonprins werd opgezadeld. Shamir
heeft daar nu een eind aan gemaakt.
Een succesvol optreden in Madrid had
Levy beslist geen windeieren opgele-
verd. David Levy's kansen op het pre-
mierschap zijn op dit moment klein,
maar hem volledig afschrijven is pre-
matuur. Demografisch gezien zijn de
Sephardische joden in Israël intussen
in de meerderheid, op politiek-cultu-
reel gebiedis hunpositie duidelijk min-
der sterk. Levy woont nog steeds in
Beth Sha'an. Een stemmentrekker bij
uitstek.

EWOUD NYSINGH

DAVID LEVY

Premier verzekert zich met passeren minister Levy van steun extreme nationalisten

Shamir maakt Israëli’s ernst Madrid duidelijk
Van onze correspondent

JERUZALEM — Premier Yitz-
hak Shamir heeft met zijn per-
soonlijke opwaardering van deIs-
raëlische delegatie naar Madrid
bereikt, dat de betekenis van de
vredesconferentie in eigen land
opeens veel groter is geworden.
Tot dusver werd door de meeste
Israëlische bewindslieden de in-
druk gewekt, dat van de confe-
rentie in Madrid weinig positiefs
is te verwachten, en dat Israël
noodgedwongen had besloten tot
deelneming om een nieuwe ern-
stige confrontatie met de Ver-
enigde Staten te voorkomen.

Shamirs verrassende besluit om zelf
als delegatieleider op te treden, heeft
tot gevolg dat de Israëlische bevolking
zich nu veel meer dantevoren zal reali-
seren welke grote belangen in Madrid

op het spel staan. Juistom diereden lijkt
de Israëlische premier te hebben beslo-
ten om zelf te gaan. Daarmee legde Sha-
mir het dringendeadvies van deAmeri-
kaanse minister van Buitenlandse Za-
ken Baker naast zich neer, die dinsdag
nog had gebeld om nogmaals te bena-
drukken dathet beter zou zijnals Israël
net als de Arabische landen zijn minis-
ter van Buitenlandse Zaken tot delega-
tieleider zou benoemen.

Zestig fronten
De CGSB bestaat uit drie organisaties

waarvan deColombiaanseRevolutionai-
re Strijdkrachten (FARC), die dicht
staat bij de Communistische Partij, de
belangrijkste is. De FARC zegt zon
veertienduizend manschappen onder de
wapens te hebben en op zestig „fron-
ten" te vechten. Het Nationale Bevrij-
dingsleger (ELN) is actief op dertig
„fronten" en het Volksbevrijdingsleger
(EPL) op acht.

De guerrilla, vooral de FARC die eer-
der negatieve ervaringen had met po-
gingn op vreedzame wijze in de Colom-
biaanse politiek te participeren (velen
van haar sympathisanten werden ver-
moord door rechtse doodseskaders, cq

het leger), eist waterdichte êar w;sf
voor het pacifiseringsproces. De L

eist 96 „vredeszones", bestaande
minstens twee gemeentes en omë j?
door een „neutrale zone", w
guerrillero's in de overgangsperl ,ep
zich zonder gevaren kunnen opho 11 ~Tijdens het staakt-het-vuren 2
er drie „nationalebijeenkomsten
ten worden gehouden over de t>e jjgt
rijkste problemen van Colombia-
eerste thema is de economische on jj.
keling van het land en de
tiek. Het tweede thema het p° ll „p
geweld, de mensenrechten, de c°, r Je
tic en de straffeloosheid. En het oi,,
thema: wat doen we met onze bo
schatten, zoals de olie.

Hoewel de regering weinig Pr . (Jie
men heeft metde nationale debatte
de guerrilla voorstelt, vindt ze he
van de vredeszonesonacceptabel- ** fre
gering stelde 62 „punten"voor wa jjr
guerrilla zich kan samentrekken
ternationale controle op naleving
de te sluiten akkoorden. inö^Hoewel de guerrilla eerder j e gefl
tijdens de verkiezingen van zotw>
wapenstilstand in acht te neme"' A
den de afgelopen dageneen S1"00 /̂ nS
aanvallen uitgevoerd. Het °tt v j|t
wordt verklaard uit het uitblijve
resultaten aan de onderhandeling* e jii

Het dorp Betulia in het departe .pjij' 1

Santander werd bezet, een
werd opgeblazen en er vond ond :f
dere een aanval plaats op de Ac
gevangenis in Llanos Orientales-

Rechtervleugel
Door het demonstratief passeren w

de gematigde Levy, en het preferer
van een aantal felle aanhangers van
Groot-Israëlgedachte voor de delega
naar Madrid, heeft Shamir zich
ook verzekerd van de steun van de
terste rechtervleugel in het kabinet-

Daarom bestaat nu een reële nwj\
lijkheid dat de
Tehiya-partij alsnog terugkomt op W"
besluit van afgelopen zondag om op
openingsdag van de vredesconferen
uit de regering te stappen.

EDDO ROSENTrIA 1

President Gaviria’s werkwijze van dialoog en concessies pakt goed uit

Colombianen geven grondwet vlees en bloed
Van onze correspondent

JAN KEULEN
MEXICO-STAD — „Naai de tra-

ditionele politici een oor aan" is
hetmotto van Rafael Bergara, lei-
der van de Democratische Allian-
tie M-19 (ADM-19). ?,Als ze je
stem willen kopen en je hebt het
geld nodig, accepteer dan het geld
en stem op wie je wilt..."

De Colombiaanse parlements- en gou-
verneursverkiezingen die zondag wor-
den gehoudenzijn, in devisie van ADM-
-19, „een confrontatie tussen het oude
en het nieuwe Colombia". Het oude Co-
lombia is datvan de corruptie, het cliën-
telisme, het kopen van stemmen; het
nieuwe Colombia dat van een — in theo-
rie althans — democratie waaraan het
volk daadwerkelijk deelneemt.

Zondag zal, zo laat het zich aanzien,
ook definitiefhet tweepartijensysteem
worden doorbroken. Het gaat niet meer
alleen, zoals in de afgelopen anderhalve
eeuw, tussen conservatieven en libera-
len. Er heeft zich inmiddels een derde
grote politieke beweging aangediend,
ADM-19, de succesvolle spruit van de in
1989ontwapende guerrillabewegingM-
-19.

Naast deze drie grote partijen spelen
ook de conservatieve afsplitsing Bewe-
ging van Nationale Redding en de pro-
communistische Patriottische Unie een
rol. In Colombia begint zich hoe langer
hoe meer een pluralistisch stelsel af te
tekenen.

De verkiezingen voor een nieuw con-
gres en voor de 22 gouverneurs, die
voor het eerst rechtstreeks zullen wor-
dengekozen, zijn een logischvervolgop
de nieuwe grondwet van 5 juli. Het
congres dat zondag wordt gekozen
krijgt tot taak de nieuwe grondwet
vlees en bloed te geven.

Sindsde 44-jarige liberaalCësar Gavi-
ria in augustus 1990 het presidentschap
op zich nam, maakt Colombia een perio-
de door van ingrijpende hervormingen.
De nieuwe grondwet democratiseerde
in principe de Colombiaansepolitiek.De
staat van beleg, die de afgelopen veertig
jaarhaast onafgebroken van kracht was
geweest, werd opgeheven. Burgerlijke
scheiding werd mogelijk en het uitwij-
zen van Colombiaanse burgers naar het
buitenland — zoals drugsmafiosi die
naar de VS werden gestuurd — werd
grondwettelijk onmogelijk gemaakt.

Gaviria verwierf in korte tijd grote
populariteit, hetgeen zondag ongetwij-
feld een gunstig effect zal hebben op de
resultaten van zijn Liberale Partij. Als
zijn grootste wapenfeit wordt de over-
gave gezien van de leiding van het-icar-
tel van Medellin.

Gaviria's werkwijze — de dialoog,
waarbij bepaalde concessies nietwerden
geschuwd — valt niet bij iedereen in
goede aarde. Toch kan niet ontkend
worden dat zijn methode resultaten op-
levert. Hoewel de „vuile oorlog" tussen
het leger, paramilitairen, drugsbendes
en linkse guerrillanog steeds woedt, is
de intensiteitvan het geweld wel terug-
gelopen.

De Colombiaanse autoriteiten telden
van januari tot augustus 1990 25 dui-
zend moorden. In dezelfde periode van
dit jaar waren dat er „slechts" twaalf-
duizend. De geweldsspiraal en de straf-
feloosheid eisen nog steeds hun tol,
maar de tendens lijkt te zijn dat de
situatie langzaam verbetert.

De regering-Gaviria is er echter nog
niet in geslaagd een akkoord te berei-
ken met alle guerrillabewegingen. On-
derhandelingen in de Venezolaanse
hoofdstad Caracas met de Guerrilla Co-
ördinatie Simón Bolivar (CGSB), die de
afgelopen maanden met vallen en op-
staan werden gevoerd, hebben nog niet
geleid tot een staakt-het-vuren, laat
staan tot een integratie van de guerril-
leros in het politieke leven.

«1« \olL*Li-.mt VAN VRIJDAG 25 OKTOBER ljjjBUITENLAND

Arabische landen eensgezind
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ADVERTENTIE

tabaksplanten krijgen bij Oalaerón
nun eigen bescnermingsiactor.

Het vervaardigen van een smaakvolle sigaar als de planten zodat deze wel de warmte, maar niet de
Calderón vergt nogal wat zorg. Dat begint al bij de volle straling van de zon genieten. Deze voor tabaks-
tabaksplant. Deze is namelijk zeer gevoelig voor planten unieke teelwijze is bij kenners bekend onder
zonlicht. Met name voor het aroma van het dekblad de naam 'shade-grown'.
is het beter dat de plant in de schaduw rijpt. Deze authentieke teelwijze geeft Calderón de

De telers van Calderón hebben een even simpele alom gewaardeerde milde melange,
als doeltreffende wijze gevonden om het intensieve Neem de proefop de som en u zult ervaren dat
zonlicht te temperen. Zij spannen een doek boven we niets teveel hebben gezegd.

C alaerón. De ware tuit si«aar van Wx. <l^~^^'
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Het vernieuwde plan, dat als grond-
slag geldt voor de vredesconferentie in
Den Haag, eist dat de beide provincies
Kosovo en Vojvodina al hun rechten
van voor 1990 terugkrijgen. Uit protest
tegen deze eis hebben de vier Servische
leden van de EG-commissie die zich in
Den Haag met politieke zaken bezig-
houdt, hun werk neergelegd.

Het nieuwe EG-concept is nog steeds
gebaseerd op een federatie van zes soe-
vereine staten binnen de bestaande
grenzen, met een aparte status voor de
minderheden. De EG eist ook de demili-
tarisering van de gebieden waar min-
derheden wonen. Het is onwaarschijn-
lijk dat de Serviërs daarmee akkoord
gaan.

De EG probeert op economisch gebied
aan de Servische wensen tegemoet te
komen. Zo wil de EG, met Servië, een
uniform betalingssysteem. Elke staat
zou wel zijn eigen munt behouden.
De Serviërs blijven wel werkzaam in de
economische commissie. 2e willen in
plaats van een vrijhandelszone (ge-
vormd door zes staten) een economi-
sche unie tot stand brengen.

Nieuw in het plan zijn ook de strenge
afpraken op het terrein van transport,
energie en milieu. Eveneens nieuw zijn
de nauwe coördinatie van de buiten-
landse politiek en de rechtspraak. In
laatste instantie moet een raad van mi-
nisters van Buitenlandse Zaken, respec-
tievelijk van Justitie, op basis van een-
stemmigheid de knoop doorhakken.

Voor conflictstof zorgen verder twee
punten die de EG in het kader van de
conflictbeheersing voorstelt: bij alle ge-
schillen over minderheden fungeert
een permanent internationaal college
als hoofdscheidsrechter. Als het gaat
over mensenrechten moetenbij onenig-
heid de Europese staten het laatste
woord hebben. Voor Servië is dat on-
aanvaardbaar.

De burgeroorlog ging ook donderdag
in alle bitterheid door. Behalve bij de
Oostkroatische stad Vukovar werd in
het gebied rond de havenstad Dubro-
vnik fel gevochten. Aan het eindvan de
middag kwam het federale leger met de
Kroatische nationale garde, door be-
middeling van de EG, een wapenstil-
stand voor Dubrovnik overeen. De par-
tijen vochten echter gewoon door.

De Verenigde Staten hebben bij de
Joegoslavische ambassadeur in Wash-
ington geprotesteerd tegen de aanval-
len op Dubrovnik. De culturele organi-
satie van de VN, Unesco, heeft aange-
kondigd een delegatie naar Dubrovnic
te sturen om de strijdende partijen er-
van te overtuigen de historische stad te
sparen.

Donderdagmiddag begon het leger
een grote aanval op de badplaatsKupari.
Bij deze operatie waren acht marine-
schepen en veel tanks en zware artille-
rie betrokken. Bij de strijd zouden vijf
doden en 22 gewonden zijn gevallen.
Ook bijKarlovac, 50 kilometer ten zuid-
westen van Zagreb, in Sisac, direct on-
der Zagreb, en in Vinkovci, ten westen
van Vukovar, werd gevochten.

Oekraïne gemaand afscheiding van Unie-strijdkrachten op „beschaafde” wijze uit te voeren

Sovjet-ministerie erkent recht republieken op eigen leger
van onze correspondente
HELLA ROTTENBERG

MOSKOU — De reactie van de
en Rusland op

aankondiging van de Oekraïne"ver te gaan tot het vormen van
ru vflgen le8er ' is vooralsnog te-
ugnoudend. Een woordvoerderan het Sovjet-ministerie van De-

luitenant-generaal Mani-°v, verklaarde donderdag op een
persconferentie dat een soeverei-'ie republiek recht heeft op een'gen leger. Maar hij voegde daar-an toe dat een „andere vraag is

<" manier waarop dit gebeurt",
heeft officieel nog hele-maal niet gereageerd.

tuigd" V Zei verder dat mJervan over-
sin 1S dat "we een beschaafde oplos-teZU n vinden"- Het zich illegaal
rieel' genen van onderdelen en mate-

echt V3n de SovJet-strijdkrachten zal
gen ,"met worden toegestaan". Vol-
mol a woordvoerder van Defensie
Worrf kwestie binnen de Staatsraad
Staat" besProken en opgelost. Deatsraad is het collectieve president-
tsiovPH°nder voorzitterschap van Gorba-
k;J na de staatsgreepvan augustusK

Bevlan'IOV was van mening dat er geen
WorH estaat dat legeronderdelen

t ?en overgenomen. „Waarmee zou
bü °an moeten gebeuren? Niemand ismachte zich onze strijdkrachten toe
Pq -lge"en- Maar als er een barbaarse
'en w

g hiertoe wordt gewaagd, dan zul-
kom a onze middelenom dit te voor-
Gorvfn lnze"en", zo zei hij. President
gedratSi°V had maandag de republieken
gele

e
'> i

met «grondwettelijke maatre-

den n ■ Ze SovJet-strijdkrachten zou-
D nationaliseren of privatiseren.

rein
6 Ultspraak van Manilov dat soeve-

eigen "!epubueken recht hebben op een
stanri 8er' uJkt een wijziging in het
de ot

punt tot nog toe aan te geven. Na
tsjov ureep hadden president Gorba-
a]i en net ministerie van Defensie het
l'onaJ °V6r het recht op een kleine na~

me 'e garde, die de regering en de
blipt u trategische objecten in een repu-*K bescherming kan bieden,

iaan e Week besloot het Azerbeidz-
Sovier parlement het eigendom van het
Azeïk -j

ger op net grondgebied van
eerst Zjan te "nationaliseren", als
gen ,e staP tot het vormen van een ei-
2ijnv

eëer- Op de verbale aankondiging
te a ?or zoverbekend nog geen concre-
°ntw th g?volgd-In Armenië wordt de
be2n

lkkeüng in het buurland met grote
ir, a, ue-ld gevolgd- Het Sovjet-leger
Azerfr eidzJan bestaat grotendeels uit
bou

's en kan dus snel worden omge-
le str hu

lCen zwaar bewapend nationa-
encl 1J kracht, waarmee de Armeenseaan! Nagomo-Karabach kan wordenanëevallen.

Dinsdag en woensdag nam het Oekra-
ïense parlement in eerste lezing zeven
wetsvoorstellen aan die moeten leiden
tot het opzetten van een eigen leger.Dit
zou moeten bestaan uit een landmacht,
luchtmacht en marine van te zamen
450 duizend manschappen.Daarnaast is
besloten tot het vormen van een repu-
blikeinse garde, onder gezag van de Oe-
kraïense president, van liefst 30 dui-
zend man.

Wat betreft het nucleaire arsenaal dat
zich op het grondgebied van de Oe-
kraïne bevindt en bestaat uit tweedui-
zend kernkoppen van alle categorieën,
zegt Kiev dat het onder gemeenschap-
pelijk bevel moet komen te staan. De
Oekraïne, zo wordt benadrukt, wil een
kernwapenvrije mogenheid worden en
hoopt dat in 1995 de kernwapens van
zijn grondgebied zijn verdwenen. Maar
het nucleaire arsenaal aan Rusland
overdragen, zoals het ministerie van

Defensie wenst, is de Oekraïne niet van
plan omdat dit, aldus de vice-voorzitter
van het parlement, „een teken van
zwakte" zou zijn.

Een commentaar van het persbureau
Tass, afgedrukt in de legerkrant Rode
Ster, noemde de geruststellingen van de
Oekraïne onvoldoende. „Geen enkele
verwijzing van de wetgevers in Kiev
naar de kernwapenvrije principes van
de republiek en naar het tijdelijke ka-
rakter van de kernwapen- status van de
Oekraïnekunnen hef feit verhullendat
er sprake isvan een poging om de letter
en geest van het belangrijkste interna-
tionale verdrag over de non-proliferatie
van kernwapens te ondermijnen."

De Oekraïne heeft inmiddels een ei-
gen ministervan Defensie benoemd en
bevelhebbers van de grenstroepen en
nationalegarde. Voor de nationale gar-
de is de werving van vrijwilligersreeds
in vollegang. Er hebben zich zesduizend

jongemannen aangemeld. President
Kravtsjoek heeft een bezoek gebracht
aan de marinebasis van de Zwarte- Zee-
vloot in Sebastopol op deKrim, alwaar
hij verklaarde dat de Oekraïne nooit zal
toestaan dat de Krim wordt afgepakt.
De Oekraïne wenst met Rusland en de
centrale autoriteiten te onderhandelen
over overdracht van een deel van de
marine.

Dat deze gedachte op heftig verzet
van zowelRusland als de centrale auto-
riteiten zal stuiten, hoeft geen twijfel te
lijden. Sebastopol is de voornaamste
warmwaterhaven van de Sovjet-Unie
en geeft toegang tot de Middellandse
Zee. Op deKrim is bijna 70 procent van
de bevolkingRussisch. Het schiereiland
wefrd in 1954 op willekeurige gronden
doorpartijleider Chroesjtsjov overgehe-
veld van Rusland naar de Oekraïne. De
bewoners van de Krim willen binnen-
kort een referendum houden over het

lot van hun gebied, nog voor 1 decem-
ber wanneer de bevolking van de Oe-
kraïne zal stemmen ofde republiek on-
afhankelijk wordt.

Chefstaf van de Sovjet-strijdkrachten
Lobov noemde in een vraaggesprek de
marine „ondeelbaar". En de bevelheb-
ber van de Zwarte-Zeevloot, admiraal
Kasatonov, zei dat de vloot „een schep-
ping is van Rusland en later van de
eenheidsstaat Sovjet-Unie". De marine,
waarvan vijftien atoomonderzeeërs deel
uitmaken, blijft als geheel vallen onder
de gezamenlijke strategische strijd-
krachten, zo zei Kasatonov.

In Kiev wordt intussen in alle toon-
aarden benadrukt dat de vorming van
de strijdkrachten niet van de ene op de
andere dag haar beslag krijgt en dat
alles onderwerp van onderhandelingen
zal zijn. Majoor Kloeban, woordvoerder
van minister Morozov van Defensie, zei
in een telefonisch vraaggesprek dat het

besluit niet betekent dat de Oekraïne de
banden met de Unie verbreekt. „Elk
soeverein land heeft nu eenmaal recht
op eigen strijdkrachten. Het hangt er-
van af of de Oekraïne zich aansluit bij
een economisch en politiek verdrag.
Daarover is nog geen definitief besluit
gevallen. Ik denk dat er ook een defen-
sieverdrag tussen de republieken komt
en dat de Oekraïne daaraan meedoet."

VolgensKloeban is het snelle hande-
len van het parlement ingegeven door
de staatsgreep van augustus, waarbij de
republiek zich onbeschermd had ge-
voeld, en door het feit dat men in de
recente gesprekken met het Sovjet-mi-
nisterie van Defensie op tegenwerking
was gestuit en niets was opgeschoten.

Leden van de Oekraïense nationale garde slaan een kruis tijdens een betoging 15 september in Kiev tegen de Unie. Foto epa

Bush noemt verhoren in Senaat „potsierlijk”
Van onze correspondent

Wac PAUL BRILL
anti r HINGTON _ Inspelend op het
land onSres-sentiment dat door het
re n Waart, heeft president Bush giste-
W|jz

en scherpe aanval gedaan op de
Va n , waarop de Senaat de benoeming
Keef, ?ge rechter Clarence Thomas
de d

a|Sehandeld. De president betitel-
tnisj-j no°rzitting van de Senaatscom-
verto yan

(
Justitie als een „potsierlijke

*°weiniTk"' die »onterend" was voor
Anita H|i°mas als zÜn aanklaagster,

ciale a
maande de Senaat om een spe-

naga aanklager in te stellen die moet
Port

n Wle hetvertrouwelijke FBI-rap-°ver de aanklacht van Hill heeft

laten lekken naar de pers. Hij opperde
dat aan het betreffende onderzoek een
tijdslimiet zou moeten worden gesteld:
het rapport zou uiterlijkbegin volgend
jaar, wanneer het Congres terugkeert
van het kerstreces, gereed moeten zijn.

„Als de Senaat het lek niet opspoort
en geen gerechtelijke stappen neemt,
zal het Amerikaanse volk dit niet be-
grijpen", waarschuwde de president.
Zelf treft hij alvast een preventieve
maatregel: vertrouwelijke FBI-rappor-
ten zullen voortaan niet meer naar Ca-
pitol Hill worden gestuurd, maar alleen
ter inzage worden gegeven van commis-
sievoorzitters en andere Congresleden
die daarvoor in aanmerking komen.
Stafleden krijgen geen inzage meer en

er zullen geen exemplaren worden ach-
tergelaten.

De presidentriep het Congres meer in
het algemeen op om een einde te maken
aan diversewettelijke privileges diehet
geniet. Hij maakte gewag van „een
groot aantal wettelijke bepalingen"
waaraan het Congres de particuliere
sector en de uitvoerende macht heeft
onderworpen, maar waarvan het zelf is
uitgezonderd.Als voorbeeld noemde hij
wetten betreffende de arbeidsomstan-
dighedenen debescherming van de pri-
vacy. Ook de wet inzake ongewenste
intimiteiten, die in de affaire-Thomas-
Hill in het geding was, is niet van toe-
passing op het Congres zelf.

Bush pleitte verder voor een snellere

bekrachtiging van benoemingen. Tus-
sen devoordracht en de stemming in de
Senaat zou niet meer dan zes weken
mogen liggen. De president zei niet te
voelen voor een geïnstitutionaliseerd
vooroverleg met de Senaat over de be-
noeming van hoge rechters, zoals door
sommigen is geopperd. Dat zou in zijn
ogen een uithollingvan zijn constitutio-
nele benoemingsrecht zijn.

Uit een recent opinie-onderzoek
blijkt dat slechts de helft van de Ameri-
kanen op dit moment een gunstig oor-
deel heeft over het Congres. Dat is ne-
genpunten minder daneen maand gele-
den. Overigens is de waardering voor
Bush ook niet meer zo hoog alskort na
de Golfoorlog.

Meeste Franse treinen
rijden ondanks staking

Van onze correspondent
PHILIP FRERIKS

PARIJS — DeFranse hoofdstad heeft
gisteren niet de „zwarte dag" beleefd
die haar door de vakbonden was be-
loofd. De stakingen bij het openbaar
vervoer waren aanmerkelijk minder
algemeen dan werd voorspeld.

In andere sectoren zoals de posterij-
en, de elektriciteitsbedrijvenen de ban-
ken werd nog minder gestaakt. In de
provincie vond de stakingwat meer ge-
hoor, met name in het zuiden, waar de
inwoners van Marseille wel met een
ernstig verstoord" openbaar vervoer te
maken hadden.

In Parijs werden eerder gesloten me-
trolijnen in de loop van de dag openge-
steld. Gemiddeld reed er één van de
twee ondergrondsen. De twee belang-
rijkste lijnen van het regionale snelme-
tronet ondervonden praktisch geen
hinder. De TGV's en de zogenoemde
Grandes Lignes liepen vrijwel normaal.

Kennelijk had deregering succes met
haar loonakkoord in de overheidssector
dat ruim een etmaal voor de staking tot
stand was gekomen. De grootste vak-
centrales weigerden weliswaar hun
handtekeningen maar de salarisverho-
gingen van 6,5 procent tussen nu en
februari 1993 plus de toezegging dat de
mogelijkheid voor méér wordt openge-
houden wanneer deeconomisch situatie
daartoeaanleiding geeft, leek zo veel op
verkapt herstelvan de eerder afgeschaf-
te prijsindexatie dat er vervolgens niet
zo heel veel meer te staken viel.

Voor de bonden was het geringe sta-
kingsvuur ongetwijfeld een tegenval-
ler. Aan het eind van de maand zullen
ze bijeenkomen om te bezien of er in
november aanleiding zou zijn voor een
groots offensief onder het motto van
een hete herfst.

De regering daarentegen kan ietwat
verlicht ademhalen. Het kabinet Cres-
son stond de laatste tijd onder zware
druk om de economie een extra stimu-
lans te geven door het redelijk beperk-
tebegrotingstekort op te laten lopen tot
zonodig een verdubbeling.

De socialistische minister Bérégovoy
van Economie en Financiën betitelde
die raadgevers, vaak leden van zijn ei-
genpartij, als toebehorend totde „partij
van de devaluatie". De bewindsman
heeft de strijdtegen de inflatie en hand-
having van een sterke franc verheven
tot de kern van zijn beleid.

Doden bij gevechten
tussen betogers en
leger Madagaskar

ANTANANARIVO (AFP) — Bij
nieuwe protesten in Madagaskar tegen
president Didier Ratsiraka zijn op-
nieuw doden gevallen. Verschillende
media meldden donderdag dat een de-
monstratie woensdag in de stad Antsi-
ranana, in het noorden van het Afri-
kaanse eiland, door het leger hardhan-
dig uiteen is geslagen.

Daarbij kwamen volgens de oppositie,
die zich heeft verenigd in de coalitie
Actieve Krachten, twaalf mensen om
het leven en raakten er veertig gewond.

Toen demonstranten het presidentië-
le paleis tot op tweehonderd meter wa-
ren genaderd, zou het leger eerst met
traangasgranaten en daarna met scherp
hebben geschoten. Begin augustus kwa-
men in Madagaskar naar schatting 130
mensen om toen het leger een demon-
stratie tegen president Ratsiraka ver-
hinderde.

Maatstaven
De omvang van het toekomstige Oe-

kraïense leger is, aldus de woordvoer-
der, gebaseerd op Europese maatstaven,
in proportie met de bevolking en het
grondgebied. Die vergelijking lijkt ove-
rigens niet op te gaan. Terwijl de Oe-
kraïne met 52 miljoen inwoners tegen
1995 een strijdmacht van 450 duizend
man opgebouwd wil hebben, zal Frank-
rijk met 55 miljoen inwoners tegen die
tijd 250 duizend man onder de wapenen
hebben. Het verenigde Duitsland, met
bijna tachtig miljoen inwoners, zal dan
over een leger van 370 duizend man
beschikken.

Bij de komende lichting in de herfst
zullen de Oekraïense dienstplichtigen
alleen nog op Oekraïens grondgebied
dienen. Gevraagd welke eed zij zullen
afleggen, zei Kloeban dat als de wetten
over een week of twee definitief zijn
aangenomen, dit „vermoedelijk bete-
kent dat zij een eed van trouw aan het
Oekraïense volk zullen zweren". Ook
veel beroepsofficieren wensen een Oe-
kraïense eed af te leggen.

Het gevaar voor ongecontroleerde
splijting van het leger in Oekraïense en
niet-Oekraïense delen zei hij niet groot
te achten. „De mensen wachten rustig
af wat de politici besluiten." Op het
grondgebied van de Oekraïne bevindt
zich een strijdmacht van 1,2 miljoen
soldaten.

Van Oekraïense soldaten die buiten
deOekraïnezijngelegerd komen stapels
verzoeken binnen tot overplaatsing.
Ook wordt er gedeserteerd. Dit gebeurt
vooral in gebieden waar gevochten
wordt, zoals deKaukasus. In de Sovjet-
strijdkrachten wordt het officierskorps
voor liefst veertig procent door Oekraï-
ners gevormd. Als ook zij overlopen
naar deOekraïense strijdkrachten is het
met het Rode Leger gebeurd.

Over debijdrage van de Oekraïne aan
het gezamenlijk defensiebudget van
volgend jaar, wilde de woordvoerder
slechts kwijt dat de republiek in dekos-
ten van d,e gemeenschappelijke strijd-
krachten, dat wil zeggen de strategi-
sche, zal delen.

VS en VN betichten
Rode Khmer van
schenden verdrag

BANGKOK/PARIJS (Reuter, AFP)
— De Verenigde Naties en de Verenig-
de Staten hebben gisteren verklaard
dat de Rode Khmer het vredesakkoord
schendt dat woensdag in Parijs werd
gesloten. Duizenden Cambodjaanse
vluchtelingen in Thailand zouden door
de Rode Khmer worden gedwongen
terug te keren naar gebieden waar de
guerrillabeweging de dienst uitmaakt.

De Rode Khmer heeft regeringstroe-
pen ervan beschuldigd aanvallen uit uit
te voeren. Gisteren werd in het noord-
westen van Cambodja, ongeveer dertig
kilometer van de Thaise grens, zwaar

gevochten. Thaisegrenstroepen hebben
dit bevestigd. Een woordvoerder van
het Thais leger meldt dat de Rode
Khmer in de nacht van woensdag op
donderdag een aantal dorpen is binnen-
gevallen.

De premier van het bewind in Phnom
Penh, Hun Sen, heeft gisteren gezegd
dat hij zich zorgen maakt over de nale-

ving van het akkoord door de andere
betrokken partijen. Desondanks noemt
hij het akkoord een overwinning voor
de vrede in Cambodja. Hij verzekerde
dat geen enkele Vietnamese soldaat of
adviseur in Cambodja zal blijven. De
Rode Khmer heeft gisteren het vredes-
akkoord een overwinning op Vietnam
genoemd.

De Europese Gemeenschap heeft gis-
teren hulpbeloofd aan de Cambodjaanse
vluchtelingen. Nederland geeft vier
miljoen gulden. Zowel China als Japan
heeft toegezegd Cambodja te helpen bij
het herstel van de economie.

CAMBODJA

Vrede is winst
voor heel

Zuidoost-Azië

BIJNA VIER JAAR lang heeft het
Cambodjaanse volk achter gesloten

deuren een massamoord ondergaan
waarvan naar schatting twee miljoen
mensen het slachtoffer zijn geworden.
Vervolgens heeft het tien jaarlang bur-
geroorlog gekend, nog steeds zonder
veel aandacht te trekken: het ijzeren
gordijn dat de internationale gemeen-
schap op gezag van Amerika had opge-
hangen rond de paria Vietnam, onttrok
ook diens kleine beschermeling Cam-
bodja aan het oog.

Al die tien jaar was Cambodja, dat
door de Rode Khmers tot op het bot was
uitgemergeld, een loden last voor Viet-
nam, dat zelf tot de armste landen ter
wereld behoort. Toen de Grote Broer in
Moskou openlijk erkende eigenlijk
maar een reus op lemen voeten te zijn
en zijn broederhulp aan de gelijkgezin-
den in Hanoi stopzette, restte Vietnam
dan ook geen andere keus dan de man-
schappen in Cambodja naar huis te ha-
len.

Daarmee had de Sovjet-Unie voor een
doorbraak gezorgd. Niet alleen dwong
het vertrek van de Vietnamezen de
Cambodjaanse regering tot vredesbe-
sprekingen met het verzet, Moskou had
tevens de eerste stap gezet om het con-
flict los te maken uit de verstikkende
greepvan de machtsstrijd tussen de drie
grote mogendheden. Tot dan toe had de
Sovjet-Unie Vietnam gesteund, dat op
zijn beurt de Cambodjaanse regering in
het zadel hield. China, dat niets moest
hebben van een versterking van de Sov-
jet-invloedaan zijn zuidgrens, steunde
de Rode Khmers en maakte daar met
gulle wapenhulp de grootste Cambod-
jaanse verzetsgroep van. En Amerika
steunde de beide niet-communistische
verzetslegertjes, datvan prins Norodom
Sihanouk en dat van de vroegere pre-
mier Son Sann.

Het eerste vredesoverleg tussen alle
betrokkenen liep in augustus 1989 uit
op een jammerlijke mislukking. Pas
toen Vietnam en China hun onderlinge
animositeit (die door de Vietnamese in-
val in Cambodja op de spits gedreven
was) behoedzaam begonnen te tempe-
ren, en toen ook Amerika besloot geen
olie meer op het vuur te gooien, kon het
vredesoverleg met vrucht worden
voortgezet.

De vredesakkoorden die nu in Parijs
zijn ondertekend, tonen de sporen van
een uiterst moeizaam overleg. Een van
de hachelijkste aspecten is dat de Rode
Khmers uit de jungle terugkeren naar
de ooit door hen ontvolkte hoofdstad.
De inwoners van Phnom Penh hebben

dan ookmet gemengde gevoelensgerea-
geerd op het nieuws uit Parijs.

Een vredesverdrag zónder de Rode
Khmers, de grootste en best bewapende
van de drie Cambodjaanse verzetsgroe-
pen, zou echter niet meer zijn geweest
daneen waardeloos vod. Buitengesloten
zouden de Rode Khmers immers een
geduchte vijand blijven. Ze zouden niet
eens hoeven meewerken aan de inkrim-
ping van alle gevechtseenheden, terwijl
ze als heersers over een gebied aan de
Thaise grens waar veel edelstenen wor-
den gewonnen, rijk genoeg zijn om op
de zwarte markt alle wapens te kopen
die ze nodig menen te hebben. Vandaar
dat verzetsleider Sihanouk (van wie
toch veel familieleden zijn vermoord
door de handlangers van Pol Pot) er
steeds vurig voor pleitte de Rode
Khmers in te kapselen in een democra-
tisch bestel. Niet met geweren, maar
met stembriefjes moeten de Rode
Khmers op de knieën worden gedwon-
gen.

Helaas is een democratie (en vooral
een prille, nog wankele democratie)
geen waterdichte garantie tegen
moordzuchtige machtsfanatici. Maar
met alle angsten en onzekerheden die
de akkoordenvan Parijsomgeven, moet
toch worden gezegd dat ze voor het
eerst in twintig jaar een reële hoop op

vrede bieden in Cambodja.
Dat is goed nieuws, in de eerste plaats

voor de Cambodjanen zelf, die steeds
minder angst zullen hoeven hebben dat
hun dorp door rondtrekkende guerril-
labendes wordt beroofd, of dat ze bij het
rijstplanten of het houthakken door
een landmijn zullen worden verminkt.
Het is ook goed nieuws voor Vietnam,
dat weer wordt geaccepteerd in de in-
ternationale gemeenschap. En het is
goed nieuws voor alle landen in de om-
geving, die alleen maar gebaat zijn bij
uitbreiding en versteviging van de on-
derlinge (handels-)contacten en samen-
werking.

Want zoals de machtsstrijd tussen de
grote mogendheden jarenlang heeft
verhinderd dat het vrede werd in Cam-
bodja, zo heeft deoorlog in Cambodja op
zijn beurt de ontwikkeling van Zuid-
oost-Azië in de weg gestaan. Het con-
flict was, bij voorbeeld, de laatste grote
hindernis voor het herstel van de be-
trekkingen tussen Amerika en zijn
oude vijand Vietnam. Nu Amerika zich
opmaakt om deze relatie te normalise-
ren, wil Japan prompt zijn steentje bij-
dragen aan de wederopbouw van Cam-
bodja en de economische ontwikkeling
van Vietnam. En ook de kapitalistische
landen in de regio, verenigd in Asean,
willen er graag zaken doen.

Zonder buitenlandse deskundigheid
en technologie kan de primitieve Viet-
namese economie zich nooit ontwikke-
len tot een vruchtbare voedingsbodem
voor particulier initiatief. En dat laatste
is dringend nodig om een ander urgent
probleem tot een oplossing te brengen:
dat van de bootvluchtelingen. Als de
Vietnamese burgers de kans krijgen om
in hun eigen land hun lot in eigen hand
te nemen, als ze de vrijheid krijgen
initiatieven te ontplooen voor een beter
leven, dan hoeven ze niet langer de
gevaarlijke vlucht te ondernemen naar
een welhaast onbereikbaar paradijs.

Dat alles geeftreden tot vreugde over
de Parijse akkoorden. Maar juist daar-
om mag de wereld de ogen niet sluiten
voor het grootste gevaar dat de vrede in
Cambodja nog bedreigt. Want als de
Rode Khmers erin zouden slagen Cam-
bodja opnieuw in hun greep te krijgen,
dan staan daarbij ook buitenlandse be-
langen op het spel. Zoveel macht kan de
wereld een klein groepje fanatieke
moordenaars niet gunnen. De interna-
tionale gemeenschap staat voor een be-
langrijke opgave. De Verenigde Naties
moeten de Rode Khmers in het gareel
houden — het koste wat het kost.

MARIANNE BOISSEVAIN
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Het Aidsyirus in de bloedvoof
kon al in de loop van 1984 door
noemde „verwarming" worden g .ogt
traliseerd. De nieuwe techn 0 uji
moest echter worden ingevoerd * .<*
Amerika. Daarmee werd de r
trots en vooral het eigen comme»
belang geschaad.

Begin '85 vroeg het Amerikaan
boratorium Abbott de Franse ove ef
vergunning om het systeem te
cialiseren in Frankrijk. Het Land.
Laboratorium voor de
zorg, belast met het verlenen
dergelijke vergunning, hield to ffs'ming optot eind juli.Toen was de Jje-
se concurrent Diagnostic Pasteure
lijk klaar. , t^

De landelijke bloedtransfusie #,d'
vendien metvoorraden .f
bloed. Op grond van financiële ov af-
gingen werd besloten om de oude k
raden op te maken,hoewel men "" m$
het bloed voor honderd procent
besmet was. . u$

Een hoogleraar in hetacademisf
kenhuis van Toulouse protesteerd■.s
tijds al heftig tegen de gang van <Jf
in een brief van 5 juli 1985 a^jjji 1

landelijke bloedtransfusiedienst- "J?
geweten zegt me dat de onverwa
produkten nog vandaag verboden
ten worden ook al moeten we da -Af
paar maanden lang op grote scha
porteren." Hij waarschuwdebove
dat er „een schandaal" dreigt *"media „achter de zaak komen' " $

Over schadeloosstelling word Jf
steeds onderhandeld. AanvankelU sn
de de regering een $
Ie" toepassen. Voor de verenig»o
hemofiliepatiënten is dat onaan ±1

baar omdat er naar haar mening $"m&'
is van een „fout", zodat de °ve
aansprakelijk gesteld dient te v^|o t«(I

De door de tranfusiecentra afg^ot jil!verzekeringen zijn onvoldoende- l Jp
toe werd een slachtoffer onder
33 duizend gulden uitgekeerd. De ,fl f\niging wil voor nabestaanden lo is\
ven ton. Er lopen sinds 1989 innl efvierhonderd klachten van patiën
gen de Franse staat. Tot overffla*
ramp blijkt uit een rapport van "nisterie van Financiën dat de r
bloedtransfusie, een stichting» °9a \f\
betreft management en
heer een puinhoop is. Er was '^ï^ 1een tekort van veertig miljoen &
en een schuld van vijftig mUio**^/1

Stichting IWT vraagt aandacht voor vervuiling

Tribunaal over recht op
water klaagt Israël aan

Van onze verslaggever
ROTTERDAM — De staat Is-

raël zit in de beklaagdenbank op
het tweede Internationale Water
Tribunaal (IWT), dat volgend jaar
februari in Amsterdam wordt ge-
houden. De klacht tegen Israël is
dat het weigert dertig Palestijnse
dorpen met 7500 inwoners aan te
sluiten op dewaterleiding. Ook de
regeringen van Brazilië, Canada
en China zijn gedagvaard.

Dit heeft de stichting Internationaal
Water Tribunaal, die de niet-officiële
rechtszitting organiseert, donderdag la-
ten weten. Het eerste tribunaal werd in
1983 in Rotterdam gehouden. Dat ging
uitsluitend over watervervuiling in Eu-
ropa. Volgend jaar moeten de negen
juryleden zich buigen over tien geval-
len van vervuiling en onvoldoende be-
schikbaarheid van water in de Derde
Wereld.

Het IWT is een initiatief van elf Ne-
derlandse milieuorganisaties, onder-
steund door negentig milieugroepen el-
ders in Europa. Het IWTkrijgt subsidie

van de regeringen van Nederland,
Noorwegen, Zweden en Denemarken
en van particuliere fondsen.

Het tribunaal heeft geen rechts-
kracht. In 1983 besloten alle aange-
klaagde bedrijven, waaronder diverse
chemische multinationals, niet te ver-
schijnen. De kracht van het tribunaal
ligt volgens de organisatoren vooral in
de openbaarheid en daarmee gepaard
gaande publiciteit over watervervui-
ling. De stichting IWT waarborgt een
faire rechtsgang voor de aangeklaagde
partijen.

De klachten zijn zorgvuldig voorbe-
reid. Met behulp van plaatselijke mi-
lieu- en ontwikkelingsgroepen zijn 21
zaken aangebracht. Daarvan zijn er tien
geselecteerd. Die zijn zo goed gedocu-
menteerd, aldus IWT-voorzitter
G. Peet, dat op basis daarvan een zorg-
vuldige afweging mogelijk is.

De juryleden zullen uitspraak doen
aan de handvan een aantal principes die
neergelegd zijn in de zogeheten Verkla-
ring van Amsterdam. Deze verklaring
gaat verder dandievan het eerste tribu-
naal in 1983. De principes zijn afkom-
stig van bepalingen in diverse interna-
tionale verdragen. Ze bevatten onder
meer het recht van iedereen op genoeg
goed water, het recht om mee te doen
aan besluitvorming over de watervoor-
ziening en om tegen die besluiten in
beroep te gaan.

Volgens de Palestijnse arts dr H. Ka-
naanel betreft de klacht tegen Israël
één dorp in Galilea. Maar dat dorp staat
model voor in totaal dertig dorpen in
Galilea en een gebied in het centrum
van Israël. Deze dorpen worden door de

regering niet erkend en hebben geen
enkele infrastructuur. Naast water ont-
breken bijvoorbeeld ook elektriciteit en
scholen.

Twee Palestijnse organisaties be-
schouwen het ontbreken van drinkwa-
ter als een aantastingvan fundamentele
mensenrechten. De doorPalestijnen be-
woonde dorpen zijn volgens Kanaanel
alle ouder dan 1948, het jaarwaarin de
staat Israël werd gesticht. Sommige ne-
derzettingen dateren al van voor 1900.

Tegen China en Canada is een geza-
menlijke klacht ingediend omdat één
bedrijf (Hydro Quebec International)
betrokken is bij grote waterkrachtpro-
jecten in beide landen. Er worden stuw-
dammen aangelegd in de Yangtze rivier
in China en James Bay in Canada. Daar-
door ontstaat grote sociale, culturele en
ecologische schade, aldus de aanklacht.

In Canada betreffen de waterkracht-
projecten een gebied zo groot als Frank-
rijk. Daardoor moeten de Cree-indianen
na vele eeuwen hun woonplaatsen ver-
laten. Ook de klacht tegen Brazilië gaat
over stuwdammen ten behoeve van
electriciteit in het stroomgebied van de
Amazone.

De andere aanklachten betreffen be-
drijven, die rivieren, delta's en grond-
water vervuilen met metalen en chemi-
sche stoffen. Daarbij is een kopermijn in
het zuiden van Peru, die volgens de
aanklacht jaarlijks73 keer meer koper
in een rivier loost dan de Rijn afvoert.

De internationale jury die de aan-
klachten moet beoordelen wordt bijge-
staan door een wetenschappelijke com-
missie van juristen, chemici, ecologen,
artsen, toxicologen en economen.

Indisch cultureel centrum
RIJSWIJK — De gemeente Den Haag

krijgt een cultureel centrum voor Indi-
sche Nederlanders. Minister d'Ancona
van WVC heeft een eenmalige subsidie
van een miljoen guldenbeschikbaar ge-
steld voor de bouw ervan. Het centrum
zal vooral dienst doen als activiteiten-
en tentoonstellingsruimte.

Franerex vervolgd wegens
levering vaten aan Irak

Van onze verslaggever
BREDA — Justitie gaat het munitie-

en wapenbedrijf Franerex in Hooger-
heide vervolgen wegens de illegale ex-
port van kruitvaten aan Irak. Dat is
donderdagbesloten door de officier van
justitie in Breda.

Franerex wordt verdacht van over-
treding van artikel 2 van het Uitvoerbe-
sluit Strategische Goederen, wat bete-

kent dat het bedrijf verboden goederen
heeft geëxporteerd zonder een vergun-
ning aan te vragen.

Franerex kwam medio vorig jaar in
opspraak wegens de leverantie aan Irak
van drukvaten ten behoeve van experi-
mentele raketten en onderdelen van

het befaamde „superkanon"-project.
Franerex was tot halverwege de jaren
zeventig een Nederlands overheidsbe-
drijf dat vooral opdrachten kreeg van
het ministerie van Defensie. Sinds het
zelfstandig werd, beweegt het bedrijf
zich op de markt van gespecialiseerde
munitieprodukten. De leverantie aan
Irak heeft waarschijnlijk plaatsgevon-
den via België en Griekenland.

Twintig a dertig procent van Oostenrijkers
heeft negatieve houding jegens joden

WENEN (DPA, AFP) — Tussen de
twintig en dertig procent van de Oos-
tenrijkers is antisemitisch. Dit blijkt
uit een opiniepeiling van het Oosten-
rijkse filiaal van het Gallup-instituut.
De peiling werd gehouden in opdracht
van het Amerikaans Joods Comité.

Hoewel er in Oostenrijk nauwelijk
joden wonen, gelooft 19 procent van de
ondervraagden dat het voor Oostenrijk
beter zou zijn als er geen joden zouden
verblijven. Verder meent 20 procent
dathet aantal jodenin invloedrijkeposi-
ties dient te worden beperkt en 53 pro-
cent vindt dat het tijdwordt een punt te
zetten achter het verleden, d.w.z. de
holocaust."Vijftig procent van de onder-
vraagden vindt trouwens dat de joden
zelf schuldigzijn aan hun vervolging in
het verleden.

Overigens is de houding van Oosten-
rijkers jegen joden minder negatief als
die jegens andere etnische minderhe-
den. Terwijl 31 procent van hen geen
joden als buren wil hebben, wijst 49
procent zigeuners, 43 procent Serviërs
en 41 procent Turken als buren af.

Donderdag, de dag waarop de Gallup-
cijfers bekendwerden gemaakt, hielden
enkele honderden mensen een stille de-
monstratie in het centrum van Wenen
uit protest tegen het bekladden van
joodse grafstenen. Het groeiend antise-
mitisme is voor de werkgroep voor
christelijk-joodsetoenaderingreden om
aandacht in het onderwijs te vragen
voor de joden en hun godsdienst.'Bo-
vendien moetenpolitici zich duidelijker
dan tot nu toe distantiëren van antise-
mitische uitingen.

Tobback eist naleving van „liberale” Belgische asielwet
In de praktijk worden illegale
asielzoekers België zelden of
nooit uitgezet. De
socialistische minister Louis
Tobback maakte veel vijanden
met het pleidooi om wel streng
op te treden ter bescherming
van de „echte asielzoekers".
Hij kreeg het verwijt alleen de
komende verkiezingen op het
oog te hebben.

Van onze correspondent
OSCAR GARSCHAGEN

BRUSSEL — „Te zachte progressieve
heelmeesters maken onherroepelijk
stinkende extreem-rechtse wonden".
Louis Tobback, minister van Binnen-
landse Zaken van België, pauzeert even
voor het effect. LinksBelgië viel over de
Leuvenaar heen toen hij een strenger
immigratiebeleid bepleitte en het ver-
spreiden van vluchtelingen over het
land in twijfel trok.

„Ach ja, sommige van mijn vrienden
praten nog over de opvang van vluchte-
lingen alsof het gaat om Victor Hugo,
die in Brussel asiel zocht, omdat hij voor
Napoleon 111 op de vlucht was", zegt
deze politicus, diezich een radicaal soci-
alist noemt.

„ Er zijn er ter linkerzijde, die mij
doen denken aan Byzantium: ze zitten
binnen de muren te discussiëren over
het geslacht der engelen en vooral over
hun eigen zuiverheid. Ik functioneer
anders. Als wetten niet worden nage-
leefd, de democratiewordt uitgehold en
mensen worden geëxploiteerd dan moe-
ten we in actie komen, hoe vervelend
en pijnlijk dat ook moge zijn. Dat heeft
helemaal niets te maken met dekomen-
de verkiezingen."

Tobback, zwaargewicht in de rege-
ring en goedgebekt lijsttrekkervan zijn
partij — de Socialistische Partij (SP) —bij de komende verkiezingen, trok wel-
bewust en totgrote verbazingvan velen
het vluchtelingenprobleem in één klap
naar zich toe. „We zullen op korte ter-
mijn geconfronteerd worden met een
explosieve groei van vluchtelingen uit
Oost-Europa en misschien ook uit de
Sovjet-Unie. Kijk naar Joegoslavië en
Albanië. Kjjk ook naar deSovjet-Unie,
waar het zeer de vraag is ofde republie-
ken op vreedzame wijze met elkaar zul-
len omgaan. Dit is allemaal te belangrijk
om over te laten aan een partijtje als het
Vlaamse Blok of aan de liberale opposi-
tie", stelt hij.En: „Als we in België niet'
ingrijpenen op dezeweg voortgaankrij-
gen wij hier ook xenofobe toestanden,
zoals in Bremen en Nedersaksen."

Net als in de meeste andere EG-lan-
den zit België met een migranten- en
een vluchtelingenprobleem, dat in de
aanloop naar de vervroegde verkiezin-
gen ongetwijfeld gepolitiseerd zal wor-
den. De regeringspartijen zullen trach-
ten als het over de buitenlanders gaat
niet tegen elkaar „op te bieden". „Wij
zullen er uit onszelf niet over beginnen.
Vragen en discussies ga ik niet uit de
weg, maar ik ben nietvan zins hierover
campagnete voeren. Laten we het voor-
al sereen, koel en praktisch houden",
hoopt Tobback.

De liberale oppositie, die uitermate

merkwaardige ideeën heeft over het in-
stellen van opvangcentra aan de gren-
zen, terwijl de controles na 1993 wor-
den afgeschaft, zal van het vreemdelin-
genbeleid zeker een thema maken. Het
Vlaams Blok heeft al bij wijze van pro-
vocatie aangekondigd het verkiezings-
congres te zullen houden in de Ant-
werpse gemeenteLint, waar een dende-
rende rel ontstond toen de regering
daar 150 vluchtelingen wilden onder-,
brengen.

Dit extreem-rechtse partijtje zal on-
getwijfeld een harde en luidruchtige
campagne gaan voeren, staat in de pei-
lingen op lichte winst, maar ervaart
sinds de regeringscrisis zware concur-
rentie van de Volksunie. Deze partij is
waar het gaat om het streven haar een
autonoom Vlaanderen een sterke con-
current van het Vlaamse Blok.

Het oplaaien van de Vlaams-Waalse
tegenstellingen heeft het „migranten-
vraagstuk" en het .vluchtelingenpro-
bleem" op het ogenblik wat naar de
achtergrond gedrongen. Maar de ver-
kiezingscampagne moet nogop gang ko-
men en een enkel, al dan niet door het
Vlaamse Blok uitgelokt, incident kan
voldoende zijn om daar verandering in
te brengen. De partij heeft ook in dat
opzicht een zwarte reputatie. Extreem-
rechts lijkt overigens in Brusselen Wal-
lonië weinigkans temaken.De aanhang
van het Front National is verwaarloos-
baar. De opstand van deNoordafrikaan-
se jongerenin de Brusselse gemeenten

Vorst en Sint Jans-Molenbeek heeft
deze club niet in de kaart gespeeld.

De tijden dat de Italiaanse grootou-
ders of ouders van Salavatore Adamo,
Rocco Granata, Enzo Scifo of Sandra
Kim door de steenkoolindustriebijkans
gesmeekt werden naar België tekomen
zijn lang vervlogen. De uit 19G4 date-
rende brochure Vivre et Travailler en
Belgique is inmiddels een historisch do-
cument. „Arbeiders, wees welkom in
België. Wij Belgen zijn gelukkig dat U
onsUw krachten en verstand komt aan-
bieden" stond in het pamflet dat in
plaatsen als Casablanca, Tanger, Tetou-
an en Touissit van hand tot hand ging.
Sinds '74 geldt in België formeel een
immigratiestop. Het was de bedoeling
dat alleen in het kader van familieher-
eniging en de Conventie van Genéve
(politieke vluchtelingen) uitzondering
gemaakt zouden worden.

Het aantal zogenaamde legale buiten-
landers groeide dus gestaag, maar dat
gold evenzeer voor de groep illegalen.
Volgens verschillende schattingen gaat

het om rond de 100-duizend mensen:
economische vluchtelingen en mensen,
dieindertijd deregeling voor gezinsher-
eniging misliepen. Elk jaar, zelfs elke
maand, stijgt het aantal verzoeken om
asiel of een verblijfsvergunning: van
nog geen 2500 in 1981 via 7500 in 1986
tot ongeveer 20-duizend dit jaar. Het
gaat om vooral Ghanezen, Zaïrezen,
Turken, Roemenen en Polen.

Hun aanvragen werden en worden
uiterst traag behandeld. De erkennings-
procedure was dermate omslachtig dat
drie, vier jaar wachten op uitsluitsel
geen uitzondering was. De nieuwe
vreemdelingenwet, die onlangs in wer-
king is getreden, voorziet in een bekor-
ting van de procedure, maar de Dienst
Vreemdelingenzaken, het Hoog Com-
missariaat voor de vluchtelingen en zo-
genaamde Vaste Beroepscommissie be-
schikken over volstrekt onvoldoende
middelen en mankracht om de stapels
dossiers snel, maar ook op een eerlijke
manier te verwerken. Daar komt nog
bij dat afgewezen asielzoekers niet of
nauwelijks worden uitgewezen.
Op grond van de huidige criteria wor-
den per maand slechts honderd van de
1600 asielzoekers toegelaten. De over-
grote meerderheid moet dus vertrek-
ken. „Dat gebeurt dus niet", consta-
teert Tobback, „zij worden ook niet met
zachte doch ferme hand naar de grens
geleid. Dit jaar heeft de rijkswacht
slechts 260 mensen uitgewezen. Je mag
hier in België als minister niets zeggen

over andere ministers, want dankrijg je
van de premier te horen dat je niet
collegiaal bent. Maar ik doe het toch:
het ministerie van Justitie heeft dood-
eenvoudig de moed niet om op te tre-
den.Kennelijk vindt minister Wathelet
dat electoraal niet zo verstandig.

Een anecdote is hier op zijn plaats. Op
het vliegveld Zaventem komt een groep
Zaïrezen aan. Die hebben niet de juiste
papieren en worden dus in het opvang-
centrum vastgehouden. De rijkswacht
beschikt niet over voldoende man-
kracht om hen te bewaken, dus worden
ze opgesloten achter spaanse ruiters,
een soort prikkeldraad. Op de een of
andere manier krijgt de Liga voor de
Rechten van de Mens hier lucht van en
komt op Zaventem protesteren, natuur-
lijk in het bijzijn van een televisiecame-
ra. Bij justitie krijgen ze het benauwd
en geven ze de opdracht het prikkel-
draad weg te halen. Waar de zeven Za-
ïrezen op het ogenblik zijnkan iedereen
raden. In Brussel natuurlijk."

„Mijn politieke vrienden vinden mij
rechts, maar ik vind het onaanvaard-
baar dat een democratisch tot stand ge-
komen wet niet goed wordt uitgevoerd.
Ik zie niet in wat er rechts is aan het
naleven van een op zich zeer liberale
vreemdelingenwet. Ik vind dat de men-
sen die op grond van de wet niet in
aanmerking zijn gekomenvoor een ver-
blijfsvergunning het land uit moeten.
We hoeven geen charters te huren, zo-
als mevrouw Cresson van plan is en we

hoeven ze evenmin plat te spuitenof in
een dwangbuis af te voeren, zoals in
Nederland wel eens gebeurd schijnt te
zijn, maar weg zullen ze toch moeten.
Als we in dit land onze eigen wetten
niet meer serieus nemen, waar zijn we
dan mee bezig. Ik ben het beu om nog
langer om de hete brij heen te draaien.
Maar goed, ik zal wel rechts en oncolle-
giaal zijn."

Tobback zegt dat het hem enorm
stoort dat zijn linkse vrienden zich zo
weinig aantrekken van het lot van de
illegalen. De meeste werkentegen scha-
mele lonen in de fruitteelt, de havens
van Antwerpen, Gent en Zeebrugge of
worden door koppelbazen geronseld
voor de grote bouwwerken in en rond
Brussel en Antwerpen. Onderbetaald,
sociaal onbeschermd en in vaak onveli-
ge situaties.

Poolse en Roemeense meisjes hebben
dePhilippijnsen verdrongen uit dekeu-
kens van sjiek Brussel. Een familie uit
hetrijke Brasschaat kwam onlangsnaar
het Klein Kasteeltje, het Brusselse op-
vangcentrum voor vluchtelingen, om
een hele familie voor de huishouding
uit te zoeken. „Alsof het verdomme om
een slavenmarkt gaat" gromt Tobback.

De echte politieke vluchtelingen zul-
len de dupe zijn, denkt hij. In steden en
dorpen als Namen, Verviers en Lint
hebben de gemeentebesturen gewei-
gerd vluchtelingen al dan niet tijdelijk
te huisvesten. „We moeten heel goed
oppassen dat de opvang van de echte
vluchtelingen, zoals nu de Koerden en
indertijd de Chilenen, mogelijk blijft.
Dat komt in gevaar als de gemeenten
zich gaan verzetten. Met het spreiden
van de vluchtelingen moet dan ook
voorzichtig worden opmgesprongen".

„Tienduizend vluchtelingen per jaar
zijn in België zonder probleem op te
vangen. Bij 20 duizend wordt het een
totaal andere zaak. Het betekent in ie-
der geval dat we de wet juist en strikt
moeten toepassen." Oosteuropenanen
en deRussen zijn inzijn ogen en dievan
de wet geen politieke vluchtelingen in
de zin van de Conventie van Genève en
zal dus een verblijfsvergunning gewei-
gerd worden. Op hen is de Conventie
van Genève net zo min van toepassing
als het canoniekrecht bruikbaar isvoor
het voltrekken van een echtscheiding.
Daar staat tegenover dat België in het
kader van de Europese Gemeenschap
alles wil doenom de economieën in deze
landen te verbeteren.

West-Europa doet in zijn ogen nog
lang niet genoeg. Het is bovendien hoog
tijd voor een gezamenlijk asiel- en im-
migratiebeleid. Het stoort hem daarom
zeer dat Frankrijk en Duitsland op 30
oktober in Berlijn een conferentie orga-
niseren over de dreigendevolksverhui-
zing van Oost naar West zonder België
uit te nodigen.

Tobback: „Hoe dan ook, ik ben voor
het Europese Huis en ik weet dat de
oostelijkevleugel een bouwval is. Ik ben
bereid geld te geven voor verbouwing
en nieuwe meubels. We zullen de metse-
laars en stucadoors opleidenen betalen.
Maar ik ben nietbereid al die mensen in
mijn salon te ontvangen, want dan zak-
ken we onherroepelijk door de vloer.
Zelfs huizen van Belgische makelij zijn
daar niet op berekend."
Vorigeafleveringen in dezeseriestonden op 15,
17, 19, 24 oktober in de krant.

Buitenlandsewerknemers zitten in de kantine van het hoofdkantoor van de met sluitingbedreigde Belgische mijnen in Houthalen.De tijden
dat mijnwerkers in het buitenland werden geronseld zijn lang voorbij. Foto Wim Ruigrok - de volkskrant

Friese stortplaats
weer dicht op last
van Raad van State

Van onze verslaggever* a
LEEUWARDEN — De drie w«

geleden opnieuw geopende stortpl3 ,
De Weperpolder in Ooststelling* p,
moet op korte termijn weer
stortplaats werd heropend om de f

se afvalnood op te lossen. a,
De afdeling geschillen van oest

van de Raad van State conclude*
donderdag dat er nog zoveel oflZ g.
heid bestaat over de uiteindelijke
gunningverlening dat de door de 1*
vincie afgegeven gedoogbeschikkinS]
zn minst voorbarig is. Het provin
bestuur van Friesland heeft een bet
op de naburige provincies gedaanst
capaciteit aan te bieden. $

Tegen de gedoogbeschikking
de Raad van State bezwaar g
door omwonendenvan de
het Milieuplatform Ooststellingwer
beroepen zich op toezeggingen va,n .£
gemeente-en provinciaal bestuur <w ■,
stortplaats na de sluiting in 1990 o
meer open zou gaan. Gemeente en P
vinciemoesten op deze belofte
men toen bleek dat de stortcapacitf
andere delen van Friesland onyoW
de was en deverbrandingsoven in !■<
warden dicht moest wegens een te "dioxine-uitstoot. $

Besloten werd datDe Weperpold*■1 oktober weer open zou gaan n
voorzieningen waren getroffen ol%j
stort zover op te hogen dat nog
325 duizend ton huishoudelijk en
drijfsafval kon worden geborgen- jj

capaciteit zou net voldoende zijn
tijd te overbruggen tot de nieuwe»
plaats bij Joure voor gebruik ka „jji

Volgens Gedeputeerde Staten ,-.
Friesland heeft de voorzitter van d
deling geschillen van bestuur in #
beslissing de suggestie gedaan dat n ■vaststelling van het nieuwe Afy
fenplan opheffing van de schorsing
worden gevraagd.

Polen staat open
voor immigranten
uit Brits Hongkong

WARSCHAU (Reuter) — Polen s rf
klaar om immigranten uit Hong
op te nemen. Warschau wil eind d> s
een consulaat openen in de ">
kroonkolonie. Dat heeft de Po°ls
nister voor Buitenlandse Handel' 1
worowski, woensdag meegedeeld ""loop van een reis door Azië. ..^jd.

De reden voor de Poolse gastvrO p
zo maakte de minister duidelijk, f
de hoop dat de immigranten uit:B p
kong in de Poolse economie zU'vesteren. „Wekunnen hier geen
se enclave organiseren", aldus L*j! p
rowski, „maar we zijn graag bere'^f.
woners van Hongkong permanente
blijfsvergunningen te
voorwaarde dat ze in Polen investe' |t

Met zijn opmerkelijke gebaar
de Poolse ministerin op de
dat veel ingezetenen Hongkong z jii
willen verlaten, als ditBritse don1
1997 in Chinese handen terug*j£r
Ledworowski gaf te kennen net ttf'
een te verwachten dat de rijkste'jj| e ji

Hongkong zich meteen in Polen}
vestigen. Die zullen, meent hij*
elders vertrekken. v

ADVERTENTIE

'tfyede levenbegint
vrijdagmiddag!
Met een stacaravan is elk weekend

drie dagen genieten. U laat de stad de
stad en komt helemaal tot rust. Want de
mooiste plekjes zijn voor u!

Vrij... dan de caravan! iW"I »

ADVERTENTIE

HET GAAT GOED MET C3
DE DERDE WERELD E3

fIJ e ontwikkelingslanden boeken ongekende vooruitgang. ElT"^B
Ziekte, honger, analfabetisme en onvrijheid worden over- L~ j-B
wonnen. Waarom zijn deze feiten taboe? Heeft de maso- pTZ.!
chistische ontwikkelingswereld defaitisme en zwartkijkerij
als drijfveer? In het novembernummer:
onzeWereld gaat in tegen HBB^fc
de zelfhaat.

ADVERTENTIE __^-^

PERZISCHE TAPIJTEN
AMSTERDAM : Apollolaan 83
EINDHOVEN : Nwe Emmasingel 2'
GRONINGEN Naberpassage2
DEN HAAG Plaats 16-
HEEMSTEDE : Brorrsteeweg 2 7
HILVERSUM : 's-Gravelandseweg *'UTRECHT : Oudkerkhof 2en4

Vervolg van pagina 1 $

Aids-virus

BINNENLAND/BUITENLAND <io\olLJLi».m« VAN VRIJDAG 25OKTOBER^

AMBASSADETOCHT TEGEN KERNPROEVEN
6

Een vrouw plaatst bordjes met daarop de dagen waarop er in de Verenigde Staten kernproeven zijn gehouden.
Vrouwen voor Vrede had gisteren, op de Dag van de Verenigde Naties, een demonstratie georganiseerd voor de
Amerikaanse ambassade in Den Haag. Het was ook de dag van de 25ste ambassadetocht van de Women's
International League for Peace and Freedom. Foto Marcel Moiie - de volkskrant



Het kabinet heeft daarmee ook al re-
kening gehouden in de wet die de kop-
peling tussen lonen en uitkeringen af-
schaft, maar wel de koopkracht gelijk
houdt. Gaat de overheveling op 1 janua-
ri niet door, dan moet deKoppelingswet
worden veranderd, meent Van Otter-
loo. De Eerste Kamer, die nog over de
Koppelingswet moet stemmen, moet
zich dat terdege realiseren, meent hij.

Van Otterloo:„Het plan-Simons moet
tot kostenbeheersing leiden. Als het nu
wordt uitgesteld, lukt die kostenbe-
heersing zeker niet en dat is dus precies
het tegenovergestelde van wat de te-
genstanders van Simons willen berei-
ken."

Hij wijst op een ander gevolg van het
niet-doorgaan van het plan-Simons. Dat
plan houdt rekening met een nominale
AWBZ-premie (naast een inkomensaf-
hankelijk premiedeel) van 100 gulden
per verzekerde. De opbrengst van die
nominale premie is volgens vorig jaar
gemaakte afspraken met werknemers
en werkgevers bedoeld om de arbeids-
voorwaarden in de zorgsector te ver-
lichten. Als dat geld niet beschikbaar
komt, worden de personeelsproblemen
in de zorgsector volgend jaar nog gro-
ter, voorspelt Van Otterloo.

De groeperingen in de Ziekenfonds-
raad die tegenstander zijn van verdere
invoering van het plan-Simons in 1992,
menen dat er nog te veel zaken ondui-
delijk zijn. Zo is het stelsel van normuit-
keringen (verzekeraars krijgen per ver-
zekerde een normbedrag uit de Centra-
le Kas, maar de criteria daarvoor zijn
grof) nog nauwelijks ontwikkeld.

De globale manier waarop de rechten
van deverzekerdeworden omschreven,
kan ertoe leiden dat de patiënt minder
zorg krijgt dan nu. De manier waarop
Simons de verzekeraars aan een budget
wil binden (om ze te dwingen tot kos-
tenbeheersing) kan tot tekorten leiden.

Simons moet eerst meer duidelijk-
heid scheppen op deze punten, vinden
de tegenstanders. Anders lopen verze-
keraars en verzekerden te veel risico's
en ook de hulpverlenersweten dan niet
waaraan ze toe zijn. Omdat die „techni-
sche elementen" niet los staan van de
overheveling, moet de hele operatie in
1992 worden uitgesteld.

Simons' medestanders delen de be-
zwaren van de critici wel. Daarom stel-
len ze versoepelingen voor, en uitstel op
onderdelen. 1992 moet een overgangs-
jaar zijn. Maar er moet wel druk op de
ketel blijven, om de partijen te dwingen
naar oplossingen te zoeken, zei V. Do-
mela Nieuwenhuis namens de FNV. Voorzitter De Graaf van de Ziekenfondsraad in gesprek met FNV-vertegenwoordiger Mulder. Bert verhoef!

Verdachte volgens rapport sterk verminderd toerekeningsvatbaar

Officier eist negen jaarvoor doodsteken NS-conducteur
Van onze verslaggever
WIM PHYLIPSENLEEUWARDEN _ Tegen de

R. B die in mei hoofd-V°naucteur Jan Wietse van der
van- doodstak, heeft officier
<WUStltie mr J- Riemersma don-

voor de rechtbank in
ni„„ warden negen jaar gevange-
«■strat geëistplus tbs met dwang-

derd glng- B' is sterk vermin-
c\,a toerekeningsvatbaar, con-cert het psychiatrisch rap-

rf dood van de 32-jarige hoofdcon-
veroorzaakte in het hele land

het Weldlge ver°ntwaardiging onder
Pa« Personeel ' dat veel agressie vanriodt8'erS te verduren heeft. In de pe-e rond de begrafenis stonden trei-

nen overal in het land uitprotest regel-
matig stil. De vakbonden grepen onder
druk van het personeel het incident aan
om betere beveiliging en meer man-
kracht op de treinen af te dwingen.

De werkloze verdachte had de nacht
vóór de steekpartij bij zijn ouders in
Harlingen geslapen. De volgende dag
wilde hij naar de sociale dienst in Leeu-
warden.

Vroeg in de ochtend van de Bste mei
stapte hij in het lokale treintje van Har-
lingen naar Leeuwarden. Geld voor een
kaartje had hij niet. Hij ging op een
klapstoeltje op een balkon zitten, waar
Van der Meulen instapte toen de trein
vertrok. B. ging onmiddellijk naar hem
toe met de mededeling dat hij geen
kaartje had en ook geen geld om er een
te kopen. Hij wilde hem zijn paspoort
geven in de veronderstelling dat Van
der Meulen een proces-verbaal zou uit-

schrijven wegens zwartrijden.
Maar dat deed de hoofdconducteur

niet. Via de intercom vroeg hij de ma-
chinist te stoppen om de zwartrijder de
trein uit te zetten. Nog langs het perron
kwam de trein tot stilstand. In aanwe-
zigheid van een medepassagier vloogB.
de machinist onmiddellijk aan, waarna
een vechtpartij ontstond en beide man-
nen over de grond van het balkon rol-
den.

Toen Van der Meulen zijn tegenstan-
der tegen de grond had gewerkt, trok
deze een fileermes en stak de hoofdcon-
ducteur dood. Passagiers wisten B. het
mes afhandig te maken. De man werd
kort daarna zonder zich te verzetten
door de politie ingerekend.

Tijdens het proces antwoordde B.
nauwelijks op vragen van rechtbank-
president mr W. van Gelder. De ver-
dachte had een warrige verklaring op

schrift gesteld. Daaruit moest blijken
dat hij het slachtoffer is van een gerech-
telijke samenzweringin een maatschap-
pij die hem vijandig gezind is.

Het fileermes droeg hij altijd bij zich— hij had ooit drie dagen bij een visfi-
leerderij gewerkt, maar was er wegens
onhandelbaar gedrag ontslagen — om
zoals hij zei ermee te kunnen dreigen
als hij zichzelf bedreigd voelde. Hij zou
met opzet, maar ook in een reflex naar
Van der Meulen hebben gestoken, maar
kon niet uitleggen hoe die twee bewe-
ringen met elkaar te rijmen zijn.

Zwartrijder
B. was een notoirezwartrijder. In een

periode van 3,5 maand werd hij zestien
keer gepakt. Met Van der Meulen zou
hij nooit eerder zijn geconfronteerd.

Tijdens zijn verblijf in de psychiatri-

sche observatiekliniek Pieter Baan Cen-
trum weigerde hij goeddeels aan tests
mee te werken. Toch denken de onder-
zoekers dat zijn intelligentie hoger is
dan de summiere testresultaten aanga-
ven. Zij concluderen dat er een ziekelij-
ke contactstoornis is en achten de kans
op hernieuwde mishandeling en open-
lijke geweldpleging groot als er geen
langdurige behandeling mogelijk is.

Riemersma probeerde in zijn requisi-
toir tot een eis op grond van moord te
komen, maar zag kennelijk niet vol-
doende aanknopingspunten voor het
daarvoor noodzakelijke „kalm beraad
en rustig overleg". Gekwalificeerde
doodslag— doodslag voorafgegaan door
een strafbaar feit (zwartrijden) — acht-
te hij wel bewezen. Met zijn eis van
negen jaarprobeerde hij het midden te
houden tussen een genoegdoening die
de maatschappij verlangt en de nood-

zaak om een intensieve verpleging niet
langer uit te stellen dan strikt noodza-
kelijk is.

Toevalstreffer
Raadsman mr T. Wolters geloofde

niet in enige opzet tot doden maar hield
het op „hoe hard gezegd misschien ook,
één steek, een toevalstreffer. Hij heeft
gedacht dat de conducteur wel een bon
zou uitschrijven. Toen dat niet gebeur-
de, is hij in paniek geraakt."

Voor de raadsman hield de bewijslast
op bij de mogelijkheid van zware mis-
handeling die de dood tot gevolg heeft
gehad. Hij pleitte voor geen of anders
een zo kort mogelijke gevangenisstraf
zodat verpleging in een tbs-kliniek zo
snel mogelijk op gang kan komen.

De rechtbank doet op 7 november
uitspraak.

Visstrs mogen meer vangen
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Staatssecretaris heeft zich verkeken op eigen tempo

Simons is op hetzelfde punt als waar Dees eindigde
Van onze verslaggeefster

DEN HAAG — Bij zijn aantre-
den, twee jaargeleden, had staats-
secretaris Simons van Volksge-
zondheid zich nog zó voorgeno-
men niet te hard van stapel te
lopen met de ingrijpende herzie-
ning van de financiering van de
gezondheidszorg. Immers, hardlo-
pers zijn doodlopers, leert de ge-
schiedenis. Tochmoet ook Simons
nu erkennen dat zijn tempo te
straf is geweest.

Vijftien jaar is de invoering van een
volksverzekering tegen ziektekosten
inmiddels ter sprake. Hendriks (KVP),
staatssecretaris voor de Volksgezond-
heid in het kabinet-Den Uyl, oppert in
1974 als eerste het idee om het verschil
tussen ziekenfonds- en particulier ver-
zekerden op te heffen. Maar het plan
strandt als het kabinet duidelijk wordt
hoe groot de gevolgen voor de koop-
kracht zijn.

De almaar stijgende kosten van de

gezondheidszorg dwingen echter tot
maatregelen. Het eerste kabinet-Van
Agt pleit daarom in het bezuinigings-
plan Bestek '81 voor een drastisch ande-
re financiering van de gezondheidszorg.
Toch duurt het tot het kabinet-Lubbers
II voordat er opnieuw een serieuze po-
ging wordt ondernomen.

Een commissie onder leiding van oud-
Philips-topman W. Dekker krijgt op-
dracht een voorstel te doen om tot kos-
tenbeheersing te komen in de gezond-
heidszorg. In 1987 is de commissie zo-
ver. Dekker adviseert de invoering van
een beperkte volksverzekering, die al-
leen de kosten van huisarts, specialist,
ziekenhuis en maatschappelijke zorg
dekt. Tandarts, fysiotherapeut en medi-
cijnen moeten in een vrijwillig af te
sluiten aanvullende polis worden on-
dergebracht.

Koopkracht
Het is staatssecretaris Dees van de

VVD die met dit advies aan de slag gaat.
Opnieuw zijn het de gevolgen voor de

koopkracht die voor problemen zorgen
in het CDA/VVD-kabinet. Daarom be-
sluit hetkabinet de nieuweverzekering
pas in 1992 echt in te voeren. De inko-
menseffecten zijn zodoende een zorg
voor het volgende kabinet.

Dees' nota „Verandering verzekerd"
komt ternauwernood door de Tweede
Kamer. Men besluit wel een stukje op
weg te gaan naar een nieuw stelsel,
maar het point of no return is nog niet
bereikt als het CDA/VVD-kabinet strui-
kelt over het milieubeleidsplan.

Zetduiveltje
Wat het zetduiveltje al suggereert in

het persbericht bij de presentatie van
Dees' nota, „Verzandering verzekerd",
gebeurt ook. Een CDA/PvdA-kabinet
treedt aan en PvdA-staatssecretaris Si-
mons, die in 1989 het roer overneemt
van Dees, dumpt het plan-Dekker bij
het oud papier.

De essentie, opheffing van het ver-
schil tussen ziekenfonds- en particulier
verzekerden, blijft overeind. Maar de

werktitel wordt nu: plan-Simons en het
doel wordt: een voor iedereenverplicht
breed pakket, dat 97 procent van alle
ziektekosten dekt.

Het plan-Simons verschijnt in mei
1990. Maar de staatssecretaris licht drie
maanden eerder, tijdens de behandeling
van de begroting van Volksgezondheid,
al een tipje van de sluier op. „We moe-
ten uiterst voorzichtig zijn met te den-
ken dat een grand design realiseerbaar
is. Beter kunnen we met moed, beleid
en trouw sleutelen aan de knelpunten
in het huidige systeem." Op een vraag
van zijn partijgenoot Van Otterloo ant-
woordt hij ook nog dat de kleine veran-
deringen die hij in petto heeft de struc-
tuurvan het huidige stelsel niet te veel
overhoop zullen halen.

Blauwdruk
Sindsdien heeft Simons zijn ambities

beduidend hoger gesteld. Zijn plan is
wel degelijk een blauwdruk voor een
heel ander financieringsstelsel. En dat
moet binnen vijf jaar een feit zijn.

Begin dit jaar botsen de coalitiepart-
ners, als premier Lubbers tijdens de be-
zuinigingsronde van de tussenbalans
voorstelt een verplicht eigen risico van
tien procent van de kosten in tevoeren.
De ruzie is nauwelijks beslecht of er
volgt een moeizaam debat in de Tweede
Kamer, waarbij Simons slechts voor-
waardelijk steun krijgt voor zijn plan.
Zodoende is de staatssecretaris nu feite-
lijkniet veel verder danzijn voorganger
Dees al was. Dees had al een beginnetje
gemaakt voor de volksverzekering op
het fundament van de Algemene wet
bijzondere ziektekosten (AWBZ). In
1989 hevelde hij psychiatrische hulp en
kunst- en hulpmiddelen uit de zieken-
fonds- en particuliere polissen over
naar de AWBZ.

Als Simons er nu in slaagt hetzelfde
te doen met huisartsenhulp en genees-
middelen, mag hij in zijn handjes knij-
pen. Bij alle onenigheid over Simons'
blauwdruk heeft het gesleutel dan ten-
minste nog ergens toe geleid.

MILJA DE ZWART

Kamer geeftkabinet slechts „vijfje”
voor uitwerken decentralisatie-operatie

Van onze verslaggever
DEN HAAG — De Tweede Kamer

vindt dat het kabinet nog altijd te wei-
nig voortgang boekt met het afstoten
van rijkstaken naar provincies en ge-
meenten. Aan de uitwerking van de
decentralisatie-operatie schort te veel,
aldus de Kamer.

„Voor de inhoudvan de operatie ver-
dient het kabinet een zeven, voor de
uitwerking een vijfje", zei het PvdA-
kamerlid De Cloe donderdag in overleg
met staatssecretaris De Graaff-Nauta
van Binnenlandse Zaken.

Het CDA-kamerlid Koetje drong er
bij zijn partijgenote De Graaff-Nauta op
aan voor 1 december met een meer ge-
detailleerde uitwerking van de decen-
tralisatie-voorstellen te komen. „Het
lijkt nu allemaal achter te lopen, maar
deCDA-fractie staat er op dat die datum
wordt gehaald", aldus Koetje. Hij on-
derstreepte dat de taakstelling van het
kabinet — een opbrengst van 550 mil-
joen gulden in 1994 — slechts haalbaar

is als de decentralisatie gepaard gaat
met forse deregulering.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta zei
in een reactie dat al te concrete vragen
niet beantwoord kunnen worden „om-
dat de decentralisatie-operatie nog in de
beginfase verkeert". Ze erkent dat op
een aantal terreinen vanuit de rijkso-
verheid sprake isvan tegenwerkingvan
de operatie. In dit verband heeft ze bin-
nenkort een onderhoud met minister
Maij van Verkeer en Waterstaat en met
staatssecretaris Gabor van Natuurbe-
heer, in aanwezigheid van vertegen-
woordigers van het Interprovinciaal
Overleg (IPO).

Het kabinet praat vandaag opnieuw
over de decentralisatie, zei De Graaff-
Nauta ter illustratie van de wens van
het kabinet om snel en serieus werk te
maken van deze operatie. Ze heeft eind
augustus bij de Kamer een lijst inge-
diend van te decentraliseren taken. De
staatssecretaris gafaan dat deze groslijst
niet definitief is: „Dit is een eerste fase,

er komt nog een tweede fase en moge-
lijk een derde fase."

De Kamer benadrukte dat het kabi-
net debewijslast dientom te keren. Niet
de vraag of een departement een be-
paald onderdeel kan decentraliseren
moet het uitgangspunt zijn, vindt de
Kamer, decentralisatie moet het uit-
gangspunt zijn totdat het betrokken de-
partement heeft aangetoond dat dit een
onmogelijkheid is.

Op korte termijn valt het eerste rap-
port te verwachten van de commissie
van wijze mannen dat een aantal voor-
stellen tot decentralisatie tegen het
licht houdt. In die commissie zitten de
oud-bewindslieden Van Aardenne
(VVD) en Van Dijk (CDA) en de oud-
wethouder Etty (PvdA). Het 'drietal
oriënteert zich in eerste aanleg op de
mogelijkheden tot decentralisatie van
de inspecties van het ministerie van
VROM, op de landinrichting en het na-
tuurbeleid en op de Algemene Bij-
standswet.

Pioniersters in de bouw trekken ten strijde tegen de mannenmaat
Van onze verslaggever

RON VAN GELDEREN
UTRECHT — Het is een vak waar-

aan ze vroeger gewoon niet gedacht
hadden. Anders waren ze nu al lang
aan het werk als timmervrouw of met-
selaar; of misschien wel als opper-
vrouw of architect. Ooit waren ze se-
cretaresse, schoenverkoopster of wel-
zijnswerkster. Nu doet ruim de helft
het huishouden en de kinderen; de an-
derenzitten zonder werk. Deze maand
starten deze vrouwen een opleiding
voor bouwkundig tekenaar.

Lef hebben ze, vindt voorzitter
J.Schuller van de Bouw- en Houtbond
FNV. In Utrecht gaf hij donderdag het
startschot voor de „unieke" vakoplei-
ding. Voor het eerst worden negentien
vrouwen opgeleid voor een kaderfunc-
tie in de bouw. Daarna kunnen ze aan
de slag als bouwkundig tekenaar bij
bouwbedrijven en architectenbureaus.

„Ik wil een écht vak leren", zegt
Marion Bergwerff: „De laatste dertien

jaar was ik huisvrouw. Daarvoor heb ik
administratief werk gedaan, maar dat
wil ik niet meer." Klasgenoot Houda
Laachiri is een van de weinigevrouwen
die al een technische opleiding heeft
gevolgd. Ze deed een jaar avond-mts.
Het was moeilijk school, werk en huis-
houden te combineren. „Het was te
zwaar: èn kind, én uitzendwerk én
avondopleiding. Dat ging gewoon niet.
Als ik 's avonds laat thuis kwam, was ik
gevloerd."

Vrouwen zijn in de bouw slecht ver-
tegenwoordigd. Onder de 200 duizend
werknemers in de bouw bevinden zich
slechts tweeduizend vrouwen. Als de
vrouwen al in de bouw willen, willen
de mannen in de leiding het niet. Door
het dreigende tekort aan schoolverla-
ters, verandert deze houding. Bouwon-
dernemer Joop van Bekkum: „Het te-
kort op de arbeidsmarkt speelt natuur-
lijk een belangrijke rol. Ik zou een
mooi verhaal kunnen houden over
emancipatie en zo, maar datvind ik een

open deur." Niet dat Van Bekkum alle
deuren voor vrouwen wijd openzet.
„Een aantal beroepen in de bouw is
ongeschikt voor vrouwen."

„Tssss", sissen de toehoorders. Maar
Van Bekkum is er de man niet naar om
zich zomaar weg te laten blazen: „Ik
ken veel vrouwen in mijn omgeving,
dieprimakunnen schilderen en behan-
gen, maar ik zie ze nog niet zo snel grof
hout bewerken."

„Of dat voor mannen wel gezond
werk is", fluistert een cursiste in de
zaal. Ze krijgt steun van Anke Liema,
stafmedewerkster bij het Bedrijfschap
Ambachten: „Uit onderzoek van de
projectgroep Vrouwen in de Bouw
blijkt dat vrouwen voor elke functie
geschiktzijn. Werk waarvan wordt ge-
zegd dat vrouwen het niet aankunnen,
is werk dat eigenlijk ook voor mannen
te zwaar is. Van de enige stratemaak-
ster in Nederland werd in het begin
ook gezegd: dat is niks voor dat tengere
wijffie. Ze doet 't nu al weer zeven jaar.

En ze doet 't prima."
Vrouwen hebben meer problemen

met de werkomgeving dan met de
werkinhoud, vertelt bouwkundig inge-
nieur Tanja Groenendaal: „In het eigen
bedrijf ben ik volledig geaccepteerd,
maar als iemand van een ander bedrijf
op bezoek komt, merk ik dat ik nog
steeds een uitzonderingspositie in-
neem. Het zijn op zichkleine dingetjes,
maar na een tijdje gaan al die kleine
dingetjes wel storen. Van een vrouw
wordt verwacht dat ze een bakjekoffie
haalt en een kopietje draait; ze ver-
wachten niet dat je deskundig mee-
praat over de bouwtekeningen."

Beetje bij beetje verliest de bouwwe-
reld zijn macho-trekjes, vertelt Schul-
ler, voorzitter van de bouwbond waar-
in slechts een half procent vrouwen
zitten: „Toen we een paar jaar terug
een pleidooi hielden voor kinderop-
vang in de bouw, moesten we er zelf
ook om glimlachen. En de werkgevers
vielen zelfs gillend achterover. Maar

uiteindelijkzal ereen situatie ontstaan,
waarin er geen aparte aanpak voor
vrouwen meer nodig is."

In april 1993 komen de negentien
vrouwen van school. Of ze daarna aan
de slag kunnen, is onzeker. Werkgever
VanBekkum spoort devrouwen aan na
de vakopleiding hun studie aan de mts
te voltooien. „Het is jammer dat het
slechts een gedeeltelijke opleiding is.
Hierdoor kunnen de deelnemers niet
toetreden tot het arbeidsbestand bouw-
nijverheid. Zeker nieuwkomers heb-
ben een afgeronde opleiding nodig."

Dan zal voor vrouwen een uitzonde-
ring moeten worden gemaakt, is het
eensgezinde oordeel van arbeidsbu-
reau, vakbond en bedrijfschap. „Als de
bouw wil dat er meer vrouwen instro-
men, zal ze zich daar ook voor moeten
inzetten", vindt Liema van het Bedrijf-
schap Ambachten. Volgens Bert Luif,
directeur van het arbeidsbureau
Utrecht, meet de bouw te veel met een
„mannenmaat". Dat de vrouwen veel

drempels moeten slechten, staat voor
hem vast: „Ze zijn pionierstersvoor wie
het moeilijk zal zijn." Zijn advies:
„Doorvechten."

Als de vrouwen een plaats achter de
tekentafel hebben verworven, zal dat
niet onopgemerkt aan Nederland voor-
bij gaan. Vrouwen bouwen anders dan
mannen, zeggen enkele ambitieuze
cursisten. „Mannen zijn te zakelijk",
vindt een van hen. „Ze plaatsen alles in
een huis wat er in of bij hoort, maar
kijken niet of het wel op de juisteplaats
zit en of het werkt."

„Het wordt tijd dat wij het bouwle-
vén gaan beïnvloeden in plaats dat de
bouw ons leven beïnvloedt. Ik zit met
oordopjes in, terwijl ze boven met een
wako. of is het een gako, mijn douche
en keuken eruit staan te breken. Het is
beslist geen vrouw geweest, die be-
dacht heeft dat je zes flatgebouwen
kunt renoveren, terwijl de bewoners
erin blijven kamperen achter groen
gaas."

MAAIKE HELDER

Zwart
MIJN KAPPERTJE is voor zichzelf

begonnen. Hij kapt nu in zijn
woonkamer. Heel gezellig, want nu kan
je ondertussen naar de televisie kijken
en koffie zetten. In de kapsalon waar hij
eerst werkte, was ook koffie, maar die
mocht je niet zelf zetten, en was dus te
slap.

„Wil je 't zwart?" vroeg mijn kapper.
Zwart? Ik moet me elke keer al te-

genhoudenom het niet te laten blonde-
ren. Ik weet wel dat de gentleman is
overleden bij de geboorte van de wer-
kende vrouw, maar ik droom er wel
eens van zon blonde kop te hebben.

„Nee, waarom denk je dat?" zeg ik
dus.

Of zou hij bedoelen ofik melk in mijn
koffie wil? Nee, hij bedoelt of ik zwart
wil betalen. Daar is die hele verhuizing
van kapsalon naar woonkamer toch ze-
ker om begonnen? Hij verdient meer; ik
verdien meer; en Kok heeft weer meer
te regeren. Dat die schat me nog vraagt
of ik het zwart wil!

Ik doe nooit mee aan kleine oplich-
tinkjes van de belasting, want ik ben er
te schijterig voor. Maar als mijn oude
vriend — en dat is mijn kapper langza-
merhand wel — me in zijn eigen woon-
kamer knipt, dan heeft Kok daar toch
niks mee te maken?

Onder het drogen zie ik op het
Nieuws een politieman vertellen waar-
om ze tegen de groothandelaren in hasj
op moeten treden. Die lui, zegt hij, doen
„allerlei verkeerde dingen, zoals het
omkopen van ambtenaren". Mijn mond
valt open. Een politieman die toegeeft
dat ambtenaren omkoopbaar zijn, dat
hoor je niet elke dag.

Straks gaat hij nog beweren dat we de
illegale buitenlanders het land wel uit
moeten zetten, want ze doen „allerlei
verkeerde dingen zoals het omkopen
van politieambtenaren".

Altijd al verdienden agenten hun
brood aan het bestaan van wetsovertre-
ders. Maar dat diezelfde wetsovertre-
ders uit eigen zak voor het beleg op dat
brood moeten zorgen, dat is nieuwvoor
me.

Je mag in de hasjwinkel een takje
kopen voor een geeltje, maar debevoor-
rader van diewinkel moet door de poli-
tie vervolgd worden, „omdat hij ambte-
naren omkoopt". Of is het soms: opdat
hij politieambtenaren omkoopt?

Als je net iets hebt gedaan dat niet
helemaal netjes is, dan is het heerlijk
om te zien dat officiële heren dat ook
doen. In die diep-menselijke behoefte
wordt in ons netgekapte landje gul
voorzien.

Basisverzekering pakt voor
pensioentrekkers duur uit

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — Als de AOW uit

kering niet wordt verhoogd, zal basis-
verzekering ziektekosten voor diverse
categorieën gepensioneerden leidentot
een inkomensachteruitgang. Sommige
AOW'ers met een klein aanvullend
pensioen gaan er hoe dan ook op ach-
teruit. Dat heeft een adviesbureau be-
rekend op verzoek van de Stichting
voor Ondernemingspensioenfondsen.

Ouderen met AOW leveren zonder
een hogere uitkering jaarlijks duizend
gulden in. AOW'ers met een aanvullend
pensioen en een jaarinkomenvan onge-
veer 35 duizend gulden kunnen er tot
1600 gulden op verliezen. Wordt de
AOW opgetrokken dan blijft voor ge-
pensioneerden met een aanvullend pen-
sioen toch een inkomensachteruitgang.
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Het Duitse ministerie van Buiten-
landse Zaken staat echter gereserveerd
tegenover een eventuele levering, en
ook het ministerie van Economische Za-
ken heeft moeite de order in overeen-
stemming te brengen met het onlangs
aangescherpte wapen-exportbeleid, al-
dusDer Spiegel. Bovendien zou de voor-
genomenDuitse handelsreis naar China
in november schade kunnen ondervin-
den van de levering aan Taiwan.

Nog los van de toenemende druk van
Economische Zaken lijkt in politiek
Den Haag het klimaat voor de levering
van onderzeeboten aan Taiwan langza-
merhand weer gunstig te worden. Voor-
al in de beide regeringsfracties, CDA en
PvdA, wordt druk nagedacht over een
kwestie die in het begin van de jaren
tachtig veel stof deed opwaaien en tot
openlijke confrontaties tussen partijen
en ministeries van Economische Zaken
en Buitenlandse Zaken aanleiding gaf.

CDA en PvdA benadrukken dat ze er
nog niet uit zijn. Haast is ook niet gebo-
den, omdat er nog steeds geen sprake is
van een officieel verzoek van Taiwan
om vergunning tot de leverantie van
militair materieel. En ook het kabinet
heeft nog geen nieuwe mening.Premier
Lubbers verklaarde onlangs dat de
meest betrokken bewindslieden (An-
driessen van Economische Zaken en
Van den Broek van Buitenlandse Za-
ken) nog met de voorbereidingen van
een „eventueel" kabinetsstandpunt be-
zig zijn.

Voor Economische Zaken spelen tra-
ditioneel de belangen van de Neder-
landse industrie het zwaarst. Buiten-
landse Zaken hecht vanzelfsprekend
aan een goede diplomatiekerelatie met
de Volksrepubliek China. Zowel binnen
de PvdA als het CDA wordt de komende
weken gekeken of het fractiestandpunt
(te weten: niet leveren) moet worden
veranderd.

Volgens de CDA-bewapeningswoord-
voerder Van Gijzel zal allereerst het
probleem van het herenakkoord uit
1984 aan de orde moeten komen. De
belofte van Nederland geen wapentuig
meer aan Taiwan te leveren, opende de
weg voor het herstel van de diplomatie-

ke betrekkingen tussen Den Haag en
Peking, zij het op een nog altijd lager
dan normaal niveau.

Wil Nederland onderzeeboten aan
Taiwan leveren, dan zal Den Haag ook
contact moeten opnemen met de Chine-
se autoriteiten om ze van eenzijdige op-
zegging van de overeenkomst op de
hoogte te stellen. De reactie uit Peking
laat zich gemakkelijk raden. De Chinese
ambassadeur in Den Haag heeft al laten
blijken dat een dergelijke handelwijze
door Peking zeer hoog zal worden opge-
nomen.

De vraag hoeveel werkgelegenheid
een order zou opleveren, is niet duide-
lijk beantwoord. Gesproken wordt over
zes onderzeeboten, maar waar ze ge-
bouwd zouden moeten worden is onze-
ker. Wanneer het in Taiwan zelf ge-
beurt — waartoe de werf China Ship-
building met enige technische en orga-
nisatorische steun in staat zou zijn —levert het Nederland minder op dan een
goede relatie met China waard lijkt te
zijn.

Gezien de grote inspanningenvan het
ministerie van Economische Zaken,
gokt de Rotterdamse werf RDM kenne-
lijk op méér: een groot gedeelte of zelfs
complete bouw van onderzeeboten ter
waarde van zes miljard gulden. Com-
mentaar hierop is van het Rotterdamse
bedrijf niet te krijgen. Als het al ooit
zover komt, zal RDM overigens fors
voor de vervolgopdracht moeten beta-
len aan de bouwer van de twee onder-
zeeërs die Taiwan in 1981 kreeg: de
inmiddels opgeheven nieuwbouwwerf
van Wilton-Fijenoord.

Econoom Pen wil kracht kapitalisme gebruiken voor linkse doelen

„Ik vind ongelijkheid lelijk;
de mensen motten gelijk zijn”

Van onze verslaggever
HARKO VAN DEN HENDE
HAREN — „Ik heb geen poli-

tiek programma. Maar ik maak
wel onderscheid naar mentaliteit.
Ik ben tegen ongelijkheid. Waar-
om? Ik weet het niet. Ja, wel! Ik
vind ongelijkheid lelijk. Waarom?
Daarom! De mensen motten gelijk
zijn."

Jan Pen is econoom. En isvoor gelijk-
heid. Niet dat deze twee zaken wat met
elkaar te maken hebben. Pen houdt
vanavond de Willem Drees-lezing: over
gelijkheid onder de mensen. Het had
ook over milieu kunnen gaan. Want als
Pen zich over eén ding druk maakt dan
is het wel het milieu. „Ik kan me er toch
moeilijk erbij neerleggen dat de laatste
resten van de natuur worden ver-
bruikt?", zo vraagt hij zich in zijn Ha-
rense studeerkamer op gedragen toon
af. Maar de lezing gaat niet over milieu,
want „daar hebben ze mij niet voor
nodig. Ze hebben me wel nodigvoor een
semi-komische voordracht".

Over gelijkheidonder de mensen dus.
Of beter: over de ongelijkheid. Bijvoor-
beeld in de inkomensverdeling.Of in de
verdeling van vermogens. „Dan zeggen
mensen tegen mij: Dat valt toch best
mee? Nee! Dat-valt-niet-mee! De presi-
dent van de Nederlandsche Bank, Dui-
senberg, die verdient tonnen. Ik gun
het hem best. Maar ik vind het niet
goed. En wat ook niet meevalt, is de
hiërarchie in de bedrijven. De bazen en
bovenbazen op de werkvloer.

„Als jekijkt naar dit huis, naar mijn
positie, kun je natuurlijk zeggen dat ik
geen belang bij dit verhaal heb. Dat
klopt. Nee, dat klopt niet. Ik heb er wél

belang bij als meer gelijkheid leidt tot
een vriendelijker wereld. Ik heb maar
één ideaalen dat is dat de mensen aardig
zijn. Dan heb ik verder niets, geen com-
promissen meer nodig."

(Is Pen al tot dit ideaaltype opgeklom-
men? Pratend over de inborst van de
mens roept hij plotseling: „Die Tujdman
hadden ze moeten raken in zijn paleis!"
Hij doelt op het bombardement door het
Joegoslavische leger van het paleis van
de Kroatische president Tujdman waar-
bij hij aan de dood ontsnapte.)

„Maar mijn verhaal brengt ietsverve-
lends aan het licht.Een hoop ongerief in
de sociale verhoudingen is niet de
schuld van hetkapitalisme maar van de
mensen zelf. Wat ik nu zeg weet iedere
burger. Maar in de oude traditie van de
PvdA werd de schuld altijd bij de struc-
turen gelegd. Daar zit de hikkepikbij de
PvdA. Die heeft zich altijd afgezet tegen
de concurrentie. En de KVP.

„Maar wie heeft er nu last van het
kapitalisme in Nederland? Natuurlijk,
het marktmechanisme heeft hele slech-
te eigenschappen. Maar aanschoppen
tegen het marktmechanisme, dat heeft
veel onheilover de wereld gebracht! We
moeten de kracht van het kapitalisme
gebruiken voor linkse doeleinden. En
wat is de kracht van het kapitalisme?
De samengestelde interest-rekening."

Dit is Pens „Platina Regel". Wie
spaart wordt in het kapitalistische stel-
sel jaarop jaarbeloond. Pen heeft laten
uitrekenen dat wie bij zijn pensioneren
twee ton wil bezitten 47 jaar 1122 gul-
den moeten sparen tegen een rente van
5 procent. (Tip van Pen: „Ga niet naar
Robeco. Dat is een hele zwakke beleg-
ger. En het kabaal dat ze maken!")

Sparen moet meer gelijkheid onder
de (vermogens van de) mensen bren-

gen. Maar het blijft een onbereikbaar
ideaal. Neem nu de koningin. „Ik heb
groot respect voor Beatrix, ik neem
mijn petje diep voor haar af, maar ze is
natuurlijk wel het symbool van onge-
lijkheid. In mijn ideale maatschappij
zou er nog wel een koningin zijn. Geen
koning, dat pikken de mensen niet.
Maar het moet een koningin zijn die
zich onder de mensen begeeft en 'hoi'
zegt." En haar vermogen? Dat mag ze
van Pen houden.

De econoom Pen:
„In de oude

traditie van de
PvdA werd de

schuld altijd bij
de structuren

gelegd. Daar zit
de hikkepik bij

de PvdA."

Foto Karel Zwaneveld

Zwakkeren
De kracht van het kapitalisme voor

de eigen doeleinden gebruiken, dat is
ook de moraal van Pens verhaal voor de
PvdA. „DePvdA moet het egalitarisme
in het vaandel schrijven. Er moet een
partij zijn die opkomt voor, hoe zeg je
dat, de zwakkeren. De zwakkeren, zo
moet je dat niet noemen. Zuiver reto-
risch gezien klinkt dat niet goed. Maar
wat ik zo ont-zet-tend onsympathiek
vind is dat mensen zeggen dat de PvdA
de partij van de zielige mensen is. So
what? Als de PvdA er niet was, moest
die worden opgericht. De PvdA moet
blijven en zal blijven!" Maar of de PvdA
ook zijn gelijkheidstreven overneemt is
voor Pen nog maar de vraag. „De gelui-
den die opstijgen uit de partij zijn zo
kakofonisch dat ik het niet meer weet."

„Maar wat veel erger is, waar we het
eigenlijkover zouden moeten hebben, is
het ontbreken van cultuurbeleid. Ja, de
overheid deelt subsidiesuit, maar dat is
geen cultuurbeleid. Jongeren vervelen
zich verschrikkelijk te pletter wat leidt
tot criminaliteit.Dat komt door het ont-
breken van een culturele ideologie in
Nederland.De overheid heeft een cultu-
rele verantwoordelijkheid. Dat duikt

nu een héél klein beetje op. Bij Postbus
51. Je moet naar school, je moet niet te
veel zuipen."

(Een confessie van Pen: „Ik kom uit
een familie van geheelonthouders. Ik
ben geheelonthouder. Alcohol is een
plaag en brengt ellende. Maar toch,
soms drink ik een glas bier. Waarom?
Bier ontspant mij, het maakt me tole-
rant. En voel ik me schuldig? Ja. Nee. Ik
kan er makkelijk over praten. Maar
ergens is het niet goed.")

„Mijn eigen culturele voorkeuren
zijn nietbelangrijk, bovendien, die zijn
zo speciaal. Dat is Bach, Bach, Bach. Én
verder oude jazz. Maar niet dat gestamp
dat de hele dag uit de radio komt. Dat is

het gevolg van het cultuur-liberalisme.
De mensen mogen doen wat ze willen.
Dat vind ik niet goed. De overheid moet
cultuurpolitiek bedrijven."

Pen mag leven op Bach en jazz, hij
schildert ook. Zijn werkkamer is zijn
atelier. Op de bank ligt een stapel eigen
werk. Schilderijen op krantepapier
want „dat is handig, daar staat de datum
op". Hij laat zien hoe hij werkt, pakt
een penseel, mengt (, ja,dit is heel mooi
grijs") enkleurt een klaarliggend werk
bij. „Als ik thuiskom loop ik soms hier
binnen en begin meteen te werken.Dan
sta ik er na een half uur nog, met mijn
jas aan. Dan ben ik alles vergeten. Ook
de vermogensverdeling."

Geleidelijk zonniger
Van onze weerkundig

medewerker
DE BILT — Al enige tijd

maken de weersvooruitzich-
ten gewag van een overgang
naar een zonniger weertype.
De wolkenvelden, die de
laatste dagen de zon af-
schermden, zouden verdwij-
nen en de aanvoer van nieu-
we bewolking moest worden
afgesneden na het ruimen
van de luchtstroming naar
noordoost of oost. Maar de
afgelopen dagen was er van
een dergelijke weersverbe-
tering weinig te merken.

Door de bewolking was
het overwegend somber en
plaatselijk viel zelfs wat re-
gen of motregen. Inmiddels
lijkt het tij echt te gaan ke-
ren. Vandaag al worden er
van het noordoosten uit de
eersteopklaringen verwacht
en vooral in het weekeinde
mag gerekend worden op
zonnige perioden. Het verdwijnen van de bewolking resulteert niet alleen in
meer zon. Een ander gevolg is het dalen van de minimumtemperaturen.

Vooral landinwaarts is het de komende nachten aanzienlijk kouder dan de
beide voorgaande nachten en op veel plaatsen gaat het aan de grond licht
vriezen. Mogelijk dat zich een enkele mistbank vormt. Overdag loopt het kwik
op tot ongeveer 12 graden, een gebruikelijke waarde voor eind oktober. De
wind is matig, rond windkracht 3. Vrijdag draait dewind van noord naar oost,
zaterdag blijft de wind in de oosthoek en zondag ruimt de wind verder naar
zuidoost.

De aanvoer van wolkenvelden met een noordelijke stroming werd op gang
gebracht door een hoge-drukgebied bij lerland. Nog steeds is dit hoge-drukge-
bied van belang voor het weer in Nederland. Het zwaartepunt verlegt zich
geleidelijk naar de zuidpunt van Noorwegen. Daardoor draait de wind en
maken de wolkenvelden plaats voor perioden met zon.

Weerrapporten van donderdag 24 oktober 19 uur:
In de eerste kolom de weerstations, in de tweede de weersgesteldheid, in de derde de windrichting en
windsnelheid m meters per seconde, in de vierde kolom de maximumtemperatuur, in de vijfde de
minimumtemperatuur, en in de laatste de neerslag in millimeters.
station weer wind +°C - mm station weer wind +°C - mm
Amsterdam zw. bew verand 13 9 0 1 Locamo onbew, ono 3 12 1 0
De Bilt zw bew, nnw 2 13 9 0.1 Londen zw, bew. n 1 10 9 0
Deelen zw bew nw 2 12 8 0,1 Luxemburg zw. bew. verand 9 6 0
Eelde zw bew w 2 12 8 02 Madrid zw bew. nno 2 15 5 1
Eindhoven zw bew wzw 2 12 5 0.1 Malaga zw. bew. wmdst 19 13 0.1

ter motregen nnw 5 13 10 02 Mallorca zw. bew ono 7 17 15 0.4
Rotterdam regenbui verand 13 9 03 Malta onbew nw 1 23 17 0.2
Twente zw bew wnw 2 11 8 0.1 Moskou sneeuw ono 2 1 0 9
Vlissmgen regen nw 4 12 11 0 5 Munchen zw. bew wnw 3 8 3 0 3
Z Limburg motregen wzw 4 11 7 0 1 Nice half bew nw 2 18 9 0, , n „ Oslo half bew. wmdst 11 0 0Aberdeen regen wnw 3 10 8 Pa zw bew ono 3 12 g 0Athene o 3 22 16 01 Praa w 4 6 -1 0 3
Barcelona onbew ono 2 16 5 0 Rom* wmdst 17 5 0Berlijn motregen n 4 8 4 0.1 g,„ nie, ontvBudapest zw bew, nnw 4 8 1 0 s^ockho|m ha|, bew nw -, 6 0 0 .8Bordeaux onbew. ozo 1 3 4 0 Warscnau sneeuw w 2 7 14Brussel zw. bew. w 2 11 9 0 Wenen nw 7 7 3 3motregen nw 2 9 6 02 z h ,gew n , 10 -1 0Frankfurt zw bew. wnw 3 11 6 0.1
Genève onbew. wmdst 10 0 0 Casablanca niet ontv.
Helsinki zw bew n 3 2-2-0.1 Cyprus onbew w 7 25 18 0
Innsbruck I bew verand 11-2 0 Istanbul zw bew n 3 12 10 0
Klagenfurt zw bew wnw 2 9-40 Las Palmas zw bew ono 3 27 20 4
Kopenhagen zw bew n 6 12 5 0 Tel Aviv half bew wnw 1 27 20 0
Lissabon zw bew no 3 19 10 0 Tunis zw. bew. nno 1 24 10 0

Weersvooruitzichten voor de komende dagen:
voor vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag
zonneschijn in % 30 50 50 30 40
neerslagkans 10 10 10 10 20
minimumtemp: 4 4 6 7
middagtemp 12 13 12 14 15
wind NO 3 03 ZO 4 Z4 Z4

Zon en maan zaterdag 26 oktober:
Zon op: 07 23 onder: 17.24 Maan op: 18 53 onder 11 24

Hoogwater vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober:
Vlissmgen vr 14 56 za 3.16 -15 33. Harmgvlietsluizen vr 15 10za 329- 1548, Rotterdam: vr 1655 za
5 12 - 17 29, Schevenmgen vr 16.02za 422 - 1641. Urnuiden vr 1643za 5.03 - 17.21, Den Helder vr
8 44- 17 35 za 8 40- 18 11, Harlmgert vr 10.36- 22.56 za 11 15 23.36, Delfzijl: vr 13 00za 1.15- 13.36

Iol» bewolking snee» al e„ loc ~"~ «armte-frwt
cCO> —▼—koufront

.-*"»'" . —»- wind-ichnng —^"P^'W-" " .neeuw '—i= opklaringen richting
Sa. „,, mist L lage druk 1000 luchtdruk
"" ',e o, inmillibaren-Y£- .„,, g =2= mistbanken H hoge-druk 19 temperatuur

Volksgezondheidsraad
waarschuwt voor
afname informele zorg

Van onze verslaggevers
AMSTERDAM — Het rijk denkt ten

onrechte dat er een fors potentieel aan
„mantelzorgers" (familie, vrienden en
buren) zal blijven. Door vergrijzing,
emancipatie en individualisering zal
deze informele zorg echter eerder af-
dan toenemen.

Volgens de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid is de mantelzorg nu al
maximaal belast. Deze vorm van zorg
mag niet worden beschouwd als een
verhoudingsgewijs goedkopeen flexibe-
le vervanging van professionele zorg,
zoals in de praktijk wél gebeurt, aldus
de raad.

'De informele zorg moet meer aan-
dacht en steun krijgen, aldus een voor-
lopig advies dat komende maandag in
een vergadering van de raad aan deorde
komt. De adviseurs denken daarbij aan
een kostenvergoeding voor mantelzor-
gers, vereenvoudiging van bestaande
regelingen voor het aanpassen van wo-
ningen en het toewijzen van hulpmid-
delen en apparatuur. Verder zouden er
meer mannen bij de informele zorg
moeten worden betrokken en zou er
verzorgingsverlof moeten komen. Ook
moeten er mogelijkheden komen om
niet-werkenden in te schakelen.

Overigens blijft het overgrote deel
van de bevolking bereid hulp te verle-
nen aan buren, vrienden of bekenden,
zo blijkt uit een onderzoek door het
Sociologisch Instituut van de Katholie-
ke Universiteit Nijmegen. Jongeren zijn
meer bereid de helpende hand uit te
steken dan personen van middelbare
leeftijd.

Negen van de tien ondervraagden
hadden ten tijde van het onderzoek
„nog onlangs" behoefteaan hulp gehad.
Daarbij zijn vrijwel altijd een of meer
anderen te hulp geschoten. Het betrof
dan vaker tastbare, directe en prakti-
sche activiteiten dan raad, advies en
luisteren.

Tweede symposium geheel in het teken van het milieu

Schoonmaken bodem Schelde vergt geen uitstel meer
Van onze verslaggever

HANS HORSTEN
BERGEN OP ZOOM — De Schelde is

een rivier met vele gezichten. Voor de
Vlamingen onder Gent is deze water-
stroom een natuurmonument dat voor
een belangrijk deel de karakteristieke
platheid van het landschap bepaalt.
Rondom Antwerpen wordt de Schelde
beschouwd als de levensader van de
havenstad. Voor de Nederlanders ten-
slotte, de Zeeuwen voorop, is de Schel-
de een vieze smeerpijp; de bedreiger
van flora en fauna in het Deltagebied.

Op het tweede Schelde-symposium
dat donderdag in Bergen op Zoom werd
gehouden stond vooral de laatstge-
noemde gedaante van deze rivier cen-
traal. Want sinds enige tijd is bekend
dat niet de Rijn of de Maas, maar de
Schelde de meest vervuilde rivier in de
wijde omtrek van de Benelux is.

Daarom kreeg het symposium in Ber-
gen op Zoom (waar tientallen natuur-
wetenschappers, bestuurders, onder-
zoekers, en milieu-deskundigen acte de

presence gaven) de titel: „De Schelde.
Perspectieven voor ecologisch herstel".
Dat een schone Schelde (de grootste
getijde-rivier in West-Europa) geen uto-
pie meer is werd donderdag van ver-
schillende zijden aangetoond. Niet al-
leen stemmen de verschillende betrok-
ken overheden aan deze en gene zijde
van de grens hun Schelde-beleid steeds
meer op elkaar af; bij andere sterk ver-
vuilde rivieren (de Theems en de Rijn)
is gebleken dat met een speciaal actie-
programma op korte termijn een begin
kan worden gemaakt met ecologisch
herstel.

Daarom pleitte dr H. Saeijs, hoofdin-
genieur-directeur Rijkswaterstaat di-
rectie Zeeland, er donderdag voor om
snel te beginnen met het maken van een
Schelde Actie Plan. „Zon plan moet
gericht zijn op hydrologisch en ecolo-
gisch herstel van het Scheldestroomge-
bied. De economische functies van de
Schelde mogen daarbij niet uit het oog
worden verloren", aldus Saeijs.

Op de langere termijn kan het water-

en eco-systeem van de Schelde slechts
op peil blijven als de landen waar de
rivier doorheen stroomt, afspraken ma-
ken over een gezamenlijk milieu-beleid.
Uitgangspunten daarbij dienen te zijn:
bestrijding aan de bron én de vervuiler
betaalt. Op deze twee punten heeft het
Vlaamse gewest het afgelopen jaar eni-
ge belangrijke beslissingen genomen:
begin dit jaar werden de milieuheffing
en een nieuwe milieu-vergunning in
Vlaanderen van kracht.

Overigens ligt er sinds april een Ont-
werp Samenwerkingsverdrag voor de
Schelde ter tafel. Aan de ondertekening
ervan zijn de Nederlandse en de Belgi-
sche overheid nog niet toegekomen. On-
derdeel van het verdrag is de vorming
van een Scheldecommissie die in Vlaan-
deren domicilie zal krijgen en die moet
toezien op een natuurlijk beheer van de
rivier. Saeijs: „Binnen tien jaar moet de
Schelde dan weer over een gezond en
schoon stroomgebied beschikken, waar-
door de Noordzee niet wezenlijk meer
door de rivier wordt belast".

Dat die belasting van de Schelde op
het milieu nu zo groot is, heeft verschil-
lende oorzaken. In de eerste plaats
drukt deAntwerpse petrochemische in-
dustrie een verontreinigend stempel op
de rivier. Jarenlang zijn er door tiental-
len bedrijven (waaronder BASF, Bayer,
Mobil en Monsanto) pcbs, zware meta-
len, en anderegiftige stoffen in derivier
geloosd. Die stoffen kwamen uiteinde-
lijk in de Westerschelde terecht, met
alle gevolgen van dien. „Mosselen be-
vatten enorme hoeveelheden cadmium.
De pcbs vormen een bedreigingvoor de
zeester en hebben ertoe geleid dat de
purper-slak zowat is uitgestorven", al-
dus dr G. van Eek van Rijkswaterstaat.

De vervuiling door de Schelde wordt
nog versterkt door de enorme bagger-
operaties op de Westerschelde tussen
Vlissingen en Antwerpen. Om de haven
van Antwerpen voor grote schepen toe-
gankelijk te houden moet er jaarlijks
minimaal 10 miljoen kubieke meter slib
uit de Westerschelde worden gebag-

gerd. Tot voor enkele jaren w' f
uitgebaggerde slib verderop r F
woon in de rivier gestort, die d<»"j tt
getij na verloop van tijd weer *ruggebracht.

Ook op dit vlak is de
vooruitgang geboekt. De
de bagger uit havens en voor
wordt steeds vaker opgeslagen 'ciale bekkens in en rond het A'1
havengebied, waarna het slib w
reinigd. Op het moment kunnen ...
mingen jaarlijks een half m
droge stof opslaan, maar in 19' m
opslagcapaciteit 1,3 miljoen toflrop^

Voor de Vlamingen staat vo<
er haast moet worden gemaakt Wjp
saneren van de bodem van de
al is het alleen maar om te voo
dat deWesterschelde nog sterke'
verontreinigd. Met name in <
den-Schelde (op de grens var
land en België), in de zone W a
water in zoet water overgaat-
zich een relatief vervuilde slibv
afglijdt naar de Zeeuwse water y

Eis vijfjaar voor ontucht
ZWOLLE — Tegen de 35-jarige J.L.

uit Heerde is vijf jaar geëist voor het
plegen van ontucht met een inmiddels
7-jarig meisje. Het meisje was aan zijn
zorg toevertrouwd. De ontuchtige han-
delingen vonden plaats van juni 1990
tot en met mei van dit jaar. De man
heeft de ontucht bekend. Voor eerdere
ontuchtzaken kreeg hij in het verleden
twee keer 5 jaar tbs waarvan één keer
terwijl hij nog minderjarig was. Eind
vorig jaarwerd L. nog eens veroordeeld
tot een jaar.

Kinderbescherming
bemiddelt tussen
dader en slachtoffer

Van onze verslaggever
ROTTERDAM — De Raad voor de

Kinderbescherming in Dordrecht gaat
bemiddelen bij het vergoeden van scha-
de tussen minderjarige daders van een
misdrijf en de slachtoffers. De Raad
gaat de minderjarige dader aanbieden
contact te leggen met het slachtoffer
van zijn of haar misdrijf.

Volgens F. de Visser van de raad is
gebleken dat daders of hun ouders vaak
wel de geleden schade willen vergoe-
den, maar erniet in slagen in contact te
treden met het slachtoffer. „Bovendien
worden op die manier de daders snelen
indringend geconfronteerd met de ge-
volgen van hun misdrijf."

Volgens de wet hebben Raden van
Kinderbescherming een aantal taken
als een minderjarige verdacht wordt
van een misdrijf. Daardoor komen zij
vaak in aanraking met minderjarige da-
ders. Tot nu toe was er geen instantie
dievoor hen bemiddelde met de slacht-
offers. Alleen voor minderjarige vanda-
len bestaat het bureau HALT. Die ko-
men echter niet vaak voor de rechter.

De raad in Dordrecht wil, na een ver-
zoek daartoe van de dader, contact zoe-
ken met het slachtoffer, eventueel via
hetBureau Slachtofferhulp. Indien mo-
gelijk wordt vervolgens een overeen-
komst opgesteld, waarin de hoogte van
de schadewordt vastgesteld en de wijze
van betaling. Die kan rechtstreeks of via
de raad lopen.

De officier van justitieen de kinder-
rechter worden op de hoogte gehouden
van de schadebemiddeling en van de
afloop ervan. Dat laatste is volgens de
raad van belang, omdat het vergoeden
van schade van invloed kan zijn op de
matevan straf dieeen minderjarige da-
der krijgt opgelegd.

Het experiment met de bemiddeling
duurt een half jaar. Volgens De Visser
gaat het alleen om concrete schade die
het gevolg isvan een misdrijf. Zaken als
smartegeld komen in de bemiddeling
niet aan de orde.

PERSOONLIJK
De Heemschut Persprijs is

uitgereikt aan twee journalistenv
Volkskrant. Journalist Jaap ""jj
en fotograaf Wim Ruigrok kreg
derdag de prijs van 2500 gulden .
hun artikel over de verbouwingva
vroegere Amsterdamse stadhuis ."

Prinsenhof tot hotel.
Volgens de jury wordt in he

op deskundige en zeer leesbai
belicht hoe het complex met i!
pende stijlelementen wordt aa
aan zijn nieuwe bestemming
wordt sinds 1986 jaarlijks totSe ,,..
voor de beste journalistieke Pr
over het behoud van cultuurmonu

Verenigde Spaarbank
trekt verhuisplan
voorlopig terug

Van onze verslaggever a
AMSTERDAM/UTRECHT -

rectie van de Verenigde Spaa j

heeft het plan voor verhuizing vi y
hoofdkantoor in Utrecht naa juf
Utrechtse buitengebied Rijnsv*ee
delijk ingetrokken onder dreig"l» j?
acties van het personeel. Dat
stuurder H. Westerhof van "e J*
Banken & Verzekeringen don«
meegedeeld. " &

De bonden hadden de direct' a

ultimatum gesteld tot
het omstreden plan van tafel te■De directie gaat nu eerst met de
overleggen over de mogelijke
van de verhuizing. De actiedreig'n|f ji
stond toen duidelijk werd dat de
tic van plan was het
350 mensen werken, onder te W
op het terrein van fusiepartnt'
De werknemers vrezen dat het o
een vergaande integratie zal K m
waardoor banen verloren zu''Ê,n

fe i
Zij beroepen zich op een eerde
spraak met de directie dat ze, z°a
geruime tijd het geval is, op loop 3 Jjf
van het station zouden komen
ken. j

«l«- Vol LsL.-....t VAN VRIJDAG 2? OkTCWÜÜJ

Onderzeeërs voor TaiwanADVERTENTIE

Zaterdag 26 oktober 1991
van 15.00-16.00 uur

signeert

F. Springer
zijn nieuwste roman Teheran, een

zwanezang en ander werk.
Bas Ten Have Boekhandel

Leidsestraat 72, Amsterdam

Bas (v)
tenHAVE bFBOEKHANDEL "^*—-
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BINNENLAND

ADVERTENTIE

BINNENKORT OP_CD

vioolconcerten J''''~L- ' J Dfi ■

ELEG A N T

De Elegant tuitsumatra en
tuitcigarillo zijn heide van
100% tabak. En doordat

fei i I

ELEGANT. DE AUTHENTIEKE
TUITSIGAREN VAN AGIO

ADVERTENTIE

Het geheime dagboek van Michael Gorbatsjov exclusief in
DeKrant op Zondag. Koop'm los 1 1
of neem 'm vast. Bel: 06-83.08. ,—, ~,T_J - Ei-E»- O Hl
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Offensief tegen
plan-Simons

onverantwoord

J~ druk °P staatssecretaris Simons om zijn plannen voor een stelselwijziging in de gezondheidszorg uit te stellen wordt met de dag groter,gens Martien Bouwmans zou het onverstandig zijn als Simons hiervoor zou zwichten. Van uitstel zou namelijk wel eens afstel kunnen komen

IN EEN alles-of-niets-offensief151ac laatste weken kritiek uit-Deil^ 10" °ver het plan-Simons.
de 1'tlek richt zich met name op

ri ng il* te chaos in de uitvoe-
Üever iï motto ljJkt nu dat men
eritici a bij het oude laat: de
ot,s ni

oen het voorkomen alsof
«taai, minder dan een rampJl te wachten.

de°rdt zo eenstemmig hoog
standp toren geblazen dat voor-

Voor het Plan-Simons
bat k v

meer gehoordworden,
de gezondheidszorg en

ten m"t6n dle ergebruik van moe-
tie w n een gevaarlijke situa-
Vyrj lde kritiek van vooral
Wl, Werkgevers

( particuliere
CDA'errlarS en een aantal
dubbel k

eeft onmiskenbaar een
fcsnjf ,bodem en is bepaald niet

van demagogie.
Plan e; ten lijkt ineens dat het
Vk \!"ons een historische door-
bakt betekenen die een eind
fingsp aan de Europese uitzonde-
'Cer itle waarin de ziektekos-
keert 2ekei"ing in Nederland ver-

Wen e de cr'ticasters mogen ge-
HteiT l huidige stelsel van
Schou^HStenverzekeringen welbe-
liet ,„ , zo slecht nog niet. Nog
Ö-ote" ng geleden heerste er
»llem **,nstemmigheid over wat er
\ liii;tVeranderd moest worden.
V°rden n U ineens vergeten te
% no

n-Daarom is het verstandig
ten

u
op een "JtJe te zetten

als ij " DIJ het oude gelaten wordtplan-Simons terzijde ge-
Hetk *ordt

Won."Uldlge stelsel kent een in
V>n opzicht uniekescheiding
■Hen- j tWee verzekeringssyste-
*D de zlekenfondsverzekering
ïef2ek P

Partlculiere ziektekosten-
-set Nergens in Europa isdef e?n Van de bevolking dat on-
Ver2eU Wettelijke ziektekosten-
ioklein/?g(het ziekenfonds) valt
Si r? (69 Procent) als in Neder-

" talen zlfkenfondsverzekerden
"iltotn m hoge mate premie naar

' overige 40 procent is
66,1 int verzekerd en betaalt
»iie KOmensonafhankelijke pre-

Lren £en
zlekenfondsverzekerden

■tankeliiu ?°r hun inkomensaf-
L~ Jke bijdrage onderling een

hoge mate van solidariteit op. On-
der deze verzekerden bevinden
zich nogal wat groepen met hoge
ziekterisico's.Er iseen grote over-
vertegenwoordiging van bejaar-
den; nagenoeg alle WAO'ers zijn
ziekenfondsverzekerd; dat geldt
ook voor alle bijstandsgerechtig-
denen asielzoekers en vluchtelin-
gen.

Verdient men minder dan
52 duizend guldenper jaardan be-
hoort men tot de ziekenfondsver-
zekerden. Verdient men meer dan
is men particulier verzekerd en
hoeft men niet meer aan de solida-
riteit bij te dragen. Particulier ver-
zekerden betalen premie naar risi-
co: de premie is voor ouderen ho-
ger dan voor jongeren. Toch is ge-
middeld genomen de particuliere
premie lager dan de ziekenfonds-
premie.

Slechts in zeer bescheiden mate
betalen de particulierverzekerden
mee aan de oververtegenwoordi-
ging van ouderen in het zieken-
fonds. Dit laatste moest wettelijk
worden afgedwongen.

In 1986 zijn een aantal bejaar-
den door de opheffing van het vrij-
willige ziekenfonds in de particu-
liere verzekering terechtgeko-
men. De premies die zij (hoge risi-
codragers) moesten betalen stegen
al snel naar onbetaalbare hoogte.
Opnieuw moest wettelijk ingegre-
pen worden om tenminste een mi-
nimum aan solidariteit in de parti-
culiereverzekering te bewerkstel-
ligen. Toch betalen ook nu nog
veel bejaarden veel hogere pre-
mies dan vergelijkbare zieken-
fondsverzekerden. Daar komt bij
dat het nog steeds mogelijk is dat
particuliere verzekeraars ernstig
zieke mensen een verzekering
weigeren.

Kan zette enkele weken geleden
het slotoffensief tegen Simons in
met verwijzing naar de inkomens-
effecten, die met name voor de
hogere inkomens naar zijn bele-
ving dramatisch zijn.

De demagogische en onhoudba-
re berekeningen die het VNO
daarvoor aandroeg, zette Rinnooy
Kan in een debat met Simons zelf
al snel opzij om over te stappen
naar andere kritiek, die sindsdien
de boventoon voert: de verwachte
chaos bij de uitvoering en de ver-
meende kostenexplosie.

Nu vallen zeker invoeringspro-
blemen te verwachten bij een fun-
damentele wijziging van financie-
ring en organisatie van de zorg
(overigens per 1 januari 1992 voor

een beperkt deel). Dat kan bijna
niet anders. Toch kan verwacht
worden dat veel van die uitvoe-
ringstechnische problemen snel
overwonnen zullen worden wan-
neer de invoeringsdatum defini-
tief vastligt.

Om afstel te bewerkstelligen
worden de problemen nu zeer
sterk overdreven. Alle betrokke-
nen hebben hun voorbereiding al
getroffen. Tussen ziekenfondsen
en verpleeghuis- en thuiszorg-
organisaties ligt er inmiddels al
een conceptakkoord. Maar ook
hier liggen de particuliere verze-
keraars nog dwars.

De kritiek op concurrentie als
veroorzaker van kostenstijgingen
is vanuit de mond van de werkge-

versvoorzitter op zijn minst du-
bieus te noemen. De uitvoering
van het nieuwe stelsel op basis van
concurrentie is immers in hoge
mate op werkgeversverzoek (en
van CDA en VVD) tot stand geko-
men. Het plan-Simons is een wan-
kel compromis tussen enerzijds
voorstanders van een basisverze-
kering (vakbeweging, PvdA, zie-
kenfondsen), anderzijds voorstan-
dersvan meer marktwerking in de
gezondheidszorg (werkgevers,
CDA, VVD, particuliere verzeke-
raars).

Devraag dringt zich op waar het
de critici nu eigenlijk om te doen
is. De argumentatie die ze naar
voren brengen om het plan-Si-
mons af te blazen is begrijpelijk,

INVOERING van een basisver-
zekering voor iedereen kan
deze ongelijkheden in belang-

rijke mate herstellen. Er kan een
veel breder draagvlak ontstaan
voor de toenemendekosten die als
gevolg van de vergrijzing in de
toekomst zullen ontstaan. Er kan
een eind komen aan de reparatie-
wetgeving die telkenmale noodza-
kelijk is om de grofste onrecht-
vaardigheden van het huidige stel-
sel weg te werken.

Werkgeversvoorzitter Rinnooy

maar niet echt steekhoudend.
Noch de mogelijke chaos in de uit-
voering, noch mededogen met de
hogere inkomens, noch kritiek op
concurrentie als leidend motief
lijkt de werkelijke drijfveer van
het felle verzet van werkgevers,
particuliere verzekeraars, enkele
onwillige'CDA-senatoren en op-
portunistische VVD'ers. Waar
gaat het wel om?

IN Den Haag Vandaag werd
deze week het gloren van een
mogelijk compromis voor-

speld:wèl een politiek belangrijke
stap maken in de stelselwijziging,
tegelijkertijd de uitvoeringsmaat-
regelen uitstellen. Dat zou een
compromis kunnen zijn: wel uit'
breiding van de AWBZ (de toe-
komstige basisverzekering) met
een aantal zorgonderdelen en
overgangsmaatregelen in het ko-
mend jaarom devermeende chaos
in de uitvoering te voorkomen.

Men kan zich afvragen waarom
dit, alleszins redelijk klinkend,
compromis niet door de critici
naar voren geschoven wordt en
zelfs niet enthousiast begroet
wordt. Het tegendeel is eerder
waar. Ook dit compromis zal door
hen als een dolkstoot in de rug
ervaren worden.

Het compromis zou namelijk be-
tekenen dat de basisverzekering
overeind blijft en de basisverzeke-
ring is precies datgeen waar de
critici het feitelijk om te doen is.

De werkgevers zijn ertegen, om-
dat ze bijna per definitie een af-
keer hebben van collectief gefi-
nancierde sociale verzekeringen
waarvan de financiering altijd
doorwerkt in de loonkosten.Parti-
culiere verzekeraars zijn tegen
omdat ze hun huidige omzet op het
gebied van ziektekostenverzeke-
ringen (acht miljard per jaar) niet
in de waagschaal willen stellen. De
VVD en CDA zijn tegen omdat ze
daarvoor gevoeliger zijn dan het
versterken van de solidariteit als
sturend principe van de financie-
ring van de zorg.

Uitstel van de basisverzekering
van Simons (hetgeen feitelijk af-
stel betekent) maakt de toekomst
van de financiering van de gezond-
heidszorg pas werkelijk onzeker.
De te verwachten toename van
kosten zalniet alleenzeer ongelijk
gespreid blijven over de bevol-
king, maar ook voortdurend tot
wettelijk ingrijpen van de over-
heid nopen.

Afzien van de basisverzekering
betekent het missenvan een histo-
rische kans nu eindelijk eens een
rechtvaardige en beheersbare ver-
zekering voor de gehele bevolking
te realiseren.

Martien Bouwmans is beleidsme-
dewerker gezondheidszorg van de
FNV

VNO-voorzitterRinnooyKan (voorgrond) in debatmet staatssecretaris Simons (rechts). Foto Bert verhoeff

Soyjet-republieken zijn bang voor verlies nucleaire status
doorIgorMalasjenko
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te herzien.

Er zijn ook andere belangrijke
redenen van binnenlandse politie-
ke aard achter de bereidheid af-
stand te doen van een deel van de
atoomwapens. Een oorlog zal op
het ogenblik eerder uitbreken tus-
sen nationalistische republieken
onderling dan tussen de Sovjet-
Unie en de VerenigdeStaten. Som-
mige deskundigen hebben de
vrees uitgesproken dat een bur-
geroorlog in de Sovjet-Unie wel
eens een nucleaire oorlog zou kun-
nen worden.

Naar onafhankelijkheid stre-
venderepublieken hebben zichbe-
reid getoond hun gebied kernwa-
penvrij te verklaren, om zo af-
stand te nemen van het door hen
verworpen centrale gezag dat de
controle heeft over de enorme
voorraad kernwapens. Maar na de
mislukte staatsgreep hebben Rus-
sische leiders duidelijk gemaakt
dat zij zich als de erfgenaam be-
schouwen van de belangrijkste
centrale machtsstructuren, inclu-
sief de kernwapens.

Boris Jeltsin heeft zich bereid
verklaard dekernwapens dienu in
andere republieken staan opge-
steld, naar Rusland over te bren-
gen. De mogelijkheid dat Rusland

op deze manier een nucleaire su-
permacht wordt, isvoor de andere
republieken eenweinig geruststel-
lende gedachte.

Nazarbajev, de leider van Ka-
zachstan, waar een paar dozijn
strategische raketten zijn gestatio-
neerd, verwerpt de verplaatsing
van de kernwapens naar Rusland
als onnodig en onverantwoord
duur. Kravtsjoek, de Oekraïnse
leider, is voorstander van een
atoomvrije status voor zijn repu-
bliek, maar is ook tegen verplaat-
sing van de kernwapens. Deze
ogenschijnlijke tegenstrijdigheid
zou kunnen worden opgelost door
de kernwapens op het grondge-
bied van de Oekraïne te vernieti-
gen als onderdeel van een meer
omvattende internationale over-
eenkomst.

Rusland is waarschijnlijk de eni-
ge republiek die in staat iskernwa-
pens te ontwikkelen, te produce-
ren en te onderhouden.De leiders
van de andere republieken gaan
echter — terecht — uit van de ge-
dachte dat een nucleaire status be-
langrijker is dan de feitelijke in-
zetbaarheid van kernwapens.

Zij willen deze wapens niet ge-
bruiken noch iemand ermee inti-
mideren, maar willen evenmin
worden getiranniseerd of, met het

oog op de toekomst, hunrepubliek
in een nadeligepositieplaatsen. De
republieken zijn in intensieve on-
derhandelingen verwikkeld over
de herverdeling van hulpbronnen
en politieke macht, en een verlies
van de nucleaire status zou ook
een nederlaag op andere terreinen
kunnen inluiden.

De meest rationele manier om
met de meningsverschillen tussen
de republieken om te gaan is naar
mijn mening de kernwapens on-
der centraal gezag te houden. De
republieken zullen waarschijnlijk
willen vermijden met hun dispuut
over de kernwapens een Doos van
Pandora te openen en daarom in-
stemmen met het laten beheren
van het kernwapenarsenaal door
het centraal gezag.

Sommige extremistische natio-
nalisten verklaren openlijk de
kernwapens te willen gebruiken
als hefboom om bepaalde politieke
doelen van hunrepubliek te berei-
ken. Radicale groepen zouden
kunnen proberen om kernwapens
in handen te krijgen om daarmee
Moskou of lokale autoriteiten te
chanteren.

Dergelijke groepen zijn nu nog
klein, maar verantwoordelijke
Sovjet-leiders zijn zich bewust van
de noodzaak de radicalen te ont-

moedigen. Daarvoor is het nodig
de nucleaireparaatheid te vermin-
deren, duizenden kernwapens
weg te halen van hun lanceer-
plaatsen, een groot aantal daarvan
te vernietigen en de rest veilig in
militaire depots op te slaan.

Het zou de Verenigde Staten en
de Sovjet-Unie jaren van onder-
handelen kosten om overeenstem-
ming te bereiken over nieuwe
grootschaligewapenreducties. Het
is de vraagofGorbatsjov en andere
hervormers deze onderhandelin-
gen op eigen kracht kunnen voe-
ren zonder een nieuw tegenoffen-
sief te ontketenen van hardliners.

Niettemin hebben de hervor-
mers de kans die hen door Bush
werd geboden niet gemist en zijn
belangrijke beslissingen genomen
die tegemoet komen aan de bin-
nenlandseproblemen van de Sov-
jet-Unieen dewederzijdse behoef-
te aan evenwicht in de strategi-
sche bewapening.

Gegeven de omvang van de nu-
cleaire arsenalen van de Verenig-
deStaten en de Sovjet-Unie zijn er
nog enorme mogelijkhedenom dit
proces voort te zetten.

Igor Malasjenko is woordvoerder
van president Gorbatsjov.
©The New Vork Times - de Volkskrant Lancering van SS-25. Foto Reuter

Nationaal Zelfbedrog
door Koen Koch
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Waar de meeste commentatoren
blindvoeren op het Nederlandse
zelfbeeld, de moedige strijdervoor
een democratisch en federaal Eu-
ropa, en dus de Nederlandse ne-
derlaag aan ons Euro-fanatisme
toeschreven, stelt Rozemond vast
dat er van dat Euro-fanatisme in
het Nederlandse voorstel geen
sprake was. Aldus deelt hij aan het
verzamelde Nederlandse commen-
tatordom een flinke reprimande
(„huiswerk niet gedaan") uit, die
ik ook me zelf mag aanrekenen.

De impliciete kritiek van Roze-
mond op het Nederlandse voorstel
is vooral dat het eerder te weinig
dan te veel opkomt voor verster-
king van het democratisch gehalte
van de Europese Gemeenschap en
dat deNederlandse politici precies
aan dat manco te gemakkelijk
voorbij zijn gegaan.

Niettemin, als Rozemond gelijk
heeft, dan stelt zich de vraag nog
scherper waarom de Europese
partners dan toch zo vernietigend
naar het Nederlandse voorstel
hebben uitgehaald. Zouden zij,
evenals de stuurlui aan de wal in
Nederland, ook zijnafgegaan op de
Nederlandse „federale" reputatie
in plaats van op de feitelijke ver-

dragstekst, of moet de verklaring
elders gezocht worden?

Rozemond komt zelf ook niet
ver bij de beantwoording van deze
vraag. De psychologische verkla-
ring — de Duitse minister Gen-
scher heeft wraak willen nemen
op minister Van denBroek vanwe-
ge diens obstructie inzake de er-
kenning van de Kroatische onaf-
hankelijkheid— verwerpt hij.

Wel is hij van mening dat de
Duitse afwijzing van het Neder-
landse voorstel de doorslag heeft
gegeven, waarmee hij en passant
de centrale rol onderstreept die
Duitsland speelt na de eenwording
in Europa. Als oorzaak van de
Duitse opstelling wijst hij op de
toegenomen onberekenbaarheid
van deDuitsers, die hun mogelijk-
heden (bijvoorbeeld initiatieven
richting Oost-Europa en Sovjet-
Unie, exclusieve Frans-Duitse sa-
menwerking op veiligheidsgebied)
in aantal zien toenemen en gerin-
ge behoefte voelen zich op één en-
kele daarvan vast te leggen.

Nu is er wel enig verschil tussen
„onberekenbaarheid", met al zijn
negatieve bijkleuringen, en het

verlangen alle opties open te hou-
den. Hoe dan ook lijkt dit laatste
toch misschien wel de meest voor
de hand liggende, hoewel ook
minst spectaculaire verklaring
van de collectieveverwerpingvan
het Nederlandse voorstel.

In Europa blijft op dit moment
vrijwel niets op zijn plaats. Er
wordt gesprokenover Europa d la
carte en Europa met twee of drie
snelheden. Elk Europees land kan
gaan kiezen op welke beleidster-
reinen men wil gaan samenwer-
ken en hoe ver men met die sa-
menwerking wil gaan.

Er is de onzekere ontwikkeling
in de Sovjet-Unie, de dreiging van
een economische depressie. Niet
alleen Duitsland, maar alle part-
ners willen zich op dit moment
niet in een of andererichting vast-
leggen. De voorkeur gaat dan uit
naar een zo vaag en minimalistisch
mogelijke vormgeving van een Eu-
ropese Politieke Unie.

Maar dat is natuurlijk geen
boodschap waarmee staatslieden
op de televisie kunnen verschij-
nen. Dat kan wel met een aanval
op het Nederlandse voorstel, dat

„te federalistisch en te ambitieus
in democratisch opzicht" zou zijn
geweest.

Resultaat is dat de volstrekt on-
overzichtelijkewarwinkel van be-
voegdheden en besluitvormings-
structuren op Europees niveau,
waarin de burger geheel zoek ge-
speeld wordt en democratische
controle feitelijk onmogelijk
wordt, voortduurt.

Precies dat is Rozemonds groot-
ste ergernis. Hij verwijt de Neder-
landse volksvertegenwoordiging
al jaren dat zij verzuimt de mini-
mumvoorwaarden, vooral in de-
mocratisch opzicht, vast te stellen
waaraan onze voortgezette deelna-
me aan het proces van Europese
integratie moet voldoen.Een hard
criterium, „tot hier en niet ver-
der", weigeren de Nederlandse
parlementariërs te stellen.Verder
dan wat zondagse lyriek over de
noodzaak van versterking van de-
mocratische legitimiteitkomt men
niet. Voor de rest dobbert men
rustig mee op de Europese golven,
waarheen deze ons ook mogen
drijven.

Grotere landen kunnen profijt
trekken van de voortdurende on-
duidelijkheid over bevoegdheden
en besluitvormingsstructuren.

Daarin ligt wellicht hun voorkeur
voor het zo onbestemd mogelijk
laten van een Europese Politieke
Unie. Die laatste voorkeur delen
kleinere landen, maar om een an-
derereden. Het spijkervast formu-
leren van minimumvoorwaarden
a la Rozemond brengt met zich
mee dat men uiteindelijk harde
conclusiesverbindt aan het onver-
vuld blijven van die voorwaarden.
Maar dat betekent dat men bereid
zou moeten zijn om op een gege-
ven moment van verdere deelna-
me aan het proces van Europese
integratie af te zien. Het zou ech-
ter wel eens zo kunnen zijn dat
Nederland al zozeer in dat proces
is opgegaan dat een weg terug
praktisch onbegaanbaar is gewor-
den.

Het formuleren van minimum-
voorwaarden voor voortgezette
deelname zou paradoxaal genoeg
wel eens kunnen duidelijk maken
hoeveel soevereiniteit en autono-
mie Nederland al verloren heeft.
Uit een soort nationaal zelfres-
pect, of nationaal zelfbedrog, ziet
men daar dus maar vanaf.

Vandaar ook datRozemonds ge-
sprekspartners zijn pleidooi voor
democratische minimumvoor-
waarden altijd met geduldige sym-
pathie aanhoren, maar zich ver-
volgens schielijk uit de voeten ma-
ken.

de Volkskrant

Shamirs ingreep
EEN GANGBARE, zij het cy-

nische, theorie zegt dat hoe meer
havik-gezind een regering is. des
te beter zij in staat zal zijn een
vredesakkoord te sluiten. De ..be-
wijzen" liggen voor de hand: ge-
neraal De Gaulle en Algerije.
Nixon en China, premier Begin
en Camp David.

In dit licht bezien zou het plot-
selinge besluit van premier Sha-
mir om volgende week zelfde Is-
raëlische delegatie naar de vredes-
conferentie in Madrid te gaan lei-
den en ministervan Buitenlandse
Zaken Levy terzijde te schuiven,
deverheugende voorbode kunnen
zijn van een vredesakkoord. He-
laas is er weinig dat een dergelijke
kijk op ditmoment rechtvaardigt.

Natuurlijk is er op zich niets
vreemds aan dat onderhandelin-
gen waarbij de toekomst van het
land aan de orde is. door de rege-
ringsleider worden gevoerd. En de
presidenten Bush en Gorbatsjov
zullen de eerste dag ook aanwezig
zijn. Maar de uitnodiging die
Washington en Moskou deden
uitgaan, stelde uitdrukkelijk dat
de conferentie zou worden gehou-
den op het niveau van ministers
van Buitenlandse Zaken.

Aan de coup van Shamir ligt
bovendien een politiek conflict
binnen het Israëlische kabinet en
binnen de rechts-nationalistische
Likoed-partij ten grondslag. In de
regering was Levy degeen die
nauw met de Amerikaanse minis-
ter Baker samenwerkte tijdens de
moeizame speurtocht naar een
formule waarop de Midden-Oos-
tenconferentie bijeengeroepen
kon worden.

Shamir was degeen die op de

rem trapte en de indruk wekte dat
hij de conferentie helemaal niet
wilde en alleen maar instemde
omdat de Amerikaanse druk on-
weerstaanbaar was. Van daar naar
de veronderstelling dat Shamir
naar Madrid gaat om de bijeen-
komst die hij niet kon verhinde-
ren aan de conferentietafel alsnog
te torpederen, is weliswaar nog
een hele sprong, maar bepaald
niet uit te sluiten.

Daar komt bij dat Shamir niet
alleen Levy opzij schuift, maar
ook het (in de Israëlische verhou-
dingen) min of meer duif-achtige
establishment van het ministerie
van Buitenlandse Zaken uitscha-
kelt. Tot leiders van de subdelega-
ties, die in de tweede fase van de
conferentie bilaterale onderhan-
delingen met Syrië. Libanon en de
Palestijns-Jordaanse delegatie
moeten voeren, worden uitge-
sproken hardliners uit zijn eigen
staf en het ministerie van Defen-
sie benoemd. Bovendien wil Sha-
mir in de delegatie een kolonist
uit de bezette gebieden en funda-
mentalisten van de kleinere rege-
ringspartijen - die van het hele
vredesproces gruwen - opnemen.

Met zijn ingreep bewijst Shamir
waarschijnlijk niet alleen de vre-
de, maar ook Israël zelf geen goe-
de dienst. Namens Israël gaat nu
de extreem-gezinde v leugei onder-
handelen. Het zou beter zijn als
dit gebeurde door een brede coali-
tie waarvan ook de Arbeiderspar-
tij deel uitmaakt. Zeker wanneer
de Palestijnen er voor kiezen zich
in Madrid als de ..redelijke" partij
te profileren, komt Israël nu wel
heel snel in de kwetsbare rol van
spelbreker terecht.

Geachte Redactie

Omroepsters
Als correspondent van de NCRV

in Wijk bij Duurstede vind ik dat
Lisette Hordijk en Thari Schroe-
der moeten blijven als tv-omroep-
sters. De C verplicht de NCRV om
niet zo met mensen om te gaan. De
heren Kees Vink en Coen Boerma
worden ook niet aan dekant gezet.

Ik heb daarom besloten wel
NCRV-lid te blijven doch mijn ac-
tiviteiten als correspondent voor
zes maanden op een laag pitje te
zetten totdat het besluit ongedaan
is gemaakt. Hierbij is de actie „Li-
sette en Thari moeten blijven" ge-
start.

WIJK BIJ DUURSTEDE
W. G. van der Wal

Kaal
Helaas loop je als man de kans dat
op een gegeven ogenblik het haar
op je hoofd begint uit te dunnen.
Verreweg het beste is dan om je
haar zo kort mogelijk te houden
en met het onontkoombare feit
vrede te hebben.
Maar waar ik absoluut geen vrede
mee kan hebben is dat een foto die
gemaakt is na afloop van een eind-
examenfeest van de Academie
St. Joost vervolgens op de U-pagi-
na van 19 oktober wordt afge-
drukt met als onderschrift: „Twee
skinheads in de disco in Breda".
Niet alleen heeft de fotograaf mis-
bruik gemaakt van het vertrou-
wen dat er tussen ons en hem zou
bestaan door dezefoto ter publika-
tie aan te bieden, ook de Volks-
krant is tekort geschoten in de
zorgvuldigheid waarmee ermet ie-
mands beeltenis is omgegaan.
Wanneer er iets meer van onze
kleding te zien zou zijn geweest,
was duidelijkgeworden dat wij ab-
soluut geen skinheads zijn.
Met deze handelswijze van de re-
dactie wordt volkomen aan het
feit voorbij gegaan dat de betrok-
kenen het als kwetsend ervaren
en er mogelijk schade van onder-
vinden dat zij geassocieerdworden
met een voor het grootste deel fas-
cistische bende.
Zowel fotograaf Peter Hilz als de
betrokken redacties dienenzich te
beraden op de normen dieze han-
teren bij hun broodwinning, want
met integere journalistiek heeft
dit niets te maken.

AMSTERDAM Rikken Boonstra
NASCHRIFT: Onze welgemeende
excuses (red.).

Simons
Terwijl in de PvdA het besef be-
gint door te dringen dat de mensen
mondig zijn geworden, hun eigen
beslissingen willen nemen en niet
meer betutteld willen worden, is
staatssecretaris Simons bezig aan
een groot gezondheidsplan dat bol

staat van regelneverij. Een basis-
verzekering noemt hij het. Een
merkwaardig soort basis %dat
95 procent van alle voorzieningen
omvat.
Als jevan een basis spreekt, zou ik
bijvoorbeeld aan 60 procent den-
ken; iedereen kan dan al naar be-
hoefte bijverzekeren. Ziekenhuis-
verpleging hoort tot de basis, want
die kosten zijn voor nagenoeg ie-
dereen onbetaalbaar. Zo zou ieder-
een een eigen stukje verantwoor-
delijkheid dragen, waarmee de
kosten mogelijk wat beter in de
hand gehouden kunnen worden.
Verbetering van de beloning voor
werkers in de gezondheidszorg
moet al uit andere middelen (ver-
laging pensioenpremie onder an-
dere) worden bekostigd. Is er dan
wél geld om de stelselwijziging te
betalen? Die kosten zullen ook
niet gering zijn, zoals uit publika-
ties blijkt. Dan vraag je je toch af
waar we mee bezig zijn.

Als de stelselwijziging er onver-
hoopt toch mocht komen, betalen
alle particulier verzekerden (en
datzijn alle mensen die niet in het
ziekenfonds mogen) een opnieuw
verhoogde premie. Zo langzamer-
hand een fors bedrag. En de
dienstverlening laat te wensen
over. Omdat er, om maar iets te
noemen, een uit bezuinigingen
ontstaan tekort aan oogartsen is,
mag ik —en met mij zeer vele
anderen — meer dan een halfjaar
wachten op een staaroperatie die
nu al urgent is.
Waar gaan we ons geld aan uitge-
ven?

CASTRICUM
Jetty Dirkse-Boukamp

Twee maten
Twee berichten op dezelfde pagina
van de Volkskrant van 18 oktober.
Voor de roof van de Van Goghs
wordt acht jaar geëist, voor de
moord op een volstrekt onschuldi-
ge Amsterdamse snackbarhouder
wordt vijf jaar geëist.
Ik weet dat de waardering voor
kunst de laatste tijd tot absurde
hoogten is gestegen, maar dat het
stelen van enkele kunstwerken
veel strenger wordt bestraft dan
het doden van een mens spot met
mijn rechtvaardigheidsgevoel.
Dat het hier om onvervangbare
kunstwerken gaat, doet niets af
aan het feit dat diefstal van mate-
riële zaken nooit zo ergkan zijn als
vernietiging van een menselijk
wezen. Dat dit door ons justitieel
apparaat kennelijk anders wordt
gezien, geeft mij een zeer onveilig
gevoel en bevestigt mijn indruk
dat de waarde van kunst tegen-
woordig niet meer in de juistepro-
porties wordt gezien.
OUDERKERK a/d AMSTEL

M. van der Zwaag
beeldend kunstenaar

VAN VRIJDAG 25 OKTOBER 1991

Forum publiceert artikelen die discussies kunnen uitlokken over actuele
onderwerpen. De auteurs schrijven op persoonlijke titel. De lengte van een

bijdrage dient bij voorkeur de 800 woorden niet te overschrijven. De redactie
behoudt zich het recht voor artikelen te redigeren en in te korten.

REDACTIE: ARNOLD KOPER, JOS VAN DER LANS, MARGOT MINJON
EN ANNEKE TEUNISSEN.
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ROTTERDAM

INTEGRAAL PLAN NOORDRAND ROTTERDAM
Studiesvoor:
- een nieuwe luchthaven in de Polder Schieveen;-een verbinding tussen de Al 6 en de Al 3 om het

Lage Bergse Bos heen;
- een ruime woonwijk in Overschie, op de plaats van

de overtollige sportvelden en de huidige luchthaven;
- kantoren- en bedrijventerreinen langs het nieuwe

luchthaventerrein;-een groen gebied tussen Rotterdam en de buurgemeenten
Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek.

Het gaat om de volgende hoofdrapporten:
- Masterplan Nieuw-Rotterdam Airport;
- Projectnota Rijksweg Noordrand Rotterdam;
- Milieu Effect Rapport;
- Economisch Effect Rapport;
op basis waarvan binnenkort het concept-voorontwerp
Structuurplan Noordrand Rotterdam zal worden opgesteld.

De in de afgelopen twee jaarverrichte studies hebben geleid
tot 61 deelrapporten, die op 3 oktober j.l. zijn gepresenteerd.
Om in het bezit te komen van één of meer van dezerapporten
kunt u de 'Bestellijst rapporten IPNR' opvragen bij het
Projectbureau Noordrand Rotterdam,
Postbus 6574, 3002 AN Rotterdam, tel. 010-489 51 99.

MMLIE EN RELATIES
OVERLIJDEN

.Jij blijft bij ons, ook nu je zwijgt"

Door een tragisch ongeval hebben wij tot ons
groot verdriet afscheid moeten nemen van
onze innig geliefde dochter en zus

KLAZIEN

op de leeftijd van 16 jaar.

KO EN ANNE KODDE
UBE
MICHIEL

23 oktober 1991
Strandloperstraat 5
4451 DG Heinkenszand

Er is gelegenheid om afscheid van Klazien te
nemen zaterdag 26 oktober van 11.00-11.30
uur in het Rouwcentrum van Begrafenisonder-
neming Van der Hooft, Bosseweide 2 te
's-Gravenpolder.

De dienst waarin wij afscheid van haar nemen
zal worden gehouden maandag 28 oktober om
10.30 uur in voornoemd Rouwcentrum, waar-

na aansluitend omstreeks 11.30 uur de begra-
fenis zal plaatshebben op de Algemene Be-
graafplaats aan de Noordlandseweg te Hein-
kenszand.

Na afloop van de begrafenis is in het Rouwcen-
trum te 's-Gravenpolder gelegenheid tot con-
doleren.

Door een noodlottig ongeval tijdens het bezor-
gen van onze kranten is overleden

KLAZIEN

Wij wensen haar ouders en broers veel sterkte
in deze moeilijke periode.

PERSCOMBINATIE,
DISTRIBUTIEBEDRIJF
DISTRICT
ZUIDWEST-NEDERLAND

Tot onze grote verslagenheid ontvingen wij
het bericht van het overlijden van de heer

THEO VOSSEN
Jarenlang heeft hij als penningmeester zeer
grote inzet getoond voor onze club. In die
functie, maar vooral als clubgenoot zullen wij
hem missen. Wij wensen zijn vrouw en kinde-
ren sterkte toe om dit verlies te dragen.

HOOFDBESTUUR NEDERLANDSE
TOERISTEN KAMPEER CLUB

Enige en algemene kennisgeving
Wij hebben lief,
omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

(1 Johannes 4,19)

Door deze woorden gedragen in een lange en
pijnlijke ziekte is in vrede naar zijn Heer terug-
gekeerd onze lieve zoon, broer, zwager, oom,
neef en medebroeder

HERMAN VAN GOLDE
priester van de Sociëteit van Jezus

Wyck-Maastricht 20 juli 1954
f Nijmegen 23 oktober 1991

Namens de Nederlandse Jezuïeten:
WIM BUIJS SJ

Pater Brugmanstraat 1
6522 EG Nijmegen

Namens de familie Van Golde:
THEO EN
MIEKE VAN GOLDE-HORN

Uzerenkuilenweg 21
6231 AA Rothem-Meerssen

De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 28
oktober a.s. in de Sint Josefkerk, Keizer Karel-
plein, Nijmegen om 12 uur, met aansluitend
omstreeks 13.15 uur begrafenis op kerkhof
Jonkerbos, Winkelsteegseweg, Nijmegen. Na
afloop is er gelegenheid tot condoleren in het
Canisiushuis, Pater Brugmanstraat 1, Nijme-
gen

LEO

we zullen je missen

NAMENS ALLE
IE JAARSSTUDENTEN MBO-KW

Wij zijn bedroefd, maar dankbaar dat zo vredig
is ingeslapen mijn lieve en onze lieve
moeder

INEKE POIESZ-HEUS
op de leeftijd van 47 jaar.

THEO
OSKAR, NIENKE
MARTIN EN ANITA

7771 EN Hardenberg, 24 oktober 1991
Plutolaan 17
De Eucharistieviering vindt plaats maandag 28
oktober a.s. in het rouwcentrum „De Lariks-
hof", Oldemeyerweg 3 te Heemse Hardenberg,
aanvang 10.30 uur, waarna de crematieplech-
tigheid zal plaatshebben in het crematorium
„De Meerdijk", Meerdijk 74 te Emmen. Na de
crematieplechtigheid is er gelegenheid tot con-
doleren.

Liever geen bloemen.

Blijkens exploit van onderget.
d.d. 23 oktober 1991 is t.v.v.
Sherida Ruth Stem, wonende te
Amsterdam (procureur Mr. G.
A. van de Kerke, Keizersgracht. 614 Amsterdam, van wie af-
schrift van het exploit kan wor-
den verkregen), betekend aan:
REGI STEVEN GROOTFAAM,
zonder bekende woon- of ver-
blijfplaats, een afschrift van een
vonnis op 25 september 1991
door de Arrondissementsrecht-
bank te Amsterdam, zesde en-
kelvoudige kamer, gewezen,
waarbij tussen partijen echt-
scheiding is uitgesproken en
voorts werd beslist zoals nader
daarin omschreven.

H. G. B. Kernper
Deurwaarderskantoor
Kernper & Paulusma
Tussen Meer I/B
1068 EX Amsterdam

E & I Electrotechniek 8.V.,
gevestigd te Groningen.

Het plan van uitkering, als be-
doeld in artikel 279 boek 2 8.V.,
is gedeponeerd bij het Handels-
register van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te
Groningen.

De vereffenaar.

Door de Rechter Commissaris
in het faillissement van Nieu-
wenhuijse & De Braal 8.V., ge-
vestigd te Kruiningen aan de
Stationsweg numero 6a is be-
paald dat de verificatievergade-
ring wordt gehouden op 11 de-
cember 1991 te 10.15 uur in het
Gerechtsgebouw te Middelburg
aan het Hofplein numero 8 en
dat de indiening der schuldvor-
deringen moet plaatshebben op
uiterlijk 27 november 1991 bij
de curator.

De curator:
Mr. J. A. M. Dietvorst
Postbus 380
4460 AT Goes

EXECUTIEVERKOOP
Vrijdag, 25 oktober 1991
om 10.00 uur t.l.v. R.
Maas, Weth. Frankeweg 1,
Amsterdam, van div. tele-
visietoestellen, videore-
corders, CD-spelers e.d.
De verkoop wordt gehou-
den bij opbod zonder op-
geld.

Deurwaarderskantoor
Kernper & Paulusma
Tussen Meer l/B
1068 EX Amsterdam
Tel. 020-6105605

Blijkens exploit van onderget.
d.d. 23 oktober 1991 is t.v.v. Li-
lian Ceder, wonende te Amster-
dam (procureur Mr. D. Gahar,
Geinwijk 28, Amsterdam, van
wie afschrift van het exploit
kan worden verkregen), opge-
roepen: WILLIAM AMAKYE
MENSAH, zonder bekende
woon- of verblijfplaats, om op
maandag 2 december 1991, om
v.m. 11.30 uur, te verschijnen
ter terechtzitting met gesloten
deuren van de Arrondisse-
mentsrechtbank te Amsterdam,. zesde enkelvoudige kamer, al-
daar gehouden wordende in het
Gerechtsgebouw. Parnassus-
weg 222, zulks voor verhoor ter
voorziening in het gezag over
der partijen minderjarig kind.

H. G. B. Kernper
Deurwaarderskantoor
Kernper & Paulusma
Tussen Meer l/B
1068 EX Amsterdam

Bij exploit van mij deurwaarder
d.d. 23-10-1991, is t.v.v. Clarita
Janine Grobben te Amsterdam,
(proc. Mr W. D. van Doorn,
Hudsonstraat 157, Amsterdam,
bij wie een afschrift van dit ex-
ploit kan worden verkregen)
aan Ovidio de Jesus Calbimon-
te, zonder bekende woon- of
verblijfplaats in en buiten het
Koninkrijk, betekend een af-
schrift van een vonnis d.d.
9-10-1991 door de Arrondisse-
mentsrechtbank te Amsterdam,
waarbij de echtscheiding tussen
partijen werd uitgesproken.

P. F. J. Saly
Gerechtsdeurwaarder
Adm. de Ruyterweg 545
Amsterdam

Handelsonderneming Vogelaar
B.V. in liquidatie gevestigd te

Waddinxveen.
De directie van bovengenoemde
vennootschap maakt bekend
dat deze vennootschap krach-
tens besluit van de aandeelhou-
ders de dato 16 oktober 1991
met ingang van 1 april 1991 is
ontbonden. Zij deelt voorts
mede dat het plan van uitdeling
ter kennisneming van een ieder
is neergelegd ten kantore van
het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Fa-
brieken voor Midden-Holland te
Gouda, alsmede ten kantore van
de vennootschap aan Elzenhorst
46 te Waddinxveen.

De directie

Blijkens exploit van onderget.
d.d. 23 oktober 1991 is t.v.v. de
Gemeente Amstelveen, zetelen-
de te Amstelveen, opgeroepen:
EDUARDO ARALUCE, zonder
bekende woon- of verblijf-
plaats, om op donderdag 16 ja-
nuari 1992 v.m. 10.30 te ver-
schijnen ter terechtzitting van
de Kantonrechter te Amster-
dam, gehouden wordende al-
daar in het Gerechtsgebouw
aan de Pamassusweg 220, om te
worden gehoord op een door de
Gemeente Amstelveen inge-
diend verzoek ex artikel 55 lid 1
sub b van de Algemene Bij-
standswet tot verhaal van kos-
ten van bijstand op E. Araluce.
Afschrift van het exploit kan bij
ondergetekende worden ver-
kregen.

H. G. B. KEMPER
Deurwaarderskantoor
Kernper & Paulusma
Tussen Meer l/B
1068 EX Amsterdam

Ten kantore van het handelsre-
gister te Utrecht is betreffende
Utrechtse Participatiemaat-
schappij 8.V., gevestigd te
Utrecht, een besluit gedepo-
neerd als bedoeld in artikel 208,
Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
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V zintuig
Kunst - en techniekwedstrijd

Klepperen, achten, steunen> piepen...

voelen, horen> ruiken, proeven...

Mensen hebben vijf zintuigen, sommige hebben er zes. Ben je niet tevre-
den met 'maar' één neus, twee oren en een mond vol smaakpapillen? Je
kunt van alles bedenken om zintuigen te verbeteren en er misschien zelfs
eentje aan toevoegen. Een zevende zintuig...

Meedoen?
ledereen van 14 - 19 jaar kan meedoen. Maak een kunstwerk van zon
zevende zintuig. Natuurlijk moet het kunnen werken, bewegen of bijvoor-
beeld geluid maken. Een kunstwerk met een stukje techniek.

Wedstrijdkrant
In de gratis wedstrijdkrant vind je alle informatie. Vraag hem aan! Voor
docenten ligt er een speciaal pakket wedstrijdkranten plus leswijzer klaar.
De wedstrijdkranten kun je tot 15 november gratis aanvragen.
Stuur onderstaande bon naar Wedstrijd 'Maak een zevende zintuig';
Universiteit Twente, VEB, antwoordnummer 323, 7500 VB Enschede.

Prijzen:
Ie prijs 1000 gulden, 2e prijs 500 gulden, 3e prijs 250 gulden.
Verder vele aanmoedigingsprijzen, beschikbaar gesteld door Philips en de
Volkskrant.

Jury
Er is een deskundige jury. Alle kunstwerken worden tentoongesteld en de
mooiste worden levensgroot nagebouwd.

Organisatie Universiteit Twente en Stichting Nationale Wetenschapsweek
in samenwerking met de Volkskrant.

'/Waak een zevende zintuig'

□ stuur mij een gratis wedstrijdkrant
D stuur mij een lespakket (.... kranten en een leswijzer)

Achternaam '.
Voornaam/voorletters _____
Adres ,
Postcode Woonplaats .
Leerling school . klas schoolsoort
Docent school vak schoolsoort

Stuur deze bon vóór 15 november naar: Wedstrijd 'Maak een zevende zintuig';
Universiteit Twente, VEB, Antwoordnummer 323, 7500 VB Enschede.
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Ais u nu lid wordt van de
ANWB/Wegenwacht,
krijgt u de rest van dit jaar

I van ons cadeau.
Pech onderweg. Vroeg of laat overkomt het ons allemaal wel een keer.
Een ANWB/Wegenwachtlid hoeft zich dan maar even te melden via één
van de 2800 praatpalen of via het gratis 06-0888 nummer en de
Wegenwacht komt snel te hulp. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Als u zich nu aanmeldt als lid van de ANWB/Wegenwacht
krijgt u de rest van dit jaar van ons cadeau.
U bent dan 14 maanden lid voor de prijs van 12. Het kost u tot
1 januari 1 993 slechts f 80,75 plus f 7,50 éénmalig inschrijfgeld.
Geef u daarom vandaag nog op als ANWB/Wegenwachtlid.
Bel gratis: 06-0503. Ook 's avonds tot 10 uur en in het weekend.

Wij sturen u dan uw lidmaatschapskaart zo snel mogelijk toe.

Je hebt méér aan de ANWB. Ztf/JZ^fwÈ

VAN VRIJDAG 25OKT0BERJ110

400 JAAR PERZISCHE TAPIJTKUNST
IN NEDERLAND

INVITATIE VOOR EEN UITZONDERLIJKE
VERKOOPEXPOSITIE VAN CON & VERDONCK

N * p;'':\%ffl N'iar aanleiding van de

suksesvolle thema-expositie in hel

Singer museum in Laren is net

fcï:%'feg,"i^É^OTÏ%^,^i* geloonde kollektie nu te aan-
schouwen in on/c zaak in

Amsterdam-Zuid. U komt ogen
r * ,e kor' en kunt nu uw k ' L""'

■■ Kortom een volstrekl unieke
gelegenheid die u niet mag missen.
IJ bent van harte welkom.

Amsterdam-Zuid
Beethovenstraat 81 ftMMaMMÉMVMMMMtf

Uit een exploit van mij, deur-
waarder, op 23 okt. 1991 op
verz. v.d. GEMEENTE AM-
STERDAM te AMSTERDAM
(procureur mr. J. Werner, Prin-

■ ses Irenestr. 59, A'dam, alwaar
een afschrift kan worden ver-
kregen) gedaan, blijkt dat ERIC
VJ.SCH, wiens woon- en ver-
blijfplaats onbekend zijn, is ge-
dagvaard om op woensdag, acht
januari 1992 v.m. te 9.00 uur bij
procureur te verschijnen ter te-
rechtzitting v.d. Arrondisse-
ments-Rechtbank te Amster-
dam, 2e enkelv. kamer. Ge-
rechtsgebouw, Parnassusweg
220, A'dam, teneinde te horen
eisen en concluderen op de
gronden en middelen als in dat
exploit breder omschreven.

S. F. Braan
gerechtsdeurwaarder
Nieuwe Herengracht 239
1011 SP Amsterdam

i Blijkens exploit van onderget.
d.d. 23 oktober 1991 is t.v.v. Jit

I Singh, wonende te Amsterdam
■ (procureur Mr. D. Gahar, Gein-

" wijk 28, Amsterdam, van wie
afschrift van het exploit kan
worden verkregen), betekend
aan: BULBINDER KAUR. zon-
der bekende woon- of verblijf-
plaats, een afschrift van een

j vonnis op 9 oktober 1991 door
de Arrondissementsrechtbank
te Amsterdam, zesde enkelvou-
dige kamer, gewezen, waarbij
tussen partijen echtscheiding is
uitgesproken en voorts werd
beslist zoals nader daarin om-
schreven.

H. G. B. KEMPER
Deurwaarderskantoor
Kemper & Paulusma
Tussen Meer l/B
1068 EX Amsterdam

1
het/saeest-:informatkOCHTENDBl^
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Kieslowski: „Het gaat er niet
om wáár de camera staat”

Van onze verslaggever. PETER VAN BUERENAMSTERDAM - „In Europayn prachtige kerkhoven, mooie
sratzerken waar geen leven te be-«ven is Wat is er gebeurd met de
r, ensen die monumenten van de

cinema hebben opge-
R

c«t, van Fellini in het zuiden tot°ergman in het noor(ien? Waar-m zijn er geen opvolgers?"
Deze vraag stelde de Poolse regisseur

de A
ysztofKieslowski woensdagavond inAmsterdamse Balie. Kieslowski hieldn inleiding tijdens een forum dat be-

ove ’mgegedachtenop tafel te leggen
vand EuroPese film- Dit in hetkader
Eur mamfestatie "De ontvoeringvan
viteitPa ' dle de Stichting literaire Acti-
Bai; Amslerdam deze maand in de"*** organiseert.
kant?u 66! iromscne en soms cynische
°nde en stelde deregisseur van
vastH 'k-er Dekalo°S voornamelijk
Eurn ook niet weet wat mJ van de
for

pese film moet denken. Zijn mede-Prod" 1 regisseur Frans Weisz en
ev enUCent Dennis Wigman, wisten
de p

m'n een antwoord op de vraag wat
oD?ir!fOpese film kan betekenen ten

Pa è h
Van de Amerikaanse, dieEuro-n de rest van de wereld overspoelt,

geen °Wski verklaarde nadrukkelijk
% VlJa,nd van de Amerikaanse film te
de2p^n et Seen goed idee te vinden
Oen ri Weren- "Het enige dat we kun-
die A°en is zelf films maken die naast- Amerikaanse óók moeten bestaan.

Concurreren heeft geen zin, het gaat bij
film niet om concurrentie. "

Dat we, zeker wat film betreft, in een
crisistijd leven staat volgens Kieslowski
als een paal boven water. „We leven in
een tijd van de triomf van de materie
boven de geest. De ontwikkelingvan de
geest ligt heel wat stappen achter op die
van de techniek. Deze constatering is
geen antwoord op de problemen, maar
het is wel iets waarover we af en toe een
vraag moeten stellen."

Kieslowski vroeg zich af waar de
„groten van de geest" geblevenzijn. „Ik
heb een in de encyclopedie opgezocht:
Einstein overleed in 1955, Camus in
1960, Picasso in 1973, toen hield ik
niets meer over om op te zoeken. Daar-
na zijn er geen „groten" meer geweest
die ons de weg wijzen. Wie herinnert
zich nog een Nobelprijswinnaar van
twee jaar of van vijf jaar geleden?"

KIESLOWSKI ■ Foto Frans Schellekens

Armstrong
Dat de grote individuen in de maat-

schappij verdwijnen komt mede door
het onstaan van een algemene collecti-
viteit. „Wie is de auteur van de eerste
reis naar de maan? Armstrong? Wij metzn allen?" Volgens Kieslowski hebben
film, cultuur, wetenschap en het den-
ken grote individuen nodig. „Ze zijn er
niet, mede omdat het net is alsof wij de
behoefte verloren hebben die mensen
onder ons te hebben. Wij lijken ze niet
nodig te hebben, dus zijn ze er niet."

Schuldigen wil hij niet aanwijzen. De
mensheid („Wij met zn allen") is zelf

verantwoordelijk voor de geestelijke
staat waarin zij zich bevindt. Computers
en formules beheersen de wereld, ook
op geestelijk terrein. „Vandaar de heer-
sende collectiviteit en anonimiteit."

Ook de film heeft nieuwe regisseurs
nodig die een richting aangeven, maar
kennelijk heeft het publiek meer be-
hoefte aan Rambo's en Schwarzeneg-
gers, anders zouden die er niet zijn.
Helden van de Amerikaanse film, die
enerzijds de beste is die er bestaat en
anderzijds werkt volgens standaardfor-
mules en geestelijk nogal armzalig is.

Hoe moet het dan verder? Kieslowski
haalt zijn schouders op en zegt het niet
te weten. „Europese film? Identiteit?
Wat? Hoe?" Hij meent dat filmers zich
moeten bezighouden met menselijke za-
ken als hoop en lijden. Natuurlijk is de
hoop in Spanje anders dan elders, is het
lijden in Rusland anders, lachen vrou-
wen in Parijs anders dan in Warschau,
maar volgens Kieslowski moet er toch
ook een Fransman zijn die een verhaal
kan vertellen dat ook voor een Griek
interessant is. Daarbij moet geen Euro-
peaan zich blind staren op de Ameri-
kaanse film, zoals hij ook niet ervan uit
moet gaan datAmerikanen zich intres-
seren voor Europa.

Kieslowski zou zelf niet voor een
Amerikaanse producent willen wer-
ken, „omdat jevan hem niet mag roken
en omdat hij een regisseur niet toelaat
in de montagekamer". Verder maakt
het hem niet uit waar hij films maakt,
als het maar de filmszijn zoals hij die wil
maken. „Het is niet belangrijk waar je
de camera neerzet, maar waarom."

daverende namen op evenementenlijst

Culturele Hoofdstad
Madrid pakt uit

van onze correspondent
jy,. ROBBERT BOSSCHART

°PUm — Overborrelend van
d°enri lSme' maar met nog net vo1 "
dat h

be.scneidenheid om te zeggen
ijver niet°nze bedoeling is te wed-
vari 5n met de grote evenementen
eiSeJ-n bomende jaar in Barcelona
de w "f" ( de Olympische Spelen en
'Üke k

xpo)' heeft de hoofdstede-
Proet.DUrSemeester uiteindelijk zijn
hoofd mma voor ..Madrid, culturele
De H;c

s
t
tad van Europa '92" onthuld.

beUr, Van r"im 1800 feestelijke ge-
Maar nfen «s indrukwekkend,
het et

nu' net twee maanden voor
vv ei a«schot, blijft de vraag of er
voor ~ d

J?ende Seld in kas zal zijn
De ?.! d,e plannen.

het buitSt bevat aaverende namen uit
nieiRa !and: van de dirigenten Da-
de Do;renboim en Claudio Abbado tot
La üren

m
D
uslci Madonna en Sting, van

Van " BacaH tot Anthony Quinn en
ku nst

sa Redgrave. In de beeldende
'f'eestp a

j klassieke en moderne
c°Hecri de befaamde Thyssen-
bied dl te bleden heeft- °P filmge-
nematrro Vl

r
ring van honderd jaar ci-

filnis au le "met de 70 beroemdste
leleviSiif tijden"' Plus v'Jfti8 Jaar

Verd fCcessen-e» uit d
6F: ototentoonstellingen over

Culturef uVen voorgaande Europese
öublir, p

Hoofdsteden, van Parijs tot
dam Rn, V?n Glasg°w tot Amster-
AmeriWa len' met Nederlandse enke e)(Dn

af. nSe steun > een uitzonderlij-
SPani« j ? over de joodse invloed op
det> in i4Q^UUr voor" en nadat de J°-Nfn r,

u" het land verdreven
Zeker "Sefarad '92".

Va n cvLniex °P de laatste plaats: tal
"Heer b "ementen om de Madrilenenhistorie 1 te maken van hun eigen
Vierinfien cultuur> geflankeerd doorv an de K

Van het vijfde eeuwfeest
Spaans g

anden tussen Spanje en
namen w

r
j

nd Amerika, waarbij
r

e tvveeTr genoemd als die van
Garcia ivi belPriJs"winnaars Gabriel

Aan Z T(iuez en Octavio Paz.
?reanis|;ote Cljfers ontbreekt het deJ°se m- j

°°k niet. Burgemeester
totaalhiwt Alvarez schermt met een
L' inbeer7n

get van 15° miljoen gulden,
eBrotin„ n de volledige cultureleen de b^g Van het stadhuis voor 1992

Sors " Jaragen van particuliere spon-
Meer «nog: de regio Madrid en het

Spaanse ministerie van Cultuur heb-
ben voor hetzelfde jaar liefst 370 mil-
joen gulden aan hoofdstedelijke pro-
jecten toegewezen. Maar welk deel
daarvan onder de normale, of al lang
lopende bestedingen valt, en welk
deel naar de „nieuwe" ambities van
de organisatie van Culturele Hoofd-
stad '92 gaat, kan of wil niemand pre-
cies vertellen. De indrukblijft hangen
dat veel evenementen toch al in de
maak waren en nu dit etiket opge-
plakt krijgen.

Zo verging het bijvoorbeeld de
meeste Nederlandse bijdragen. Drie
daarvan zijn exposities. De genoemde
„Sefarad '92", in samenwerking met
het Joods Historisch Museum van
Amsterdam en het Smithsonian Insti-
tute in Washington, gaat eerst naar de
Amerikaanse hoofdstad en vervol-
gens naar de Wereld-Expo in Sevilla.
Pas eind 1992 zal de tentoonstelling,
met enige aanvullingen, het Madri-
leense culturele jaar komen verster-
ken.

Verder was het Centraal Museum
in Utrecht, met steun van een van de
grootste culturele stichtingen in
Spanje (Fundacion Banco BBV), al
enige tijd bezig met de voorbereiding
van een expositie met een keur van
Nederlandse zeventiende-eeuwse
meesters.

Een andere belangrijke Nederland-
se inbreng is de muziek. Het Concert-
gebouworkest, onder leiding van
Georg Solti, zal in december 1992
twee dagen in Barcelona en vervol-
gens tweemaal in Madrid optreden.
Daar wordt het voorafgegaan door het
Gustav Leonhardt, het Nederlands
Kamerkoor en Ton Koopman en zijn
Amsterdam Baroque Orchestra.

In afwachting van aparte sponsors
is nog onduidelijkofhet Orkest van de
Achttiende Eeuw en Opera Forum in
juni '92 kunnen deelnemen aan het
Mozart Festival in Madrid. Evenmin
bestaat zekerheid over de aanwezig-
heid van het Nederlands Theater In-
stituut en het Instituut voor de Dans
op de respectievelijke festivals.

De culturele afdeling van de Neder-
landse ambassade te Madrid, die de
Nederlandse bijdragen al maanden op
de agenda had, moest brandbrieven in
stelling brengen om van de kant van
de organisatoren van Madrid '92 de
nodigde aandacht te krijgen.

Snoekduikende haaien in kaki-broek
DANS

Charmante Haaien met Narrow Spaces
van Michael Beards en Territorium
van Mischa van Dullemen. Tot en met
26 oktober in Captain Fiddle in Am-
sterdam.

Kindertehuizen en jeugdgevangenis-
senroepen een beeldopvan bleekneuzi-
ge jongetjes die de tijd verdrijven door
elkaar te pesten in strijd om de hiërar-

chie. De Engelse danser/choreograaf
Michael Beards, die al lange tijd in Ne-
derland werkzaam is, bracht een deel
van zijn jeugddoor in deze opvangplaat-
sen en verwerkte zijn ervaring in Nar-
row Spaces. De produktie is te zien in
Captain Fiddle: een klein Amsterdams
theater dat is gevestigd in de voormalige
keuken van het Binnengasthuis. Een
lokatie die past bij het spel dat Beards
voor zichzelf en collegaMischa van Dul-
lemen ontwikkelde.

De witbetegelde muur van de ruimte
zou ook onderdeel kunnen zijn van een
wasgelegenheid, wc ofzwembad. Bij uit-
stek plaatsen om iemand even te grazen
te nemen en dat gebeurt dan ook. De
twee kortgeschoren jongens in wit t-
shirt en kaki-broek intimideren en imi-
teren elkaar met soepele bewegingsvor-
men, gymnastische sprongen, koprol-
len en snoekduiken. Een enkele keer
afgewisseld met een klein gebaar. Waar
agressie aanvankelijk domineert groeit
langzaam een erotische spanning die
uiteindelijk eindigt in een beeld waar-
van Beards in zijn Engelse jaren waar-
schijnlijk alleen maar heeft gedroomd.

Het innemende werkje van nog geen
dertig minuten wordt opgevolgd door
het even korte Territorium van collega
danser/choreograaf Mischa van Dulle-
men. Zijn idee om dierenbewegingen
uit te werken levert een enkel fraai
tableau op, met vreemde hoofd- en
beenbewegingen. Maar de opeenvolging
van de beelden is wel erg vrijblijvend:
een aaneenschakelingvan enkele mooie
plaatjes maakt nog geen dansvoorstel-
ling.

GERDIE SNELLERS

Verzoek aan Kroon verkoopplannen Fuchs te verbieden
Van onze verslaggever

AMSTERDAM — Een groot
aantal topfunctionarissen uit de
Nederlandse kunstwereld vraagt
deKroon het Haagse raadsbesluit
te vernietigen dat de directeur
van het Haags Gemeentemuseum,
Rudi Fuchs, de mogelijkheid
biedt kunstwerken uit de collec-
tie te verkopen.

De 38 ondertekenaars stellen dat
Fuchs' „willekeurige" plan de verzame-
ling terug te brengen van 150 duizend
tot 70 duizend stukken het vooraan-
staande Gemeentemuseum reduceert
„tot een instituut van niet meer dan
lokaal belang". De reeds voorgenomen
verkoop van twee vroege Picasso's,
hoogstwaarschijnlijk „Harlekijn" en

„Sibylle", tast daarbij het Nederlandse
Picasso-bezit (veertien doeken) wezen-
lijk aan, schrijft de groep.

De ondertekenaars wijzen er op dat
het in september genomen raadsbesluit
indruist tegen de museale beroeps-
ethiek en tegen verschillende beleids-
voornemens van zowel de Haagse als de
Rijksoverheid. De Wet tot behoud van
het cultuurbezit uit 1984 verbiedt het
particulieren onder meer om kunstwer-
ken van belangrijke culturele waarde
uit te voeren, „maar veronderstelt tege-
lijkertijd dat lagere overheden zich zon-
der aan de wettelijke normen houden.
Dit blijkt nu dus illusoir te zijn", aldus
de ondertekenaars.

Volgens de groep gaat van het Haagse
besluit een voorbeeldwerking uit waar-
door de verhouding tussen de Neder-
landse musea enerzijds en overheden,

verzamelaars en kunstenaars ander-
zijds, „ernstig wordt verstoord". Het
Haags Gemeentemuseum wil door ver-
koop van niet in de collectie passende
werken een ruimer budget creëren
voor kunst die Fuchs op het oog heeft.
De ondertekenaars van hun kant stel-
len dat het zo goed als zeker is dat de
„vervreemding" van kunstwerken tot
een groot financieel debacle voor de
gemeente Den Haag zal leiden.

„Het laatste jaar is in dekunsthandel
sprake van een baisse. Het moge duide-
lijk zijn dat de beoogde verkoop c.g.
vervreemding uit de Haagse collectie,
alsmede de verkoop van enkele topstuk-
ken hieruit, zal leiden tot nog mindere
opbrengsten. Dit heeft weer tot gevolg
dat de fondsen die men hoopte te ver-
werven, niet zullen worden verkre-
gen", aldus de groep.

Directeur Fuchs van het Haags Ge-
meentemuseum zei donderdag in een
reactie dat de kunstwerken uit de col-
lectie die voor afstoting in aanmerking
komen „voor bijna honderd procent
van artistiek buitengewoon laag be-
lang" zijn, en dat de verkoop van de
twee Picasso's juistmoest bewerkstelli-
gen dat de verzameling van het Haags
Gemeentemuseum „nog van veel meer
nationaal belang" wordt dan nu het ge-
val is. „Bij het creëren van een ruimer
budget door verkleining van de collec-
tie is sprake van heel zorgvuldige afwe-
gingen en absoluut niet van willekeur.
Die suggestie werp ik ver van mij af.
Alle ijkpunten voor verkleining zijn
vastgelegd in een nota die weer eens
niet of slecht blijkt te zijn gelezen. De
opstellers gaan volledig voorbij aan
onze problemen, aan de breedte en de

omvang van onze collectie. Door nu te
stellen dat het museum nu weer van
lokaal niveau dreigt te worden, zetten
ze de kwestie volledig op zijn kop."

Het initiatief tot de voordracht voor
schorsing/vernietiging van hetraadsbe-
sluit is afkomstig van drs J.van Adri-
chem, docent moderne kunst aan de
Rijksuniversiteit van Utrecht, en
kunsthistoricus dr A. Blankert. Tot de
ondertekenaars behoren: Stedelijk Mu-
seum-directeur dr W. Beeren, drs
M. van Boven van het Noordbrabants
Museum, Drs H. Defoer van Het Catha-
rijneconvent, directeur Duparc van het
Mauritshuis, de kunstenaars Wim
T. Schippers en Ger van Elk, interieur-
architect B. Premsela, en de hooglera-
ren prof. dr E. van de Wetering en prof.
dr E. van Uitert van de Universiteit van
Amsterdam. .

Squad heeft onmiskenbaar
aan snelheid gewonnen

MUZIEK
Urban Dance Squad. Noorderligt, Til
burg.

Tijdens Pinkpop 1990, bijna ander-
half jaar geleden, stond Urban Dance
Squad voor het laatst in Nederland op
het podium. Daarna viel nog te verne-
men dat de Amerikaanse tournee in het
voorprogramma van Living Colour niet
zonder succes verliep, dat de singleDee-
per shadeof soul in de Verenigde Sta-
ten uitstekend werd verkocht en, ten
slotte, dat er een nieuwe plaat op komst
was.

Deze week deed het vijftal Nederland
weer eens aan, in het kader van de
uitgebreide tournee die volgt op de re-
leasevan het albumLife 'n perspectives
ofa genuine crossover. Het Noorderligt
in Tilburg kreeg de primeur, de VPRO
maakteradio-opnamen die al de volgen-
de dag werden uitgezonden. En zowel in
de concertzaal als op de radio viel te
horen dat The Squad niet meer dezelfde
band was als pakweg twee jaar geleden.

De energie was er nog steeds, onont-
koombaar en op alle fronten. De stage-
divers uit het omvangrijke publiek de-
den hun best; rapper Rudeboy ging als
een beest tekeer en het leek alsof geen
enkele song van de twee albums die de
groep tot dusver maakte, onberoerd
werd gelaten. So far so good, zou je
zeggen. Maar het was niet alleen goed,
het was beter; compacter en transpa-
ranter dan voorheen.

Variatie en de botsing van stijlenzijn
de ijzersterke punten van Life 'm per-
spectives en, in iets mindere mate, de
debuutplaat Mental floss for the globe.
Dan is het een louterende ervaring om
te horen hoe Urban Dance Squad tij-
dens concerten lak kan hebben aan de
wijze waarop die platen tot stand zijn
gekomen. Niets lijkt er nog toe te doen;
tempi en instrumentatie worden schijn-
baar moeiteloos veranderd en elke ver-

gelijking met wat er was is overbodig.
Spijkerhard, zo klonk Urban Dance

Squad in Tilburg. Bij vlagen zelfs iets tè
hard, maar dat mocht gevoeglijk wor-
den toegeschreven aan de geluidsmix
die in de zaal af en toe wat ongelukkig
uitpakte. Temidden van al die heftig-
heid was er plaats genoeg voor de lek-
ker lome gitaar-uithalen in Hkchhikc
HD en de allerminst gestroomlijnde
breaks en tempowisselingen van Brain-
storm on the U.D.S.

The Squad heeft onmiskenbaar ge-
wonnen aan vaart en snelheid. Tussen
de nummers door was het nooit erg lang
stil; dat is wel eens anders geweest en
als je dan niet uitkeek kreeg jeook nog
een preek van domineeRudeboy om de
oren. Nee, wie oprecht verlangde naar
stilte kon die nu krijgen tijdens de
songs, zoals bij Life 'n perspectives. De
lange versie van het op de plaat in vie-
ren gedeelde nummer mondde uit in de
meest complete vorm van hip hop die
men zich zo ongeveer kan voorstellen:
in alle voegen krakend, met drie dreu-
nende bassen, met jakkerende gitaarac-
centen.

Vier puzzelstukken, te zamen een cir-
kel vormend, sieren de hoes van Life 'n
perspectives. Het beeld kwam terug op
het achterdoek dat het podium sierde.
Maar die perfect passende puzzelstuk-
ken, dat hadden er eigenlijk vijfmoeten
zijn.

HENRICO PRINS

Rudeboy van Urban Dance Squad. Foto Niels van iperen

NDU-drukkerij wordt verbouwd

Drugstore wil kunst
voor non-publiek

Van onze verslaggever
ROTTERDAM — „Een groot

bruisend centrum, waar kunst
leuk is in plaats van een hoogst
ernstige zaak voor de elite." Zo
omschrijft Theo Hensen zijn plan
voor een „Drugstore voor de
Kunsten", dat hij samen met Fons
Burger heeft opgesteld. In het
voormalige pand van uitgever
NDU aan de Witte de Withstraat
in Rotterdam zou een cultureel
centrum gevestigd moeten wor-
den, met ruimte voor muziek,
theater, (kunst-)beurzen en uit-
gaan.

De Drugstore moet volgens de initia-
tiefnemers op commerciële basis gaan
werken. Centraal staan de theatervoor-
stellingen. Maar om het centrum draai-
ende te houden zonder al te veel subsi-
diegeld zullen „beursmarkten" worden
gehouden, dieraakvlakken hebben met
kunst en cultuur. Daarnaast zal de
Drugstore verhuurd worden voor be-
drijfsfeesten. De horeca in het gebouw
moet ook het nodige geld gaan opbren-
gen.

De Drugstore zal een omzet krijgen
van ongeveer tien miljoen gulden per
jaar.Voor gedeeltelijkeverbouwingvan
devoormalige drukkerij en nieuwbouw
is een bedrag nodig van 12,5 miljoen
gulden, dat moet worden opgebracht
door het particuliere bedrijfsleven, ver-
zelfstandigde bedrijven van de gemeen-
te Rotterdam en WVC.

In het complex komen twee zalen die
het midden houden tussen een schouw-
burgzaal en zalen zoals die in kleinere
theaters te vinden zijn. Beide zalen heb-
ben zon vier- a vijfhonderd zitplaatsen.
De ene zal gaan dienen als theaterzaal,
de andere als evenementenzaal. In die
zaal zullen negen maanden per jaar
beurzen gaan plaatsvinden op allerlei
gebied.

Volgens Hensen dreigt op theater- en
muziekgebied een specialisering die
grote groepenpubliek ervan weerhoudt
voorstellingen te bezoeken. „ledere
kunstvorm zijn eigen zaal, die ontwik-
keling is gaande", zegt Hensen. ..Ter-
wijl er natuurlijk niet een specifiek ope-
ra-publiek bestaat, of een specifiek
mime-publiek, of noem maar op. Het
gaat erom dat mensen geïnteresseerd
zijn in kwaliteit in hun leven, om wat
voor kunst het ook gaat."

„Het gebouw moet een beetje gaan
over welbehagen, over je prettig voe-
len", zegt Hensen over de sfeer die de
Drugstore moet gaan uitstralen. ..In
Rotterdam hebben we een trend gezet
wat betreft de aanpak van maatschappe-
lijkeachterstanden, en terecht. Maar er
moet nu ook aandacht komen voor het
betere leven."

Volgens Hensen en Burger is er in
Rotterdam plaats voor een centrum dat
theaterprodukties laat zien die nu in de
stad te weinig aan bod komen. Ook ho-
pen ze het „non-publiek". dertigers en
veertigers die wel naar het theater wil-
len maar voor wie de drempel van ge-
wone theaters te hoog is. naar de Drug-
store te kunnen lokken.

..Ik zie het in mijn vriendenkring ge-
beuren", zegt Hensen: „In kunst geïn-
teresseerde twintigers worden derti-
gers die trouwen, een kindje krijgen en
gaan barbecuen. Ze willen wel naar het
theater, maar dan met de zekerheid dat
er iets is dat de moeite waard is. Die
mensen moet je niet meer in kleine
zaaltjes met krakkemikkige stoeltjes
neerzetten."

Stewart & Ross doen
Pigeon Drop vergeten
met aangename show

THEATER
Stewart & Ross met Write or wrong,
Theater Nieuwe de la Mar, Amsterdam
tot en met 26 oktober. Tournee.

Bij het opsplitsen van succesvolle
theatergroepen blijven vaak ontzielde
helften over. Stewart & Ross vormen op
dezeregel een aangename uitzondering.
Van de Engelstalige comedygroep Pige-
on Drop moesten dertien gezinnen eten
en men kon eigenlijk alleen op grote
pleinen goed uitpakken. Steve Stewart
en Lee Ross houden de zaak overzichte-
lijk met een pianist, maar zijn minstens
even overweldigend als de veelkoppige
Drop.

Brood is een terugkerende substantie
in de voorstelling. Een krentenbol
wordt tot leven gebracht, deeg vliegt
rond, twee Indiase vrienden nuttigen
een broodje zwangere kat. Veel brood,
maar het zou te ver gaan om van een lijn
te spreken. Het is puinhoop troef, zowel
op het podium als in de hoefden van de
twee dwazen. Maar de chaos is onder
controle.

Over een paar uur moet deproducent
de teksten van de nieuwe show op zijn
bureau hebben, maar er staat nog geen
letter op papier. Men probeert wat uit.
rotzooit wat aan en aan het eind van de
avond heeft men een aardige map bij
elkaar gescharreld. Door deze slimme
constructie waarbij de hele feestwinkel
wordt leeggeschud, willekeurige idee-
tjes de zaal in geslingerd en de prullen-
bak steeds voller raakt, worden de
zwakkere momenten direct vergeven.

Lee Ross is een indrukwekkende
breedbekkikker. met een rubberen
kop, een tong die alle kanten op vliegt
en ogen die onafhankelijke bewegingen
maken. Hij is de publiekstrekker. Zon-
der in de ondankbare rol van aangever
te vervallen zet Stewart vanuit de twee-
de linie de lijnen uit en zorgt zowaar
voor enkele rustmomenten. Een perfec-
te samenwerking, die de /00/.<-traditie
in stand kan houden.

PATRICK VAN DEN HANENBERG

>/m 12 januari
peter GreenawayThe Physical Self
a,erdag 26 oktober 14.00-15 00 uurPenbaar interview met
j

er Greenaway?00r HansBeerekamp
0e9°ng gratis.

27 e[da!3 26 oktober en zondag
vn °A.t0 Pro gramma van korto films Iun Greenaway

H.00-13.00 uur«naoa 14.00-16.00 uurStreef 6,50

"seurn Boymans-van Beuninqen
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ADVERTENTIE

Lou Reed " 112 " Kees van Kooien " Jimi Hendrix " Prince " David Bowie "
Neil Young " Ry Cooder "Ritcliie Blackmore
♦ Herman "Ma"ll
Brood" Foetus / QM m\ Gaye" Cocaïne

" Johnny Rotten WI I " Public Enemy
LeonardCohen" mÊÉ TatkingHeads"

" Bob Marlej \ Jkkm Z
7 MN Ric|,a|,|ls

" Bruce r»T»BH Springsteen
1111 i * i i i

mïïïïïfïïïïn
16 4 Pagina's " f eest-Prijs ’7,95
Interviews " Reportages " Overzicltei " Columns " Recensies ■
j& De Beste Platen/CD's m Ie afgelopen Twintig Jaar! ■

■ Geen woord, over wat hier heeft plaatsgevonden,I Mi ° let ln en niet °u'ten dit huis. Geen woord !"■ EEN AVONDJE THUIS ■*»ÈÜWE DE LA MAR THEATER
t/m zo 3 nov - 20. 1 5 uur zo 14.00 uur

020-6233462 |

IH _ v Ingeblikt I ■WËffië** é' — van Lodewijk de Boer
IaKIJ in het
\*j£s Appeltheater Den Haag

%é slechtst/m 17 november I
H Jk L . .'" " Reserveer tijdig:
K%lfc3k 070-350 22 00
I Seizoen 1991/92: twintig jaarToneelgroep De Appel J
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TEL.: 020-6658686 FAX: 020-6656321

/on maandag i/m vrndag tussen 8 30 en 20 00 uur
N advertentieafdeling Postbus 1518

terdam :e*sten die voor 1545 uur (vrijdags voor 13 45
nen de volgende dag at in dekrant staan

■ e-MlNI'5 voor de kram var- joi

Op advertenties met een briefnummer wordt ’ 6.00 toeslag m rekening
gebrc op een advertentie met briefnummer
adresseert u dan als volgt 1 tn-3 MINI advertentieafdeling Postbus

' 000 BM Amsterdam en vermeldt he nummer waarop u
reageer' in de linkerbovenhoek van de envelop

Oproepen (personen)

Kijk ook eens
in een Verpleeghuis!

In Verpleeghuis Amstelhof houden wij op
zaterdag 26 oktober a.s. Open Huis van
10.30 tot 16.00 uur.
Zoek je werk of een opleiding in de gezondheidszorg of wil je
zomaar eens komen kijken? Kom dan bij ons langs. Wij willen
je graag informeren.

Onze speciale gast is Dokter Eric Koning
uit Medisch Centrum West.

: ieer informatie kun je bellen (020) 622 5151. Ons adres
mstel 51, tussen het Muziektheater en Carré.

DE STICHTING Heren...
SCHEIDEN EN BLIJVEND stijgt op, stijgt op naar

OUDERSCHAP (SBO) Ares'top!
, „„„ Hoge beloning. Wie heeft nogzet zich in voor voortzetting « »d een b

,
jkk »

van het contact tussen kind- «
mot

M
orfietS)e uit de jaren(eren) en beide ouders na ' ensche.cl.ng. Helaas moet het Min| erop-? WH hiervoorrecht op omgang nog vaak . SQQQ b t ,J:voor de rechter bevochten (^n 1498.worden. Om inzicht te knigen a

in de manier waarop globaal Journalist zoekt mensen die
het laatste jaar vonnissen zijn (vastomlijnde) plannen heb-
gewezen, stellen wij het zeer ben om naar het buitenland te
op prijs als u ons een (ge- emigreren en daarover willen
anonimiseerde) copie van uw praten. Br. o. nr. 100-22590
vonnis positief of negatief- v.d. blad.

ezenden. Vertrouwelijk- OPROEP. Wil GETUIGE aan-
ge âr

oond^\ Ŝr? ' rijding vrijdag 13 september
Postbus 9343a2509 AK Den u

y
ur p ft 245 bIJ afslag

Haag Tel.: 020-6257242. Scharwoude kontakt opne-
EEN GESLAAGD KADO Z^eTöe^at^TmBONT VOOR DIEREN-wmkel. XX OverveenKunst T-shirts/sweaters Brou I

wersgracht 226 A Adam Rode Venus: De aan! .ouder
nen 11-18 ?a 10-17 wint. 08370-20545 Afz. Taas

Uitgaan

House Party
iedere donderdag en vrijdag vanaf 21.00 uur

Een advies om te bewaren, onze party's zijn niet te evenaren!
LET OP! v.a. zondag 3 nov. iedere zondagmorgen

va. 06.00 uur tot maandag 03.00 uur
The morningafter party

tussen 06.00 en 08.00 uur free breakfast
Discotheek Goldfinger

Aan de Rijksweg Den Bosch - Nijmegen t.h.v. Rosmalen.

SUPERDISCO
ledere zaterdagavond v.a. 21.00 tot 04.00 uur

HORECA AVOND
ledere maandag v.a. 21.00 uur met
a.s. maandag HENK WIJNGAARD
Maandag 4 nov. RENE FROGER

Maandag 11 nov. CORRIE KONINGS
Discotheek Goldfinger

aan de rijksweg Den-Bosch Nijmegen, t.h.v. Rosmalen.

Café-Brasserie Verzekeringen,
De Appelgaard hypotheken, ■2e Nassaustraat 39 geldzaken
Amsterdam met o.a. 3

Spare-nbS ’ 12,50 Ambtenarenlemngen bij
ledere dag open vanaf 11 uur. Doornbosch Krediet-

Tel. 020-6865878. bemiddeling 05954-12445.
Heerlijk Vlaams eten vanaf AUTOVERZEKERING v. ’ 69.
’lO en drinken van onze 100 D

D,orsman blllftbieren. Belgisch café Bel nu: Dorsman 02507-14534
"De Zotte", Raamstraat 29, SPAARBRIEVEN/Verzilveren.
Adam (achter Leidseplem), ' Wij betalen u direct voor
tel. 020 6268694. lopende en aflopende~ ~ spaarbneven de hoogste

Openingsconcert: O.J.C. dagwaarde contant uit.
de Koog te Noord Scharwou- Discretie verzekerd,
de, 26 oct. The Selectre, zaal De Spaarbnevencentrale.open 21.00 uur, entree ’l5. Bel: Eindhoven 040-119413.

VICIOUS VELVET Rotterdam 010-4669447.
life akoestisch in café ZEER SNEL LENEN!DE BUURVROUW Meestal in 4 uur geregeld,

vrijdag 25/10 Sint Pieters- Be[ nu (tol 22.00 uur)
poortsteeg 29, café open 20 Humass Intermediairuur, aanvang ± 22 uur. 02263-54300/52429

Computer apparatuur/
programmatuur/systeembeheer

GRATIS DISKDRIVE!
286AT, 16Mhz, IMb, 20Mb 1200
286AT, 16Mhz, IMb, 30Mb 1350
386SX, IMb, 40Mb 1750
KT Hardcard 40Mb 400

Op bovenstaande aanbiedingen krijgt u
de tweede floppy diskdrive kado.

Aanbiedingen: zijn inklusief monitor en BTW.
OP=OP Bel nu: Verzending door heel Nederland.

PC-Oke, Utrechtsestraat 30, Amsterdam,
tel. 020-6232704 fax 6227314

Apple Macintosh Duur?
Helemaal niet! Kom naar de PC-Kijkdagen

in "De Elzenhof" op Schiphol!
Vrijdag 25 okt. 13.00-22.00 uur
Zaterdag 26 okt. 9.00-16.00 uur
Zondag 27 okt. 10.00-17.00 uur

(Videohoek voor kinderen aanwezial

Uniek aanbod showroom- en demonstratiemodellen
IBM-PC's + div. PC-kaarten,(laser-)printers randapparatuur,
electr. schrijfmachines, linten e.d. met kortingen
van 50 tot 80%!

Faillissementsverkoop
Voor bedrijven en particulieren
Vandaag en morgen van 10 tot 18 uur,
Burg. Stramanweg 106. Amsterdam-Z.0., direct bij de afslag
Duivendrecht/Ouderkerk van de A2.

HP DESKJET 500 NL ’B9O. I O
ex. BTW verzending door | .\J . ,
heel Nederland INCUBI INT.
01722-5641,5052 FAX 2189. Aanbieding geldig tm 26 okt.—— 386/33, 45 mb harddisk, 2 x

S
P

T
DSO£a

DOS
Am

v
I9
a
a' J0& Sy

4B6
et3|VGAetC /3S|:

Pnjzenexcl.btw 070-3637326
Verhuur per dag, week en„,,___ T ... . maand van !BM compatible
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K computers. ALLRENT Com--8038&;25Mhz, 1 Mb, 40 Mb, te^s 020-6649042.SVGAkaart + VGA p/w

_ .
monitor ’ 1999. WEEK
80386/33 Mhz, 1 Mb, 40 Mb, A AMRipniNin
SVGAkaart, VGA p/w monitor MMINDICUIINU
’2199.
80486/33 Mhz, 1 Mb, 40 Mb. AT 286, Imb RAM, 2 drives
SVGA kaart, VGA p/w moni- 40 mb Harddisk. VGA p/w
tor ’ 2999.
De meerprijs voor een kleu- ’ 1799,00
renmonitor bedraagt op al
deze systemen ’ 500. Prijzen 12 mnd garantie mcl BTW
zijn excl. BTW. Bel en bestel Computer Stors Utrecht BVWeiman computers. A'damsestr.w.32o, UtrechtTel. 070-3192956/3995412. Computer Stors BreukelenDealer aanvraag welkom. Merwedeweg 3M, Breukelen

030-439969 03462-66164

Kunst en antiek

Kunst- Antiek- &
Inboedelveiling

Kijkdagen: 25 okt. van 19.00 - 22.00 uur
26, 27 okt. van 11.00 - 17.00 uur
veilingdagen 28 okt. t/m 1 nov. aanvang 19.00 uur.

Ter veiling zullen komen: MEUBILAIR: 2 eikehouten kabinet-
ten, vitrinekasten, commodes, linnekasten, schrijftafels, se-
cretaires, KLOKKEN: Frans staand horloge, empire pendules,
klokkenstellen, staartklokken, engels staand horloge, ZIL-
VER: parfumflesjes, etagerezilver, kandelaars, serviezen.
SCHILDERIJEN: maandagavond 28 okt., F. van Kregten, P.
ten Cate, B.A. van Beek, A. Verwee. F. Mans, W.A. Knip, C.
Westerbeek, KLEINGOED: CA. 1000 kavels porselein, plateel,
tin, koper, brons, tapijten, spiegels, kristal, etc. INBOEDEL-
GOEDEREN: dozen divers, witgoed, televisies, textiel, meubi-
lair etc. AUTO'S: Susuki alto gl. automaat 1988.

Veilinggebouw van Zadelhoff
vaartweg 109, 1217 SM HILVERSUM
Tel.: 035 - 47170 Fax: 035 '231623

F Hulscher fHp HOIPfP. v. Halem - S. Kletter I—KJ\JIK^\
J. Bommezij - A M.zrahi Elandsgracht 109 AdamS. Zuurbier - E. Rodenberg
B. d. Forest - M. v. Ewijk
A. Verkerk - J.L. Rol.ng ,roml

, „„,,..,
I. Hattmga Verschure *'Glff f^jnyffelen tussen

HEDENDAAGSE n 1/" 3n^INI s°P zoek naar
Beeldende Kunstenaars *oopje.

houden NAJAARSSALON bij _ . . ..
L& K Inter Art Promotions I eleCOlTimUniCatie

Hazenstr. 20, Adam
Nabij Elandsgr. 10l 6208100 HUURKOOP PER MAAND:
ook LEASE mogelijkheden, fax va. ’25, computers ’64,
Van wo. t/m za. 13-17 uur. copiers ’49, autotelefoon

f46. TEK 08897 75788

Woninginrichting
Indoor verlichting-pakhuisopruimi^^

TL-armaturen, halogeen- en gloeilamparmaturen voof n
kantoor. Laatste modellen of iets beschadigd.

ledere dinsdag van 17-21 uur, iedere zaterdag 10' ,
Uitsluitend Sloterkade 166, Adam (bij HoofddorppJ^,
Org Engelse CHESTER- GASHAARDEN.
FIELD. Volledig handgemaakt nuizen, gevelkachels^jt?
en op maat te leveren (hoge en klein, cv.'s en H
en lage modellen). Keuze uit haarden, in eigen i
30 kleuren leder. Eigen import getest, 12 mnd, GAr< t$
(kwalit. spreekt). TEMFAY BV Lokru, Douwes DeMerffl>
Beetsln 2-6, Hoofddorp-N Tel. 30-32, Adam, 020-O"
02503-13354. Vrij.av. koopav. b.g.g. 020-684300^^/
dagel. Open v.a. 10 uur. Goed
bereikb. met openb. vervoer. Beeld en Q@\S

Tapijt- en Marmoleum- AF^TANnqRFniFNINO
centrum Overtoom. ff"DSBEDIEM

Marmoleum gratis gelegd. l WoV36 kleuren. Grote collectie ktnc
noo cc^«fi4

tapijten, ook cocos en sisal. £ dam, 020-664386*
Overtoom 423-425. Ook per post mogg^jfr
tel. 020-6836275. Alle $

Let op het juiste adres! GEN en bodyguards g#*
(Tramhalte len 6 v/d deur) raad. RTU, tel.: 020j>^i
"Uw felicitatie overbrengen ANTENNE MATEfI'"
via een 1 in3 MINI is een leuke Scanners. 27
verrassing! Attent, Madurastr^/

Muziekinstrumenten^^^/
Clavis Pianoservice

Twee verdiepingen piano's en vleugels «. .
AANBIEDING: Ex-huurpiano's enkele maanden ouö
Rippen Concerto en 2 Yamaha 108. In zwart of 'scherp geprijsd. Toch nieuw-garantie van 5 jaar ,\j\s
Natuurlijk met het CLAVIS GROEICERTIFICAAT
PIANOSERVICE, Marnixstr. 252, Adam, tel. 02CH32£1/

Poppeliers presenteert
ZATERDAG 26 OKTOBER 1N... l'

"Het Live Theater
..onder muzikale leiding van niemand minder o

Kees Ploeger in een doorlopende voorstele
een spektakulaire...

Roland show!
Met de nieuwste

Roland E-serie keyboards
het nieuwste digitale piano progra^
EEN EXKLUSIEVE SHOW MET EXKLUSIEF \loo^

Poppeliers/Culembory^.
Plantijnweg 29, Industrieterrein Pavijen in Culem

Telefoon 03450 - 20999. pC j.
Maandag t/m zaterdag open. Vrijdag koopav°Het prijsbrekende Muziekwarenh^

Voor een goede PIANO bent U welkom bij de specie 6waar U verzekerd bent van vakkundig advies en s

Uit voorraad leverbaar zijn de merken:
IBACH, HOFFMANN, SEILER, KAWAI, PETROF, V*1

RÖSLER, RIPPEN, SCHIMMEL enz.

Steeds hebben wij spec. aanbiedingen (|g.OCCASIONS zijn er al vanaf ’ 2.950,- met gara'Levering en onderhoud door het gehele lan
VERSTEEG - PIANO'S

Oude Arnhemsekarweg 46 /
ERMELO. Tel. 03417-51621 q\>

MEER 1 IN 3 MINI'S OP pA

Wmterreizen zonnig
Benidorm. Gezellig met een
groep in een fijne Royal Class
bus naar een goed hotel,
volpension, zelbediening, dus
eten zoveel u wilt, kamers
met eigen badk. en balk. Ver-
trek elke vrijdag in nov. en
dec. 10 dgn ’396,- 17 dgn.
’618,- Bijk. kosten: Garantie-
fonds ’10,-, admkst. ’5,
Royal Class incl. Kerstreis vol.
Vertrek 27/12, 10 dgn. ’530,-
incl. nieuwjaarsgala. Vraag
gratis folder, Solmar Tours:
040-460560.

VERPLEEGHUIS
AMSTELHOF

Maak(t) werk van zorg
Kom ZATERDAG 26 oktober

Kijken in ons huis, van
10.30 TOT 16.00 UUR

Informatie: (020) 622 51 51.

Evenementen
Overcompl. inboedel t.k.
weg. huw. en verhuizing, za-
terdag 26 okt. Eikenrodelaan
99 Amstelveen van 10-17 uur.
T.k. arena krt L. Kravitz,
R'dam, 15 nov. 020-6370839.

ZWARTE MARKT
BEVERWIJK. Elke zaterdag &
zondag gigantische vlooien-
markt. Kraampie huren zater-
dags ’ 45, zondags een geel-
tje (particulieren).
Inl. 02510-29075.

Felicitaties
Drs. Jaap, Gratuliert von

der HAAKE BECK
PB PB!

Gefeliciteerd
Je vriendinnetje

Peter en Peter
Jullie zijn niet te filmen.
Heel veel succes met de
nieuwe behuizing.
Truus, Marcel, Oscar en
Yvonne.
Proficiat Drs. Robert Stoffels,
heel veel succes, liefs en kus-
jes, Saskia.

Zondag 27 okt. 13.30 u. Rode
Hoed, Keizersgr. 102, A'dam.
Sociaal-demokratie Hoe nu
verder? Kom ook!

Wil man waarvan Zuster in
Eindhoven op de Gestelse-
straat woont Reageren? Br. o.
nr. 100-22630 v.d. blad.
Epistolair talent zoekt uitge
ver die in 1992 1 x p.w. een
brief wil ontvangen. Reacties:
Postb. 105, 1860 AC Bergen.

(Korte)
mededelingen

Een zomers weekend begintr met een bezoek aan de ge-
zelligste (en een van de drie
grootste) rommelmarkt van
Nederland. U kunt er zater-
dag al heel vroeg terecht.- Vanaf 6 uur zijn we al open.
Dus voor u er op uit trekt,. even naar Vleuten, Utrecht-
sew. 109. Info, ook voor; stands: 023-313204.

i DIENSTPLICHT? Het Leids. Juristen Collectief verzorgt

" uw vrijstelling. 071-171757.
'.DIENSTPLICHT'' Het Haags

Juristen College verzorgt uit
l stel en vrijst. 070-3616071.- Een 64.000 gulden vraag:- Hoeveel zonen heeft de ca-
I- baretier in HETE KLIPPEN!

FOTOTENTOONSTELLING. 26 + 27/10 van 10 - 17 u.
AAFV, Keizersgracht 710- Goede morgen heren,
STIJGT OP, STIJGT OP

naar ARESTOP. Just do it!
Ned. Vereniging voor

Vrijwillige EUTHANASIE
Inl. NVVE, postbus 75331

1070 AH Amsterdam
XXX BERT VISSCHER XXX

Don Chaöt en de
foute Architekt

De Kleine Komedie
1 29 okt. t/m 2 nov.

Onzin op niveau (Volkskrant)
Koning Kolder (Parool)

Komiek van grote klasse
(Trouw)

Samenkomsten

RELIGIE en SAMENLEVING
Interreligieuze ontmoetingsdag Mozes & Aaronkerk,
Amsterdam. Zondag 27 oktober 11.30-17.00 uur. Sprekers en
workshopleiders 0.a.: Nandoe Tewarie, Dr. K. Steenbrmk,
Dom Tholens, Diana Vandenberg, prof. Witteveen, Pieter
Sluis en Abdulwahid van Bommel. Toegang ’ 12,50.

Therapieën Zaken en
AUTOGENE TRAINING. Start tranS3CtieS
cursus eind okt. 010-4213098.

Wllt u Kapitaal gevraagd van
Uw 1-m-3 MINI faxen? ’ 20.000 met een looptijd vanDat kan een jaar Goede rente gebo-

ledere dag, den. Tel/fax: 01864-
-elke minuut op: 3947 3957

tel. 020-665 63 21
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Air Holland is weer in de lucht! Holland is hartverwarmend. En juist dit ver- verdiende eretitel "beste vakantie-vliegmaatschap-

Als personeel willen we iedereen bedanken die trouwen zullen we gegarandeerd niet beschamen. pij van Nederland". U zult het merken: slechts

ons tijdens de afgelopen periode vol donkere Al was 't alleen maar omdat we veel de sky is onze limit. " _JL
airno/ana

wolken heeft gesteund. Uw vertrouwen in Air te trots zijn op onze al twee keer achtereen Welkom aan boord! NIET KAPOT TE KRIJGEN.

: ! '. :;: [SMi iGELIJK GEMAAKTDOOR: AIRVISION, ALLIED-LYONS INTERNATIONALBRANDS, 80l S INTERNATIONAL, BROWN AND WILLIAMS, CAT INTERNAI [i )NAI ,DE STER, DOUWE EGBERTS VAN NELLE TQBAC CO INT., DUTY FREE DISTRIBUTORS, GPA
AIR, KRANT OP ZONDAG, KÜHNH & NAGEL. LUCHT! HIPHOL, MABRITAU. PALL MALI. PHILLIP MORRIS, RHIWA-HARTOMEX, SEAGRAM GLOBAI DUTYFREE, VAN DER VELDEN PENSIOENADVISEURS, VAN i . VAN NEDERLANI
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Verèl zet twee man
uit selectie fusieclub

DnDrJLan onze correspondent
vanri RECHT - Trainer Hans Verèl
heeft h voetbalclub SVV/Dordrecht'9o
ry Sj^e spelers Zier Tebbenhof en Jer-
elfta) "s teruggezet naar het tweede
neerd wegens ongediscipli-
naar Bedrag op de training, Tebbenhof
gen aan'eiding van kritische uitlatin-
L'tre ,a het competitieduel met FC

üe n ü?n afge!open zaterdagavond.
itions pro°lemen rond Tebbenhof en Si-
ken w , en na het weekeinde bespro-
eid, orden tussen de „dissidenten", de
Sd'v i

llestuur en de spelersvak-
Sroep ,ere' heeft overigens de spelers-
strniju ,.et dringende advies gegeven
via hp

ngen intern te houden en niet
Assi medla aan de kaak te stellen,

leemt nt"trainer Peter van Velzen
«Is aft 8en°egen met 25 duizend gulden
fusi ech KPSOm' Na 1 november heeft de
Sen m " geen financiële verplichtin-eer ten opzichte van Van Velzen.

Been moet toekijken
bij Friese topper
AjVjo- an onze sportredactie

Hotk A"~ Maar liefst zestien
rs staan vrÜdag en ko-

"le straf ekeinde lanSs de kant na do°fsProkl COmmissie van deKNVB uitge-
(Heer*n straffen. Onder hen zijn Been
f'e afßpiVeen) en Brouwer (Veendam),
parten weekeinde na twee gele

eektri " rode kregen- Been ont-
""e eersraardoor m de Friese topper in
*U'n p,!-e divisie tegen Cambuur. Ook
een e gmaat Goulooze is er wegens
re»vee Slng vanavond nietb« in Hee-

van Feyenoord is even-
Jijn c] uu rst en mist de wedstrijd vanüetyolfVondag tegen FC Groningen.
HKc 2i lleP zondag in Waalwijk tegen

<< Jn derde gele kaart op.
V0 cc" duel: De Wolf (Feyen-fcC,tr Net (FC Utrecht), Kraay (De

FAan tb Rayer (VVV), Brouwer, Fühler en
v.I"pPenbir e?"dam>. Van Raalte (FC Zwolle),
(?>. Been Ahead Eagles), Frijns (Eindho-
rveracles/ v 9°ulooze (Heerenveen), Mossel

'inibon'm 7S Hooijdonken Schrijvers (NAC),
p "urn (Excelsior).

Grosswil parlementair
onderzoek naar doping

Vo°rnÏÏURG <sid> - Michael Gross,
V'ntlt da.i!op2Wemmer uit Duitsland,
°nderzo*V Parlement een officieel
jl'lg-veri .moet instellen naar het do-

schrr* van 's lands topsporters.
Met zij dat in het blad Sports.
et Wilfc y°°rs tel zit Gross op één lijn
er snor* Schmidt, woordvoerder??8- Wc namens de SPD in de Bonds-«ansen, voorzitter van de

n* van^"00110 DSB, is fel tegenstan-
foss vinH?". Parlementair onderzoek.
rli hehk at de sportbonden zelf ge-
!fbrUik vi JMJ het onderzoek naar het
Lde vonan ,ope door sportlui in voor-den v"i ahge DDR- De commissiesSlS,cl» kam ° gens de drievoudige Olym-''"gen en niet verder dan aanbe-

GrijzenhoutbijAalst
opvolgervanFazekas

dr^STEßna"*? sportredactie

Z nieu"AM-HanGrijzenhoutis
tetbalcluh^ra,?er van de BelgischeNer ,' U,D Eendracht Aalst. De Neder-
W°nSaarse opvol Ser van Fazekas. De
ri °elsdaP ~ werd
si afBel0L" ts!aeen- Aalst promoveer-'echts vf.*n seizoen. Het team heeft nuVln punten uit elf duels.

Stadsbestuur Düsseldorf houdt
vast aan doorgaan Ajax - Erfurt

sjA.MSTE^p.. Van onze sportredactie
te d 'nhet ITPrV~ Het stadsbestuur va" Düsseldorf heeft geweigerd de wed-
tfeLer°ieden pi

CuP.toernooi tussen Ajax enRot-Weiss Erfurt op 6 november
Sc omd aatselÜke winkeliers hadden verzocht de toestemming in te
°epen pil„ w°rdt gevreesd voor wanordelijkheden wanneer de supporters-e»kaar in de stad treffen.

VaUbs <eenaovhaddepolitie in Erfurt * tijdens de eerste ontmoeting tussen beide
scbdausme nrWlnmng van 2_l voor AJax ) twintig mensen aangehouden wegens
t kHupDei

onderschepte de Duitse douane in een bus met Ajax-supporters
W n etiria ff" tWee messen met een lemmet van twintig centimeter.Ijselijke h uf Stelde Bert Rudolf' bestuurslid van de vereniging van de
Oh stadsbe« ders dat Dusseldorf niet het toneel van chaos moet worden.j/Beveer Jluur Vlndt echter dat de gesloten overeenkomst, die Düsseldorf
H endien v

gdmzend gulden oplevert, niet ongedaan kan worden gemaakt., deloo«tlrn eSt de stad dat A->ax ' biJ verbreking van de overeenkomst, eenjj.Ajax zal eisen.
v'^meter o^ 1108 twee thuiswedstrijden in de Europese competitie honderd
dnetbalfeder t

tCn Amsterdam spelen, als uitvloeisel van een door de Europese
»fL ' Waark, opg.elegde straf. De Amsterdamse club koos daarbij voor Düssel-

werkt treffen met Orebro uit de eerste ronde tot tevredenheid werd

Sport

Braves achterhalen
Twins in vierde duelvan World Series
Ver?k-^NTA <Reuter) — Het krachts-schil tussen de honkbalteamsvan dej, j*nta Braves en de Minnesota Twins

h'c' e vierde wedstrijd in de
Brav ~S werd woensdaS door de
besliT ' 3 Sewonnen. Mark Lemke
5,

Iste 'n de negende innings het duel
pl0

een. flinke spurt en bracht beidegen in definale van de Amerikaan-
L e

,petitie °P gelijke hoogte.
devol 6is voorloPig een van de waar-
Vldc Sï!elersvan deBraves tijdens deL .. In dereguliere competitie
bjn,: Jn slaggemiddelde op .234. Met 23
ni ' punten behoorde hij
Mlam t

echte Publiekslievelingen in
'"de w' i

cc duels voor eigen Publiek
deri orld Series brachten' daar veran-
tatie ê 'n'Lemke gaat na zÜn (slag)pres-
Perm Vaiï dinsdag en woensdag als Su-door het leven.
Vli a besliste dinsdag het eerste

'huk i A-tlama in het voordeel van de
hard. iln de twaalfde inning met eensteld! rl k m het linkerveld. Die klap
PUnt% Uavid Justice in staat het vijfde
was ï.r> aan te tekenen. Een dag later
dreef 'i met net slaghout opnieuw op
'nnino drie-honkslag in de negende
kennf' g^v°lgd door een indrukwek-ijjj.j e sprint op een tik van Jerry Wil-
oveA as v°ldoende voor de tweedeWinning van de Braves.

t
A:.World Series, vierde wedstrijd:

Serner g lns " A«lanta Braves 2-3. Winnen-. ""nernn ta "ton; verliezende werper Guthrie.
>nes"=: Atlanta Braves: Pendleton, Smith;

2
s: Paguarulo. Stand na vier

Engelsman Short ontsnapt met remise uit dodelijke omklemming

Kasparov laat toch half puntje liggen
Van onze schaakmedewerker

GERT LIGTERINK
TILBURG — Misschien krijgt

het Interpolis-schaaktoernooi
toch nog een vleugje spanning.
Gari Kasparov, de ongenaakbare
keizer van de eerste ronden, liet
eindelijk zien dat hij niet on-
kwetsbaar is. Zijn vijfde overwin-
ning was in gedachten al geno-
teerd, toen hij Nigel Short uit een
dodelijke ontklemming met remi-
se liet ontsnappen.

Natuurlijk staan Kasparovs kansen
op de hoofdprijs nog steeds zeer gunstig.
Maar Short en Anand, de spelers op het
vinkentouw, halen weer adem. Hun
hoop is gericht op Karpov die vandaag
voor een stuntje zou kunnen zorgen in
zijn 158ste partij met de wereldkam-
pioen.

Na zijn eerste teleurstelling van het
toernooi was Kasparov even van slag.
Hij hief de handen ten hemel en had
moeite de juistewoorden te vinden om
de ramp te omschrijven. Zijn verwar-
ring was begrijpelijk.Een beleg van vijf-
eneenhalf uur was voltooid, Shorts
stukkenvielen bijna van de achtersterij
van het bord, toen hij even te voortva-
rend te werk ging.

Waar een rustige laatste voorberei-
dende zet op zijn plaats was, lietKaspa-
rov plotseling een gat in de eigen linies
vallen. Short was op zijn post. Hij offer-
de een stuk, drong binnen met zijn
dame en forceerde remise door eeuwig
schaak.

De Engelsman hervond meteen de
bravoure die hij vooral tegen Sovjet-
spelers graag laat zien.' Zijn laatste zet-

Kamsky - Timman
1. e2-e4 e7-e5 2. Pgl-fi PbB-c6 3. Pbl-

c3 PgB-f6 4. Lfl-b5 LfB-b4 5. 0-0 0-0 6.
d2-d3 d7-d6 7. Lcl-g5 Lb4xc3 8. b2xc3
DdB-e7 9. Tfl-el Pc6-d8 10. d3-d4 PdB-e6
11.Lgs-h4 Pe6-f4 12. Pf3-d2 KgB-h8 13.
Lbs-fl h7-h6 14, f2-B g7-g5 15. Lh4-g3
TfB-g8 16. Pd2-c4 TgB-g7 17. Pc4-e3 h6-
-h5 18. c3-c4 LcB-d7 19. c2-c3 TaB-g8 20.
Pe3-f5 Ld7xfs 21. e4xfs h5-h4 22. Lg3-
-f2

22 ... g5-g4 23. Lf2xh4 g4xf3 24.
Ddlxß Tg7-g4 25. Lh4-g3 Pf6-h5 26.
Lg3xf4 Phsxf4 27. g2-g3 De7-h4 28. Tel-
e3 Pf4-h5 29. Df3-f2 esxd4 30. c3xd4
Tg4xd4 31. Tal-el Dh4-f6 32. Te3-e4
Td4xe4 33. Telxe4 Df6-g5 34. Df2-d4+
KhB-h7 35. Te4-h4 TgB-e8 36. Dd4-dl
Kh7-h6 37. Lfl-e2 TeBxe2 38. Ddlxe2
a7-a5 39. a2-a4 b7-b6 40. Th4-h3 Dgs-
-cl+ 41. Kgl-g2 ...

Zwart geeft op.

ten voerde hij met tergend veel nadruk
uit en toen Kasparov tijdens een reeks
geforceerde manoeuvres remise aan-
bood, gebaarde hij hem nog een zet te
doen. Toenhij de toernooizaal uitkwam,
was Short de vrolijkheid zelve. „Ben ik
niet aalglad?", zei hij met een knipoog.

Short redde op het nippertje de eer
van de drie WK-kandidaten in Tilburg,
want Timman en Karpov verloren van
respectievelijk Kamsky en Anand. De
Indiër hervond de-aansluitingmet Kas-
parov, maar belangrijker voor hem was
de wraak voor het leed datKarpov hem
twee maanden geleden aandeed in hun
kandidatenmatch in Brussel. In 1991
hebben Anand en Karpov tot dusver
tien partijen tegen elkaar gespeeld. De
tussenstand is s'/:-4l/2 in Anands voor-
deel, maar helaas voor hem trok hij in
Brussel met 3/2-4/2 aan het kortste
eind.

Anands overwinning hing overigens
van wisselvalligheid aan elkaar. Beiden
stondenom beurten goed ofslecht en de
beslissing viel pas tegen de zestigste zet.
Toen kwam Karpov voor de tweede
keer in één ziJting in ernstige tijdnood.
De eerste maal had hij diezonder kleer-
scheuren overleefd, maar ditmaal be-
ging hij fouten die niet meer te repare-
ren waren.

Licht geïrriteerd probeerde de vice-
wereldkampioen bij de analyse aan te
tonen hoe gewonnen hij had gestaan en
hoeonterecht Anands overwinning was
geweest. De meeste spelers delven bij
zon post mortem het onderspit tégen
Karpov, die de dingen nu eenmaal snel-
ler ziet dan zijn collega's. Maar Anand
liet zich niets wijsmaken. Hij gaf een
aardig resumé van de analyse-sessie:
„Als Karpov zegt dat je verloren bent,
betekent het dat er weinig aan de hand
is en als hij het over een gelijke stelling
heeft, is hij in grote moeilijkheden. Als
hij vindt dat jeiets beter staat, kun jeer
gif op innemen datdewinst een kwestie
van enkele zetten is."

Jan Timman zette zijn alternerende

reeks nederlagen en overwinningen
voort tegen GataKamsky. De derde nul
was bepaald onnodig, want na een ou-
derwets Vierpaardenspel had Timman
een uitstekende stelling bereikt. Maar
bij de 22ste zet was hij veel te optimis-
tisch. In plaats van het voor de hand
liggende en sterke 22 ... P6hs te kie-
zen, deed hij met 22 ... g4een gooinaar
de schoonheidsprijs.

Na het antwoord 23. Lxh4 ontdekte
Timman dat de beoogde schitterende
zet 23 ... Pe4 weerlegd kon worden.
Niet door 24. Lxe7 Ph3+ en wit gaat
mat, maar door de lange variant 24.
fxe4 Ph3+ 25. Khl Dxh4 26. g3Pf2+
27. Kg2Pxdl 28. gxh4 Pxc3 29. dxes
dxes 30. a4TdB 31. Te3Pdl 32. Td3
Txd3 33. Lxd3 Pb 234. Le2 en zwarts
verdwaalde paard gaat verloren. De par-
tij was meteen voorbij. Timman mod-
derde door met een pion minder, won
die later terug, maar verzeilde toen in
een penning die hem de kop kostte.

Nog ontevredener dan Timman is
Viktor Kortsjnoi, die gisteren remise
maakte met hekkesluiter Barejev. De
veteraan vindt dat zijn spel dit hele jaar
al een wat amateuristische kleur heeft.
Hij ziet maar een oplossing, hij zal nog
harder moeten werken. Als vier a vijf
uur per dag niet genoegis, dan moet hij
maar acht uur studeren: „Of ik zou moe-
ten besluiten te stoppen. Alles is in ie-
der geval beter dan schakenzoals ik dat
de laatste tijd doe."

TILBURG: int. toernooi, zesde ronde: Kaspa-
rov (SU) - Short (Eng) ':-';, Kortsjnoi (Zwi) -
Barejev (SU) Vi-'A,Kamsky (VS) -Timman (Ned)
1-0, Anand (Ind) - Karpov (SU) 1-0.

Stand: 1.Kasparov 5 punten, 2. Anand 4, 3.
Short 3'/j, 4. Kamsky 3, 5. Karpov en Timman
22, 7. Kortsjnoi 2, 8. Barejev l/i.

De Indiër Anand nam tegen Karpov revanche voor zijn nederlaag in de kandidaten-matches. Foto Bert verhoeff

PSV sust nieuwe rel
na interview Romario

Van onze verslaggever
AMSTERDAM. — De leiding van

PSV houdt zich Oostindisch doof voor
de uitdagende teksten van sterspeler
Romario da Souza Faria in het novem-
ber-nummer van het sportmaandblad
SI. Volgens elftalbegeleider Frank Ar-
nesen zal de aanval van deBraziliaan op
de technische stafworden genegeerd.

„Robson en ik zijn tot de conclusie
gekomen dat het beter is de uitlatingen
te negeren. We krijgen vier zware duels
achter elkaar. We kunnen onze energie
wel beter gebruiken", aldus de Deen.
Arnesen legde zijn verklaring af, nadat
hij en Robson donderdagavond overleg
haddengehad met het bestuur van PSV.

Arnesen: „Vandaag nemen we de af-
faire nog even door met de groep. Ik
weet niet hoe Robson dat precies gaat
doen. Het elftal heeft er bovendien niet
veel mee te maken. De aanval is alleen
op ons gericht. En wij willen wel slik-
ken. Ik hecht geen belang aan zulke
uitlatingen. Het gaat mij in de allereer-
ste plaats om de ploeg, daarna de club."

Topscorer Romario, voor wie zich of-
ficieel nog nooit een club meldde, is
volgens manager Kees Ploegsma offi-
cieus 25 miljoen waard. Slechts als de
woensdag opnieuw geblesseerd geraak-
te schutter, met een contract tot 1996,
onder rustige omstandigheden verhan-
deld kan worden, gaat hij dat bedrag
opbrengen. Als de Braziliaan moet ver-
dwijnen, ligt de opbrengst aanzienlijk
lager. Daarom noemde Romario de top
in Eindhoven ook slechte kooplieden.

In het interview stelde Romario al
min of meer de voorwaarden voor de
nasleep van de nieuwste rel die hij met
het verhaal veroorzaakte. „Dat gezeik
met boetes en schorsingen word ik een
keer beu. Dan ben ik weg, zo gemakke-
lijk ben ik, ook al houd ik nog zoveel
van voetbal, mijn werk."

En om een maximaal schrikeffect te

veroorzaken: „Het moment waarop ik
stop? Dat kan morgen zijn. Of volgende
week. Ik heb er al over gesproken met
mijn- vrienden, mijn vrouw. Als de trai-
ners zo doorgaan, ben ik weg. Als ik
mijn contract verbreek, mag ik nergens
ter wereld meer voetballen.Dat is triest
voor mij, maar ik kan het. Een contract
zegt me lang niet alles, ik heb genoeg
verdiend om goed te kunnen leven."

De in het vraaggesprek kinderlijk
overkomende Romario, compleet uit
zijn doen om de ene wissel in het Euro-
pa Cup-duel tegen Besiktas, krijgt van-
daag manager Ploegsma weer op be-
zoek. Die trok gisteren de teksten in
twijfel. Hij wilde de weerslag van het
gesprek eerst eens doornemen metzijn
Braziliaanse oogappel. Met name de
mengeling van Nederlands en Spaans
waarin het onderhoud met de Portu-
gees sprekendeRomario heeft plaats ge-
vonden, vertrouwde Ploegsma niet ge-
heel.

Als reactie stelden de betrokken re-
dacteuren de cassettebanden van het
interview beschikbaar. „En de term
'stomkoppen' heeft hij in het Neder-
lands gezegd. Alshij zoiets in het Spaans
had gezegd, hadden we het wel anders
vertaald", aldus een van de auteurs.

Woensdagavond, meteen na het duel
PSV - Anderlecht, voorzag Ploegsma
nog maatregelen tegen Romario. „Dat
kun je niet accepteren, als je trainer
publiekelijk wordt beschadigd." Giste-
ren hield hij het bij een korte verkla-
ring. „Het bestuur en de technische staf
van PSV hebben de kwestie van het
Romario-artikel intern afgehandeld."

Ploegsma zal de plooien weer strak
trekken, in een onderhoud met de spits.
Dat voorspelde Romario ook al in het
interview: „Steeds als ik iets verkeerd
heb gedaan, praten we. Ik met mijn
slechte Nederlands enPloegsma. Steeds
komen we eruit."

ROMARIO DE SOUZA FARIA

BOKSEN
ZAANDAM: NK amateurs, kwartfinales:

lichtwelter: Jacobus wint op punten (5-0) van
Carels, Van London w.o.p (3-2) van Santing,
Zwezerijnen w.o.p (3-2) van Prins, Vargas w.o.p
(5-0) van Klee. Welter: Sterkenburg w.o.p (4-1)
van Westdorp, Doorenbosch w.o.p (5-0) van
Arik, Vosw.o.p (4-1) van Verhaegen. Zwaarwel-
ter: Delibas wint door diskw. van Pruim, Medina
w.o.p (4-1) van Van Plateringen, Kappel w.o.p
(5-0) van Haagmans, Van der Hoek wint door
opgeven in de tweede ronde van Siepman. Mid-
den: Dillewaard w.o.p (5-0) van Van de Woude,
Joval wint door opgeven in de derde ronde van
Klein-Breteler, Trustfull w.o.p (5-0) van Mos,
Van den Heuvel wint door interventie van de
scheidsrechter in de derde ronde van L. Sedney.
Halfzwaar: E. Sedney wint door k.o van Groene-
veld. Zwaar: Van Berkel w.o.p (3-2) van Van
Spaendonck. Super-zwaar: Weijgerse w.o.p (4-1)
van De Wagt, Nyman wint door medische inter-
ventie in de derde ronde van Dekker, Van Kol-
lenburg (Tilburg) wint door walk over van Jans-
sens (Tilburg).

HOCKEY
AUCKLAND (NZ): Olympische kwalificatie-

toernooien: mannen: om plaatsen 5 t/m 8: Bel-
gië - Italië 2-1,Canada - Frankrijk 2-0. Vrouwen:
om plaatsen 9 t/m 12:Verenigde Staten - Frank-
rijk 6-1, lerland - Italië 3-1.

VOETBAL
UEFA CUP: tweede ronde, eerste wedstrijd:

Torino (It) - Boavista (Por) 2-0. 2. Lentini 1-0,
69. Annoni 2-0. Scheidsrechter: Hackett (Eng).
Toeschouwers: 50.000.

Sporting Gijon (Sp) - Steaua Boekarest (Roe)
2-2. 27. Popa 0-1, 45. Luhovy 1-1, 59. Dimitrescu
1-2, 90. Stan 2-2 (eigen doel). Scheidsrechter:

Habermann (Dvi). Toeschouwers: 17.000.
BUENOS AIRES: Zuidamerikaanse Supercup:
kwartfinales, tweede wedstrijd: Santos (Bra) -
Penarol (Ur) 0-0 (eerste duel: 2-3), Nacional
(Ur) - Cruzeiro (Bra) 3-0 (0-4), Flamengo (Bra) -
River Plate (Arg) 2-1 (0-1) River Plate wint na
strafschoppen, Olimpia (Par) - Independiente
(Arg) 2-0 (1-1). Geplaatst voor halve finales:
Penarol, Cruzeiro, River Plate en Olimpia.

Beckenbauer kondigt
harde represailles aan
bij Bayern München

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — Franz Bec-

kenbauer en Karl-Heinz Rumme-
nigge zijn sinds donderdag offi-
cieel terug bij Bayern München.
En dat zal de Zuidduitse spelers-
groep weten. Beckenbauer ver-
klaarde dat hij alleen nog bikke-
lende voetballers bij Bayern wil
zien. Spelers die hun been intrek-
ken tijdens persoonlijke duels,
mogen wat hem betreft vertrek-
ken.

Beckenbauer en Karl-Heinz Rumme-
nigge, samen goedvoor 706 Bundesliga-
duels en 198 interlands, treden voorlo-
pig alleen als adviseurs op. Na 25 no-
vember krijgen beide 'redders van Bay-
ern' de functie van vice-voorzitter, mits
tweederde van de leden vóór een wijzi-
ging in de statuten stemt.

De komst van Beckenbauer en Rum-
menigge heeft één doel: Bayern moet
weer tot de absolute voetbaltop beho-
ren. De trotse club staat nu veertiende
in de Bundesliga en werd dinsdag in de
tweede ronde van het UEFA Cup-toer-
nooi door KB Kopenhagen met maar
liefst 6-2 verslagen.

Beckenbauer ziet de toekomst on-
danks de slechteresultaten optimistisch
in. Een kampioenschap kan Bayern ver-
geten maar een UEFA Cup-plaats moet
haalbaar zijn. „Het is zelfs Bayerns
plicht om Europees voetbal te halen."
En het dramatische verlies in Kopenha-
gen hoeft volgens hem ook nog geen
uitschakeling te betekenen.

Hij begaf zich na zijn aanstelling met-
een op het technische vlak, waarvoor
Sören Lerby onlangs werd aangetrok-
ken als opvolger van de ontslagen Jupp
Heynckes. „Zaterdag is een uitermate
belangrijke wedstrijd tegen Borussia
Mönchengladbach. We moeten punten
halen. Als iemand zijn been terugtrekt
in het duel, danmoeten we maatregelen
nemen. Ik ben er vóór dat we zo iemand
meteen verkopen. Lafaards bederven
'het karakter van een ploeg. Indien no-
dig, moeten we de selectie uitmesten."

Beckenbauer en Rummenigge nemen
overigens niet plaats in de dug-out. Ler-
by heeft al laten weten dat hij onmid-
dellijk vertrekt als aan zijn functie-om-
schrijving wordt getornd. Maar Lerby
hoeft nog niet voor zijn positie te vre-
zen. Hij blijft verantwoordelijk. En het
staat Lerby natuurlijk vrij advies in te
winnen bij de oud-spelers.

„Ik heb besloten mee te doen omdat
ik me nog altijd verbonden voel met de
club", verteldeBeckenbauer. Hij verge-
leek de belabberde situatie van Bayern
met die van de Duitse ploeg in 1984.
toen de Mannschaft een wanprestatie
leverde tijdens het EK en Beckenbauer
opvolger werd van Jupp Derwall. „Bay-
ern is nog altijd de beste club van Duits-
land. Niemand heeft baat bij een zwak
Bayern."

Beckenbauer hield zich op de vlakte
over de mogelijke terugkeer van doel-
man Schumacher en libero Augentha-
ler in het elftal. Hij is niet helemaal op
de hoogte van de fysieke toestand van
de routiniers. „Maar het is momenteel
terustig in de ploeg. Beiden zijn spelers
die collega's aansporen of tot rust ma-
nen. In elk geval mag het nooit meer
gebeuren dat de spelers na 25 minuten
moedeloos zijn. Het minste wat we mo-
gen verwachten, is dat ze negentig mi-
nuten blijven lopen." Met enige spot
verklaarde Beckenbauer dat Rumme-
niggeen hij wel te oud zijn om te spelen.

Bayern moet dus weer naar de top.
Om dat doel te bereiken zullen financië-
le offers moeten worden gebracht.
Rummenigge heeft het plan opgevat om
dure transfers te bekostigen met behulp
van sponsors. Maar wil de reddingsactie
slagen, dan zal het huidige Bayern toch
weer punten moeten pakken. Becken-
bauer en Rummenigge beseffen dat de
ledenvergadering wel eens tegen de
„dure" reddingsactie van de clubleiding
zou kunnen stemmen als succes uit-
blijft.

Voorzitter Scherer gaf toe dat hij met
hetaantrekkenvan de tweeeen psycho-
logisch effect beoogt. „De internationa-
le ervaring van de twee vice-voorzitters
kan enorm belangrijk zijn voor Bay-
ern", aldus Scherer.

Alleen Olympique Marseille leek de
komst van Beckenbauer nog te kunnen
blokkeren, omdat 'der Kaiser' ook bij
die club een contract heeft en op de
nominatie staat vice-voorzitter te wor-
den. Bernard Tapie, voorzitter van
Olympique Marseille, liet echter weten
geen bezwaar tegen de bijbaan van Bec-
kenbauer te hebben.

Tapie immers is eigenaar van Adidas,
het bedrijf dat sinds jarenBayern Mün-
chen als „trekpaard" voor zijn reclame
heeft. Tapie verklaarde dat Becken-
bauer op zijn volledige instemmingkan
rekenen. „Bayern München is zowel
voor desport alsvoor mijn bedrijf altijd
een voorbeeld geweest."

FRANZ BECKENBAUER Foto Re

SPORTUITSLAGEN
BILJARTEN

COMPETITIE: eredivisie driebanden: Henge-
lo - Utrecht-1 6-2, Zundert - Rotterdam 4-4,
Bussurn - Etten-Leur 2-6, Tristar - Heeswijk-
Dinther 2-6, Utrecht-2 - Catenaccio 6-2; stand
aan kop: Etten-Leur 6-12, Heeswijk-Dinther 6-
-10, Zundert 6-9.

PAARDESPORT
STUTTGART: int. CH springen, klasse S: 1.

Skelton (GB) Major Wajor 0-51,11, 2. Rodrigo
Pessoa (Bra) Paper Doll 0-51,13, 3. Fuchs (Zwi)
Jogger 0-52,06, 4. John Whitaker (GB) Gran-
nusch 0-52,54, 5. Martinez de Irujo(Sp) Palestro
0-56,53.

SQUASH
TORONTO: open Canadese kampioenschap-

pen: mannen, halve finales: Ditlmar (Aus) -Jahangir Khan (Pak) 15-12, 17-15, 4-0, opgave
Jahangir Khan, Martin (Aus) - Robertson (Aus)
15-11, 15-13, 15-11.

TENNIS
STOCKHOLM: int.toernooi, mannen:tweede

ronde: Hlasek (Zwi) - Siemerink (Ned) 4-6, 7-6,
7-6, Courier (VS) - Steeb (Dvi) 6-4, 6-4, Prpic
(Joe) - Connors (VS) 6-7, 7-6, 6-1; derde ronde:
Ivanisevic (Joe) - Forget (Fr) 7-6, 7-6, Korda
(Tsj) - Lendl (Tsj) 5-7, 6-1, 6-4, Reneberg (VS) -
Novaeek (Tsj) 2-6, 6-3, 6-3, Krickstein (VS) -Hlasek (Zwi) 6-2, 3-6, 6-2, Edberg (Zwe) - Gil-
bert (VS) 6-2,6-3, Sampras(VS) - Engel (Zwe) 6-
7, 6-2, 6-4.

SAO PAULO: int.toernooi, mannen,kwartfi-
nales: Frana (Arg) - Ruah (Ven) 4-6, 6-4, 7-6,
Roig (Sp) - Wuyts (Bel) 4-6, 6-1, 6-4.

VOLLEYBAL
SAO PAULO (Bra): WK clubs, mannen:

groep A (Sao Paulo): Ravenna (It) - Africain
(Tun) 3-0, Banespa (Bra) - Taiwan Power 3-0.
Groep B (Porto Alegre): Mediolanum Milaan
(It) - Frangosul (Bra) 3-0, CSKA Moskou (SU) -Naranjito (PR) 3-0.

NEDERLANDSE LOTTO
DEN HAAG (ANP): eerste en tweede prijs:

geen winnaar; derdeprijs: 37 winnaars, elkbru-
to 7458,70;vierde prijs: 2193 winnaars, elk bru-
to 128,80;vijfde prijs: 39.615winnaars, elkbruto
5,00.

" Aanvaller Erik Groeleken is door de
voetbalclub FC Groningen tot aan het
einde van dit seizoen verhuurd aan de
Duitse Oberliga-vereniging Preussen
Munster.

" De Friese voetbalclubCambuur heeft
verdediger Spork voor de rest van dit
seizoen gehuurd van Sparta en het eer-
ste recht van koop bedongen.

Hoger beroepszaak
tegen Ajax van start

AMSTERDAM (ANP) — Het Am-
sterdamse gerechtshof is gisteren be-
gonnen met de hoger beroepszaak te-
genvoetbalclub Ajax, drievan haar ex-
bestuurders en oud-speler Soren Ler-
by. Het hof heeft in beginsel zeven da-
gen voor het proces uitgetrokken,
maar in overleg met de procureur-ge-
neraal mr A. van der Perk en de vijt
raadslieden lijkt de behandeling min-
der tijd te hoeven vergen.

Volgende week maandag en donder-
dag zullen de zaken inhoudelijk worden
behandeld. Op 7 november zal de procu-
reur-generaal zijn requisitoir houden,
waarna op 11 november de advocaten
zullen pleiten, zo luidt de gisteren vast-'
gestelde planning. Als dit schema kan
worden aangehouden, kan het hofop 25
november arrest wijzen.

Ajax werd in juli vorig jaar wegens
grootschalige transfer- en belasting-
fraude veroordeeld tot een geldboete
van twee miljoen gulden, waarvan de
helft voorwaardelijk. De oud-bestuur-
ders Harmsen (die evenals bij de recht-
bank om gezondheidsredenen niet ter
zitting verscheen) en Bartels als ook
algemeen directeur Van Eijden kregen
voorwaardelijke celstraffen van enkele
maanden opgelegd en daarnaast boetes
variërend van 75 duizend tot 150 dui-
zend gulden.

Oud-voetballer Sören Lerby, tegen-
woordig trainer van Bayern München.
werd vrijgesproken, evenals voetbalma-
kelaar De Vos. Zowel het openbaar mi-
nisterie als deverdachten zelftekenden
hoger beroep aan tegen de vonnissen.
Volgens procureur-generaal Van der
Perk wordt de zaak van DeVosalleen in
hoger beroep aangebracht als er voor
Lerby een veroordeling door het hof zal
volgen.

Volgens de aanklacht fraudeerde
Ajax met transfers van een aantal top-
spelersvan en naar buitenlandse clubs.
Spelers als Lerby, Gasselich, Jensen en
Arnesen zouden in totaal miljoenen
guldens zwart geld in hun zak hebben
kunnen steken.
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AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS
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wolters-kluw. 43821 59.40 18/09 44,80 1601 58,10 58,30 58,50 58.30 58.50 hunt.dougl - 3,24 28/02 1,90 25/09 2,35 - verto c - 62,00 23/05 35,40 07/10 37.60 37.60 37.60 37,60 37,60 ned elevator - 700000 22,11 5400.00 08,10 5430,00 5000.001 - „.^

ihccaland 10165 67.00 24/05 39.50 16/01 59.50 59.50 59.50 59,00 59,00 volker-slev 3903 91,00 28/02 57,00 30/09 62,50 62,50 63.00 62.50 6300 nedschroef hold 2670 11420 08 03 88.00 27/09 90.30 90.30 90.30 f"Sind.mij(aang) - - 1112 -11 12 - - - - - vreoestein 2000 16.70 1109 10.10 22/01 13,70 13,70 13.90 13.70 13.90 nevaseert. - 61.00 13 12 50.00 26,04 59.10 59.10 5910 f.Zlokale marttt infotheek - 27.50 23/11 3,60 10/10 4,00+ - vrg-groep 2688 68,50 1103 47.00 24/10 48,00 47,90 47,90 47.00 47,50 nevas 17 e - 54 50 17-12 45.00 0608 52.20 52.20 52.20 «S
kas-ass. 342 46.00 08/03 33,50 15/10 34.20 34,20 34,20 34,20 34,20 wegener tyl 535 265,00 28-05 227,00 16/01 240,00 239.50 239.50 239.50 239,50 neways elee int. 150 1160 2905 6.50 06,09 7.30 7.30 7.30 ''S

aalberts 154 57,00 07-02 40.50 0105 52.00 52.00 52,00 52,00 52.00 kempen Sco 100 12,80 11/03 8,40 22/07 10.50 10,40 10,40 10,40 10.40 westersuik 2000 86.50 2604 74,70 0503 80,00 8000 b 80,00 80.00 80.00 neweuropehtlsdm - 20 70 2801 19.80 1809 20.50 20.50 20.50 'Jjj
abn a hld 93277 5,81 17 10 5,00 1112 5,77 5.76 5.77 5.76 5.76 kondor 20 38.20 2907 30.00 1501 34.50 34,50 34.50 34.50 34.50 west invest - 30.00 28,12 22.00 30/08 22,40 22.40 22,40 22,40 22.40 newtron hold 2900 1060 0111 3.30 09/09 350 3.50 350 JJacf 29590 49.00 27-03 30.70 28,12 32.00 31.30 3200 31.00 32.00 kbb 20593 97.10 04/04 71.70 24-10 72,00 71,70 71,70 71.70 71,70 west mv. wb. - 100,00 1505 80,00 16/10 84,00 b 92,00b - - 95.00 b ordina beheer - 1950 1807 14.00 14 11 19.10 19.10 1910 '".',},
ahrendgr 1310 212,00 18,04 128,00 09/10 137.00 138.00 138.90 136,00 136,00 kon Sphinx 4394 53.30 03/10 36,37 24/10 48,50 48,70 48,70 47,80 47,80 wolklprc - 235.00 18/09 178.00 18,01 230.00 230.00 230,00 230.00 230,00 panpacifie - 10,50 05,09 5,10 1907 9.70 9.70 9.70 \Z
amstopttr - 2130 25,04 8.90 1110 9.50 9.50 9.50 9.50 9,50 koppelpoort 1995 421,00 21/10 250,00 08/01 416.00 416,00 419.80 41600 419.00 wyers 400' 41,00 13/05 31.00 0301 33.20 33,50 33.50 32,00 32,50 p& c eert 100 79,00 28,03 60,00 2011 73.80 73 80 7380 'i!K tL,
adam rubber 9524 450 1503 320 1709 3.60 3.55 3.70 3,55 3,70 krasnapols. - 246,00 19-04 190,00 02/11 198,00 198,00 19800 198,00 19800 ' phoemx - 1050,00 26/04 980.00 1908 99000 - - .«üant.verf - 475.00 22-01 400.00 1802 430.00 - landre glin 521 68.00 05/04 46.50 16 10 47.40 47.40 47.50 47.40 47.50 pie medical 975 11.90 01.11 5.20 1309 5.80 5.80 580 =40
ataghdldc 13 125.00 22,11 104,00 0801 116,70 116,70 116.70 116.70 116,70 macintosh 3038 44,90 22-08 31,50 11/12 40,80 41,20 41.20 41,20 41.20 parallelmarkt publ.stor. - 10,00 1604 7,20 1006 8.40 8.40 8.40 »,J
athlon groep 225 50.00 14/05 36,50 26/11 43,80 43,50 43.50 43.30 43,30 maxwell petr - 129,00 0805 101,00 21/11 121,50 121.00 121.00 120.00 120,00 rood testhouse 1000 13,50 30/10 5.20 12-09 5.70 5.70 5.80 =«!
athlon groep nrc - 48.00 14/05 35.00 28 11 4280 42,80 42,80 42,60 42,80 medicoph.c 10303 61,80 12/03 20,00 10/10 22.20 21.60 22,40 21.30 22.00 alanhen - 31,80 0606 22,00 1601 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 simac techniek 51 17.30 1405 11.20 02-01 13.60 13.70 13.70 'J'S.97.00 24 06 69.00 2311 93.50 93.50 93,50 93.50 93.50 mend gans - 4230.00 28-06 3900,00 09/04 4035,00 4035,00 4035.00 4035.00 4035.00 abf - 105,20 17/10 102.50 21,08 105.00' 105.20 105.20 105.20 105.20 sligro beheer - 58.00 2610 '3800 13,12 46.10 46.10 46.10 "S
aircp - 48,50 14 06 45.00 25-02 48.00 48.00 48,00 48,00 48,00 moeara - 1330,00 03,06 1045,00 2501 1255.00 1252.00 1252.00 1252,00 1252,00 avesco pne 1985 59,00 06-12 24.00 24-10 30,50 29.501 24.00 24,00 24.00 vhs onr.goed 500 990 24-10 33017 09 3.60 3.60 . 3.60 J'jHlHbam groep 12 100.20 08/05 64.50 23/01 84.20 84.00 84.00 84.00 84.00 moeara opr - 173250 13/05 135000 25/01 165000 164000 164000 164000 164000 berghuizer p e 2992 59,40 2203 40 00 09/11 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 vigilanter - 166,00 1806 135,00 2301 159,00 159,001 oanoHßflbatenbbeh - 126,80 31,07 104.00 2801 11800 118.00 118.00 118,00 118,00 moeara eop - 17100 23/07 13400 24-01 16500 16400 16400 16400 16400 besouwvan holde. - 73.00 0602 57.00 04/02 62,00 62,00 62.00 62,00 62,00 vilenzo intern. - 4700 0605 37,00 10/10 38.00 38,00 38,00 fJÜ.
beers 100 128.00 04,04 97,00 1601 11200 112,00 112,20 112.00 112.20 moeara wb - 18450 23/07 14350 25/01 17600 17500 17500 17500 17500 biogrond bel 90 10.80 2310 10.20 05,06 10.80 10.80 10.80 10,80 10,80 welna 200 241.00 28 08 211.00 26/06 236.00 23600 236.00 236,""
oegemann 30033 172,80 2506 118,50 20-11 140.00 139.00 141,00 139,00 140,00 moolen hold. 50 40.00 31/07 28,00 01/11 37,20 37,20 37.20 37.20 37.20 coic eert - 1230.00 22-10 850.00 11,01 1229,00 1225,00 1225.00 1225.00 1225.00 wereldhave - 4,50 1909 4,00 2102 4.50 - „nó
oelindoc - 361.50 02/04 318,00 1305 352,00 351,00 351.00 351.00 351.00 mulder bosk - 65.00 07/01 50,00 12/08 55,00 - coic pref 1711 25,10 20,09 20,00 18/04 24.50 24,00+ 24,00+ 24,00+ 24,00+ weweler eert, 350 47 00 24,10 28,80 16,01 37,00 37,00 37,20 SJ-Bberkel 26685 2,09 20-02 125 11-12 1.39 1.39 1.39 1.35 1.35 mullihouse 425 9,10 24/10 4,50 04/10 5,10 5.10 5,10 5,10 5,10 columb sec 11685 134,40 27/08 90,00 09/lt 123.70 124,20 126,00 124,00 126,00 wolft 230 104.80 1803 81.00 0911 90,30 9030 9030 *■' P>
blyd-wil 1350 44,50 0803 30 50 1010 32,50 32.50 32.50 32.50 32.50 mijnbouw c - 390,00 06/06 374,00 23-10 374,001 374,00 374,00 374.00 374.00 commobll..l - 101.70 04,04 95,20 0804 99.00 -
|OBLIGATIES ||
staatsleningen «8\ 90-00 8.76 99.89 99 85 nl 7)4 8511-95 9,18 96.80 96,80 nl 6)4 86-96 8,85 91,55 91,55 nl 4% 63-93 883 95.30 95,90 b 100 meest verhandelde abn a 7)4 89-99 882 93.10 92.75 inlneo.gr.lo 91 8,92106,60 106,55 phil 6* 87-94 9.89 93.50 93.60

vk si nl 814 9011-00 8.76 99.95 99.85 'nl 7» 86-93 9.27 98.35 98,35 nl 614 87-94 9,04 93,68 93.68 nl 4% 631-93h 8.82 96.40 - overige obligaties abn a 6 88-94 9,11 93,70 93.60 ibrSd 9% 90-00 8,69103.50 103.40 phil 4 84-94 9,52 92.20 92.20
nl 1214 81-91 -100.30 100.30 nl 8* 91-01 8.75100,00 99,95 nl 714 89-99 8,81 92,90 92.87 nl 6» 88-% 887 91,00 91.00 nl 47.631-93 882 96.40 9640 vk si aus 7'/. 86-01 9.14 93.45 9345 ibrid 8)4 90 8.12101.00 101.00 ptt Ti 90 8,60 96,50 96,50
m 124 86-96 .914 109,10 109,10 nl 8* 9111-01 8,75 99,90 99.96 nl 714 8911-99 8.80 92 75 92 70 nl 6% 88-98 8.77 8880 88,75 nl 4% 631193h 8,49 95.70 - bg 12)4 81-06 -103.30 103.50 abn asp 6 86-92 -134.60 13450 *x4d 714 89 8.50 92.50 92.50 phil 8* 86 7.98102.70 102.70
nl 11!4 81-92 -100.31 100.35 rd 8)4 83-94 9.27 99.10 99,10 nl 714 89-99 88191.50 91.45 nl 614 89-99 8.818805 88.00 m4% 6311-93 8,39 95,80 95,80 bg 82-07 9,98103,70 104,00 abn a s 64 88 - 105,10b 105.10bibrfl 6)4 86 9,83 97.40 97.50 phil 688 9.93 "94.00 93.85
m 1114 82-92' -10050 10050 nl 8)4 841-94 9,34 98,95 98,95 nl 7 66-91h - 99,80 - nl 6)4 87-97 8,75 89,08 89.08 nl 4 62-92h - 98,00 - bg 9» 75-85 8,83 84.20 84.20 adam 6% 88 8.73 87.70 87.20 ibrd 6'/. 87-97 857 90.30 90.30 rabo 8)4 91 8.55 99.60 99.60
mll 'A 82-92 -10060 100.60 nl 8» 841194 9,14 98,90 9890 nl 7 66-92H -97,50 - nl 6V, 67-92 h 13,70 96,30 - nl 4 62-92 h -98,00 9800 bg 9 83-08 890100,90 100,50 bmh 9 90-94 8,72100,10 100.50 kim 6)4 83 2 10,39 97,00 9700 rhone-p 6)4 87 915 93.40 93,50-
-nl t182-92 -101,05 10105 nl 814 87-95 920 98,78 98.78 nl 7 66-92 -99.50 9950 nl 6% 67-92 9.54 98.30 98.30 nl 3)4 53-93 H6.51 96,40 - bg 7% 78-98 9,19 94 50 94,50 bmh 9 90-97 8,73101.05 101.05 kb finance 688 9.21 94,20 94,25 rabo 7 87-97 8,88 91,80 91,60
nl 10)180-95 9.38102.40 10240 nl 814 89-99 886 98.50 93.40 nl 7 69-94 h10,75 95,40 - nl 6'/. 86-92,96 9,10 93.70 93.70 nl 3)4 53-93 6.51 96,40 96,40 bg 6)4 88-98 8.89 8930 89.20 bmh 8» 91-96 879 98.85 98.85 .mi|nbw. 7% 88 14.96 77,50 77,50 rabo 614 86-96 917 94,70 94,50
nl 10* 80-00 9,05105,00 104,90 nl 814 911-11-111 8,76 9840 98.31 nl 7 85-9296 9,18 95.89 95.89 nl 6V. 86-96 8.86 90.13 90.13 nl grb 3üh - 77,80 - bg 6% 86-11 8.83 84,20 84.20 bmh 9 85ecu - 99.00 99.00 neb 1214 81 9.51110,80 111.00 rabo 6'/i 87-99 904 89.50 89.50
«10*82-92 -100.30 100.30 nl 814 1-11-06 8.65 98.72 98.73 nl 7 87p93 9.13 96.21 96.15 nl 6'/. 86p95 9.03 92.50 92.45 nl grb 314v -75.80 - bg 6)4 87-12 8.72 83,30 83,20 bmh 0 89-99 884 5130 51,20 neb 12 80-OOa 9,56107,70 108,10 rabo 6'/i 88-98 888 87.90 88.00
nt 10% 86-96 9.10102.80 102.80 nl BV. 77-92 -9950 9950 rf 7 89p99 8.8190.44 90.38 nl 6% 87-3p95 902 92.50 9250 nl grb 3)4 d -77,80 77.80 aegon 6'/i 87 a 9,41 95.70 9550 coopagfin6)4BB 11 74 85.30 85.30 nat.ned.7 89 8.80 95,70 95,60 rabo 6 SBp93 912 96.30 9625
1110* 82-92 -10125 101.25 nl 8% 77-93 9369920 99.20 m 7 89-99-3 8.81 90.30 90.25 nl 6% 87-97 873 89.76 89.76 nl ïi. 48-98 h 6.99 8880 - abn al2Bl a 9.33109.70 109.50 dbn 8H 90-94 872 99,45 99,45 nmkpb 11 80a 9,37 105.30 105.60 rabo 5* 86-96 8.94 9270 9270
nl 10'A87-97 9.04 103.50 103.50 nl 8% 83-93 9.24 98.90 98.90 nl 7 89-99-4 8.82 90.10 90.00 nl 6% 87-1,95 900 91,95 9195 nl 3% 48-98 v6.92 89,00 - abn a 9)4 79a .9,12102.10 102.00 dbn 8)4 90-95 8.68 9940 99.40 nmb-pb 9 90-95 8.65100.40 10090 shv h 11.7 72-12 -112.00 11200
riT 10 82-92 -100.85 100.85 nl 8% 84-94 9.17 98.60 98.65 nl 6* 78-98 916 93.10 b 93.10 b nl 6% 87-2/95 9,0191,75 91,75 nl 3V. 48-980 6,15 91.30 b 91.30 b abn a 9)4 90-05 8 88103.90 104,20 dbn 6* 88 9.15 91,20 91,40 mb 688 917 94,50 94,50 slork 687 9.43 90.60 9100
mlO 85-92 84210075 100.75 «8% 85-95 918 98,30 9830 nl 6)4 85-95 917 9495 94.95 nl 6% 87-02 871 85.85 85.80 nl beiert 3'4h 721 88,70 - aegon 10 flr dbn 6% 88 943 94,50 9450 nmb-pb 7 87-94 904 9500 94,90 unils)4 88-95 8,65 91,70 91%5
nl 9", 30-95 90610065 100.60 nl 8% 90-00 8.76 97,03 97.00 nl 6)1861+1196 9.18 95.25 9525 nl 6% 88-94 9.08 94.28 94.27 -« beiert 3'4v 7.21 88.70 - 90-97 -10080 101.00 dbn kap 89 - 67.30 67.30 nmb-pb6)487-93 930 9510 95.20 unil990-00 8,49103.20 102,95
nl 94 86-93 922100.23 100.23 nl 8 83-93 9,32 98,75 98.65 nl 6)4 88-98 8.77 89.85 89.80 nl 6'/. 88-9» 9.05 90.35 90.30 nl beiert 3% 6.5190.70 b 90,70 b abn a 9'/. 90-95 87610130 101.30 denm 67.86 8.67 91.60 9170 nmb-pb 6V, 86-06 8.68 82,00 b 8220 verspbnkB9o 8.72 97,00 97,00
nl 9% 90-00 8.76103.00 102.95 nl 8 85-95 9.18 97.95 97.95 nl 6)4 89-99 8.80 89,25 89,20 nl 6 67-92h -97,80 - nl 34 54-94 h7,81 92,70 - abn a 94 90-00 8,75 103.10 103.00 ab 9V. 90 8,66103.60 10360 nmb-pb6* 86-93 9.32 94,80 94,70 ver spbnk.6'/. 88 9,29 95,25 95.30
nl 9 79-94 9.01 10010 99.90 m 7)4 77-97 918 96,55 96,55 nl 6» 681-93h 9,32 97.75 - nl 6 67-92 -98.10 9810 nl 3V. 54-94 d 7.58 93.05 93.05 abnaBbb9o-94 9.10 97,70 97,80 eib 6* 88-98 869 88.80 8885 nmb-pb 6)4 88 9.32 92 40 92.20 vsbgroep9% 90 886101.80 101,40
«983-93 9,14 99,80 99,80 nl 7)4 77-92 - 9880 98.80 nl 614 681-93 9.38 97.70 97.70 nl 6 87-94 9.03 93.00 92.99 nl 34 55-95 7.81 92.70+ 93.00 b abn a 688p94 919 93.20 92.95 egks 74 83 923 95.70 96.00 nmb-pb bb 5)4 86 9.08 91.80 9170 vnu 6 88-93 931 93.60 93.80
«9 90-001-H 8.78101.18 10119 «7)4 82-93 940 98,85 98.85 nl 6V4- 681193 b 11,21 95,00 - nl 6 88-94 9.04 93.10 9307 nl grb 3h - 5980 - abn aSX 88p93 8.71 9590 9600 engl 3)4 e' - 32.70 33.00 nmb-pb5ÏBB-92 - 98.15 98.20 wuh 13 88-93
nl 9 90-00 111 8,77 101.35 101.30 nl 714 85-00 905 95.55 95.45 nl 6)4 681193 9.25 97,00 97.00 nl 6 88-95 8.99 91,33 91,33 nl grb 3v -59,80 - abn a 5)4 88p92 -9800 97.85 eib 6% 88-98 8.60 87.80 87.80 ns 6 88-95 9.08 91.00 9100 Auss 9.95103.60 103.60
nl 9 90-00 IV 8.76101,48 101.43 «7)4 9000 878 94,15 94,10 nl 6)4 68H193h 10,64 96,30 - nl 6 88-96 884 89,68 89,65 nl grb 3 d - 59,80 59,80 abn a 141489 a$ 10,55107,70 107,70 eib 885 895 9660 96.60 nwb 7S 85-05 8.90 91.60 91.00 wuh 9 91-96 862 10125 101.25
nl 9 91-01 111 8.7610145 101.43 «7)4 78-93 934 98.50 98.50 «6)4 68111-93 10.64 96.30 96.30 « 5 64-94h9.03 94.70+ - nlgrb2l4h -5040 - abn a 9 90-97 8.83100.60 10060 e* 6» 86-96 861 9240 92.30 nwb 6)4 86-06 8.89 82.20 8240
nl 814 79-94 9.19 99.35 99.35 «7)4 84-00 9.02 95.08 9508 nl 6)4 68IV-941) 9,80 96,50 - «5 64-94 8,95 94 80 94,80 «grb 2)4v -5240 - abn a 8)4 90-95 8,65100,55 100.30 fiatfintr6V. 952 9425 94.25 okobank 9% 91 8.96101.00 101.00
«8)4 84-94 915 99.30 99.30 «7)4 851-95 9.18 97.25 97.25 nl 614 68IV-94 9.21 97,10 97,10 «414 63-93 h9,16 95,60 - nl grt> 2» d -52.40 52.40 abn a 814 77a 9.10 98.30 98.40 hunterd786 9,71 89,70 89 90 olivetti 6 88-93 11,00 92,60 92,60

[oFHËbËÜr^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^il
serie omz vk sk akzo p apr 120,00 15 3.50 4,00 els p jan 90.00 82 1.20 1.50 coc Pian 285.00 98 10.00a 11.50 hoog pjul 50.00 13 4.00 4.60 knp p apr 45.00 72 2,00 a 1.40 poly c feb 42.50 137 1.60 1.80 umi c nov 170.00 45 0.90 0,40

aai) C|an 37.50 256 2.50 a 2.20 akzo p096 12000 17 11.70 11.50 b els pjan 95.00 57 3.50 3.70 b coc papr 250.00 40 I,Boa 1.70 im p nov 70.00 20 4.80 4,80 knp p apr 50.00 30 5,00 a 4.50 poly p le* 45.00 100 3.20 a 3.50 unil c jan 160.00.224 9.50 7.20
aab C|an 40.00 363 0.80 0.70 amev e apr 47.50 30 3.50 a 3.00 coc e nov 270.00 285 8.40 6,00 coc papr 260.00 20 2.80 2,80 ing e jan 47.50 43 2.20 a 2.00 nedl e |an 60.00 14 1.80 1.40 olie c nov 155.00 28 310 a 1.80 unil c |an 165.00 161 5.10 4.40
aab capr 40.00 32 1.40 1.40 amev c apr 50.00 37 190 I.Boa coc c nov 275.00 152 4,70 3,10 coc papr 270.00 535 5,00 5.70 ing e jan 50.00 107 0.80 0,80 nedl c apr 60,00 31 3,30 3.00 olie c |an 150.00 87 9.80 8,20 umi c |an 170.00 342 2.80 2.10
aab capr 45.00 25 0.40 a 0.30 buhr capr 45.00 12 3.00 2.50 coc c nov 280.00 434 2,00 1,20 coc papr 280.00 280 9,00 a 9,80 ing capr 50,00 14 2,00 1.80 nedl capr 65.00 20 1.70 b 1.70 olie c jan 155.00 20 6.00 5.00 a unil capr 160.00 252 12.00a 9.90
aab cjul 42.50 206 0.70 0.80 buhr c apr 47.50 103 2.00 1.80 coc c nov 285.00 100 0.80 0,50 coc Pjul 250.00 175 3.30 3.50 ing e |94 47.80 233 6.60 6.60 nedl pjan 55.00 15 1.70 1.80 olie c jan 160.00 47 3.10 2.50 unil capr 165.00 194 8.30 7,00
aab C|93 40.00 22 2.40 2.40 buhr capr 50,00 20 1,10 1,00 coc e dcc 265,00 399 15.00 13.00 a coc p lul 260.00 30 5.50 5,30 b ing pjan 47.50 1150 0,80 0.80 nedl pjan 60.00 374 5.00 a 5.20 b olie c jan 170.00 17 0.70 0.60 unil capr 170.00 17 5,20 4,20
aab cj94 32,50 126 7.80 .7.70 buhr c |ul 42.50 106 4.80 4,50 coc c dcc 270,00 25 10.40 9.50 coc p okl 260,00 640 6.00 6,50 ing pjan 50.00 24 1.90 2.30 nedl papr 60.00 40 5,50 5.50 olie capr 160.00 55 6,50 5,30 unil capr 175.00 42 2.70 2.50
aab p|93 40,00 80 2.30 2.50 b buhr cjul 50,00 22 1,70 a 1.30 coc c dcc 275,00 27 7,60 6,20 coc pn92 285.00 66 15,90 16,80 ing papr 47,50 30 1.00 1.20 b nedl papr 65.00 15 9,50 a 9,00 oie capr 170.00 42 2.40 2.00 unil c okl 140,00 164 31.50 29,90
aegn e jan 110.00 13 5.60 5.30 buhr p |an 45,00 30 1,50 1.70 coc c dcc 280,00 415 4,60 3.80 a fok c |an 30.00 12 1.60 1.50 mg p |94 47.80 63 3.20 3.40 pak c nov 45.00 49 0.30 0,70 ote e okt 135,00 22 27,00 25.50 aunil c 093 120.00 75 51,50 49,50
aegn c jan 115.00 18 2.80 2.60 buhr papr 45.00 20 2.30 2.50 coc c dcc 285.00 110 2.60 2,40 a lok capr 37,50 50 o,Boa 0.70 kim c nov 37.50 35 1.50 1,10 phil c nov 32.50 241 1.10 0.90 ole c 094 145.00 30 26,80 25.50 unil c 095 145,00 17 40.00 39,40
aegn c ian 120,00 13 1,20 1.00 csm cteb 80.00 20 5.20 a 5,20 coc c jan 260,00 55 21,00a' 19.00 a lok p ian 30,00 13 2,00 2,00 kim e nov 40.00 65 0.60 0.50 a phil , c jan 30.00 295 3,60 b 3.50 ole e 095 135,00 33 36,00 34,40 unil c 096 160.00 158 31.00 31,00
aegn capr 120.00 28 3.00 2.80 csm c feb 85.00 14 1.50 1.50 coc c jan 270,00 87 13.30 10.50 goud c nov 360,00 20 6,00 a 5.00 b kim c jan 30.00 277 8.50 7.30 phil c |an 32.50 815 2.00 1.90 olie c 096 160,00 26 23,20 22,50 umi p nov 160.00 20 0.40 0,70
aegn papr 110.00 21 2.50 a 2.70 daf c jan 25.00 100 0.70 a 0.30 coc c |an 280.00 27 6,50 5.50 gist c |an 32.50 55 2.20 1.90 kim c jan 37.50 57 2.60 2,00 phil c jan 35.00 1327 0.90 0.80 olie p nov 155.00 177 1.20 2,00 unil p nov 165.00 59 1.50 b 2,70
aegn papr 115.00 14 5.00 a 4.80 dal capr 22,50 35 1.20 a 1.10 coc c jan 300.00 50 I.loa 0,90 gist c |an 35,00 51 1.00 0,90 kim c jan 40.00 111 1.40 I.ooa phl c |an 37.50 254 0.40 0.30 olie p |an 150.00 689 1.10 1.50 umi pjan 160.00 195 1.40 1.90
aegn pj94 110.00 15 6.70 a 6.80 b dal cjul > 20.00 37 3.00 a 2.50 coc, capr 270,00 29 17.00 16,20 hem cjan 160,00 31 3,00 2,50 kim capr 30,00 72 8.80 8.00 phil capr 32.50 86 2.90 2.80 ole pjan 155.00 192 2.50 a 3.30 umi pian 165.00 63 2,90 4.00
ahol cjan 85.00 18 1.50 1,30 dal p ian 2000 32 1.00 1.20 coc capr 290,00 28 7,00 a 6.20 hem c |an 165,00 17 1,50 1.50 kim capr 40.00 47 2.10 2.10 phil capr 35.00 113 1.80 1.50 ole pjan 160.00 229 4,80 6,20 unil p ian 170.00 274 5.40 6.90b
ahol pjan 85.00 17 3.30 3.70 dal papr 22.50 13 2,80 a 2,80 coc capr 300.00 120 4,00 a 3,00 hem cjan 170.00 14 0,80 0.70 kim cjul 35.00 26 6.50 a 4.80 phil capr 37.50 29 1.00 0.90 olie papr 150.00 335 1.80 2.20 umi papr 160.00 12 2,00 2,50
ahol papr 80,00 105 1,60 1.60 daf piul 20.00 80 2.00 a 2.30 coc e |ul 270.00 114 18.00a 15.50 hem capr 160.00 16 6,00 5,10 kta c 093 35.00 166 7.00 6.60 pM capr 42.50 20 0.20 0.30 ole papr 160,00 55 5,90 a 6.50 umi papr 170,00 103 5,50 6,80
ahol papr 85.00 60 4.50 a 4,00 d.fl c nov 190.00 16 3.70 2.80 coc cjul 290.00 45 7,00 6.80 hem pian 150.00 32 2,00 2,30 kim c 095 20,00 77 18.60 17.50 ph< c |ul 32.50 38 3.60 3.30 ole p okt 135.00 39 1,40 1.50 uni p 093 120,00 78 1.30 1.30
akzo cnov 120,00 119 3,30 a 2.30 d/tl c dcc 190.00 52 5,80 4,80 coc cjul 300,00 20 5,00 a 4,20 hem pian 155,00 55 4,00 4.50 kim p nov 37.50 23 1.00 1.40 phil c |ul 35.00 14 2.30 2.20 ole p 094 145.00 42 7,30 7,80 unil p 094 150,00 40 6,70 6,80
akzo cnov 125,00 44 1,10 040 d/n c dcc 195.00 18 2.70 2.40 b coc c okt 270.00 14 20.00a 18.40 hoog cjan 47.50 74 5,50 4.00 kim p nov 40.00 12 2.50 a 2.90 b phil c |ul 37.50 78 1.40 1,30 ole p 095 135.00 22 5.90 6.20 unil p 096 160.00 21 12,00 12.00
akzo cjan 110.00 100 13.20 11.80b du c mrt 215.00 20 1.20 a 0,90 coc c n92 285.00 390 12.50 11.70 a hoog cjan 50.00 473 4,00 2.90 kim p |an 32.50 20 0.30 a 0.30 phil e 093 30.00 227 7.40 7.10 ole p 096 160.00 28 14,50 15.00 vnu cnov 80,00 90 0.50 a 0.40
akzo cjan 115.00 59 8.80 7.70 tt'fl p dcc 185.00 55 1.20a 1.00 coc c n93 230,00 54 50,70 48,90 hoog cjan 55.00 142 1,60 1,00 kim pjan 35,00 503 0.80 1.00 phil c 094 45.00 158 2.90 b 2,90 sto c feb 45.00 14 I,oob 1,20 voc capr 42.50 29 2.30 2.30
akzo cjan 120.00 110 5.20 4.50 bd'fl pdec 190.00 76 2,10 2,40 coc p nov 265.00 1033 0,60 o.Bob hoog capr 50,00 25 5,50 4,10 kim pjan 37,50 20 1,70 2.00 phil c 095 20,00 430 14,60 14,30 b slo p leb 42,50 20 1,30 1,40 voc capr 45.00 57 1.30 1,20
akzo C|an 125,00 103 2.50 1.90 d/t p |vn 190.00 14 5,00 a 5,00 coc pnov 270.00 1105 1,10 1.60 hoog capr 55.00 30 3.10 2.40 kim pjan 40.00 56 3,20 3,70 phil co» 35.00 266 7.70 7.40 tops cnov 530,00 355 14,70 9,50 b voc c |ul 40,00 15 3,70 4,50
akzo capr 110.00 48 16.30 a 13.70 dsm c |an 100.00 262 5,50 4.50 b coc p nov 275.00 611 2.30 3.30 hoog capr 60.00 45 1.70 1.20 kim papr 35.00 132 1.20 1.50 phil p nov 32.50 1114 0.70 0.80 tops cnov 540.00 212 7.00 4.00 voc papr 40.00 162 2.00 2.20
akzo capr 115.00 100 12.50 a 10.70 dsm cjan 105.00 15 2.50 2.00 coc pnov 280.00 227 4.50 6.50 a hoog c |Ul 50.00 23 6,20 4.60 kim papr 40.00 3t 3.50 3.60 ph'l Pjan 30.00 43 0.40 0.50 lops cnov 550.00 63 2.80 1.20a voc papr 45.00 154 5.10 5.20
akzo capr 120.00 12 7.00 6.50 b dsm c jan 115,00 24 0.40 0.30 coc pnov 285.00 142 8.20 10.00b hoog c |ul 55.00 136 3.50 3.00 kim p 093 35.00 25 2.50 2.80 phil p |an 32.50 1655 I,loa 1.20 tops cnov 560.00 20 0.80 0.40 wes cjan 80.00 13 4.00 3.80
akzo C093 150.00 16 3.00 2.80 dsm capr 105.00 18 4.70 3.80 coc pdec 260.00 115 0.90 1.10 hoog p jan 45.00' 197 0.80 1.40 kim p 096 40.00 29 5,90 6,00 phil p |an 35,00 1370 2.50 2.80 tops c dcc 550.00 52 6.60 4,50 wes c |ul 85,00 17 3,50 a 3.20
akzo c 094 135.00 22 10,90 10,70a dsm c |93 115,00 75 3.60 3.40 coc p dcc 265,00 55 1.40 1,80 hoog pjan 47.50 884 1,40 2,00 knp cjan 47.50 80 1.10 1.30 a phi p |an 37.50 23 4.70 500 lops capr 550.00 20 17.50a 15.00 xmi cnov 315.00 100 914 9Ooa
akzo C095 80.00 19 43.50 42.50 dsm c j94 95.00 18 14.50 14.30 coc pdec 270,00 532 2,30 2.90 hoog p jan 50.00 868 2.40 3.40 knp e jan 50.00 173 0.50 0.60 b phil papr 32.50 87 1.50 1.70 tops p nov 520.00 30 0.80 1.20 xmi c dcc 335.00 20 207 2,04
akzo c096 120,00 21 20.00 18.50 dsm p |an 100.00 60 1.70 2.30 coc pdec 275.00 280 3.80 480 hoog pjan 55.00 389 4.70 6.50 knp capr 45.00 45 3.40 3.80 phil papr 35.00 124 2.70 3.10 lops p nov 530.00 149 1.50 2.80
akzo pnov 115.00 20 0.60 a 0.60 dsm papr 100.00 42 3.70 4.20 coc pdec 280.00 25 5.70 7.00 hoog p|an 60.00 94 8.60 10.90 knp capr 47.50 80 2.10 2.50 phil papr 37.50 84 4,80 a 5,00 tops p nov 540,00 233 3.90 6.60

m 120.00 285 1.40 1.80 dsm papr 105.00 38 6.70 7,50 b coc pdec 285.00 175 10.00a 10.50 b hoog papr 47.50 15 2.00 2.60 knp capr 50.00 60 I.oob 1.30 phil papr 40.00 23 7.30 a 7.50 tops p nov 550.00 107 9.20 14.00
akzo pian 115.00 47 1.00 1.30 dsm P|94 95,00 93 5.20 5,50 coc p|an 260,00 547 1,50 1.80 hoog papr 50.00 147 3.30 3,90 knp capr 55.00 200 o.Boa 0.60 phil pjul 32.50 12 1.80 2.00 tops pdec 530.00 35 3.40 5.00
akzo pian 120,00 34 2,70 a 3.00 els c |an 90.00 26 4.70 4.80 coc pian 270,00 81 3,20 3.80 hoog papr 55,00 28 5,40 6,90 knp c jul 47.50 15 2.70 2.80 phil p jul 35,00 70 3,30 a 3.20 tops pdec 550.00 30 11,00 14.50b
akzo pian 125,00 102 5,00 6.00 els c |an 95.00 25 2.00 2.20 coc pjan 275.00 485 4.60 a 5,60 a hoog papr 60.00 70 8.20b 11,00 knp pjan 45.00 23 1.50a 1.00 phil p 093 30.00 295 2.00 2.10 lops pjan 530.00 12 5,00 6,50b
akzo papr 115.00 151 2.40 a 2.40 els capr 95.00 28 3.70 3,60 coc pjan 280.00 48 6.80 8,30 hoog p|ul 47.50 17 3.00 a 3.50 knp pian 47.50 46 2,80 a 2.20 pM p 096 35.00 308 5,00 4,90 umi cnov 165,00 34 3,50 1.70

IGOEDERENMARKT I I BUITENLANDSE BEURZEN ■ WISSELMARKTEN
Singapore new york caesars wond 32.75 32.37 general motors 35.37 35.50 morgan j p 62.62 6100 tenreco 40.00 4000 londen

calfed 3.13 3.00 general re 89.62 8912 motoroia 64.00 63.12 teradyne 14.50 14.62
23/10 24/10 23/10 24-10 campbell soup 75,87 7500 gen-ad 2.12 2.12 mylan labs 36.12 34.12 texaco 64 50 6412 23-10 24,10

rubber sing ismgJct kg| 141.00-2.00n 140.75-1.75n abbol lab 57.50 56.87 caterpiilar 48.62 - georgia gurf 22.50 22.37 ncr 10800 - texas mstr 30.62 3037 alfed lyons 61400 604.50
advanced rmcro 10.75 10.50 cetus 17.87 1762 georgia pacrle 59.87 57 50 nashua 24.00 24.00 textron 36.25 36.62 bardays bank 425.00 4)8.00

londen aegon 58.50 58 50 champen 2575 24,62 gerber products 63.00 62.62 nationalmedical 16.37 16.25 lires minor 2862 2875 beecham smithkl 746.00 729.00
aetna live S cas 37 25 37.00 chasemanhat 1925 1887 giant lood 23.75 23.25 natl semicon 5.50 5.12 torchmark 51.75 5175 bass 985.00 957.00

goud(musJ) 362.20 359.80 ahmanson 16.12 16.00 chemical bank 24.50 23.75 grelle 41.62 40.75 navistar 2.62 2.62 toys rus 28.87 28.62 bat mdustnes 645.00 638.00
aluminium ($ perton) 1186.00-87.00 1176.00-77,00 air products 70.00 69.50 chemical waste 19.62 18.75 genled 625 637 newmont gold 38.37 38.50 transamenca 3675 35.87 blue arde 236.00 235.00
koper al' metnc ton) 1389.00-90.00 1383.00-85.00 alaska air group 19.87 19.75 chevron 75.12 74.37 goodnch 44 00 42.87 newmont minmg 41.12 41.12 transco energy 1812 1812 boots 436.00 424.00
lood ('metnc ton) 299.50300.50 299.00-300,00 atean aluminium 2062 20,75 cbiquita brands 40.50 40.87 goodyear 47.00 46.50 rake 28.00 - tribune 3812 3825 bm aerospace 37900 373.00
nikkel ($ netnc ton) 7400-7410 7370-7390 alexander 8alex 1975 1937 chryser 11.00 10.62 goukjs pumps 21.12 21.00 northem leecom 40.50 4037 tyson foods 19.75 19.87 baa 45100 445.00
zink |$ metnc ton) 986.00-988.00 t009.00-10.00 alledsgnal 40.75 3987 chubb 65.63 64.62 grace 38.50 37.62 northrop 2512 25.50 val 13425 130.12 brit.airways 19690 197 00
tin ,$ metnc ton) 5560-5565 5540-5545 alrwaste 563 5.50 aticorp 10.75 10.37 great atl S pac 30.62 30.37 nynex 75.37 75.62 vs air group 9.75 9.62 bnl.gas 25000 256.00
cacao(metnc ton) dcc 752.00-753,00 751,001 alcoa 6325 6237 clorox 40.25 40.00 great w tinancial 15.75 15.87 occidental petro 2237 21.62 usg 1.62 1.62 bnt.petroi 345.00 334.00
gasolel lon| nov 218,75-219,00 217.00-217,25 alza 7500 7600 coastal 30,75 30.62 grumman 19.87 19.37 ogden 19.25 19.12 vs shoe 1237 11.50 bntish steel 11800 11750

-elnc ton) nov 539.00-540,00 536,00-537,00 amax 2075 20.75 coca cola enter 12.87 1275 haMXjrton 3325 3375 oracle systems 15.75 15.50 vs west 3537 34.87 bnttelecom 380.00 38100
suiker ($ ton| dcc 189.201 178.00-189,20 amdahl 14 75 14.12 coca-cola co 63.00 62.62 hamiscnfeger 19.50 1925 owens-coming 22.25 21.37 usx-marathon-gr 29.87 29.62 cadbury schwep 414 00 41000
sojameel I ton) dcc 132.50-133.50 131.50-132,50 amerada hess 5700 56.25 coigaie 40,37 40.63 harns 25.62 25.37 ppg 52.25 51.37 usx-sleel-group 29.12 28.87 coats viyella 184,00 18300

ambrands 4025 39,87 columbia gas 1800 1787 hasbro 33.50 3337 pacpac tetosis 4037 4000 uniever 86.62 85.25 courtaukJs 50100 48300
new york am cyanamid 63.62 63.37 commodore 14.50 1387 hedamming 1137 1150 paine webber 2875 28.13 union cartxde 18.50 1850 genetecw 18700 185.50

ameectnc 31.00 31.00 compaq 35.00 3312 heinz 3800 3762 paramount 37.75 38.87 union paafic 50.37 4950 grand metrop 847 00 84600
goud i$ounce) okl 362.30 362.10 am express 21.12 20.62 computer assoc 887 9.00 hercules 43.00 42.25 pegasus gold 11.75 11.62 umsys 45042500 guest keer n 346.00 33783
koper (Set Ibl okt 106.5006.70 106.00-06.20 am general 41.12 4112 computer scienc 6662 66 62 hershey loods 40.50 4012 penney j c 51.62 50.25 unitedtechn 47.87 47 75 impchemmd 1290.00 1248.00
platina 1$ ounce) okl 364.90 365.20 am home prod 73 50 73 37 conagra 43 62 42.50 hewlelt-packard 50 62 50 75 pennzoil 65 50 64 25 unocal 27.25 26 62 kingfisher 538.00 537.00
zilver (Set ounce) dcc 411.0-412.0 413.0-413.5 am medical 10.37 1012 cons edson ny 25 87 25.62 hilton hotels 42.87 4200 pepsiep 28.00 27 62 upiohn 4312 42 87 lloyds bank 392.00 386.00
cacae l$ tem) dcc 1192-1196 1184-1188 am presidenl 4162 4075 cons natural gas 42.25 41.12 hitachi 75.25 7550 perkin-elmer 31.75 3087 vaeroenergy 27.87 2725 lucas md 141.50 133.00
heatingoil(ï 100gal)nov 68.00-68.30 68.95-69,70 am stores 37.87 3725 control dala 9.38 9.50 homeslake 16.25 16.37 plizer 69.62 68.62 vista chemical 54.62 - marksBspencer 28300 28800
Ight crude($ barrel) dcc 2323-2328 23.46-23.53 amp 5075 5000 cooper 55.25 54 87 honda 24.12 2375 phelps dodge 78.00 75 87 wal-mart stores 46.37 46.12 p&o navig 498 00 49600
katoen |$et Ib) dcc 62.80-62.90 62.71-62.85 amr 64 00 62.37 coors 17.50 18.00 honeywel 54.50 55 37 philip moms 68.87 69.87 wang labs 287 2.75 reuters 95800 93500
koffie (Jet Ib) dcc 82.40-82.50 82.3542.50 atSI 3837 3787 coming 77.25 76.12 humana 26.00 25.87 philips nv 1712 16.87 wamer-lambert 76.50 7475 no Wc zmc 558.00 55100
suiker ISct to) mrt 8.76-8.81 6.79-8.82 ames dep stbres 1.00 1.00 cray research 44.62 44.62 ibm 98 50 98.25 phillips petr 27.00 26.62 waste manag 36.62 35.87 rols royce 136.00 134,00

amgen 63.00 61.00 dsc communie 512 487 itt 5537 55.62 pitney-bowes 54.50 56.50 wells fargo 66.87 65 63 snel transport 525.00 514 00
chicago amoco 5262 5237 data general 2112 2150 inco 3300 32.50 pittston 16.75 16.50 wendys 962 962 ti group 61300 61200

anheuser busch 52.50 52 62 dayton hudson 64 50 64.37 incersoll-rand 49.75 49.12 placer dome 12.37 1237 westinghouse 1612 016 unilever lid 816.00 792.00
tarwe (Set bush) dcc 365.00-66,50 366,50-68.50 apple computer 5313 52.00 deere 4co 56.00 53.75 «land steel 19.87 1987 polaroid 2612 25 62 weslvaco 3950 37.75 vckers 158.00 157.00
maïs (Jet bush) dcc 253,00-52.50 253.75-53.25 archer danels 27.62 27,00 delta air lires 68.87 68.94 miei 42.75 42.37 pnmenca 3412 34.62 weyerhaeuser 29.25 28.62
'aver lsct bush) dcc 134.75 134.75 arkla 1600 1600 dexler 2012 20.12 intergraph 19.50 1900 procter 4 gamble 80.62 80.00 whidpool 40.12 3887 frankfurt
soiabonen (Set bush) nov 550.00-51.00 548.0048.50 armco 5.50 5.37 dial 41.62 4100 intl llavors 91.50 89 87 promus 24.87 24.62 windmere 4.62 4.75
sO|ameel(s short tonidcc 180.70J30.50 180.80-80.60 armstrong world 3175 31.37 digital equipment 5862 60.25 mtl paper 76.12 74.12 quaker oats 60.87 61.12 woolworth 28.50 28.37 23/10 24/10
soiaoie (Set fel dcc 19.62-19.61 19.48-19.52 asa 49.62 49.25 disney 119.75118.12 ]ames river 2137 2100 quantum chem 1375 13.50 xerox 6162 6137 aeg 187.40 186.90

asarco 26.00 26.62 dow chemical 53.00 52.12 johnson 4 |Ohns 94 25 000 ralslon punna 50.87 50.00 zemth electr 688 6.62 baslag 236 00 235.80
winnipeg ashland bi 28 50 28.37 dow jones 23.62 23.37 k-marl 41.37 41.25 raychem 28.25 30.62 bayer ag 288 50 290.00

ashlon late 16.37 - dresser 20.12 19.62 kelbgg 104.62 102.62 raytheon 77.00 7662 totck) bmw 464.00 46800
rogge (canj tormei okt 99,001 99.00natlantic nchfield 120,00 119 25 dreytus 36.00 35.25 kerr-megee 44.87 44.75 reebok ' 27.87 28.25 commerzbk 246.60 247 00
-aver (cans lonne) okt 94.40 95.50 n automate data 38.25 37.37 duke power 30.87 30.75 kimberey-dark 92.75 92 75 reynokls metals 56.00 55 00 2310 24-10 cont gummi 205.00 204 50
gerst icanj tome) okt 82.50 82.301 avery 22 75 2237 dun 8 bradstreet 47.75 47.37 kim 19.87 19.12 rockwell 26.37 26.50 canon 1490.00 150000 daimer 679.00 674.00

.anS tcmne) okt 191.30b 191.30 n avnel 25,37 2537 dupont 4587 4625 knighl-ndder 47.50 4762 rbhm 4 haas 42.00 41.37 dai mppon 1540.00 1550.00 dt bank 64750 64450
avon products 44.75 44.50 egSg 38.37 3912 kroger 17.75 17.62 rohr 23.00 22.75 luji bank 2800 00 2820 00 dresdner bk 346.00 345.50

amsterdam baker hughes 25.50 24.50 eastman kodak 45.37 45.37 lac mmerals 8.75 8.87 rolling envirmtl 10.50 10.12 luji film 3070 00 3080.00 fokker 25.90 25 50
bally 3.62 3.62 ecban 1225 12.00 IMy 75.75 74.62 royal dutch 81.25 80.12 fiftsu 930.00 92300 hoeehsl ag 231.50 23190

aardappelen 40 50mm (’ banc ore 44.25 44.00 echo bay mines 8.25 8.37 lm broadcastmg 7250 71.00 rubbermaid 6000 59.25 hilachi 99700 996 00 hoesch ag 253 50 253.50
100 kg) apr 92 - - bank of boston 10.37 10.87 edwards 33.50 32.25 «ton 9037 89.62 ryder system 19.62 19.00 honda 158000 156000 horten ag 188.20 191.00

aardappelen '50 mm (’ bank of new york 3162 3137 emerson electnc 50.50 50.37 liz daiborne 4150 - salecard serv 9,38 9.25 japan art 1160.00 1150.00 kali und salz 167.20 162.00
100kg) apr92 33.80-33.90 31.9032.10 bankamenca 40.75 39.62 engemard 31.75 31.25 tockheed 44.37 43.62 salomon 24.25 2450 ka|ima 1540.00 154000 karstadt 613.00 614.00

slacbtvarkens (’ kg) okt 2.900-2,910 2.980-3.000 tankers trust ny 64.00 6337 enron 7287 7212 loews 102.50 10237 santafe south 1125 10.75 kim brew 146000 146000 kaufhof- 52000 518.00
kg) onbewerkt 215.00-285.00 21500-285.00 batte mounlam 7.75 775 enstar group - - lotus dcv 27.75 2650 sara cc 41.50 41.87 komatsu 855.00 860.00 lutthansa 14900 145.00

bewerkt 330.001 330.001 bausch 8 lomb 4987 49.12 ethyl 26.00 2562 Isi logic 7.87 775 schering plough 6112 60.87 kubota 72900 726.00 mannesmann 26430 26100
goud (/kg) onbewerkt 22.080-22.680 21.880-22.480 baxter 37.00 36.12 exxon 6087 6025' mca " 69.50 - schlumberger 69.37 68.25 matsushita 1490.00 1520.00 mercedes 530.50 52800
bewerkt 24.2801 24.0801 bear stearns 1525 14.75 federal express 38.12 3775 macomm 26.62 2650 sea containers 2462 - mitsui bank 2000.00 2010 00 nixdorf 221.10 221.20

beu atlantic 44 62 44 75 federal natl mtg 60.37 6062 manulacl han 27 25 26.50 seagate techn 7.75 775 mitsuiludco 153000 1550.00 philips 2910 2890
chicago financieel bellsouth 4700 46.62 lederal paper 28.00 27.62 marnolt 16.25 1600 seagram 111.25 110,62 nppon steel 408.00 408.00 royal dutch 138.50 13650

bethlehemsteel 15.50 14.87 lero 32 37 3200 martin manetta 49.87 4975 sears roebuck 37.37 37.00 nissan motor 690.00 698.00 rwe 385.00 384.50
I-Mis dcc 9448-94.99 95.10-95.11 beveriy enterpr 887 800 hrst executrve - - martel 3225 3187 skyknk - 73.00 nomura 176000 1760.00 semens 623.70 618.50
treasury bonds dcc 97.25-97 27 98.13-98.12 black 8 decker 17 25 16.62 leetwood 35.12 3275 may department 5000 50.12 smithkline bee 57 25 - pioneer 355000 360000 thyssen ag 213.50 212.20
eurodolars dcc 94.45-94.46 94.53-94.55 boeing 49.50 49.00 fluor 44.75 44,12 maytag 13.62 13.25 soulhwest air 26.75 26.50 ncoh 667.00 665.00 veba ag 347.10 345.50

base cascade 23 75 23.00 ford motor 27 50 27.00 mcdonatos 35.00 34.50 southwest bel 56.50 55.87 sanyoeec 550.00 557 00 vw ' 340.50 337.50
borden 31.87 3187 foster wheeer 24.00 24,00 mcdonre! dougl 67.25 66.62 store container 23.50 2275 sekisui prelab 1510.00 1510OC
bowater 2300 22 37 freeport memor 41.50 41.75 mcgraw-hill 52.62 52.75 stralus computer 42.37 4187 sharp 141000 141000 parijs
bnslol-myers sq 8125 80 87 fruit ol the toom 21.00 20.25 mead 32.12 31.25 student loan 61.00 59.75 shiseoo 1890.00 1920.00
british petroleum 70.75 - gte 31.62 3112 melville 43.75 43.37 sun 30.87 30.37 sony 512000 5190.00 23/10 24/10
browning-fems 18.75 1800 gannelt 40.75 4050 mentor graptucs 14.00 13.75 sun merosys 2537 24.50 taisei corp 93600 931.00 accor 711.00 71300
brunswk» 1262 1250 gap 45.75 44 50 merek 132.37 132.25 super vaki 2525 25.12 lakeda 161000 1610.00 air liquide 672 00 670.00
burlangton north 39.37 38.50 gencorp 11.37 1125 men» lynch 48.37 47.62 syntex 41,50 41.62 tdk elee 5000.00 5110.00 alcatel alsth 59600 598.00
cbs 154.00 15600 gerentech red 3350 33.50 merosoft 90.25 90.00 tambrands 53.13 53.87 tokto marine 134000 1340.00 au pnnlemps 830.00 821.00
cgna 48.87 48.62 gendynamics 48.62 4800 mmnesol mimng 9137 89.62 tandem 1312 11.75 tokyoel.pow. 3630.00 364000 bsn gervais 964.00 965.00
cpcml 80.62 7987 general eectnc - 72.00 71.12 mobil 71.37 7087 tandy 28.75 2800 toshibaelee 661.00 675.00 carrefcur 200000 199700
csx 54.25 52.62 general mils 59.75 59.25 monsanlo 67.37 67.62 leledyne 19.37 19.37 loyola motor 1590.00 158000 club medit. 428 00 434.50

Amsterdam (notering in guldens)
23,10 24/10

amenkdollar 1.9210 1,9175
antill gulden 10730 1,0710
austr.dolar 1,5108 1,5055
belg.frank (100) 5.4730 5.4730
canad dollar 1,7016 1.7010
deense kroon (100) 29.1200 29.0900
duitse mark (100) 112.6850 112.6875
engelse pond 3.2768 3.2790
franse frank (100) 33.0350 33,0200
greksedr (100) 1,0120 1,0090
hongk.dollar (100) 24.6000 24.6000
erse pond 3.0140 3.0120
ilai.hre (10.000) 15.0700 15.0750
lapyen 110.000) 146.2000 145.9800
nwzeel.dolar 1.0640 1.0685
noorse kroon (100) 28.7500 28.7550
oost schil. (100) 16.0130 16.0150
saudi ar.ryal (100) 51.2000 51,1500
spaanse pes. (100) 1.7905 1.7890
surmguWen 1.0760 1.0740
zweedse kr. (100) 30.9250 30,9300
zwits frank (100) 129.1000 128.8800
ecu 2.3080 2,3075
bron: gwk cdk bank
new york (notering dollar t.0.v.:)

23/10 2410
londen 1,6985-1,6993 1,7085-1,7095
brussel 35,0635.11 34.9035.00
montreal 1,1273-1.1278 1.1257-1,1262
pari|S 5.8350-5,8380 5.8035-5.8055
milaan 1278.00-80,00 1271.75-72.25
amsterdam 1.9280-1.9290 1.9170-1.9180
bern 1.4965-1.4975 1.4890-1.4900
frankfort 1,7110-1,7120 1,7010-1,7020
lokto 131.65-121.75 131.25-131,35

eurodisneyl 137.30 135.00
eurotunnel 43.80 4170
imetal 2*2.00 260.00
legrand 396600 3950.00
kmih 4226.00 4183.00
ryon eaux dum 519.00 525.00
michelin b 131.50 132.00
moulinex 148.40 151.00
panbas 418.50 417.90
perher 1320.00 131500
pemodncard 1151.00 117500
peugeot 59900 60500
rousseludaf . 185000 180500
samt gobam 44700 44330
seb 1680.00 167600
soc generae 460.00 460.00
hongkong

23,10 2410
bank cast asia 1980 19.80
cathay pac airw 9.60 9.60
cheungkong 19.40 19.40
china light 20.40 20.20
hang lung 7.85 7.85
hang seng bank 33 50 33.25
henderson land 13.00 1280
hk china gas 10.40 10.20
hk eleclhc 12.10 12.20
hk land 8 60 8.60
hk shanghai hl 4.75 4.65
hk telecomms 7.80 7.75
hsbc holdings plc 32.00 31.75
hutch.wfiampoa 13.50 1320
ind.equity pac. 7.50
jardme math 33.75 33.00
new wond dcv 1130 11.20
shell etecmfg 155 1.55
swire pacific 22.90 23.00
world int hldgs 520 5.10

sjËldmarJ^^^l|ArTÖr?TÏNGËN|
Amsterdam

2310 2410
interbancair
daggeld 8,750-9,000 8,650-8,850
1 maand 9.150-9.160 9.170-9.190
2 maanden 9.220-9.250 9.230-9.250
3 maanden 9.310-9.340 9.290-9.310
6 maanden 9,350-9.380 9.310-9.380
12 maanden 9,350-9.380 9.310-9.380
kasgeld industrie
daggeld 8.800-9.000 8.750-8.850
1 maand 9,180-9.200 9,190-9,210
2 maanden 9.250-9.270 9.250-9.270
3 maanden 9,340-9.360 9.310-9.340
6 maanden 9.380-9.400 9.380-9.400
12 maanden 9.380-9.400 9.380-9.400
kasgeld lagere overheid
daggeld 8.900 8.750
1maand 9.150 9,170

2 maanden 9.220 9.250
3 maanden 9.310 9.300
6 maanden 9.350 9.350
12 maanden 9,350 9,400

omz = omzet in aantallen
rend = rendement
hj = hoogste koers van de

laatste 12 maanden
\\ ■ laagste koers van de

laatste 12 maanden
vk = vorige koersop = openingskoers
ho = hoogste dagkoers
ha = laagste dagkoers
sk = slotkoers
hv = handel verboden
b = bieden
I = laten
s = stopkoers
+ = gedaan en bieden

= gedaan en laten
x = exdividend
a = achtergestelde lening
c = certificaten
g = sx
h = bs
k = Is
n = bsx
p = Isx
e = x en bieden
f = x en laten
c =x en gedaan en bieden
o =x en gedaan en laten

|BELEGGINGSFONDSEN
vk si coc dutch si md 292.00 293 00 new asia lund $ .

abn a aand f 77.00 77,00 eur growthfund 56,30 56,50 nomura warrfd w,g *
abn a amer Ind 73 50 72,70 euro Spain fund 7.00 - obam 'jtao «ffabn a eur Ind 72.00 72.40 far cast sel Ind 59.20 59.00 oamf rentelonds !;$9|
abn a far cast f 60.60 60.30 fid trend c 60.00 - paafe dimens
abn a liq.gr .l. 158.90 158.90 londak 60.00 - paafic prop sec - ft*
abn a neth fund 78.40 78,80 fondis 62,001 - piersonrente
abn aon gr 169,60 169,60 fondra 94,0» - postb.beegg.l S/oaegon aand f 33.50 33,70 gim globa' conv I 5240 52.40 postb vermogensgr
aegon aandt sp. 5.00 5.00 goya lund 45,80 45.80 prospmt.hqh i
abnbeegf 58,70 58.90 groagaranl 1.55 1.55 renlaenl '"'a
albelo 50.90 50.90 hollund 7180 7130 -e-lotaal ;,,j ■■
akWlarblS 25.70 25.70 holleur.fund 4850 48.20 rgamenca '"jj ;#!,
alg.fondsß. 227.00 228.00 holl otJo f. 126.90 126.50 rg (tvirent :,Sj JL
alliancefund 10,50 10.50 nollpacfd 112.70 112.20 rg europe *jjamba ' 4710 47,10 innovest 81.50 81.30 rg «orenle !«j 'Mf
amro north am f, 69.90 70.40 mterbonds 533.00 533.00 rg 'ÏjO jUU
aimabel 78.90 7900 mvmu'.c 17.00 17.001 . rg sp groen
asiapacgr 29.00 29.40 mtereflekl 500 35.30 35.20 rg sp «au»- ]% ."lil)
asian sel lund 51.30 51.50 interen wan 169.70 171.50 rg sp geel ïï'nj
asian «gers fd 58,20 58,20 mves'a pan 72.10 72.80 rodin prop S
austro hung. f. 4,50 4.50 is'himaiayaf S 730 7.30 rolmco pr ',«j ■ |j^H
bemco ' 54.00 54,00 jadefonds 160,00 160,00 so leen .'*
bever bel 3,45 3.40 lapanldc 19.80 19.80 tedinolfc ':«o
camnvfc 7.00 jap md alpha ld 820000 tdkyoseabd - Jt |H
cao-ie- 90.00 lap.sectrot fd yen 7000.00 tokyopac *-jjD ■Hlcolongrc 2340 23.40 korea pac trust S 9.00 - trans eur fund JU
dnoWdivf. 107.30 107.30 leieraged 437.00 435.00 Iranspac lund yen Cj)
dn on waaroef 10910 10910 maicapf S 5.00 - ■jnmvest. „50
delta lloyd mv. 41,50 41.10 ' meesobl.divf 113.80 113.90 unco
dp amer gr ld S 33,00 33.20+ mexm mc func' 21.50 - urnfonds 5 ,J'jO
dpenergyres 44,10 - mk int vent 8.10 8.10 umv f. 1 " lïen
eng.h.t.l 10.00 10.00 mondt» 7510 75.20 " umv f. 10 '%
eng.hbel.tr 185.00 186.00 natresources f 26800 267.00 vancec
engh.l2 10.00 10,00 nedulc a 11600 116.00 vasie waard ned JÏScmlrentelonds 64,60 64.60 nedulo b 109.00 109.00 vast ned
envir.growlh f 54.00 55.00 nat.resources I 1335 00 133500 venture I ned 1%
esme-aßapan 3620 3630 nmb dutchfund 4170 4170 mb :,; ■■eur.ass.tr. 6.80 6.80 nmb gekjm fonds 53.23 5324 vsb mx lund ji'fl)ems growth tund 102,50 102.20 nmb global fund 47.20 47,00 vsb rente londs '£■) Jft
egf investm. 157,00 157,00 nmboblgf 34,90 34.90 wboiht S'tO Vk,
ems. income fund 102.90 102.90 nmbrentegrl 114,50 114.40 wetekthave
ems offshore f 100,70 10070 nmb vast goedf. 37.70 37 70 yen value lund w -J*t.

AFGIFTEPRUZEN uM
abc(tneodgiiiss| 52.41 52,41 eBl vgf aand 17.99 1805 hooge huys totaal
abn amro obffonds 168.85 16887 e&' vg' oblig 1713 1714 hooge huys opwn
abn bel.pool 186.29 166.66 e& I vgfkomb 17.97 17 99 hooge hujfS vast-
abn ooi londs 5619 56.20 eSivgfvastg 14.23 14,24 hooge huys oeposi
aepex bel londs - 18.01 e& I vgf aandll 13.18 13.18 immocorp jam) Vr
amev aandelenfonds 2041 2046 eBl vgf uilerb 12,58 12.60 interefl-lutures
amev vastgoedfonds 20,02 20.03 e&lvgla.foz 11.93 1193 kb lux fund a
amevrentefonds 2083 20,83 e* I ’ vastr 14,47 14.55 kb lux fund b
amei depositoionds 20.74 20,74 eBl vgf albefo 13,29 13.32 k)c-fund (abnjS
amev mixfonds 2052 20.55 ell vgf fn set 14.35 14.39 hmako S pool JijO
amroaand.f. 548.35 550.03 eBl«gfd!dh 13.15 1317 ImakofSlpool
amro aandcomb 276.66 277.41 e 4Ivgf mix f. 1279 12 73 mediterrlecu
amro obl.comb. 176.99 177.24 facet-beheer 11.32 11.32 mees apan londs HBI
athena itd S 9.77 9.77 facet-vastgoed 845 8.34 mees oMrente I iS#H Watlantldfthgiij 76.25 76.25 facet-obligate 1227 12.27 mees ixterbr»
böegg.l. vd7 2132 21.39 facet-aandeel + 1083 10.84 mint guar.ned.
bemcoauswa 104.10 104.10 facei-protect 11.22 11.22 mint n<Kus dlr)
bemco dyn.beh 68.70 68.70 lidelity amencaS 1310 1.309 nmb eurom gr Ifr XSm\\
bemco jap.wa. 6680 66.80 lidelity europe DM 2.602 2.597 nmbeurom.d»Lfr iTJ f '■'/ \
bemco rendem. 110,20 110.20 Ideity japan Yen 168.1 168.3 nnrente fonds
cantrade lop 201 132.64 132.84 tiüekty se asiaS 1.087 1,089 nn mtrente Ids ,
cantrade rend.f. 104.52 104.59 fidelity asean S 7.478 7.526 nn aand fonds
eagle green st 1.245 1.246 lidekty Iranee FF 5773 57,54 nnveroosltds
eagle bluestar 1.090 1.090 fkJelity germany DM 13.88 1396 nn vastglorxls 'ü^9/*--eagle purpte st 1.354 1356 fidelity nongkongS 1399 14,11 obfto
eagle orange si 0,884 0886 lidelity ibena Pts 1164 1,160 optimix jjii .
eagle red star 1.218 1.222 fkJelity itaiy Ur 9803 9.774 perspectef ..'a'/ ;f 1
eagle slar dep 1.283 1283 Maity malaysiaS 9.62 9.72 prolirent obl.f.
eagienedoW 1,137 1.136 IxJeirry nordie Skr 53.87 53.63 raboobhg l. 'eagle japan obl 1.000 1,001 tóetty singaporS 11,55 11.66 royal obligatie
eagle europ.obl 1113 1.112 fidelity thaiiandS 9,31 - royal aandelen
eagle usaobi 1,147 1,146 lidelity u« Sla 0.518 0.517 royal combinatie
eagle ukobi 1.101 1.103 M.europebondECU 10.521 10.513 roval europees
eagle nederland 1.521 1,525 M.int'i bondS 1,012 1010 royal intern
eacle apa- 0,781 0,783 lid.yen bond Yen 1.632 1.630 royal deposito
eagle europa 1.006 1.007 fid usdoïarbond S 5.461 5464 royal pa-
eagle n amerika 0.%5' 0.964 fxt sterlbond Slg 0.253 0 253 royal austr.dlr.
eagle engeland 1.126 1.130 gim egt (vs dr] 1748.07 1748.07 royal amer. at.
eagle verre oos 0.889 0.889 gimwbob.b. 3969.83 3969.83 royal bnts pond $#
eagle mileu 1.218 1.222 gvb sel.londs 10481 104.81 spaare obl fonds <SÜ B
ecufund a 553,10 55273 nol dlr f. 60.55 60.75 sun albance depos
ecufund b 791.14 790.61 nol!groen rente 53,92 54,05 sun aHance oblig i<# i
equillexeur 10.49 1049 hol sen 8465 84.70 sun aliance vaslg a;i' ,iL
equilexusa 1128 11.28 hol.mtrente 57,95 57,980 sun atance aand .ftteSivgfvastr. 29.07 29.08 hol sta» rek 108.98 109.00 sun alance paras
e 8lvgf depos. 22 00 22.01 hooge huys aand 9.59 9.65 van eek ut 1mv
e& I vgf aktb 41,38 41.46 hooge huys obtg 10.21 10.21 van eek wond me ~'-;.' I*
e&I vr valuta 20.30 20.30 hooge huys vaslg 10.41 10.41 webefo 4(

rSEËxgiaiI AANDELEN DIVERS |

| AANDELEN BUITENLAND |
vk si horeywell 54,00 54,50 kanegafuchi 560.00 - mnnmng m 92.50 91.00 norfc*scert. 110,00 109.00 pirellcert 1795.00 - schlumb. eert 132,00 13100 texacocert. 120,00 119.00 usxeorpcert 56,50 52,001

amer express 20,50 20,80 om 98.30 97.25 kanegaluchi h 550.00 - minn.mng m eert. 177,00 174.00 173,00 172.00 polaroid 26.00 26.10 scottish 8 rewc 4,00 - texas instrum 31,00 30.60 un.lechn.cert. 92.50 9200
alteen 71.80 71.30 ibmosrl 180.00 178.00 kredelbk btr 4100.00 - mitsubishi eed. 630.00 - nynex 75.60 75.30 polaroid 42.00 4150 searspnc 84.00 - texas instr eert. 57 00 57.00 vs west 35.10 35.30
dnysier eert. 20,20x 18.50 cmd eert 3000 b- kredelbafv Mr 3500.09 - mitsuiyen 300.00 - occidental 22.60 22.30 procter 8 gamble 154,00 - sears roebuck 3660 37,30 texas util.cert 71,00 71,00 vantycorp 3,501
ateorp. 11,70 11,10 O 1150.00 - kreger eert. 33.00 33.00 mitsui 765.00 - occidental eert. 4150 41.50 quaker 56.00 - sears r een. 6800 69.00 the coastal corp. 31.20 30,70 veba 348.00 347.00
computer lask gr 8.90 890 en pharmaceut. 7,00 - «non 89.00 90,20 mtsud 300.00 - pac pac aght een. 47.00 48.00 guakercert 110.00 - sekis» house yen 1080.00 - mom 715.00 - «olkswagen 342.00 340.00
dowchem 52.00 52.60 Aart 13899 - lockheed 45.00 44,25 motxl 72,50 71,50 pac telesis 40.10 4030 quantum chem 26.50 27.00 Shell can 67,00 6650 op europe 0.70 - v«ksw.cum pret 300.00
easlm kodak 45,00 45 50 imperrxicert 84 00 84,00 lockheed eeri 86,00 85,001 roof eert. 135.00 133.00 pSonav' 4.001 - rhein we 39309 - semens 626.00 62300 tosfuba corp. 661.00 675.00 «agitsbtr 8600 00
eastm kodak eert 83.50 84.00 mco eert. 56.00 57.00 lone star 4,00 3.90 monsantooert 131,00 - pepsco 28.00 2800 ncoh company 650.00 - solvay 10000 - trans amereert 67.00 67.50 waglits atv Mr 8600.00
Hoor 44.30 44,50 nd cao fd 5.00 - ton corp 6.00 5.00 morganSco 64.30 62.20 pepseocerl 154.00 153.00 no tinto 590.00 - sony corp. yen 5800.00 ualcert 254.00 257.00 wamer 73.50

28,60 27.90 «igersol 37.00 - makita el. yen 1960.00 - nat.int.gr rat 26.00 2550 perkm foods " 1.58 1.51 rockwel 4900 49.00 south 53.00 53.00 uradanmark dkr 242.00 241.00 westernuneert 1.10
gen. motors eert 68.00 65.00 ml.nat geert 23.00 23.00 marks spencer 244.00 - nercert 196.00 196.00 peirolma 11400 - rolhmans 600.00 - southw bel 57,20 56.50 vn cartxde 21.25 - wesimghouse 15,80 16,10
gr br lamb 3400,00 - int «avor 83,25 - manier- 637 00 637.00 neccorpyen 1270.00 1270.00 pril morns 68.80 69.50 saint-gobin ffr 450.00 - sun een 54.00 54.50 vn cartxde eert 33 50 - weslingh eert. 28.00 2850
gr br. i. 1 375000 - int flavor eert 170,00 - masseyfeert. 3,501 - nes* 840000 - pui, morns eert 129.50 130,00 sanlalepac 17,50 17,50 surbrouw 6100 62.00 vn eed eert 6300 63.00 wodworth 28.30 28,50
gr br I 2 3750,00 - int, narv eert 5.80 - matsushita 1300.00 - newscayman 843,00 85000 bprul. petr 26.80 27.00 sanyoel. 540.00 - suzuki mol yen 60000 - un. paafic 49.50 5000 wootworth eert. 52,50 53,00
gr br I 3 3750,00 - int paper 68.10 - matsushrtad 1250.00 - rewscorpausS 13.00 - phil.petr.cert. 5000 5000 sanyo2o 530.00 - tandycorp 2880 28.70 vn paofcen . 19000 I9COO xerox 61.30 61,50
«tact» 850,00 - int. pap een 12300 - may dept eert 100.00 - nomura secunt. 1620.00 - pioneer 5 3400.00 - sanyo 100 53000 - tandy corp eert 53 50 52 50 umsys 4.30 4.30 xerox eert 107,00 108.00
hitadiid 90000 - mi. tel tel 57,00 55,00 mcdonnelcert 131.00 129.00 nomura 1700.00- - pioneer ;o 340000 - saralee 42.00 tok - umsyscert 8,40 840 vokogawa el corp 110000
boechstl 23200 23200 in eert. 10500 - merek eert 245.00 248.00 nomura d 1710.00 - pioneer 100 340000 - schlumberg 7010 69.30 texaco 65.00 64.00 usx corp 3200 29.80

Warrants
afp group ausS 0,30
asah g(ass comp 115.00 115.00
austro hung. f» 0.30
cdi hotels ml. 0,151
hol sea search 370.00
honda motor co 130.00 130.00
mdcapld 0.50
intec 510.00 520.00
int ned gr 1,35 1.33
Mm 85 6.50 6.00
kim hausse md 16000
kim baisse md 15.00
Kon ned paper 5.20 5,30
mal, cap. fund. 0.30
rnitsub met. 36.00 34,001
mitsubpetroch 125.00 125.00
nedwatbank 4.30 4.30
new asia fund 1 50
sbcfinance 0.04 0.06
staa' bankiers b 0.13 0.13
stadr dam 5,00 4.80
stork nv 330.00 327,50
vnu 13,00 1250
voc war a 13.50 13.80
wuh basse 23.00 2300
wuh hausse 93.50 93.50
falcons op kbb 0.07 0.07
lat. nkl h 97.00 96.001
claims, stockdtv, e.d.
ahokj stock 082 0 82
boemg st d»56 33.00 3200b
orco bank 1 14e 5.10 5.10
ravast 5 st 1.64 164
rodamco2st 1.15
west-invesl 0.01 0011
Niet ofiicieel genoteerd
air holland 1.30 1.00
bredero aand. 14.20
bredero eert 14.00
bredero 8K 77 8710
bredero 7'/i 85 90.00
euroactiv zw fr. 2200
kene s su*er 750.00 750.00
Itv 0.90 090
Itv 10c 1.50 150
management share 3.30 3.00
redt! Vi 73-88 68.00 68.00
nedh 5 68-78 23.00 23.00
Mb hyp.b 3.10 3.10
v+buB%Bs 600b

Parallelmarkt niet officieel
bosch 4 k c 65.00 65 00
bril 85.00 85.00
coorendi|Ck 10.10
imeko hok) 2.10 2.20
maastr zk 554.00 550,00
mogen c 6,30 6.40
mul b inde 10.90 10,90
nzholl I. 6200,00b
ortbocenter 7,00 700
«ba 2300,00

As. il and when
draka holdmg 24,00 24,00
B*en bh ned 91 9990 100.00
grontrri|(spl.l4l 5150 52,00
841 nob 91p06 99,85 99,80

Converteerb.
acf hold 88 88.60 88.60
air BV. 8500 10400 104.00
buhr 6% 73a 215.00b

23 iC
nederland
cbs koersindex „jf.
-algemeen $$ Kit- exclusel oles «ffHHH- irtematwnals fiatf iflflj
-lokaal S;2i
-liranceel JJf-C- net financeei "go $ h- paralleimarkt

cbs herbeeggingsinde»„$ (jj
- atoemeen .
cbs stemmingsinde" 'K,;
- opening gnfjO
-11,15 uur S3O «K- 12.15uur 3)31) ni
-13.30 uur M 3w
-14.30 uur SnöO Tl-15.3u*uur ï'3o f\-16 30 uur jJjjO

optebeurs ,7jjs |lj- coc index 20546 jl.- omzet calis .ggéc
-omzet puts ./ge' ' I- open contracten 1» 'D

rendement obligaies ( jj ! 1

- staatsleningen g'oj ; (
- staat 3-5 iaar 8 ?8 |j- staat 5-8 jaar 9T3 J.
- staat 5 langste 8 ?J *- bankleningen ' i(
hoog-laag verhouding a> go t
- hoger ;9 f,
-lager 120 ;- onveranderd , 1

1? f*
beursomzei in mijoene i '- obligaies 543.2 l- aandeen t]

europa «0z.13 d *15BT--S «duitsland ISi >'-engeland '„,0* 0 *italie 630.3* ,1* t,
frankri|k .
zwitseriand .
verenigde staten J
dowiones tiVtOfHl I- industnal rSj S 9 '/ 1
- transport V^S'- utilities 4 >
Standard 8 poors jj- industnal 325?-- transport 31. 1» Jr
- finance 357,9-- 500 stocks
new york slock exch^ffi;:
-index - tf'- industnal 186-5
omzet wall streel

fondsen hoger 386
fondsen lager
ongewijzigd

verre oosten ,jqr
japan +

A

enrat-n 5 86-01 80.00 80 00
fokker 4* 89 78.25 78.20
Irans maas 6TS 91 99.70 9980
grolsch 5". 91 106.50 106.29
hagem6V. 88ag 114.50 114.50
hagem4XB9 11310 113.10
hes techi, 7 88 18.00 19.10
hou s search 66 97 80
hoog 6 85-95 100,40 10040
hoop etfbk 5 87 84.60 84,60
i.m 5* 86-99 73,50 7350
knp 7 8595 a 340.00 345.00
kon sphinx 5Ï 91 109.00 108.00
meacoph.6 88-96 70.50 70.00
nk! 6% 88 128.00 127.001
nutr 44 89 15900 157 00
m|v, 6V. 85 14700 147,00
oce 6)4 98a 125,50
oce 6% 98 u 125.50
"olincc 64 67 81.20
sam 514 86 94.50 93.50
shv 1481-06ag 107.50 107.70
lip Sn ", 78.50
vn dutch gr 6 86 64.50 65.00
verto 6K 97 a 8500 85.50
verto 6S 97u 9800 98.00
v st a 814 78 98 00
v sta B'478 98.00
vrg4'4 88 125.00 124 00

89 78.00 78.00
w.k. 244 94a 177,00 177 00

Converteerbare eurobonds
aegon 7 cnvag 91 S 103.80 103.40
en pharm 6 86-94 84.00 8430
wolt kluw 6)4 91a 108.00 108.00
Obligaties
mvnedhoH 8694 64 00 84.00
pc mcd 5 86-94 88.20 88.20
pc mcd.s 86ulg 99.80 99.80

__^_———ADVERTENTIE

Rechtstreeks orders
plaatsen op de Am-
sterdamse Effecten-
beurs. Op alle werk-
dagen tol 21.00 uur
en op zaterdag tot
12.00 uui. Tegen een
zeer gunstig tarief:
/ JO,- per transactie
per fonds, plus 0.7'"
van het orderbedrag.

POSTBANK Jte)
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China en Taiwan willen
hulpEG bij GATT

"2Sï!? <AFP,KRF) - De EGNi nV 0D het ogenblik se-S 0l! m°gelükheid voor Tai-
HtT ( Al dte worden van de
*He t

gemene Overeenkomst
!*r er *ane.ven en Handel). Zui-Viiw misch gezfen is het be-
NloY, ?at een land als TaiwanK«n n

deGATT-onderhande-Sdei r vrüere wereld-NrrJ; ar
°« een besluit overHe o^g van Taiwan z«n poli-

Ik verwegingen onvermijde-

bce-von Fran s Andriessen,Snw zitter van de Europese
t ■'

d°nderdag in Peking
Slid'a aiWan en China zijnbeide
Nen r£m lid van de GATT te
Ur onrfoj beschouwt Taiwan
,H, £rdeel van de Volksrepu-
)%pe^aar volgens Andriessen\k *niepne met worden gezien als
l*B VoiL Vertegenwoordiger vani Crrepubliek.
Nvaluit over het lidmaat-
,Ofden, Ta»wan kan binnenkorty aldus Andries-
°Pese van deEu-
l%t mmissie is in PekingNnissL 8 van de gezamenlijke
% j,I**1** van China en de EG.SS]aa;00r het eerst sinds het

Van de democratische
üBe Er juni 1989 dat er een%ia ;„ Vertegenwoordiger in
A

verklaarde verderde handelsproblemen

metChina wil oplossen viaoverleg
en nietvia eenzijdige maatregelen.
Vorig jaarboekte de EG in de han-
del met China een tekort van 6,7
miljard dollar. Het land hanteert
niet alleen hoge invoerrechten,
maar kent ook andere belemme-
ringen voor importprodukten.

Chinazelf zegt dat het vorig jaar
een tekort heeft opgelopen in de
handel met de EG van 2,4 miljard
dollar. De export die via Hong-
kong gaat telt het daarbij echter
niet mee. Andriessen wil dat een
commissie van deskundigen, die
onlangs is het leven is geroepen,
volgend jaar de verschillen in de
berekeningen uit de wereld helpt.

De Chinese premier Li Peng
heeft deEG gevraagdom steun bij
de aanvraag van het GATT-lid-
maatschap. Li heeft Jacques De-
lors, de voorzittervan deEuropese
Commissie, per brief laten weten
datzijn landzo snel mogelijkbij de
GATT aangesloten wil worden. Al
in 1986 heeft China het lidmaat-
schap aangevraagd.

Volgens Andriessen heeft Pe-
king er geen bezwaar tegen dat
Taiwan lid wordt van de GATT,
maar wil het eerst zelf toetreden
en vervolgens worden geraad-
pleegd over het Taiwanese lid-
maatschap. De aanvraag van Tai-
wan dateert van begin vorig jaar.
In juli van dit jaar liet president
Bush weten de aanvraag te steu-
nen.
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Dank zij een sterke groei in
Noord-Amerika en andere landen
buiten Europa is de omzet van
HCA in de eerste zes maanden ge-
stegen van 21,9 miljoen naar 22,9
miljoen gulden.

Kondor Wessels
Kondor Wessels Groep (bouw)

in Leiden heeft in het verlengde
boekjaar van januari 1990 tot en
met 30 juni 1991 een winst ge-
boekt van 26,5 miljoen gulden. De
omzet bedroeg 607 miljoen. Een
vergelijking met de eerdere ver-
slagperiode 1989 is moeilijkomdat
188-Kondor en de veel grotere
Wessels op 11 juli vorig jaar fu-
seerden.

De opgetelde winsten van 188
Kondor en Wessels bedroegen in
1989 24 miljoen gulden. Als de
cijfers worden ontdaan Van het
halve jaardat 188-Kondor extrain
de resultaten meedraaide, dan be-
draagt de winststijging 5 procent.
De omzet steeg, volgens eenzelfde
rekenmethode, met 15 procent.

Een belangrijk deel van de om-
zetgroei komt uit Duitsland. 188-
Kondor Wessels is een van de wei-
nige succesvolle Nederlandse aan-
nemers in Duitsland.

De winst per aandeel van 5 gul-
den nominaal is uitgekomen op
4,82 gulden. Het dividend wordt
1,80 gulden per gewoon aandeel.
De orderportefeuille van de on-
derneming heeft op dit moment
een waarde van 800 miljoen gul-
den.

Exxon
De winst van de Amerikaanse

oliemaatschappij Exxon in het
derde kwartaal van dit jaar be-
droeg inclusief bijzondere baten
en lasten 1.115 miljoen dollar te-
gen 1.075miljoen dollar in hetzelf-
de kwartaal vorig jaar. De omzet
daalde van 29.017 miljoen dollar
vorig jaar tot 27.520 miljoen dol-
lar.

De winst in het derde kwartaal
dit jaar werd negatief beïnvloed
door een bijzondere last van 134
miljoen dollar. Vorig jaarwerd de
winst positief beïnvloed door een
bate van 98 miljoen dollar.

DAMRAK

Internationals drukken de stemming
Van onze verslaggever

AMSTERDAM — De Amster-
damse beurs is donderdag over
een breed front gedaald. Met
name de hoofdfondsen lagen er
gedrukt bij. Op de lokale markt
viel de schade mee. De CBS-stem-
mingsindex zakte 0,70 punt naar
89,60 punten. Daaraan hadden
vooral de internationals schuld.
Veruit de grootste daler was
Hoogovens.

Unilever, dat de afgelopen tijd
een mooie stijgingheeft laten zien,
ging donderdag met de rest op re-
tour. Het aandeel zakte 2,20 gul-
den naar 164,70 gulden. Dat was
een daling van 1,3 procent, het-
geen uitzonderlijk veel is voor het
aandeel van het levensmiddelen-
concern.

Ook KLM, dat voorafgaand aan
de bekendmaking van de mogelij-
ke samenwerkingmetBritish Air-
ways 20 procent in koers was ge-
stegen, moest terug. De koers zak-
te gisteren 90 cent naar 37,10 gul-
den, in procenten was dat een da-
ling van 2,4. Koninklijke Olie
zakte 1,60 gulden en Philips was
eveneens een procent lager, op

32,60 gulden.
Zelfs de sterkste fondsen kon-

den de neerwaartse druk niet
weerstaan. Polygram het twee
dubbeltjes liggen op 41,90 gulden
en Elsevier, de laatste dagengeste-
gendoor de aankoopvan het medi-
sche vakblad The Lancet, zakte 60.
cent naar 92 gulden. Collega-uit-
gever Wolters Kluwer was don-
derdag een van deweinigestijgers.
Hiervan ging de koers 40 cent om-
hoog naar 58,50 gulden.VNU ver-
loor 1,90 op 73,60 gulden.

De flauwe stemming in Hoogo-
vens houdt aan en culmineerde
donderdag in een verhes van 2,10
guldenop 49,10 gulden. Dat is een
koersdaling van 4,1 procent. Ver-

der waren Nedlloyd, Bührmann-
Tetterode, DAF en Fokker uitge-
sproken zwak.

Tussen al deze dalers waren de
stijgers moeilijk te vinden. KNP,
dat al enkele dagen stijgt, klom
donderdag 50 cent (1,1 procent)
naar 46 gulden. Pakhoed was
eveneens 50 cent hoger.

Op de lokale markt kwam de
mededeling van Infotheek, dat
werd gesproken met een strategi-
sche partner, als een verrassing.
Het halfjaarbericht isopnieuw een
week uitgesteld. Het Financieele
Dagblad meldde dat er voor tien-
tallen miljoenen onverkoopbare
voorraden zijn en dat het operatio-
nele verlies over de eerste zes
maanden tien miljoen gulden be-
draagt. De laatste koers van Info-
theek, waarvan gisteren de note-
ring tot met maandag werd opge-
schort, was 4 gulden.

De belangrijkste stijgers op de
lokale markt waren Credit Lyon-
nais en Macintosh. De belangrijk-
ste verliezer was Pirelli, waarvan
dekoers 1,10 gulden (4,7 procent)
zakte. Ook Smit Internationale en
Tulip waren fors lager.

WALL STREET

Tegenvallendecijfers eindelijk afgestraft
Van onze verslaggever

AMSTERDAM — De beleggers
op de effectenbeurs van New
Vork beginnen de tegenvallende
winstcijfers over het derdekwar-
taal eindelijk af te straffen. Don-
derdag verloor de Dow Jones In-
dex bijna 25 punten op 3016 na
zelfs even op een verlies van 38
punten te hebben gestaan. Reke-
ning wordt al gehouden met een
verdere koerdaling, waardoor de
Dow weer onder de grens van
3000 zal zakken.

Opvallende negatieve uitschie-

ter was opnieuw motorfabrikant
Harley Davidson. Nadat de koers
woensdag al ruim 6 dollar omlaag
ging, kwam daar gisteren nog een
11 Va dollar bn'. Harley Davidson
sloot op 41 dollar. Ook Procter &
Gamble was lager.

Het slechte beursklimaat kwam
ook door tegenvallende cijfers
rondom de Amerikaanse econo-
mie. De producenten van duurza-
me goederen in de VS hebben in
september 3,2 procent minder aan
orders binnengekregen dan in au-
gustus. Verwacht was een vermin-

dering van 0,4 procent. Verder
bleek het aantal aanvragen voor
een werkloosheidsuitkering te
zijn gestegen, waaruit blijkt dat
het niet goed gaat met de econo-
mie. Procter and Gamble, een van
de concurrenten van Unilever,
heeft in het eerste kwartaal van
het op 1 juli begonnen boekjaar
een winst behaaldvan 536 miljoen
dollar tegenover 555 miljoen dol-
lar in dezelfdeperiode van het jaar
ervoor. De winstdaling houdt ver-
bandmet deovername van de cos-
metica-divisie van Revlon.

BEURS

Hof EG bevestigt
boetes inzake
kunststof-kartel
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kern van het kartel. Later sloten
de andere bedrijven zich aan. Het
kartel bestond tot 1983.

Het Europees Hof bevestigde
donderdag de door de Commissie
opgelegdeboetes aan de Franse on-
dernemingen Rhöne-Poulenc en
Atochem, respectievelijk 4 mil-
joen en 1,2 miljoen gulden. De
boete, opgelegd aan het Belgische
Petrofina, werd gehalveerd tot
700 duizend gulden. Petrofina was
volgens het Hof minder lang lid
van het kartel dan de Europese
Commissie had beweerd.

Twee Nederlandse concerns die
in het kartel zaten, zijn destijds
ook in beroep gegaan. In hun geval
is nog geen uitspraak gedaan. De
boete voor Shell bedroeg negen
miljoen ecu (21 miljoen gulden)
en die voor DSM 2,75 miljoen ecu
(ruim 6 miljoen gulden). „Het zou
ons zeer verrassen als voor de an-
dere deelnemers van het kartel
niet hetzelfde oordeel uit de bus
komt", aldus een anonieme zegs-
man bij de EG in Brussel.

Polypropeen is een grondstof
voor de kunststofverwerkende in-
dustrie. Er worden bijvoorbeeld
auto-onderdelen van gemaakt, zo-
als bumpers en accu's. De grond-
stofwordt ook gebruikt in elektro-
nischeapparatuuren voor flessen.

AVONDHANDEL
In de avondhandel kwamen gis-

teravond de volgende koersen tot
stand (tussen haakjes de middag-
slotnotering):

KLM 37,10 (37,10), Kon. Olie
154,30 (154,30), Philips 32,60
(32,60), Unilever 164,70 (164,70).

Vervoerders spinnen garen bij fellere Europese concurrentiestrijd

Nederlanders blij met vrijmaking vervoersmarkt
Van onze verslaggever

GERARD REIJN
AMSTERDAM — De libe-

ralisering van de Europese
transportmarkt, per 1 janua-
ri 1993, zal 20 tot 30 procent
van de ritten van vrachtwa-
gens in Europa overbodig
maken. Volgens directeur
M. Hallmans van NOB Weg-
transport, de organisatie van
wegvervoerders, zal dat lei-
den tot een aanzienlijke ver-
scherping van de toch al bij-
kans moordende concurren-
tie in het transport. Maar op
één punt is Hallmans opti-
mistisch: Nederlandse trans-
porteurs zullen flink toeslaan
op de Europese markt.

„Als ze het niet verbieden, dan
zullen we een flink deel van het
Duitse en Franse vervoer overne-
men", zegt hij. Vooral de Duitsers
zullen die ontwikkeling dan aan
zichzelf te danken hebben. Ze heb-
ben tientallen jarenhun markt zo-
danig beschermd, dat de Duitse
transporteurs niet in staat zijn in
vrije concurrentie een vuist te ma-
ken. In Duitsland geldt sinds de
vijftiger jaren een minimumtarief
voor het wegtransport. Op die ma-
nier beschermde de Duitse rege-
ring de marktpositie van de Deut-
sche Bundesbahn.

Zodra diebescherming wegvalt,
verwachten Duitse onderzoeksin-
stituten dat devrachttarieven met

20 tot 30 procent zullen dalen. De
Duitse zusterorganisatie van NOB
Wegtransport, BDF, klaagde op de
jaarvergadering al steen en been
over de naderende liberalisering
van het wegtransport. De vette ta-
rieven die de Duitse vrachtrijders
op debinnenlandse markt kunnen
berekenen, zullen verdwijnen. En
ongetwijfeld zal dan ook de Bun-
desbahn veren moeten laten.

De EuropeseCommissiedeed vo-
rige week een serie voorstellen om
het wegtransport te liberaliseren.
De belangrijkste zijn het afschaf-
fen van tariefsbeschermingen (zo-
als de Duitse minimumtarieven)
per 1 januari 1994, en het vrijma-
ken van de binnenlandse ver-
voersmarkten per 1 januari 1993.

Op dit moment is het binnen-
landse vervoer in elkEG-land nog
voorbehouden aan transporteurs
in dat land: een Italiaanse trans-
porteur mag geen vracht van Be-
verwijk naar Kampen brengen
(cabotage). Maar vanaf 1 januari
1993mag hij dat, wat de Europese
Commissie betreft, wel. Op dat mo-
ment gaat er een grote hoeveel-
heid lege laadruimte op zoek naar
een vracht.

Er zijn nog wel enkele beperkin-
gen, tot verdriet van de Neder-
landse vervoerdersorganisaties,
maar de betekenis daarvan is be-
perkt. Zo mogen landen aan de
rem trekken als in 1993 meer dan
5 procent van hun transport door
buitenlandse ondernemingen
wordt overgenomen, een percen-
tage dat nog oploopt tot 7 procent

in 1995. Daarna verdwijnt die be-
perking. Voorlopig is 5 procent
echter nog een verschrikkelijk
hoog percentage, zo hoog, dat die
normen waarschijnlijk niet zullen
worden overschreden. Verder
magBrussel nog ingrijpen alser op
„een vervoersmarkt" „een crisis-
situatie" ontstaat.

Veel Nederlandse vervoerders
likken zich de vingers al af bij de
gedachteaan de mooie kansen die

Veel Nederlandse
vervoerders likken
zich de vingers af
bij alle kansen

cabotagebiedt. Nederlanders staan
(samen met de Belgen) bekend als
de beste transporteurs van Euro-
pa. In het transport tussen de lid-
staten hebben de Nederlanders
een marktaandeel van 27 procent.

Frans Maas, een van Nederlands
grootste transportbedrijven, ziet
devoordelen voor zichzelfvoorals-
nog niet. Frans Maas onderhoudt
vooral lijndiensten tussen Neder-
landse en Duitse steden, en heeft
zowel op de heen- als de terugreis
vracht genoeg, meldt het bedrijf.

Maar Aad de Haan, directeur
van het transportbedrijf De Haans
Expedities in Alblasserdam, ver-

wacht er veel van. „We zullen een
behoorlijk deel van de Spaanse
markt kunnen veroveren, daar
ben ik zeker van." De Haan is ge-
specialiseerd in Zuideuropese be-
stemmingen. Hij heeftkantoren in
Portugal, Italië en Frankrijk, en
vijf in Spanje.

„We hebben bijvoorbeeld een
kantoor in Malaga en een in Ma-
drid. Somskomt een vrachtwagen
uit Nederland in Madrid aan,maar
is daar geen retourvracht. Dan
moet hij naar Malaga om daar
vracht op te pikken. Dat is wel een
rit van 800 kilometer die hij leeg
rijdt. Als die cabotage straks vrij
is, kan ikervoor zorgen dathij een
lading voor Malaga meekrijgt."
Hetzelfde geldt voor vrachtwa-
gens die in Zuid-Italië moeten zijn
en op de terugweg een vrachtje
mee kunnen pikken naar het
noorden. In Milaan is altijd wel
weer een vracht naar Nederland
te krijgen.

Dat zal deNederlanders wel luk-
ken, want het is juist hun sterke
kant dat hun vrachtwagens meest-
al beladen zijn. Op de internationa-
le transporten is 82 procent van
alle gereden kilometers beladen,
aldus cijfers van de Nederlandsche
Internationale Wegvervoerorga-
nisatie NIWO. Op verre bestem-
mingen als Italië is de beladings-
graad zelfs meer dan 95 procent,
aanzienlijk hoger dan die van de
concurrenten.

Dat cabotage de interesse heeft
van de Nederlandse transporteurs
is duidelijk.Op dit moment is cabo-

tage op zeer kleine schaal toege-
staan. Ondernemingen kunnen
een vergunning aanvragen bij het
NIWO. Dat heeft voor niet meer
dan 340 vrachtwagens een ver-
gunning te vergeven. Volgens
schattingenvan het NIWO zijn er
tegen de 300 bedrijven die zon
vergunning hebben, maar er is een
wachtlijst van 80 bedrijven.

De Haan heeft voor vier vracht-
wagens een cabotagevergunning.
Maar erg handig is dat niet. Het is
tevoren niet te bepalen welke
vrachtwagen nu het meeste be-
hoefte heeft aan een cabotagever-
gunning. Regelmatig wordt een
vergunning met een koeriers-
dienstvan deene hoekvan Europa
naar de andere gevlogen. Zodra
dievergunningen niet meer nodig
zijn, dan kan De Haan er op los.

In het vervoer over de grens
heen is Europa al zeer vrij. Met
een Europese vergunning mag
men onbeperkt vrachten de grens
over rijden. DeHaan maakt daar al
fors gebruik van, door een soort
van „wildevaart" te organiseren.

Daarvoor gebruikt hij overigens
niet alleen Nederlandse chauf-
feurs. Die zijn erg duur. Portuge-
zenzijn veel goedkoper. Portugese
chauffeurs mogen niet op Neder-
landse vrachtwagens rijden, maar
De Haan heeft daar wat op gevon-
den. De Portugezen zeulen met
hun eigen trekkers de Nederland-
se opleggers door het land. De ide-
ale combinatie: een goed beladen
vrachtwagen met een goedkope
chauffeur.

DAF-topman Baan degelijk en saai
Van onze verslaggever
AMSTERDAM — De meeste
mensen die met Cor Baan te
maken hebben, karakteriseren
hem als „direct", „zakelijk", of
„kan soms hard zijn". Voor het
reorganiseren van grote
ondernemingenkunnen dat
handige eigenschappenzijn. Baan
zal er, als de nieuwevoorzitter
van deraad van bestuur van
DAF, vast nog wel plezier aan
beleven, want aan de
truckfabriek zal zeker nog het
een en ander moeten worden
gereorganiseerd.
Feit is, datzijn zakelijkheid hem
niet hielp bij dereorganisatie van
het partijbureau van de PvdA in
1969.In dat jaarwas Baan
bevorderd van adjunct-secretaris
van het partijbestuur van de
PvdA tot secretaris, en kreeg hij
de specialeopdracht om het
partijbureau tereorganiseren.
Wat er precies mee moest
gebeuren, weten de betrokkenen
zich niet meer te herinneren,
maar de missie mislukte.
„Ir Vondeling deelde mee dat bij
een eerste overlegover deze
reorganisatie tussen de heer
Baan en het personeel
moeilijkhedenzijn gerezen die

niet te overbruggen blijken.De
heer Vondeling omschreef deze
problemen alsvan persoonlijke
aard", zo schreef Het Binnenhof
op 4 juni 1969.
De PvdA verkeerde in moeilijke
omstandigheden. Het partij-
apparaat was duur, er zaten in
sommigeprovincies nog
bezoldigde bestuurders. Maar het
ledental liepterug. Baan stelde
een plan op om het partijbureau
in tekrimpen, en kreeg uiteraard
dewind van voren. Maar een
commissievan het bestuur, die
hetreorganisatieplan
onderzocht, vond het een goed
plan. Toen het bestuur
vervolgens toch weigerde de
knoop door te hakken, stapte
Baan op. Overigens was hij niet
de enige die vertrok: Marcel van
Dam, tot danwerkzaam op het
partijbureau, sloeg ook de deur
achter zich dicht en werd
Ombudsman.
In zijn toenmaligewoonplaats
Heerlen hadBaan hetgeschopt
totvoorzitter van de PvdA-
afdeling, en tot secretarisvan het
gewestLimburg. NicTummers,
lid van de EersteKamer voor de
PvdA en in dieperiode
bestuurslidvan de afdeling

Heerlen, herinnert zich Baan
nog wel. Een politieke die-hard
was hij niet. „Een gerespecteerde
partijfunctionaris, een
vriendelijkeen elegante man",
noemt Tummers hem. „Hij was
watambtelijk en weinig
barricadistisch. Hij was vooral
uitvoerdervan initiatieven, niet
iemand diezelf met grote ideeën
kwam. Hij hieldzich meer bezig
met de haalbaarheden."Baan
was geen man die met de
plakemmer de straat opging.
Als secretaris van het gewest
Limburg van de PvdA kwam hij
voor het eerst in aanraking met
DAF. In 1965 verscheen de
Mijnennotavan minister van
EconomischeZaken Den Uyl,
waarin hij schreef dat de mijnen
dicht moesten. Om dekompels
aan ander werk te helpen,
moesten er fabrieken naar
Limburg worden gehaald, en
DAF Car was één van die
bedrijven. Tummers: „Als
secretarisvan het gewest wist
Baan daar als één van de eersten
van. Hijkon dat toen overalrond
vertellen."
Maar een actieverol bij het
Bornse avontuur van DAF had
Baan niet. Zijn hele politieke

carrière is trouwens een beetje
dun gebleven.Weliswaar zat hij
in het bestuur samen metHan
Lammers, maar hetkost
Lammers even moeite om zich
Baan weer voor de geest te halen.
„Oh ja,dat is toch die lange man?
Wat leuk, gaat-ienaar DAF?"
Dat Cor Baan bij dePvdA terecht
kwam, was niet helemaal
toevallig: hij komt uit een rood
nest. Zijn vader was de eerste
hoofdonderwijzer van de
Neutrale Volksschool in Heerlen,
de openbare school aldaar. Of
Baan nog steeds lid isvan de
PvdA wil hij, via zijn
woordvoerder, niet kwijt.
Volgens het curriculum vitae dat
DAF publiceerde, werkte Baan
van 1960 tot 1970 bij Moret &
Limperg, maar dat blijkt niet te
kloppen. Moret & Limperg
bestond nog niet; Baan werkte bij
Moret & De Jong. Maar ook hier
heeft hij geen onuitwisbare
indrukken achtergelaten.De
vennoten die hem gekend
hebben „zitten al ver weg in het
zuiden te vissen", aldus een
woordvoerder van Moret.
Ook bij DAF heeft hij tot nu toe
niet geschitterd.De man is meer
degelijk danbriljant. Wat dat

betreft is de typering van een
vakbondsbestuurder ergraak:
„Als ik hem zie, zie ik een truck
staan". Zelfs de pr-afdeling van
DAF weet geengrote
wapenfeiten van Baan te
noemen. „We doen hier alles in
teamwork", ishet commentaar.
En daarin schijntBaan goed te
zijn. In de PvdA Heerlen stond
hij al bekend als een aardige,
open man, bij devakbonden is
dat nog zo. „Hij is meer open dan
Van der Padt, heeft meer gevoel
voor communicatie", zegt Ger
van Os van de UnieBLHP. Van
Os heeft zelfs een keer een
diepgaand gesprek met hem
gehad, en heeft daar goede
herinneringen aan. En ook zijn
collegaKooien van de
Industriebond FNV roemt zijn
toegankelijkheid.
Baan is geen techneut, zoals Van
der Padt die in zijn vrije tijd zelf
de televisie met een
schroevendraaier te lijf gaat. De
nieuwetopman is een financiële
en commerciële man. Dat komt
goed uit, merkt voorzitter P. van
derKrabben van de
ondernemingsraad op, want de
problemen voor DAF liggen
vooral op het vlakvan de markt.

Top Tien stijgers & dalers

% hoger naar % lager naar
1. DOCdata 4,0 5,20 1. Air Holland 23,1 1,00
2. West Invest 3,3 95,00 2. Management Sh. 9,1 3,003. Adam rubber 2,8 3,70 3. Pirelli Tyre 4,7 22,50
4. Grontmij 1,9 52,00 4. Hoogovens 4,1 49,105. Rood testhouse 1,7 5,80 5. Berkel 2,9 1,35
6. Credit Lyonnais 1,7 29,10 6. Smit Intern. 2,6 49,50
7. Ravast 1,5 33,30 7. KLM 2,4 37,10
8- 8. Wyers 2,1 32,50
9. , , 9. Grasso 1,9 75,00
10. , , 10. NBM Amstell. 1,9 10,20

Britse belegger
GT Management in
Krant op Zondag

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — De Britse in

stitutionele belegger GT Manage-
ment PLC blijkt de investeerder
te zijn die ruim tien miljoen gul-
den heeft gestoken in deKrant op
Zondag. De Britse belegger be-
hoort tot een groep investeerders
die de krant de afgelopen weken
heeft versterkt met een bedrag
van in totaal zestien miljoen.

Het resterende bedrag van zes
miljoen komt van drie Nederland-
se aandeelhouders, die nog onbe-
kend wensen te blijven. Andere
aandeelhouders van de Krant op
Zondag zijn ondermeer Bege-
mann-directeur Joep van den
Nieuwenhuyzen, Maup Caransa,
Willem van Kooten, Intereffekt in
Joureen Air Holland-redderPeter
Langendijk.

Voor GT Management is de in-
vestering in de Krant op Zondag
de eerstebelegging op hetEurope-
secontinent. GT Management PLC
is een volle dochter van De Bank
in Liechtenstein/GT Group, die in-.ternationaal in totaal circa 11 mil-
jard dollar beheert. Daarvan zit
ongeveer 30 procent op het Euro-
pese vasteland. Het beheert fond-
sen van overheden en institutione-
le beleggers.

Met de injectie van zestien mil-
joen gulden moet de continuïteit
van de Krant op Zondag worden
verzekerd. Daarnaast wil deKrant
op Zondag daarmee een kleuren-
bijlage gaan uitbrengen.

Giften in buitenland
worden aftrekbaar
voor belastingen

Van onze verslaggever
DEN HAAG — Giften aan Euro-

pese politieke partijen die in het
Europees Parlement zijn verte-
genwoordigd zijn vanaf 1 januari
1990 aftrekbaar voor de loon- en
inkomstenbelasting. Dat heeft
staatssecretaris Van Amelsvoort
van Financien donderdag bekend-
gemaakt

Ook andere giften aan buiten-
landse instellingenwaarvan de in-
vloedssfeer of het werkterrein
zich tot ons land uitstrekt of die
zich op mondiaal niveau inzetten
zijn aftrekbaar. Ook giften diezijn
gedaan door niet in Nederland wo-
nende belastingplichtigen (uitge-
zonderd diplomaten/ambtenaren)
zijn sinds 1 januari vorig jaar af-
trekbaar.

Duitse Kamer van
Koophandel bezorgd
over groei fascisme

KEULEN (KRF) — De Duitse
Kamer van Koophandel is be-
zorgd over de aanvallen op bui-
tenlandersin Duitsland. De daders
moet hard worden aangepakt, zo
heeft Hans Peter Stihl, president
van de Duitse Kamer van Koop-
handel, verklaard in een gesprek
met het dagblad Express.

Uit het buitenland afkomstige
werknemers hebben een grote bij-
drage geleverd aan de economi-
sche groei in Duitsland, aldus
Stihl. „Onze rijkdom neemt toe
dankzij hun werk. Zonder buiten-
landers zou de schaarste aan ge-
schoolde arbeiders onverdraaglijk
zijn." Acht procent van de Duitse
beroepsbevolking, ofwel 1,76 mil-
joenmensen, had zijn wieg in een
ander land staan.

Stihl wees verder op de reputa-
tie van Duitsland in het buiten-
land. Wij zijn afhankelijk van bui-
tenlandse bedrijven voor de eco-
nomische opbouw van het voor-
malige Oost-Duitsland, zo stelde
Stihl.

Tsjecho-Slowakije
heeftinflatieondercontrole

WOLFSBURG (KRF) — Het is
Tsjecho-Slowaküe gelukt de infla-
tie onder controle te krijgen. De
consumentenprijzen zijn van juli
tot en metseptember op hetzelfde
niveau gebleven, zo heeft Vaclav
Klaus, de Tsjechoslowaakse mi-
nister van financiën, donderdag
gezegd op een bijeenkomst in het
Duitse Wolfsburg.

Tsjecho-Slowakije heeft de
zwartkijkers ongelijk gegeven, al-
dus de minister. Toen deregering
in Praag de regulering van prijzen
op 1 januari losliet, voorspelden
velen een gierende inflatie. De
consumentenprijzen stegen in ja-
nuari met 26 procent, maar het
inflatiepercentage is in de maan-
den daarna gestaag gedaald.

Klaus noemde het strakke mo-
netaire beleid en de lage inflatie
als oorzakenvoor het begrotingso-
verschot van de regering. Wester-
se financiële hulp heeft Praag niet
nodig, aldus de minister, maar wel
toegang tot de westerse markten
voor produkten die in Tsjecho-Slo-
wakijezijn gemaakt en assistentie
bij het opzetten van goedwerken-
de financiële markten.

Murdoch brengt
deel van bedrijf
naar effectenbeurs

SYDNEY (Reuter) — News
Corporation, het mediaconcern
waarin Rupert Murdoch via zijn
familiebedrijf Cruden Invest-
ments een belang heeft van 43,25
procent, gaat aandelen op de
markt brengen van de nieuw op te
richten onderneming Pacific Ma-
gazines and Printing.

Daarin worden de Australische
activiteiten op het gebied van
drukkerijen en uitgeverijen van
News Corporation ondergebracht.
News Corporation maakte woens-
dag bekend dat een claimemissie
van 55 procent van de aandelen
van Pacific 382 miljoen Australi-
sche dollar (573 miljoen gulden)
moet opbrengen. News Corpora-
tion behoudt 45 procent van de
aandelen.
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Onroerend goed
en woonruimte

t.h. aangeboden
Wehl Gld. Op boerderij voor
tijd ./weekend of vast 2-k.app.
vrijst. + 3-kam.app., cv., ge-
stoft., evt. gemeub., mooi
gel., boven + 25 jr.
Tel. 08347-81573.
Zoekt u naar kamers of eta-
ges in in Den Haag, Zoeter-
meer, Delft, Gouda e.o. kom
dan naar Woningbureau Vail-
lant, Vaillantlaan 89, Den
Haag 070-3896871 ma. t/m
za. van 10.00-18.30 uur.
Zoekt u naar kamers of eta-
ges in Den Haag, Zoeter-
meer, Delft, Gouda e.0.?
Kom dan naar Woningbureau
Vaillant, Vaillantlaan 89, Den
Haag 070-3896871 ma t/m za
van 10.00-18.30 uur.

Onroerend goed
en woonruimte
t.h. gevraagd

1e jrs student, 26 jr., zkt
woonr. in Adam. 074-423601.
2 stud. geneesk. hebben NU
woonr. nodig! In Adam, tot
’7OO. Bel a.u.b.: 073-567519.
3 Kamerwon. gez. in Amster-
dam-Z., huur tot ’ 1000, i.b.v.
urg. bew. Tel. 02503-33577.
Drs. i.b.v. urg. van 5 jr.! zoekt
wanhopig naar 2-3 kam.won.
in Adam C, 0.W., O.Z. Tel.
020-6256308 (antw.app.).
Help! Sandra (22) zoekt we-
gens baan zo spoedig moge-
lijk kamer/etage/flat in Am-
sterdam of omgeving.
085-612852.
HIGH TEAFOR TWO voor wie
mij (arts, 30) helpt aan woonr.
in Adam. Geen N. of Z.O. Hr.
max. ’650, urg. bew.
Bel 020-6766706.
J. werk. vr. zkt. z.s.m. woonr.
in Adam. Tel.: 020-6385343.
Jong stel uit Roermond zkt.
DRINGEND woonr. in Adam
C, Z. of Pijp. 020-6714867.
Nette scholiere zoekt kamer
in Zuid of West Adam.
Tel. na 18 uur: 02154-18897.

RECEPTIONISTE zoekt z.s.m.
woonruimte in Adam. Tel.
02230-41434 na 18 uur.
Studente zkt kam. in Adam,
liefst in stud. huis o.i.d.
tel, ouders 05486-12073.
Werkend stel zoekt 3 a 4kam.
won, in Adam, 020-6231100.
Wie heeft er een kamer voor
mij? Tel. 020-6718738.
Won. gez. in Adam voor 6-8
stud. Huur tot ’2500. 020-
-6386444.

Huwelijk en kennismaking
Wilt u reageren op een advertentie met brieven onder nummer?
Zend uw brief aan: Afd. 1 in 3 Mini-advertenties Postbus 1518,
1000 BM Amsterdam.
Vergeet u niet in de linkerbovenhoek van de envelop het brief-
nummer te vermelden!

Helaas ontvangen wij nogd
h wLn ° 9 veel MINI-advertentie-opgep. uen r-iaag. drachten te laat door foutieve

Nog geen plannen voor het adressering,
weekend? Bel "BLIND Wij maken u er op attent dat
DATE" Tel.: 070-3650100. de snelste manier om uw

Op zoek naar een schriftelijke opdrachten aan
HOMO partner? ons te °- oen toekorr|en is, als

Bel 06-9642 50- c.p.m. u deze al *?resseert:
HomoDate Nederland. 1 |N g M^D

A
E
DL^TENT|ES

Reflectanten op advertenties POSTBUS 1518
onder nummer gelieven er 1000 BM AMSTERDAM
voor te zorgerï dat het num- ———— ; ———mer in de linker-bovenhoek het toeval een handje!
op de enveloppe staat ver- Heefteen ideevoor een leuke
meld en dat de brief geadres- afspraak maar niemand in
seerd wordt aan; uw v"end r̂ )!j"n9 *?»?r

u
warm

Afd. 1 in 3-MINI-advertenties voor loopt? CONNECT brengt
Postbus 1518 u in contact me' gezellige en

1000 BM Amsterdam ondernemende mensen. Be!
Dit voorkomt vertraging in de voor meer info: 01899-27639.
behandeling. Zoekt U een leuke partner?
Bovendien raden wij u aan, 06-320.328.03
om van terugzending van uw inspr.: 01720-33202 (50 cpm).
foto enz. verzekerd te zijn,
een postzegel in te sluiten. Personeel biedtSur. Hindoestaanse jonge- "J#»U oomman, 34 jr., HBO, geheel zelf- ZICn aan
standig, zoekt kennismaking
met b.v.k. Hollands of Hin- Afrik. man, gespec. in 't ma-
doestaans meisje - niet ro- ken van leder, tassen zoekt
kend-tot 30 jr., voor serieuze zaak of fabriek waar tassen
relatie. Br. o. nr. 172-22643 gemaakt of gerepar. worden,
v.d blad Op provisiebasis. Br. o. nr.

115-22730 v.d. blad.

Kantoorpersoneel gevraagd
Boekhandel Lankamp en Brinkman zoekt op korte termijn

administratieve/boekhoudkundige
medewerker(ster)

voor 20 uur per week.
Onze gedachten gaan uit naar iemand die:

- accuraat en zelfstandig kan werken- in het bezit is van het praktijkdiploma boekhouden
-enige jaren ervaring heeft met (boekhandels-)administratie
-kan werken met een computer.

Schriftelijke sollicitatie richten aan:

Boekhandel Lankamp en Brinkman
T.a.v. de heer W.F. Lankamp

Spiegelgracht 19
1017 JP Amsterdam

Winkelpersoneel gevraagd
Office Centre- zelfbedieningsgroothandel voor kantoor
De Flinesstraat 1 - Amsterdam - tel. : 020-694 61 06
zoekt met SPOED:

Kassière ( 3 dagen - totaal ca. 16 uur)
Verkoopmedewerker(ster) afd. kantoorartikelen

(4 dagen - totaal ca. 20 uur)
Tevens gevraagd oproepkrachten

Telefonische reactie's: 020 - 694 61 06.

Oppas/au pair Horecapersoneel
Gevr. lieve oppas voor di. gevraagd
en wo. voor 2 kind., V2 en 3 jr
(laatste zit gedeeltel. op Peu-
terz.), omg. Vondelpark Mexic. rest. El Taco vraagt
A'dam, tel. 020-6165571. met spoed afwas/keuken-. 7U„„cnl ..,_ , , . hulp voor enkele avondenIn ZWITSERLAND hebben wij p w Sol| telef inspreken v00rLk 17.00 uur op nr. 020-6838284.schikbaar. St. FE, 055-557024.

(Para-) Medisch personeel gevr.
Bernardus houdt morgen Open Dag van
10.00 tot 16.00 uur.

Ben je ' "verpleegkundige, ziekenverzorgende of
bejaardenverzorgende,
maar vind je dat je niet doet waarvoor je bent opgeleid?
Kom dan morgen langs en kijk eens wat je vindt van onze
manier van teamverpleging, onze opvatting over bewoners-
dossier, bewonersdifferentiatie, Reality Orientation en snoe-
zelen.
Wij vertellen je er graag meer over!

Bovendien wacht alle belangstellenden voor een baan bij
Bernardus een leuke verrassing!

Kun je de Open Dag niet bezoeken, maar ben je benieuwd
naar de mogelijkheden bij Bernardus te komen werken?
Neem dan contact op met Cees Salentijn, hoofd Verzorgings-
en Verplegingsdienst, telefoon (020) 623 81 31.

R.K. Stichting Bernardus Verzorging en Verpleging, Nieuwe
Passeerdersstraat 2, 1016 XP Amsterdam.

S R.K.STICHTING VERZORGINGS-
EN VERPLEEGHUIS

bernardus
Nieuwe Passeerdersstraat 2
1016 XP Amsterdam

Divers personeel gevraagd
STV TRANSLATIONS heeft plaats voor beslist ervaren
freelance zetwerkcorrectoren voor het collationeren van
medische teksten. Uitsluitend kandidaten met de vereiste
ervaring worden uitgenodigd -schriftelijk!- te reageren:
STV TRANSLATIONS, PI. Muldergracht 143, 1018 TS
AMSTERDAM.

CHEER UP Koerierservice MUSJCJ en
zkt. ENTH. BEZORGER, op ..
part-time basis, voor het be- ameSten
zorgen en instellen van o.a. "
TV's. en video's. Lfst. met _^

___
»«—^technisch inzicht en straten- I M 1 ,'# |^F"^^E

kennis van Amsterdam, leeft.
20-25 jaar. Interesse?
020-6122212 ooi- na 19 uur ■pÉlMipfti|fl
Gevr. nette en vakbekwame >% 4 ïf
BROOD- en BANKETbakker
± 20 jr. Tel. 03240-10237.
Uitzendburo Kontakt A'dam Vraag op hoe je 6 jaar
vraagt met spoed voor 1 a 2 jong kunt blijven.
weken op Schiphol medewer- Altijd nieuw en anders,
ker boekenmagazijn. Info: 03465 - 74679Inl. Willemsparkweg 28. —Tel. 020-6628707/6621851.

"" Stalhouderij Theatre Comp. is

"Plekje voor stacaravan? looking for a male actor.
Kijk in de 1-in-3 VAKANTIE To begin immediately.
MINI'S of plaats er zelf een Call: 020-6262282.

Portugal
Algarve Praia da Oura

vertrek 8,15of 22 nov. 1 week
mcl. app. ’ 445 p.p. bij 2 pers.
Vonk Reizen ANVR SGR
05178-16555 of uw reisburo.

Tsjechoslowakije
PRAAG Budget, 9 dgs., ’ 350

luxe bus, L/O, kerstdiner,
vertrek 20/12 of 28/12.

DINO TOURS 070-3252899
PRAAG, wekelijkse bus- en
vliegreizen. 7-daagse busreis
mcl. logies/ontbijt al v.a.
’299. 8-daagse busreis mcl.
halfpension en veel excursies
’599. Vliegreizen v.a. ’625..Ook speciale kerst- en oude-
jaarsreizen! Folder?
Bel Speciale Reizen Centrale.
050-145800/020-6202121
ANVR.

Afrika
In december naar Afrika door
Sahara naar Kameroen, 4-12
weken, v.a. ’995.020-6939859 of 053-301450.

USA/Canada
New Vork ’ 730,= Orlando

’ 1050,= Toronto ’ 975,=
Tampa ’ 1050,= Seattle

’ 1150,= Montreal ’ 975,=
San Fransisco/Los Angeles

’ 1150,= ASIA COMPASS,
Damrak 34, 101.2LX Adam.
020-6246340/6242288. Lid
SGR.

Caraïbisch gebied
Zoekt u een goed verblijf voor
uw vakantie of rijbewijs-halen
op CURACAO. Hotel/pension
La-Creole. Info. 020-6910134.
Tel./fax. 09-5999-613991.

Buitenland
algemeen

Voordelig vliegen naar alle
VERRE BESTEMMINGEN.

TICKET EASY 020-6205191
Vijzelstraat 55, Amsterdam.

Lid SGR/ANVR.

Fietsvakantie
CYCLETOURS gaat Exotisch
Nieuwe verre bestemminger
o.a. Algerije, Jemen en India,
14 dcc. a.s. speciale voorlich-
tingsdag v.a. 14 uur op ons
kantoor. Tevens GROTE FIET-
SENVERKOOP, half geld, 100
stuks. Reisorganisatie Cycle-
tours verkoopt prachtige Shi-
mano STI 200 GS "Hybrides"
(= stads ATB met smalle ban
den), 21 versn., spatborden,
bag. drager. Dames + heren-
modellen in div. frame-maten,

’ 625. WANNEER? 26 okt. a.s.
10-16 uur. WAAR? Spakler-
weg t.o. Deltalloyd bij Amstel-
station, Adam. Info: 020-
-6274098/6684639.

Culturele reizen
Kerst + nwj. arr. PRAAG v.a.

’ 275. SISC, 020-6265623.
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SKIËN LEPjM
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Missot. specialist
tA
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Een horoscoop \gfl
zicht in: jezelf. I !0Jstemming, relate "en studie-aanie9' |5
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den en stenen
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\ VAKANTI.EWINKELS ff[~ DE MEEST AANTREKKELUKE ~|
VAKANTIES VOOR U
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ff'W'lM SI ÖLYMPIAlllHa£rgp
kom langs in één van de 44

V AKANTIEWINKELS
Bel voor de dichtstbijzijnde winkel

4ffe 02503 - 25222
*Mw£ (of kijk in de Gouden Gids) VJ^
"*"°v*"u"' Telefonisch reserveren kan ook! °~SSf"

Wij weten altijd een voordeliger reis voor u!

Woningbureau Vaillant
VAILLANTLAAN 89 - DEN HAAG

vraagt KAMERS, ETAGES en WONINGEN te huur
in Den Haag, Zoetermeer, Delft, Gouda e.o.
Ook aanbiedingen over geheel Nederland.

Tel. 070-3896871; 3887342; 3887376, ma. t/m za. 10-18.30 uur.

Onroerend goed te koop
aangeboden

VRIJDAG 25 OKTOBER A.S.
open. huis

v.a. 12.00 tot 14.00 uur

LEGHORNSTRAAT 7-DRIEMOND
(tussen Weesp en Gaasperplas)

Goed onderhouden herenhuis, bouwj. 1987
op eigen grond en met zonnige tuin Z.W.

Inl. Bolle en Comp. B.V. Max/Tax 0.g.: 020-6764875.

Van H. Goedhartlaan 3/4 Verhuizingen
kam.app. op 6e etage. Woon- 2
m;"u"lï'; nn tpk' Altit d KOMZO verhuizmgen.’ 125.000 k.k. Mak. OG. Rijs- ook piano's. 020-6230253terborgh. Tel. 020-6451146. ——f-—■Wie kan kamerbewoner van— ; ~ Adam naar Leiden verhui-Woningruil zen? t*.: 020-6641502.

Bij Buro start 1200 FrieslandRUILWONINGEN in Nederl. reg'""u
020-6476697/030-941099. mVAKANTIEHUIZEN overal

in Nederland. Holland Relais,
Overijssel 9ratis 9'ds- 040-110101.

Comf. bung. 6 pers., omg. NOOrd-Holland
Hardenberg. 05233-1727. ' Egmond. 4 Pers. huisje, 1 min.

Noord-Brabant van 5M 02206"2134-Een herfst weekend in een UOStenriJK
hutje op de H...oute Wam- "

rc7nri
,

Tbuis. Eenvoudig doch com- 0. , bt^ufl
fortabel en stil, niet duur. Tel: Studen*en in diy. steden voor
0418?-I6fi3 eenv. P.R. werkzaamheden.

Ski-student 08818-1103/1237.
I imhnrn Gratis WINTERGIDS '91-92.LimOUig Bungalows, app. en chalets~~ in geheel Oostenrijk. Bel nuGulpen, moderne bungalows, AVAC 02230-22244 SGR2-8 pers. 04450-1180. '
België Sfü®®3^!

450 VAKANTIEHUIZEN in de [1 §*Cw<Ë%J \®AArdennen. Ardennen Relais ilf W*Ë 1* 2p ï'ïftj
gratis gids. 040-110101. l%"

ë 0S" l̂lllFrankrijk KSSfiS-SS \|
SKI - SKI - SKI - SKI - SKI - SKI ËR OOSte».o J, 13
bus/app./skipas v.a. ’ 479 |§|* De 'a
BIZZ: 050-144255 (lid SGR). H&1 Winters? |baari IS

■ — KSSi te nu verKnjs" ■■
SKIËN IN DE PYRENEEËN E»,» 4s " .-i-TCK] .1

met üi» RE ZfcN »
FRANCE INDIVIDUELLE |||l ' V". 4 A9933»Tel. 02244 1656 (SGR) g|»0l9A

Finland t^BisassaßSHSSaßSSßasa
Dixon's nature holidays heeft „ . SK!.. 2 .. ,
14 en 16 daagse LANGLAUF- Goed' ? ez,e '9 en sportief,
TOERTOCHTEN (febr.-April)
in Fins-Lapland. Incl. vliegreis
all-in v.a. ’2580,-. Info box WINTERGIDS 91/92. 600 cha-
-75772, 1070 AT Amsterdam lets, won. Beste skigeb. Bel-
of tel.: 020-6110762. villa 072.626161. SGR/ANVR.

<l< \<>lLsL.-.iml VAN VRIJDAG 25 OKTOBER16

JkMiNrs**
Het Parool-Trouw-de Volkskrant

TEL.: 020-665 86 86 FAX: 020-665 63 21

Muziekinstrumenten
100 stuks prachtige oude T.k. Prachtig Johannus orgel,
Amerikaanse saxofoons, model opus 220, in perfecte
Dealer Selmer, Yanagisawa. staat, prijs ’ 4790.-. Fa. Boot,
Harry Bakker Saxofoons Mui- Kerkstraat 2, Bodegraven.
derberg 02942-2049. Tel. 01726 - 12541.

DE PIANO WORKSHOP T.k. zanginstallatie Dynacord
In-verk. piano's/vleugels. Nw Eminent IV, 2 box. Dynacord
en oce. Stemmen en revisie. E122 150wt. Vr.pr. ’3200,-.
Nw.kerk ad IJ. 01803-16313. Tel.: 020-6943245.

Dijkman B.V. Vereniging vraagt
koopt contant tegen njano en accordeonde hoogste prijs f . 020-6205003al uw muziekinstrumenten 'r,onn Sm

geluidsinstallaties, keybords na 1900 u " 02507-17462.

Grote afdeling OCCASIONS Fntn film nntiöLr
inkoop-verkoop-verhuur rOIO, TUTU, OpiieK

Rozengracht 115, Adam K'"'grot/"9 3° X4|T nÜ
Tel. 020-6265611/6205003 D,a ’ 1 extra. Foto

i Solleveld Timmer, Lm-
DIRK WITTE AANBIEDINGEN naeusstr. 78 Adam 6942863.

GEM
a

wS
S

2
PwWksteaytioonar

nu Ruil in . . . Fotocamera's, dia
/2995.KawaiK4aanslagge- en doka apparatuur bij
voelige synthesizer nu won

’ 1995,- Technics KN 200 nu weg 31. Tel. 020-6650471.

’ 1495. Alles nieuw in doos ~ ~ ~
met volledige garantie. Vijzel- Vraag en aanbod
straat 53, Amsterdam. Tel.:
020-6264655. Aangeb. 3-zits eiken bank,

Piano of vleugel? zwart leren bekl.-kussensBet-
Kopen of huren? lage-stijl. Tel. 020-6626507.

De Grootste keuze bij Inkoop inboedels, opruimin-
Van Urk. Vraag offerte, gen, boeken en platen.
Bel 010-4363500. Van Urk, Van de Poel, 06-52820216 na
Westersingel 42, R'dam. 18.30 u 020-6766444/6164532

Boeken/tijdschriften
NEDERLANDSE

ANTIQUAREN BEURS '91
74 handelaren in oude boeken en prenten.
Beynes hal, Stationsplein Haarlem.
Vrijdag 1 nov. 14.00-22.00 uur.
Zaterdag 2 nov. 11.00- 18.00 uur.
Zondag 3 nov. 11.00-17.00 uur.
Entree ’4,-. Passe-partout ’ 6,-.
Beurs 'HET VERBORGEN BOEK. Station Haarlem.
Za. 2 nov. van 11.00 tot 18.00 uur. Toegang gratis.

Opleidingen/cursussen

Schilderen leren?_

\ i _ i
lEDEREEN DIE WIL KAN HET!

De lessen zijn niet in cursusverband, elke leerling/schilder
wordt individueel begeleid. U kunt dus aanvangen met schil-
deren of de les bijwonen, wanneer u dat zelf wenst.

Vermaard kunstschilder
ROB HESSELS
houdt open huis

ZONDAG 27 OKTOBER A.S. VAN 11.00-17.00 UUR
U bent van harte welkom in zijn atelier Herengracht 414
Amsterdam. Tevens kunt u het werk bekijken van leerlingen,
die inmiddels met de lessen zijn begonnen.
Voor mf.: Rob Hessels, Herengracht 414 Tel. 020-6 39 01 47.

Op woensdag 13 november verschijnt in de Volkskrant
de speciale bijlage

„Kiezen na School"
U kunt hiervoor uw 1-3 MINI-advertentie voor de

rubriek OPLEIDINGEN/CURSUSSEN t/m woensdag
6 november 12.00 uur opgeven.

Deze wordt dan woensdag 13/11 in
Kiezen na School geplaatst.

Zaterdag 16/11 verschijnt uw advertentie in Trouw en
Het Parool en (als extraatje)
wederom in de Volkskrant.

Bel daarom tijdig 020-665 8686,
voor info 020-562 3008. (Fax: 020-665 6321)

Conversatie Spaans. Wie Hypnotherapie
doet mee''lk zoek lof 2 pers. Zelf-hypnose, NLP.TA(gevord. . Oefenen o.Lv 070-3636995, 079-317331,?eTe

on^- 16^9P
25

W2'(?BU^ueur!. 0652709227 t o9'oo '24'oo
Holland Verkeer start maan- Dans- ©ndag 4 nov. een avondkursus uaiia cii

voor het staatsdiploma balletleSSen
RIJ-INSTRUKTEUR M/V —Een opleiding zonder kop- Dansdag AFRIKAANS a.s.

zorg en met slagmgsgarantie. zondag.Aanv. 13.00 uur. Bij
Inf. 020-6252511. Zajednica Folkloredanshuis,
Brenda Embregts. v rjldebarneveldstraat 103,
Yoga, meditatie, kmdergroe- Adam. O.U. Patrick Muller,
pen. G. Mosman 020-6812648

Sport, spel en Dieren en hun
ontspanning verzorging

Heren, j.man, HO? Relaxmas. Leuke kruising-hondjes + 8
no sex, 7 d. 020-6822132. wkn.Jang en kortharig, grote
Intro-cursus SCHERMEN Mat. en kl. soorten. Ook boomers.
gratis in bruikl., 3 mnd. ’ 100. Lako Kennels: 085-250786.
Inf. Ger Visser 020-6158829. Nestje prachtige Chow-
Klasse masseuses voor een Chows + pasp. Op-
perfecte massage. Meerhui- gev. m hsl. kring. 05948-236.
zenstr. 25 2 hg. Van 10.00- T.k. Flatcoated Retnevers m.
22.00 uur. Tel. 020-6767794. stamb. ing., ontw. + getat.,
Geen sex. Ift. ± 8 wkn. Tel. 02998-3446.

0iu60 4(? Erkende relatie
*M S* kern" DUreaus

« /%pl *De Relatielijn
g« van Stichting Date. 50 c. p.m.

"Sjj » Zoekt u een man?_ & ....06-320.325.27
Rynstraat 205 eindpunt Zoekt U een VrOUW?

tram 25. Tel.: 020-6460807. ....06-320.321.37



Crime Time zet eerste schreden op dievenpad
Nllen ljk ls het om Je zakken
* NedPr? n met te worden?

1 "anQ wordt jaarlijks voor
Mek r Jard gulden gestolen uit'1.20 ~,\rune Time (Nederland 2,1,6,1 Wel"r). vraagt zich af of bedrij-

r*" wink J,dHoende
1
beveiligd4Jnte-ft-remieldlef stal. In een eigen,t>t^Tntatief onderzoekje

E(lieven„ei>roefOD de som en gaatpoenen " 'n een warenhuis, een
I flini-F^ 111 en een boekwinkel

umv,ang- Het resultaat isl!rdr over het Persbericht.
pis wii iWat er nou zo opmerke-Vte'' JaaP Jongbloed van Crime> do*n ,n nog geen mededelin-Nma m

Verder komt het pro-
T*n uitgebreide repor-

I «edetinnet 'even van langgestraf-
te m? en in een van Neder-

nste gevangenissen,
l!* 's aIIJL at,eliers, kabeltelevisie:r*Warl ■ ln huis- Gesprekken
'* eUenH! JOn?ens over de „lol" enende in het cachot.

rj| er|and i
Tien (2117 uur) stort>t m„ urologie. Henk Mochel

f *hm,,Zan?eres Annie Schilder> hXer Midas Dekkers overtV i° hic
f
°Pen Of het wel of niet■ trend Jft in ieder Beval fas'

br) elU
nb^e,I,je te wemi8 (22.03

ï»Dn!!" televisiefilm van André£önvan h
le zich Speelt in het

P5ontm Jaren vÜftig. Twee tie-lmoeten elkaar op een door-

deweekse dag. De jongen,Job, spij-
belt, het meisje, Ankie, is voor drie
dagen van school gestuurd. Ze trek-
ken een dag met elkaar op en er
ontstaat een band tussen hen. Naar
een scenario van Peter van Gestel.

Nederland 3□ NOS-Laat (22.30 uur) komt met
een reportage over de nieuwe ont-
wikkelingen in de zorg voor diep-
zwakzinnigen.

BBC 1
D Omnibus (22.20 uur). Documen-
taire waarin de feministische
schrijfster Andrea Dworkin haar

soms extreme denkbeelden uiteen-
zet. Haar essays en boeken zijn een
nietaflatende strijd tegen pornogra-
fie. „De eigenlijke boodschap van
pornografie is dat een vrouw alles
goed vindt wat je haar aandoet, hoe
jehaar ookkwetst," aldus Dworkin.
Duitsland 3 (WDR)
D Art couture in Castrop-Rauxel
(22.30 uur). Modeshow over uitzon-derlijke uitingen van kunst. Een re-
portage van Ralf Finke
TV 5
D Divan (11.00 uur). Op de divan
zit de 74-jarige Jean Rouch, etno-

loog/cineast en Afrikakenner.
Radio 5□ Sporen in het verleden (09.30
uur) komt met een reconstructie
van de Cuba-crisis uit oktober 1962.
Precies 29 jaar geleden werd de we-
reld met deze crisis opgeschrikt.
Het was de ernstigste bedreiging
van de wereldvrede sinds de Twee-
de Wereldoorlog. Op 22 oktober van
dat jaar kondigde de Amerikaanse
president Kennedy een gedeeltelij-
ke blokkade van Cuba aan, om de
bouw van Russische raketbases op
dateiland te voorkomen. Na enkele
dagen van internationale spanning
stemde Sovjet-premier Chroetsjov
uiteindelijk in met ontmanteling
van de raketbases.□ In gesprek (10.00 uur) gaat deze
week over privacy in Nederland.
Hoeveel instanties weten eigenlijk
wie jebent, wat je doeten zelfs waar
je dat doet? De PTT weet binnen-
kort te melden op welke tijd met
wie is gebeld. 06-nummers, Kinder-
telefoon, het is allemaal makkelijk
na te gaan. Computerterminals hou-
denbij hoelang en hoe vaak er op ze
gewerktwordt. Frank Kuitenbrou-
wervertelt hoe het gesteld is metde
de privacy in Nederland. Ook stelt
hij de vraag wat belangrijker is: het
recht om met rust gelaten te wor-
den of het opsporen van fraude en
misbruik. Kuitenbrouwer houdt
zich al ruim 20 jaar met dit onder-
werp bezig.

Redactie: Ellen van den Boomgaard

JaapJongbloed.
Presentator
van Crime
Time,
Nederland 2,
21.20 uur.

FILMSOPTV

>>CSd (Don SharP> 1980>-wetenschapper, Duit-dlrCrdPoolei£nHog at lui °P een
spannend

'}hu n! r MacLean, een cast
a lat>d men (als Donald Su-ï^^l 6Ssa Redgrave, Chris-

topher Lee) en toch een weinig op-
windendefilm. 22.05 en 02.05 uur.D Frank & I (Gerard Kikoïne.
1983). Onbekende erotiek. 00.15
uur.
BBC 1
D Ferry to HongKong (Lewis Gil-

Bert, 1961).Zwaargewichten Orson
Welles (landloperstype) en Curd
Jürgens (kapitein) bakkeleien op
een bootje en gooien er met de pet
naar. 13.50 uur.
D The anniversary (Roy Ward Ba-
ker, 1968). Bette Davis verzamelt'
elk jaar haar kinderen om verjaar-
dag van haar overleden en gehate
echtgenoot te vieren. Fraai, venij-
nig en boeiend, maar de film lijdt
aan te veel gepraat. 00.10 uur.
BBC 2
D I was a teenage werewolf (Gene
Fowler jr, 1957). Moderne Fran-
kenstein verandert lastige student
in weerwolf. Aardig voor de liefheb-
ber. 00.40 uur.
Super Channel
D Die Dreigroschenoper (Wolf-
gang Staudte, 1963). Niet geweldige
versie van Bertold Brechts stuk. Cu-
rieuze en slecht bij elkaar passende
cast met HildegardKnef, Curd Jür-
gens, Sammy Davis jr enLino Ven-
tura. 22.45 uur.

Duitsland 1
D Pirates key (Corey Allen, 1983).
Doorsneefilm over twee broertjes
als detectives in San Diego. 20.15
uur.
D Rumble fïsh (Francis Ford Cop-

pola, 1983). Boeiende verfilming
van S.E. Hintons boek over jongens
(MattDillon, Mickey Rourke) die al
vroeg maatschappelijke outsiders
zijn. Net als Dennis Hopper, die
meespeelt. Emotioneel en stijlvol,
met opmerkelijke muziek van Ste-
wart Copeland. 23.50 uur.
Duitsland 2
DJessica (Jean Negulsco, 1962).
Dorpsmannen onrustig wegens
vroedvrouw AngelaDickinson. Pas-
toor Maurice Chevalier heeft er
maar moeilijk mee. Tijdverspilling.
14.20 uur.
D Room at the top (Jack Clayton,
1958). Laurence Harvey en Simone
Signoret in eerste en nog steeds als
klassiek beschouwde sociaal-realis-
tische Britse film, over eenvoudige
man die zijn liefde laat lopen voor
carrière en geld. Twee Oscars (sce-
nario en Simone Signoret) uit vijf
nominaties. Nasynchronisatie (Der
Wegnach oben) geen gehoor. 23.25
uur. *
Duitsland 3 WDR
D The suitors (Ghasem Ebrahimi-
an, 1988). Sympathieke film over
lief en leed van Iraanse immigran-
ten in New Vork. 23.00 uur.
Redactie: Peter van Bueren

Hri'' ü^tTla^nïe'\\SJ'ano< Matt DiUon en ChristopherPenn in Rumblen'L4 a t, 23.50 uur.

TOVENAAR
VANFOP

si*er & Hart>dr» _
ACOZIP

/

BUITENLANDS GELD
Debijgaande prijzen gelden voor inwisselen
(eerste kolom) en de aankoop van vreemd
geld. De noteringen luiden in guldens tenzij
anders aangegeven. 24/10
amerikaanse dollar 1,845 1,965
australische dollar 1,44 1,56
belgische frank (100) 5,31 5,61
Canadese dollar 1,630 1,750
deense kroon (100) 27,65 30,15
duitse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,13 3,38
finse mark (100) 44,85 47,35
franse frank (100) 31,40 34,15
griekse drachme (100) 0,90 1,10
ierse pond 2,85 3,10
italiaanse lire (10.000) 13,95 15,65
japanse yen (10.000) 141,50 147,50
joegosl. dinar (100)
noorse kroon (100) 27,25 29,75
oostenr. schilling (100) 15,70 16,20
portugese escudo (100) 1,22 1,40
spaanse peseta (100) 1,69 1,85
turkse pond (100) 0,0325 0.0475
zweedse kroon (100) 29,40 31,90
Zwitserse frank (100) 126,25 130,75
Bron: GWK

RADIO & TELEVISIE

Domburg inspireerde
Mondriaans lijnenspel
r«ar h" onze mediaredactieW. et aan ligt, weet niemand
frt 7Z maar waarschijnlijk danktWtonH!UWs,e stadJe Domburg zijnNn w« llcht aan de nabijheidKvanl * zout in de lucht en de-HetiO?-Van het eiland Walcheren.lat gr ° Jn? vergeten, maar een klei-»V jTp Kunstenaars in het begin
«chtrp , eeuw was vanwege datAir» pgelmat'g op bezoek in Dom-KenH i s*adJe ston<l toen wel alKen SJleke badPlaatsvoor ko-en prinsessen. Maar de glo-
fs her n

ga?kelijk-Een monumentNn in„ dhotel staat OP het puntKi vin nen- TiJd voor geschied-
KrÏÏV 00,1" het te laat is-Kunst-ig»,';3 Carolme Hissink en NOS-feben Jnamaakster JetskeSpanjerfctter 7„ toe een Poging gedaan
f°-SS uu x

uu,seLicht (Nederland 3,
Brijks ,te gebeurtenis in het

fee hm Van destijds signaleren defrin^nT,iomem waarop Piet Mon-Kk °"tdekte hoe hij met het ge-SuirhTi5nkele hjnen evenveell^trarlif6 de.n als do°r middel vanraomonele schilderen. In Dom-

burgkwam Mondriaan ertoe de lij-
nen in zijn schilderwerk „veel
zwarter te maken dan in de natuur,
om de kracht van de natuur uit te
beelden".
De documentaire is, met de kunste-
naars van toen als middelpunt, niet
zozeer een terugblik op Domburg
als dure badplaats, maar op het
kunstzinnige Domburg rond 1910.
JanToorop en zijn dochter Charley
waren twee van de meest bekende,
regelmatige bezoekers, Piet Mon-
driaan was een andere.
De kunstenaarskwamen naar Dom-
burg in het kielzog van wat tegen-
woordig de internationale jetsetzou
heten. En deze, met al zijn kwaal-
tjes, was weer aangetrokken door
de faam van de fysiotherapeut
Georg Mezger.
Na die vaststelling komen in de do-
cumentaire enkele vertellers aan
het woord, die herinneringenspui-
en aan de kunstschilders van wel-
eer. Jetske Spanjer —radioprodu-
cente die met deze documentaire
haar eerste stap zet op de weg van de
televisie— constateert in een toe-
lichting dat de film niet veel later

gemaakt moest worden, „omdat ze
dan bijna allemaal dood zouden
zijn".
Zo spreektbijvoorbeeld de 94-jarige
Domburgsekunsthistoricus prof. dr
A. Hammacher over het belang dat
Tooropen Mondriaan aan het stadje
hebben nagelaten. De eveneens
stokoude, bijna tandeloze Frans

Elout, zoon van de schilderes Mies
Elout, verdiept zich in herinnerin-
gen aan de schildersclub. De verha-
len worden afgewisseld met land-
schapsbeelden die iets van het spe-
ciale Zeeuwse licht laten vermoe-
den. Frans Elout: „Walcheren in die
ouwe tijd was zon praaachtig land.
Dat hele eiland lachte."

Toorop en de zijnen voor hun tentoonstellingsgebouw omstreeks 1912.

TV NEDERLAND

1
13.00 NOS: Nieuws voor doven en

slechthorenden
13.12 Einde
16.00 (S) Journaal
16.05 NCRV: Zicht op zee. Hem.
16.31 Natuurlijk genezen. Herh.
16.56'Pink Panter
17.08 KRO: Tekenfilmfestival
17.30 Woef
18.02 Boggle
18.31 NCRV: Ja, natuurlijk extra.

Vandaag:Kikkers tijdens het
regenseizoen in Oost-Afrika

18.58 Dinges
19.28 Ha, die Pa
20.00 NOS: (S+TT) Journaal
20.26 NCRV: Ted a tête met

metRia Valk
21.17 (TT) Rondom tien: Het staat

in de sterren
22.03 Een dubbeltje te weinig, tv-

film van André van Duren.
Met: Boris Rodenko, Dokus
Dagelet e.a.

23.18 Dokument: Overleven in
Mozambique. M.m.v. Adriaan
van Dis en Roger Moore

23.58 NOS: (S) Journaal
00.03 Einde

2
13.00 NOS: Nieuwsvoor doven en

slechthorenden
13.12 Einde
16.00 (S) Journaal
16.05 TROS: Kijk tv. Herh.
16.32 Derrick
17.32 De wereld op een postzegel.

Herh.
17.56 De tv dokter
18.00 NOS: (TT+S) Journaal
18.20 TROS: De teenage hero

turtles
18.47 Te land, ter zee en in de lucht
19.30 Ministars
20.00 De besten uit Bananasplit
20.45 'Allo 'allo
21.19 De tv dokter
21.20 Crime time
22.00 In the heat of the night
22.50 Van Terschelling naar Ahoy,

deel 2 van het concert van
de Terschellingse zanger
Hessel in Ahoy

23.20 Vlucht voor de Maffia.
Amerikaanse tv-film uit 1989
van Steven Stern. Met: Jason
Bateman, Frank Stallone,
Maura Tierney e.a.

00.50 NOS: (S) Journaal
00.55 Einde

3
08.55 NOS: Nieuws voordoven
09.00 NOT: Huisje boompje beestje
09.30 (TT) Techniek en

samenleving
10.00 (TT) Nieuws uit de natuur
10.30 Computerjournaal
11.00 (TT) Schooltv-Weekjournaal
11.30 Einde
13.00 NOS: Nieuws voordoven
17.55 Nieuws voor doven
18.00 NOS: (S) Journaal
18.15 Sesamstraat
18.30 (S+TT) Jeugdjournaal
18.45 (TT) Het klokhuis
19.00 "Wat doe jij nou?
19.30 Monopolie
19.54 PP: Groen Links
20.00 (S) Journaal
20.25 Het orkest. Vandaag: Lage

strijkinstrumenten
20.55 Het Zeeuwse licht.

Documentaire over kunst
21.46 Oude muziek in Bolsward.

Het London Handel Orchestra
speelt lucunda Festiva van
Buns

22.00 (S) Journaal
22.15 Studio Sport journaal
23.00 Gesprek met de minister-

president
23.10 Nieuws voordoven en

slechthorenden

RTL 4
06.55 Nieuws en cartoons
08.05 The bold & the beautiful
08.30 Nieuws
08.35 M.A.S.H
09.05 Nieuws
09.10 Prijzenslag
09.35 Goede tijden, slechte tijden
10.05 As the world turns
10.50 De keus van Koos
11.40 ChannelE.
12.10-12.40 Classique
13.20 Survival
14.15 The Oprah Winfrey show
15.05 Sons & daughters
15.35 The bold and the beautiful
16.00 Telekids
17.00 5 uur show
18.00 Nieuws
18.20 Prijzenslag
18.50 Scrabble
19.00 Rad van fortuin
19.30 Nieuws en weer
20.00 Goede tijden slechte tijden
20.30 Vrienden voor het leven
21.05 De prins van Bel Air
21.35 Getalife
22.05 Bear Island. Speelfilm
00.00 Laatste nieuws
00.15 Frank & I. Speelfilm
01.40 M.A.S.H.
02.05 Bear Island

TV BUITENLAND
BRTI
14.30 Schooltv. 15.00 De Franse Re-
volutie. 17.30The bold and the beau-
tiful. 17.55 Nieuws. 18.00 Tik tak.
18.05 Postbus X, jeugdserie. 18.30

Top 30. 19.03 Neighbours. 19.25 Me-
dedelingen en programma-overzicht.
19.30 Nieuws en Sport. 20.00 Kwis-

lijn. 20.05 Sledge Hammer, comedy-
serie. 20.30 Baraka. 21.35 Secret of
the Sahara, serie. 22.25 Kunst-zaken.
Aansluitend Paardenkoersen en Kwis-
lijn. 22.30 Vandaag/Sport. 22.50 Tijd
is geld. 23.00 Tour of Duty, serie.
23.45 Coda.

BRT 2
18.55 Journaal. 19.00 Schooltv. 19.30

Bordertown, serie. 20.00 Vlaanderen
vakantieland. 20.35 Kijk uit! 20.40 Re-
portage over Belgische Tibet-expeditie.
21.30 Journaal en sport. 22.00 Film-
magazine. 22.30 Klarinetkwintet in
AKV 581, Mozart. 23.05 Einde.

BBCI
06.00 Teletekst. 06.30 Breakfast
news. 09.05 Kilroy. 09.50 Hot chefs.
10.00 Nieuws. Aansluitend Regionaal
nieuws en weer. 10.05 Playdays. 10.25
The family Ness, tekenfilmserie. 10.35
Homewise, magazine over interieur.
11.00 Nieuws. Aansluitend Regionaal
nieuws en weer. 11.05No kidding, quiz.
11.30People today, gevarieerd magazi-
ne. 12.20 Pebble Mill, praatprogramma.
12.55Regionaal nieuwsen weer. 13.00
Nieuws en weer. 13.30 Neighbours.
13.50 Ferry to Hong Kong, speelfilm.
15.40 Little cheesers, tekenfilm. 15.50
Children's BBC. 15.55 Superbods, se-
rie. 16.10 The legend of Prince Valiant,
jeugdserie. 16.35 Take two, mediama-
gazine. 17.00 Newsround. jeugdjour-
naal. 17.10 Byker grove, jeugdserie.
17.35 Neighbours. 18.00 Nieuws en
weer. 18.30 Regionaal nieuws. 19.00
Wogan, talkshow. 19.35 Harry and the
Hendersons, comedy-serie. 20.00 Last
of the summer wine, comedyserie.
20.30 The Russ Abbot Show, sketches.
21.00 Nieuws. Aansluitend Regionaal
nieuws en weer. 21.30 Casualty, serie.
22.20 Omnibus, serie documentaires.
23.10 Snooker. 00.10 The anniversary,
speelfilm. 01.40 Weer.

BBC 2
08.00 Nieuws. 08.15 Six faces ofroyal-

ty, serie. 08.30 Schooltelevisie. 10.20
Around Scotland. 10.40 Schooltelevi-
sie. 11.00 Animal rights, vandaag: Ot-
ters. 11.15Schooltv. 13.20The Brollys,
kinderserie. 13.35 Crystal Tipps and
Alistair, kinderserie. 13.40Schooltelevi-
sie. 14.00 Nieuws en weer. Aansluitend
Schooltelevisie. 14.15 Sport on Friday.
17.30 Top gear, automagazine. 18.00
Thunderbirds, poppenserie. 18.50 Su-
persense, documentaire serie. 19.20
Bilko. comedyserie. 19.45What the pa-
pers say, krantenoverzicht. 20.00 Public
eye. serie. 20.30 Dream gardens. docu-
mentaire serie. 21.00 Clochemerle. se- <
rie. 21.30 The power and the glory.
documentaire serie. 22.00 Have I got
newsforyou? nieuwsquiz. 22.30 News-
night. 23.15 Scrutiny. 23.45 Mystery
train, met vanavond: 23.50 The night
stalker, serie; 0.40 I was a teenage
werewolf, horrorfilm; 1.40Winter steele.
02.10 Weer.

Super Channel
18.00 Captain power. 18.30 Wyatt

Earp. 19.00 Drama. 19.30 Inside Edi-
tion. 20.00 Prime sport. 21.00 Wild
America. 21.30 Business insiders.
22.00 Nieuws. 22.30 USA Market wrap.
22.45 Die Dreigroschenoper, speelfilm.
23.45 tviusic news. 00.00 Wanted.
00.30 All mixed up! 01.00 Blue night.
01.30 The mix all night.

Frankrijk TVS
07.00 Nieuws. 07.40 Canadees
nieuws. 08.00 Continentales Eurojour-
nal. 09.00 Nieuwsflits. 09.05 Bienve-
nue en France, cursus Frans. 09.30 Ba-
bel. 10.40 Autant savoir. 11.00 Divan,
Henri Chapier ontvangt de cineast Jean
Rouch. 11.30 Nieuws. 11.40 Sélection
One world. 11.55 Einde. 16.00 Infos.
16.05 Faut pas rever, avontuurlijk ma-
gazine. 17.15 Bonjour bon appétit, culi-
nair magazine. 17.40 Kim et Clip en
Casimir, kinderprogramma. 17.55 Bien-
venue en France, cursus Frans. 18.10
Le jeu des dictionnaires, spelprogram-
ma. 18.30 Nieuws. 18.50 Weer, Affi-
ches en Clin d'oeil. 19.00 Trente mil-
lions d'amis, dierenmagazine. 19.30
Nieuws. 20.00 Au nom de la lo'i. juri-
disch magazine. 21.00 Nieuws en weer-
bericht. 21.30 Sacrée soiree, amuse-
mentsprogramma. 23.00 Nieuws.
23.20 Media Sud. 23.35 Direct, infor-
matief magazine. 00.35 Einde.

Duitsland 1
09.00 Ochtendprogramma. 09.03 Der
Denvér-Clan, serie. 09.45 Tele-Gym.
10.00 Tagesschau. 10.03Tatort Leip-
zig, documentaire. 10.45 ARD-Ratge-
ber, toeristische tips. 11.00 Tages-
schau. 1 1.03 Der grosse Preis. 12.25
Showfenster, actueel magazine.
12.55 Persoverzicht. 13.00 Tages-

schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Einde. 13.45 Middagprogram-

ma. 14.00 Tagesschau. 14.02 Die
Mühlenkobolde, poppenspel. 14.30
Überlebenskünstler ohne Rückgrate.
natuurfilm over zoutwater-weekdieren
en hun aanpassingsvermogen. 15.15
Tagesschau. 15.20 Das Geheimnis
der Spinnenhöhle, Tsjechische kinder-
film uit 1983van Radim Cvrcek. 16.40
Rosenregatta 1991. verslag van deze
zeilwedstrijd voor radio- en tv-journa-
listen. 17.00 Landerreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Einde. (NDR 17.25
Berichte vom Tage. 17.35 Kojak, se-
rie. 18.05 Einde. 18.35 Knastmusik.
serie. 19.00 Regionaal progr. 19.05
Herzblatt, show. 19.30 Landespro-
gram)(WDß 17.25WWF 17.35 Kojak.
serie. 18.05 Einde. 18.30 Hier und
Heute. 18.45 Knastmusik, serie.
19.10 WWF. 19.20 Herzblatt, show.
19.45 WWF.) Dld 1 19.58Programma-
overzicht. 20.00 Tagesschau. 20.15
Pirates key, speelfilm. 21.49 Tages-
themen-Telegramm. 21.50 Gott und
die Welt: Der nicht bei semem Leisten
blieb portret van de priester en sociaal
advocaat Adolph Kolping. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die lieben Ver-
wandten, serie. 23.25 Sportschau.
23.50 Rumble Fish, speelfilm. 01.20
Tagesschau. 01.25 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken. Klassieke mu-
ziek voor blazers van Vivaldi. 01.30
Einde."

Duitsland 2
09.00 Ochtendprogramma. 09.03 Der
Denver-Clan, serie. 09.45 Tele-Gym.
10.00 Tagesschau. 10.03 Tatort Leip-

zig, documentaire. 10.45 ARD-Ratge-
ber, toeristische tips. 1 1.00 Tages-
schau. 11.03 Der grosse Preis. spel-
show. 12.25 Showfenster. 12.55 Pers-
overz. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazm. 13.45 EURO.
Europamagazine. 14.20 Jessica. speel-
film. 16.00 Heute. 16.05Der Kuner der
Kaiserm. serie. 16.30 Kömglich Bayen-

sches Amtsgencht, serie. 16.55 ZDF-
Glückstelefon. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Landenournal.
17.50 Der Hausgeist. sene. 18.25 Die

Simpsons. tekenfilmsene. Aansl.: Progr-
overz. (VPS 18.50) 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Eurocops. poli-
tieserie. 21.07 (S) Ein Sound geht urn
die Welt. 21.45 Heute-journal. 22.10
Aspekte, cultureel magazine. 22.45
Sport. 23.25 Room at the top, speel-
film. 01.15 Heute.

Duitsland 3 NDR
09.00 Berufsonentierung. 09.15 Fall
auf Fall (1). 09.30 Recht wie entsteht
das?, reportage. 09.45 Wirtschaft kon-
kret (1). 10.00 Wirtschaftslexikon (1).
10.15 Zwischen den Schlagzeilen.
10.30Regionaal programma. 12.00 Bu-
ten & Binnen. 12.25 Programma over
zicht. 16.30 Reportage aus dem Auge,
serie. 17.15 Waldvergiftung, sene.
17.30 Blinde Passagiere, serie. 18.00
Hallo Spencer. 18.3.0 HalbSieben: Das
Thema. 19.00 DAS' 20.00 Tagesschau.
20.15 Nordschau: freitags in Nieder-
sachsen. 21.00 Bliek in den Spiegel.
Franse sene. 21.55 Fünf vor Talk, sati-
risch programma met Ottfried Fischer.
22.00 111 nach neun. talk show. 00.00
Nieuws.

Duitsland 3 WDR
11.40 Teletekst-overzicht. 11.50 Das

Recht zu lieben. sene. 12.15 Wie grün
ist der grüne Punkt?, reportage. 13.00
Erf eff. vrijetijds magazine. 13.45
Deutsche Risse: Alten- und Pflege-
heim Acnterfeld. 14.15West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.30Linie K, cul-

turele agenda. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Eine ganz gewöhnhche Ge-

schichte, serie. 16.30 REHA-Forum
live, gespreksprogr. 17.30 Cursus be-
drijfseconomie. Les 8. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Degrassi Junior High.
jeugdserie. 18.25 Kal life, amuse-
mentsprogr. 18.57 Programma-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.Q0
Grenzen: Djibouti - Wiederbegegnung.
21.00 In Zukunft: Auf der Suche nach
der wahren Tomate - Pladoyer für eine
neue Landwirtschaftspohtik. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 ZAK, weekover-
zicht. 22.30 Art couture in Castrop-
Rauxel, modeshow. 23.00The suitors.
speelfilm. 00.40 Laatste nieuws. Aan-
sluitend: Linie K, culturele agenda.

RADIO
Radio 1
Elk uur nieuws. VPRO: 7.07 Het Gebouw
met om 7.07 Afdeling nieuws. (7.30
nieuws.). 8.30 De tafel van NL. 9.30Het
archief. 10.05 De reddeloze reportage.
11.05 De documentaire. 12.05Afdeling
nieuws. (12.30 nieuws) 12.34Info. voor
de vissers. NOS: 12.55 Mededelingen
t.b.v. land- en tuinbouw. NCRV: 13.10
Hier en nu, met om 13.45 Kerk van-
daag. VARA: 16.05 Vrijdageditie.
(17.30 nieuws) NCRV: 20.04 Bulletin.
21.04 Sport. NOS: 23.07 Met het oog
op morgen. VOO: 0.02-7.00 Oh, Wat
een nacht, met om 0.02 De stemband.
5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
Elk uur nieuws. KRO: 7.04 Echo. 7.10
Ontbijtshow. 7.50 Het levende woord.
8.04 Echo. 8.13 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 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04 Nederlands hitwerk.
AVRO: 18.04 Opium radio. 20.30 Her-
sengymnastiek. 21.00-7.00 Zie Radio
1.

Radio 3
Elk uur nieuws. VOO: 6.02 Rinkeldekin-
kel. 7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04Van Diepen draait door.
15.04 De top 40. NOS: 18.04 De
avondspits. VOO: 19.04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown café.

Radio 4
VARA: 7.00 nieuws. 7.02 Vroeg och-
tendconcert 1. Muz. voor harp. 8.00
nieuws. 8.02 Vroeg ochtendconcert 2:
Scherzo. 9.00 Het internationale con-
certcircuit. 10.15 Spaanse en Franse
orgelmuziek. 10.40 De VARA Matinee.
12.30 Jazz op vier-concert. 13.00

nieuws. 13-.02 Operette. EO: 14.00Or-
gelbespeling. 14.30 Songs of praise.
15.00Klein bestek. 15.45 Uit de schat

der eeuwen. 16.15 Sonates van Gio-
vanni Antonio Pandolfi Mealli. 16.35
Crème du baroque. 17.00 De psalmen.
17.20 Concertante. NOS: 18.00
nieuws. 18.02 Muziekjournaal. 19.00
Uit het muziekarchief. 20.00 nieuws.
20.02-24.00 Supplement: October
Meeting 1991.

Radio 5
NOS: 6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten. KRO: 8.30 Parochieblad, hoe
doe je dat? NOS: 9.00 nieuws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU:
9.30 Sporen in het verleden. AVRO:
10.00 In gesprek. 10.55Vrijzinnig vizier.
NOS: 11.00 Een'leven lang. 12.00
nieuws. RVU: 12.05 Toegift. AVRO:
12.15 Hobbyvitaminen. 13.00 nieuws.

VPRO: 13.10 Het Gebouw met om
13.10 Het interview; 14.00 Het onder-

zoek; 14.30 Muziek; 15.00 Het idee.
16.36Welingelichte kringen. INFO. VAN

DE RIJKSOVERHEID: 17.35 Postbus 51.
NOS: 17.55 Mededelingen én schip-
persbenchten. 18.00 nieuws. VPRO:
18.10 Paulus de boskabouter. P.P.:
18.20 Uitzending van het GPV. NOS:
18.30 Homonos. 19.00nieuws en actu-
aliteiten in het Turks. 19.30 nieuws en
actualiteiten in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.15 nieuws en actualiteiten in
het Chinees. EO: 20.30 De bijbel open.
20.55 België totaal. 21.05 Schoolagen-
da. 21.20 Zicht op Israël. 21.40-22.00
Theologische verkenningen.

Radio Noord-Holland
7.32 Het Noord-Hollandsch Kanaal.
(020-6141116). 8.09 Landelijke act.
8.30 Het Noord-Hollandsch kanaal.
9.06 Non-stop Nederlands. 10.06 Slo-
terstyn, voorheen De Bakkerstraat.
12.06nieuws, act. en service pereditie.
13.09 Landelijke act. 14.06 Voor Pam-

pus. 16.06 Bellen met Belmon. 16.30
nieuws, act. en service per editie.
17.30-17.59 Serviceprogr.: Uittips.

Radio Fryslan
7.05 Akt., (ANP-nijs 7.30), waarber-
jocht, nijs-oersjoch, aginda en muzyk.
8.00 Muzyk. 8.30-9.00 Akt., waarber-
jocht, studiogast, aginda en muzyk.
11.03 Service: aktiviteiten en evene-

menten. 12.03-13.00 Middeisprogram-
ma. (ANP-nijs 12.30) 17.03 Akt., waar-
berjocht, nijs-oersjoch en muzyk. 17.32
It reade Ear. (18.00 ANP-nijs 10.03 en

1 1.03 Reg. nijs.)

Omroep Limburg
7.00 Limburg actueel. 8.00 Radio Eu-
regio. 8.30 Limburg op vrijdag. 9.00
Licht Limburgs. 10.00 Op de valreep.
12.00-13.00 Limburg actueel. 17.00

Limburg actueel. 18.00-18.30Het podi-
um.

Radio Noord
Elk uur reg. nieuws. 7.00 Goeiemorgen.
8.00 Uitgaanstips. 8.30 Reg. nieuwso-
verzicht. 8.45 Werk aan dewinkel. 9.00
Ned. muziekprogramma. 10.00 Muziek
in bedrijf. 11.00 Van 11 tot 1 met Kir
sten. 13.00 Act. landelijke omroep.
13.30Altijd wat anders. 14.00 Noorder-

licht. 16.00Act. 17.00nieuwsoverzicht.
17.15-18.00 De Week Bekeken.

Radio Oost
6.00 Klaar wakker. 7.00 De nieuws-
dienst, met om 8.00: landelijke act.
9.00 Oranje boven. 10.00 Muzikale
agenda, met o.a. sportagenda. 11.00
Verzoekplaten voor bedrijven en instel-
lingen. 12.00De nieuwsdienst, met om
13.00 landelijke act. 14.00 R.O. Non

Stop. 15.00R.O. Cultuur. 16.00 (G)oud.
17.00 De nieuwsdienst. 17.45 Beurs-

analyse. 18.00 Landelijke act.

Omroep Gelderland
6.00 Goedemorgen Gelderlands. 9.00
Ned. muziek non-stop. 10.00 Dubbel-
uur. 12.00 nieuwsuitzendingen in drie
edities, voor Achterhoek (90.4 MHz),
Veluwe/Amhem (103.5 MHz), Rivieren-
gebied/Nijmegen (89.1 MHz). 13.00
Gelderse Schijven. 15.00 Het raakvlak.
17.00 act.overzicht. 17.30-18.00 Dis-

cussie en achtergronden: Ouderen.

Omroep Brabant
Elk uur en 7.30 ANP- en reg. nieuws.
7.07 Act. en sport. 7.35 Muziek en act.
7.45 De krant in Brabant. 7.51 Weer.
7.55 nieuwsoverzicht. 8.05 act. radio I.
9.02 Muziekkiosk. 10.02 Draai-bank.
11.02 Van harte. 12.02Act. en service.
12.53 Bericht voor boer en tuinder.
12.55nieuwsoverzicht. 13.05Act. radio
I. 14.02 Muziekkiosk. 16.02 Toeristisch
programma. 17.02 Act. 17.45 De agen-
da. 17.55 nieuwsoverzicht. 18.05 Act.
Radio I.

Radio Rijnmond
Elk uur Rijnmond nieuws. 7.00 Ochtend-
magazine. 9.00 Ned. muziek. 10.00
Hans van Vliet en Pieter Leen. 12.00
Lunchmagazine. Rubneken: uitgaan.
14.00 R.R. Expresse. 16.00 De weg

naarKralingen. 17.00 Middagmagazine.
18.00-19.00 Post aan de telefoon.

Radio West
6.00 Mogge Provincie!. (7.30 West-
nieuws) 9.00 Maatwerk. 12.00 West-
nieuws. 13.30 Service reg. 14.00Tjon-
ge jonge. 16.00 Vier bij vijf. 17.00-
-18.00 Westnieuws.

Radio Drenthe
Elk uur ANP- en reg. nws. 7.00 Radio
Drenthe Goeiemorgen. 8.00 Dr op uit in
Drenthe. 8.30Radio Drenthe, ook goeie-
morgen. 9.00 Een uur lang Ned. muziek.
10.00Schijven voor bednjven. 11.00 Vijf
maal één. 12.00-13.00 Middagmaga-
zijn. Rubriek: Boerenrubriek. 16.00-
-18.00 De ethërbnnk.

Radio Utrecht
Elk uur ANP-nieuws. 7.00 act. voor Mid-
den Nederland. 9.00 Hart van Holland.
10.00 Muziek, met om 10.30 en 11.30

de rubriek. 12.00 Conny Vandenbos.
14.00 Muziek. 16.00act. voor Midden
Nederland. 18.00-7.00 Radio 1.

Omroep Flevoland
Elk uur en om 7.30 en 12.30 nieuws.
7.07 Nieuws en act. 9.05 De Nederklin
ker. 10.05 De Status Aparte, met om
10.15 Kwis. 10.30 recreatietip. 10.45

studiogast, 11.10 klusjesman, 11.20
recept. 12.05 Nieuws en act. 14.05
Muziek. 15.05 Flevoland a la Carte.
16.05 Muziekfabriek. 17.05 nieuws en

act. 18.10 muziek. 19.00 Overname
Radio 1.

Omroep Zeeland
12.00, 13.00, 16.00, 17.00 en 18.00

ANP nieuws. 12.03 act. en achtergron-
den. 12.30 Het weer. 12.35 Het fort
Zeelandia. 12.55-13.00 De agenda.
16.03 Uitgaanstips. 17.03 act. en ach- *

tergronden. 17.30 Het weer. 17.35-
-18.00 Zeeuws diep.

PUZZEL

NR 11.365
HORIZONTAAL
1 hijstoestel, 2 muziekterm - hal -onderofficier, 3 liefdesavontuur -plaats in Brabant - plant, 4 voeg-
woord - groet - heer - glad - vogel, 5
Franse stad - halsjuk - deel van een
kachel, 6 rivier in Nederland - wereld-
deel - boom, 7 kansspel - schoon-
maakmiddel - pret - gravure, 8 kost-
bare stof - steppe - toetje, 9 edelgas -
voortreffelijk - Belg, 10 gram - Frans
schilder - stad in Oostenrijk - mans-
naam, 11 reeks - dicht - plaats in
Gelderiand - buisje, 12 persoonlijk
voornaamwoord - godheid - lidwoord -
tijd - schildersgerei, 13 voorzetsel -
oxydatie - hitsig.

VERTICAAL
1 sieraad - haastig - op die manier, 2
schone jongeling - voorbij - lidwoord,
3 mak - deciliter - damp - wiel. 4 effen
- plaats in Engeland - Franse rivier. 5
op de kop zitten - roem, 6 voegwoord- logé - maat, 7 zangspel - fraai -

meisjesnaam - omroep, 8 karig - pa-
radijs - aanwijzend voornaamwoord. 9
toeval - tijdrekening - zeegod, 10
wandversienng - fout - bestanddeel
van celkern - diepe kuil, 11 klepper -beknopt - grafsteen, 12weg met bo-
men - vis - gedicht van Nijhoff, 13
schijnbeeld - stad in Liechtenstein -oost, 14tip - Europeaan - bergplaats
- mansnaam, 15 stad in Rusland -kerklied - boom.

OPLOSSING NR 11.364

» tl*- V»lL*L *".■■■(,tid
f
a«ie

t6| '°°n Abonnementenafdeling 2600-2699 010-4145500
leip 5629222 Opgave nieuwe abonnementen, 2700-2799 070-3624150020-5626289 verhuizingen etcetera: 2800-3399 010-4145500

Hdve- 12244 ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur 3400-3499 070-3624150
/ Svennr? e"afdelinÊ

telef°°n 020-6681300 3500 - 3599 030 - 962240

' Vrri u
P aanvraag Bezorginformatie 3600 - 3699 070 - 3624150

'H» 09.00- 17.00 uur Bezorgklachten en nabezorging 3700-3999 030- 962240
020 SK9R97R

ma-t/mza-, 7.30-12.00 uur 4000-4199 040- 116000L 020-5626283 Uw postcode telefoonnummer 4200-4999 010-4145500
öb-Kxau 1000 . 1]99 020-6650156 5000-6699 040- 116000

'. e|efo0n enties 120° " 1379 030 - 962240 6700 " 6999 03° " 962240
,a. 020-6658686 1380-1399 070-3624150 7000-7299 038- 215248
i . 1400-1419 030 - 962240 7300 - 7399 030 - 962240/ Chtin gen «"t'es 1420-1439 070-3624150 7400-9699 038- 215248L erverinöen n"

" 5626297 1440-2159 023- 421060 9700-9759 050- 127944Sn 020-5626277 2160-2599 070-3624150 9760-9999 038- 215248
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BOY
door NicolineBaartman Baartman

Mod, hippie, glam-
rocker,
doemdenker, disco-
dandy, synthesizer-
componist - waar
heeft David Bowie
niet met zijn neus
bovenop gezeten?
En altijd maar weer
die hang naar het
grootse en
alomvattende
Kunstwerk: haalde
hij zijn inspiratie
°iet uit het Kabuki-
theater, dan waren
het wel de lessen
van Burroughs,
Genet of Warhol.
»Draag nooit een
Paar nieuwe
schoenen als Bowie
ln de buurt is",
moet Mick Jagger
ooit gezegd hebben.
Maar Superster
Öowie bestaat niet
meer: de zanger is
ondergedoken in de
groep Tin Machine
en kiest voor de
"eerlijkheid" van de
gitaarrock,
baandag inMuziekcentrum

in
utrecht: een
st°Ppelkaak meteen vleug peperdure
after-shave.

In oktober 1991, om precies te zijn vorige
week, kreeg te Stuttgart, Duitsland, een Ne-
derlandse Bowie-fan van een Bowie-mede-
werker het verzoek eens navraag te doen
naar een Bowie-jasje, dat in februari 1974 in
het Amsterdamse Amstel Hotel bij de uitrei-
king van een Edison — aan Bowie — was
verdwenen. Het betrof hier een Russisch
jasje met applicatie.

De Bowie-fan kwam, eenmaal weer thuis,
toevalligerwijs in contact met een verslag-
geefster van een landelijk dagblad en be-
dacht dat het geen kwaad kon haar op de
hoogte te stellen van de speurtocht naar het
zoekgeraakte jasje. De „eerlijke vinder", zo
had de Bowie-medewerker met de hand op
zijn hart verklaard, hoefde overigens niet te
vrezen voor represailles van strafrechtelijke
dan wel wraakzuchtige aard.

Niet geheel toevallig stuitte de verslag-
geefster op een artikel in Vrij Nederland,
gedateerd 29 oktober 1977, waarindeauteur
van het artikel, het betrof hier een vraagge-
sprek met Bowie, vermeldt dat haar aanste-
ker tijdens het interview in zijn zak belandde
en daar bleef. Ze schrijft dat ze hem die
aansteker graag gunde bij wijze van „kleine
genoegdoening voor het fraai geborduurde
futuristische jasje" dat zij „tijdens een bij-
eenkomst in februari 1974" van hem had
„meegenomen".

A-ha, dacht de verslaggeefster, hebbes! En
belde de VN-auteur, die inmiddels haar
brood verdient als dichteres. En ja hoor, het
jasje, een heel mooi jasje, met een prachtige
applicatie van een zwarte vrouw, hangt nog
steeds in de kast van Elly de Waard. Daar
doet de dichteres helemaal niet geheimzin-
nig over.

„Wat? Wil Bowie dat jasje terug? Hoe
komt hij erbij dat hij het terug kan krijgen,
ik heb het, zoals ik toen alschreef, gestolen."

Waarmee derol van de verslaggeefster was
uitgespeeld: fantasieën over een beloninkje
voor het opsporen van het dierbare kleinood
werden al gauw overschaduwd door gevoe-
lens van mededogen en een gezonde reali-
teitszin. Die Bowie had vast nóg wel een jasje
om de blits mee te maken en waarom zou je
Elly de Waard, die haar liefde voor Bowie
nooit onder stoelen of banken heeft gesto-
ken, zon relikwie misgunnen? De verslag-
geefster was bovendien al lang blij dat ze een
begin hadvoor'haar verhaal, een betere illus-
tratie voor de status van de zanger van het
bandje-in-de-groei Tin Machine had ze zelfs
niet uit haar duim kunnen zuigen.

Alla, ze had ookkunnen schermen met de
collectie van genoemde fan, Antoine Loog-
man, die zeshonderd verschillende Bowie-
lp's, driehonderd Bowie-cd's en vierhonderd
uur Bowie-op-video omvat, of met de inge-
zonden brief van kamerlid joekesin 1983 in
NRC/ Handelsblad, waarin deze zich erover
beklaagde dat de krant bovenmatig veel aan-
dacht aan Bowie schonk, en bovendien „in
termen die anderen voor Johannes de Doper
reserveren" — dat zegt toch ook iets.

Dat het verhaal op deze manier bovendien
behoed werd voor een eerste alinea met
geijkte Bowie-adjectieven in de orde van
„onberekenbaar", „veranderlijk"en „kame-
leontisch" was helemaal mooi meegenomen.

Hoe het in werkelijkheid ook in elkaar
moge steken, bizar is het in elk geval, het
derde hoofdstuk van het verhaal van „cult-
hero wordt superster wordt zanger-van-
band-K".

Dat een getalenteerde ondernemer adieu
zegt tegen zijn compagnons om op eigen be-
nen het geluk te beproeven, is een alledaags
gegeven. Tina lukte het zonder Ike en zijn
band, Brian Ferry overleefde Roxy Music,
Corry en Hannie ontdeden zich van en de
Rekels, zoalsAnnie SchilderBZN niet langer
nodig dacht te hebben —om over de Len-
nons en McCartney's van deze wereld nog
maar te zwijgen. David Bowie, geborenJones(8-1-47), bewandelt, hoe kan het anders, de
omgekeerde weg.

De artiest David Bowie bestaat niet meer,
zeggen ze bij Phonogram, de platenmaat-
schappij die Tin Machine II in Nederland
onder zijn hoede heeft.

De artiestDavid Bowie is „zwevende", zeg-
genze bij EMI, deplatenmaatschappij die Tin
Machine derug toekeerde— en vice versa —na Tin Machine.

Geen buitengewone toestanden of maatre-
gelen voor het Tin Machine-concert, zegt
Mojo Concerts. Gewoon hotel, aldus Phono-
gram. Alleen een beetje extra security,
meldt Vredenburg.

Wat bezielt een man die al twintig jaarlang
jasjes, handdoeken, kattebellen, aanstekers
(somewehere wordt die van Elly de Waard
door someone gekoesterd als his) en ander
spulvan eeuwigheidswaardevoorziet, ja, wat
doet zon man denken dat hij zijn toevlucht
kan nemen tot een onderduikadres? Stel je
voor: Pavarotti maakt voortaan deel uit van
de bariton-sectie van mannenkoor Tutti va
bene, Madonna wordt lead-zangeres van
Beauty and the breasts en Torn Jonesgaat als
doo-wopper verder in het kwartet Sing-a-
-song...

Welbeschouwd heeft ene Reeves Gabrels,
gitarist, het op zijn geweten.

Ooit, lang geleden, ten tijde van de opna-
men van Lust for life van Iggy Pop, had de
tegenwoordige zanger B. van Tin Machine
enthousiast tegen de gebroeders Sales,drum-
mer Hunt Sales en bassist Tony Sales, geroe-
pen dat ze 's een keertje iets samen moesten
gaan doen. Dat was best, hadden de heren
gezegd.

Het wachten was alleen nog op een ade-
quate gitarist.

Reeves Gabrels kreeg The rise andfall of
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
als cadeautje van zijn moeder toen hij net in
het bezit was van zijn allereerste elektrische
gitaar, een Telecaster. Gabrels had hem snel
ingeruild voor een „Gold Top", toen hij er-
gens een foto van Mick Ronson zag, gitarist
op Ziggy, met een Gold TopLes Paul Deluxe.

Op hetBerklee College of Music in Boston,
een jazz-opleiding, leerdehij een aardig stuk-
jemuziek spelen— hij wilde sessie-muzikant
worden. Gabrels raakte onder de indruk van
het gitaarwerk van Adrian Belew (ook te
horen opStage en Lodger) bij Talking Heads,
speelde in diverse zwarte funk-bands en
kwam uiteindelijk bij een band terecht die
naar de naam Rubber Rodeo luisterde.

Mevrouw Gabrels — Reeves was intussen
getrouwd— was betrokken bij de organisa-
tie van de Glass Spider-toumee van B. in
1987 en gaf haar werkgever op zekere dag
een tape van de groep waarin haar echtge-
noot speelde. De zanger was op slagwég van
de gitarist. „Zijn benadering van muziek is
alomvattend", zei hij onlangs in het Engelse
tijdschrift Wire.

B. had zijn gitarist gevonden, alarmeerde

Tony en Hunt Sales en zo is .het tot stand
gekomen, het bandje dat zich ten doel stelt
de grenzen van de gitaar-rock te verkennen.
Onder verwijzing naar Hendrix, Coltrane,
Zeppelin, Branca en, toe maar, klassiek Rus-
sisch twintigste-eeuws: geen Metal Machine
maar Tin Machine.

Vraag aan B. in Q-magazine, ten tijde van
de release van Tin Machine: „Het worden
dus vrij bescheiden concerten?" Antwoord:
„Er komt beslist geen theater aan te pas.
Alleen zes blazers en een trapezewerker."

Tin Machine speelt anno 1991 één uur en
vijftig minuten, weet fan Loogman uit Haar-
lem te vertellen — hij heeft zes weken va-
kantie genomen om achttien concerten te
kunnen bezoeken, zes stuks zijn er al gecon-
sumeerd. Eén uur en vijftig minuten met
eigen composities en covers van Moody
Blues, Roxy Music%Neil Young en de Pixies,
want de Pixies zijn tegenwoordig het sum-
mum voor 8., weet Loogman.

Hoe hij datweet? Ach, als je al wat jaartjes
meeloopt, danweetje de weg, dan heb jezo je
antennes om er achter te komen waar B.
logeert. En dan word je de ene keer door de
bodyguard van B. ontvangen met Ben je er
nou alweer, Thate this en de volgende keer
met Hey, sneaky boy, hoe gaat-ie.

Ja,hij heeft toch al meerdere keren met B.gesproken. Niet langer dan twee of drie mi-
nuten hoor, want dan moeten ze al weer weg
ofzo.En ook al heeft hij zich meerderekeren
voorgenomen om toch eens dit of dat te
vragen, het komt er nooit van. Zijn liefde
voor B. gaat terug tot 1973, toen hij bij het
hang-outen op straat een tip kreeg van een
vriendje: Aladdin sane, die plaat zou echt
iets voor hem wezen. Daarna heeft hij ge-
woon altijd alles gekocht — ook toen het in
de jaren tachtig goed waardeloos werd wat
hij deed.

MetLet's dance (1983), in Nederland goed
voor een verkoop van tweehonderdduizend,
switchte de artiest David Bowie niet alleen
van platenmaatschappi RCA naar EMI, hij
maakte ook, in een theatrale stadion-setting,
de overstap naar het Grote Publiek. De single
Let's dancewerd zijn eerste nummer één-hit
alhier — Space Oddity en Fame (met de van
JamesBrowns Hot afgekeken funk-riff), bei-
de op „vier" blijven steken in 1975, waren
tot dan toe zijn grootste hits geweest in Ne-
derland.

Volgden de top 5-singles China girl, This is
not America (met gitarist Pat Metheny, le-
raar van Reeves Gabrels op het muziekcolle-

ge in Boston), Dancing in the street (met
Mick Jagger), Absolute beginners (uit de
gelijknamigefilm) en de lp's Tonight, vijfen-
twintigduizend keer verkocht in Nederland,
en Never let me down, veertigduizend keer
verkocht.

Voor de verzamel-cd Changes (1990)
kreeg de artiest vorig jaar op het MECC-
podium in Maastricht tijdens zijn afscheids-
tournee — een intermezzo tussen Tin Ma-
chineen Tin Machine II — een gouden plaat
in handen gedrukt van EMI Nederland. De-
zelfde maatschappij die van Tin Machine
toch echt geen hoger verkoopcijfer kon
brouwen dan vijftienduizend. EMI Records
USA en Tin Machine zegden de samenwer-
king voor Tin Machine II op en de band
verhuisde naar Victory Music Ine. (VMI),
door London Records in Europa gedistri-
bueerd, in Nederland vertegenwoordigd
door Phonogram.

Begin dit jaar haalde de artiest David Bo-
wiezijn Let's dance, Tonight en Never let me
down weg bij EMI: de voorraden mochten
nog worden uitverkocht en dan was het
Schluss, afgelopen. De back-catalogue, het
hele scala aan voormalige RCA-platen, bleef
achter bij EMI.

De drie platen hebben nog steeds geen
onderdak gevonden, zeggen zowel EMI als
Phonogram. Ze „zweven" nog, zoals dat heet.
Vraagje aan Phonogram: komt het voor dat
een plaat uit de handel wordt genomen om
hem vervolgens, wanneer de grote schaarste
intreedt, met trompetgeschal opnieuw te
lanceren?

Arjan Boonakker van Phonogram:, Ja, dat
komt voor, dat is een heel normale marke-
ting-techniek." Hij verwacht dat Let's dan-
ce, Tonight en Never let me down uiteinde-
lijkook wel bij VMI zullen worden onderge-
bracht.

Als we deberichten mogen geloven, en er
is geen enkelereden om dat niet te doen, dan
is B. uit puur artistieke beweegredenen „on-
dergedoken".Voor het eerst in zijn carrière
mag hij het gelukzalige genotvan de groeps-
dynamiek smaken: de een doet spontaan iets,
een ander haakt er spontaan op in, de volgen-
de maakt een fout die bij nader inzien bril-
jantblijkt en zo verder. Het is bijvoorbeeld
ook aan de aanwezigheidvan Tony, Hunt en
Reeves te danken, aldus diezelfde berichten,
datDavid heel direct en eerlijk in zijn teks-
ten kon zijn. Vroeger had hij nogal eens de
neiging om te blijven schavenen vlakken en
harde statements toch maar in te trekken of
af te zwakken.

Zon man gun jezijn groep toch, al is het
even wennen voor sommige Bowie-fans.

Mod, hippie, glam-rocker, doemdenker,
disco-dandy, synthesizer-componist — waar
heeft de zanger David Bowie niet met zijn
neus bovenop gezeten? En altijd maar weer
die vermoeiende en nadrukkelijke neiging
zichzelf in een alomvattend kunstkader te
plaatsen. Was hij niet op zoek naar een syn-
these tussen de Amerikaanse SF en het Ja-panse Kabuki-theater, dan waren het wel
Warhol, Genet, Burroughs —of de grote
Russische componisten uit het begin van
dezeeeuw — waar hij zijn inspiratievandaan
had.

Draag nooit een paar nieuwe schoenen "waar Bowie bij is, schijnt Mick Jagger ooit
gezegd te hebben.

Veranderlijkals het weer en uitgerust met
een fijngevoelige antenne voor het wisselen
van de seizoenen, heeft hij zijn (tijdelijke)
liefhebbers bijna onuitputtelijk van privé-
Bowies voorzien. Het is zoals de verslaggever
van Wire beschreef: Whatever David Bowie
does,for people ofa certain age hes a priso-
ner of their teenagedreams: he will never
live up to their memories.

Antoine Loogman, in het diepste puntje
van zijn ziel fan van de Bowie van Station to
station en Heroes, zegt helemaal geen last te
hebben van een Bowie uit een ver tienerver-
leden die hem de weg naar Tin Machine zou
versperren. Hij is al lang blij dat hij terug is
bij zn roots en weer relaxed en hartstikke
goed muziek maakt.

En de verslaggeefster? Die zit nog steeds in
de overgang, die weet het niet zo goed. Hoe-
wel de mist stukje bij beetje aan het optrek-
ken is wordt haar het zicht op Tin Machine
nog steeds bemoeilijkt door hardnekkige vi-
sioenen van peperdure after-shave en su-
persjieke maatpakken — en eerlijk is eerlijk:
de teenagedreams laten zich ook niet hele-
maal onbetuigd. (Dat Stage binnenkort ook
in Nederland op cd verschijnt vindt ze eigen-
lijk het belangrijkste nieuws van het mo-
ment.)

Aldus heen en weer geslingerd tussen
gladde aal en superstar, gouden keel duf
liedje, mooie woorden holle vaten, coupe-
soleil afstotelijke stoppelkaak, geeft ze tot
slot graag het laatste woord aan die andere
dichteres,Diana Ozon, die in een Groenepro-
fiel van de artiest David Bowie dieene prach-
tige zin schreef:

„Als hij lacht zie ik een gebit vol roofdier-
tanden."

DE OMGEKEERDE WEG VANDAVID BOWIE



Melig, mallotig en mooi

door Hein Janssen/Foto Maarten Corbijn

„De essentie van toneel is na afloop
bezweet in de kleedkamer zitten en
tegen elkaar zeggen: Jezus, wat was
het weer slecht vanavond. Toneel is
kut, toneel als kunstvorm is absoluut
abject." Theo van Gogh zit na afloop
van de laatste try-out van Bio, de
nieuwe voorstelling van het duo Kas
& De Wolf flink op zijn praatstoel.
Nou ja... op zijn praatkruk aan de bar
van theater Felix Meritis, waar Bio
deze en volgende week te zien is. Het
is Van Goghs acteerdebuut. Als ka-
bouter, met puntmuts en maillot en
de onvergetelijke tekst: me reet in de
soep! Hij is erin geluisd en doet het
alleen voor zijn familie en vrienden.
Ton Kas en Willem de Wolfhebben er
nóg een paar ingeluisd. Journalist
Max Pam bijvoorbeelden verder doen
ook Marien Jongewaard, Torn Jansen
en Arièlle Brouwer mee. Maar dat
zijn echte toneelspelers.

Bio is een bijgestelde versie van het
sprookje van Sneeuwwitje. Vijf ka-
bouters (van dwergen kun je niet
meer spreken als een van hen 2.03
meter meet) vormen met elkaar een
commune op macrobiotische grond-
slag. Zo praten ze ook met elkaar,
behalve die gezellige dikkerd dan, die
wil nog wel eens uit de bocht gaan.
Sneeuwwitje ligt op het hooi heel
vrouwelijk te wezen en filosfeert wat
over het leven. Max Pam isde ratione-
le ondervrager die dit vredige kabou-
terbestaan met zijn cynisme onderuit
haalt. Theater als een spannendetalk-
show — melig, mallotig en mooi.

Max Pam is er doorKas & De Wolf
bij gehaald omdat ze een journalist
zochten, eentje die het establishment
vertegenwoordigt. En tja, dan kom je
toch eerder bij NRC/Handelsblad,
Pams werkgever, uit dan bij de Groe-
ne Amsterdammer. Pam is de be-
schouwer, zogenaamd objectief zoals
je wordt verondersteld in dienst van
een krant te zijn. De kabouters staan
aan de goede, de groene kant en Van
Gogh zorgt voor detegentoon. Kabou-
ter Van Gogh is het boze oog, de Judas
diezich afzet tegen zijn lieve soortge-
nootjes. Behalve een afrekening met
de social talk van de jaren tachtig
(„wij zijn kabouters met een positieve
grondhouding") is Bio ook een persi-
flage op het moderne toneel. Ton Kas:
„Dat begin, als we onszelf zitten te
schminken als artiesten diezich klaar
maken voor het grote toneel, is na-
tuurlijk helemaal Théatre du Soleil.
Per dag vertrekt er minstens een bus
vol Nederlanders richting Parijs waar
het Théatre du Soleil ons als voor-
beeld moet dienen, Die attitude, die
overdadige aandacht voor al die over-
gesubsidieerde kunst, dat irriteert
ons. Tegenover die overdaad plaatsen
wij beperking." Willem de Wolf: „We
hebben niets tegen modern toneel,
maar wel tegen het gemak waarmee
dat geaccepteerd wordt en de mensen
zichermee identificeren. In de moder-
ne kunst is dat nog erger. Design,
vreselijk."

Ton Kas (32) en Willem de Wolf
(29) vormen sinds 1985 een opmerke-
lijk duo in het Nederlandse theater. In
de eerste plaats opmerkelijk omdat ze
zo weinig doen. Vier produkties in zes
jaar, het is niet veel.

Jullie zijn niet echt theatermakers
die het heilig vuur hebben.

Kas: „Nee, theatermakers pur sang
zijn we niet. We moeten iedere keer
flink door onze zolen gaan, willen we
weer eens een stukkie gaan maken."

De Wolf: „Geen zin, weerzin eigen-
lijk.Kijk, hetpunt is... toneel maken
is ongelofelijk veel werk en we zijn
eigenlijk... nou ja, eigenlijk zijn we
heel erg lui. Daarbij komt dat we geen
broodschrijvers zijn, iederekeer weer
willen we het wiel uitvinden."

Kas: „En wat is er vreselijker dan
een acteur die zo vreselijk graag op
het podium wil staan, danren je toch
na drie minuten de zaal uit."

De Wolf: „We doenniet mee aan de
coterietjes van het moderne toneel.
We kennen de meeste mensen niet.
Als er iets te doen is in het wereldje,
een première of receptie of zo, dan
moeten we altijd weg. Naar een begra-

fenis. Of naar een bruiloft."
Kas: „We zijn niet bepaald society-

figuren. Theo en Max wel, dat zijn
echte publieksfiguren, diezijn erg ad-
rem en vaardig in het manipuleren.
Wij sluiten ons juist erg af."

De Wolf: „Wij zetten ons morrend
en mokkend aan den arbeid op een
heuveltje en beschouwen van daar af
de wereld."

Kas: „MijnGod, we zijn toch wel erg
romantisch!"

Het duo kent elkaarvan deAmster-
damse toneelschool, waar ze twee jaar
lang braaf de lessen volgden en ver-
volgens besloten zich af te scheiden
om samen voorstellingen te gaan ma-
ken. Dissidenten waren het, die toch

een diploma kregen. De laatsten der
Mohikanen, want nu is het een reac-
tionair zootje daar op die school, vin-
den ze. De studenten willen zo snel
mogelijkbij een groot gezelschap, ter-
wijl je vroeger juist op die school zat
om een eigen groepje te beginnen.
Een klasssieke basis, prima, maar
daarna moet je voldoende venijn ver-
zamelen om je eigen weg te gaan.

Het beleid op de toneelschool wordt
tegenwoordig gemaakt door sternp-
edagogen en houdingscorrectoren. Die
waren er in hun tijd ook, maar dan in
de marge. Wat Kas & De Wolf betreft
kunnen ze die hele school beter plat
gooien, veel soeps valt er niet meer
van te verwachten.

Dat ze elkaar op die school voor

eeuwig gevonden hebben, heeft voor-
al te maken met humor.

De Wolf: „Zoiets als: we voelen el-
kaar aan. Ik moet altijd erg om hem
lachen."

Kas: „O ja?"
De Wolf:,Ja, dat merk je de laatste

tijd niet zo, ik probeer het een beetje
in te houden."

Het is de humor die ze bindt. Kas is
de kleine, dieeen beetje lijkt op Bus-
ter Keaton. De Wolf is de lange, de
lijzige. Als ze zouden willen, konden
ze een gouden duo zijn. Goud in dezin
van commercieel, met volle zalen. De
Kleine Komedie zou haar deuren wa-
genwijd open gooienen de VPRO had
er eindelijk een nieuw duo bij. lets

tussen Van Kooten & De Bic en He-
renleed in. Maar dat gebeurtniet. Nog
niet. Ze verkiezen het vooralsnog te
spelen voor half lege zalen. InRotter-
dam stonden ze ooit eens voor drie
mensen, die ook nog bij de verkeerde
voorstelling terecht waren gekomen.
Het werd toch nog gezellig, vooral
toen iemand uit het schaarse publiek
midden in de voorstelling zijn con-
tactlens kwijt was.

Kas: „Voor onze eerste voorstelling
hebben we nog het verzameld werk
van Plato doorgeworsteld. Maar nu
heb ik het gevoel dat we steeds meer
terugvallen op het maken van platte,
lollige stukjes. We zijn geen intellec-
tuelen, er is een vermoeden dat we
steeds meer mallotige flauwiteiten
zullen gaan maken."

De Wolf: „Die niet plat en lollig
zullen zijn."

Kas: „Nee, er moet wel altijd een
bommetje onder liggen. Je wilt na-
tuurlijk toch dat de mensen lachen op
jouw voorwaarden. De essentiële
vraag daarbij is of je jezelfwilt reduce-
ren tot Malle Pietje. Maar er is tot nu
toe nog niemand geweest die heeft
gezegd: ik heb het gezien, kom maar
binnen. We moeten wat dat betreft
nog verleid worden."

De Wolf: „Om te beginnen zouden
we een voorstelling moeten maken
over hoe komisch we zijn. Wat nou
komisch, wat nou komisch duo."
Kas: „Dat wordt dus weer een voor-
stelling voor dertig man."

De Wolf: „Depremière van Bio is in
ieder geval uitverkocht. Dat hebben
we nog nooit van ons leven meege-
maakt."

Maar daar hebben jullie dan wel
Theo van Gogh voor moeten inhuren.

De Wolf: „Hè wat flauw, wat
flauw."

Kas & de Wolf hebben geen onge-
lukkige jeugd gehad, zijn niet onge-
lukkig in de liefde,zijn niet in militai-
re dienst geweest, niet echt homosek-
sueel, niet joodsen zelfs nietBelgisch.
Het leven is moeilijk, dat horen ze
iedere dag, maar snappen doen ze dat
niet. „Moeilijk? Wij leven gewoon
door, daar hoeven we niets voor te
doen. Dat is niet moeilijk, dat is juist
makkelijk."

Het duo heeft zich een vorm van
nihilisme aangemeten, waaruit ernst
en meligheid blijken. Die verliezers-
rol ligt ze wel. Het is het principe van
slapstick: jebent de geslagene, degene
die depiano van detrap laat mieteren.
De theaters smeekten om informatie
over Bio om in de programmafolders
op te nemen. Ze kregen niet meer dan
een ansichtkaart uit Assendelft met
daarop een foto van het plaatselijke
Groene Kruis-gebouw. Op de achter-
kant schreven ze: „'t Moest er maar
eens van komen. We wisten weliswaar
niet precies wat we voorheen deden,
maar we wisten wel dat we daar mooi
geen zin meer in hadden. Alle goede
kritieken ten spijt, zelf vonden we het
klinkklare onzin... Geen thematiek,
niets om je in te verdiepen. Of om
folders bij te lezen! Antwoorden op
grote vragen heeft iedereen al. Thea-
ter maken is eigenlijk niet te doen,
maar alles beter dan thuis zitten."

Jullie koketteren wel een beetje
metdie ledigheid.Assendelft, wat een
onzin!

Kas: „We zaten echt in Assendelft,
om rustig te kunnen werken. Op een
bootje."

De Wolf: „En er stond echt een
Hollands Groene Kruis-gebouw. Wij
maken gebruik van een vocabulaire
dat simpel, Nederlands is. Niet kijken
naar wat het Duitse theater of de
Franse film allemaal voorstellen,
maar middelen gebruiken die bij je
eigen cultuur horen."

Kas: „Dat is in ons geval het Groene
Kruis-gebouw, die gereformeerde ar-
chitectuur, die vooral niet mooi mag
zijn. Geen versiering. Kaalslag. Dat is
ons vocabulaire."

Aan de bar zit nog steeds Theo van
Gogh. „Toneel is opwindend, maar
volstrekt overbodig. Nutteloos!",
roept hij ten afscheid.

„Toneel maken is ongelofelijk veel werk", vinden toneelmakers Kas & De Wolf. Gisteren
ging hun nieuwste voorstelling in première, de vierde in zes jaar. Bio is een eigengereide
versie van Sneeuwwitje, bevolkt met onder meer kabouters in de grotere herenmaten (2.03
meter). „Acteurs die zo graag op het podium willen staan zijn vreselijk". En: „die
toneelschool kunnen ze beter platgooien", want die wordt bevolkt door „sternpedagogen en
houdingscorrectoren". Humor, daar is het ze om te doen.

Doornroosje krijgt
dewacht aangezegd

Rumoer

REDACTIE DICK SLOOTWEG

„CANCELLED", schreeuwt het
persbericht van Doornroosje uit
Nijmegen. De mededeling is dia-
gonaalover een andere tekst ge-
plakt, die de aankondigingvan
een concert van de Vlaamse pop-
groep Arbeid Adelt! op 28 no-
vember bevatte. De ingreep
houdt verband met het voorne-
men van B & W van Nijmegen
om 70 duizend gulden af te ha-
lenvan de subsidie die het stede-
lijk jongerencentrumkrijgt.

Doornroosje schetst de gevol-
gen: „Minstens eenderdevan de
programmering van Doornroos-
jezal verdwijnen. De Kleine
Zaal, die de meest gebruikte
ruimte van het centrum is, zal
worden gesloten.De huisthea-
tergroepen zullen op straat
staan. De 20 tot 30 amateur-
voorstellingen per jaarzullen
tot het verleden behoren. In ste-
delijke festivals (...) zal Doorn-
roosje niet meer participeren.
De vele cursussen in deKleine
Zaal zullen..." enzovoort en zo
verder. Hetkomt er op neer dat
Doornroosje als jongerencul-
tuurcentrum wordt afgebroken
en slechts als poppodium kan
blijven bestaan.

En dat terwijlDoornroosje er-
van overtuigd is dat het een zeer
diversen trendsettend aanbod
van eigentijdsevoorstellingen
levert, „een programma datver-
nieuwend en gewaagd is, (...) dat
uniek is omdat veel van deze
voorstellingen (in de regio Nij-
megen althans) alleen in Doorn-
roosje te zien zijn. Een program-
ma datook aansluit bij de huidi-
ge belevingswereld van jonge-
ren". Waar hebben we dat toch
eerder gehoord? Bij Vera in
Groningen en HetPaard in Den
Haag bijvoorbeeld, nóg twee
posten in het netwerk waarvan

Doornroosje sindseen halfjaar
deel uitmaakt. In het kader van
de nationale bezuinigingsdrift
kregen ze daar al eerder het mes
op de keel.

Actie zal niet uitblijvenin Nij-
megen. Onder het motto
„Doornroosje laat zich niet wip-
pen" zet het jongerencentrum
volgende week vrijdag om ne-
gen uur 's avonds zijn deuren
open en laat daneen stoet van
zangers, muzikanten en theater-
makers opdraven waar pas'
twaalf uur later een eind aan
komt. Nu al dendert hetprotest
door de regio. Ten minste één
man moetzich dooralleT-shirt-
en poster-vertoon aangesproken
voelen: de wethouder die boven-
op de wipzit.

Den Haag houdt van jazz
als het voordeel oplevert

Amsterdam kent het BIM-huis,
Utrecht heeft het SJU-huis, in
Rotterdam kun jenaar Thelo-
nious, maar waar heeft de jazz-
liefhebber in Den Haag zijn vas-
te stek? Pijnlijke vraag, zo blijkt
uit een alarmerende openbrief
aan B & W van Den Haag. „Het
jazz-beleidvan de gemeente Den
Haag is falend!", schrijft daarin
Wouter Turkenburg, voorzitter

van deStichting Delta Jazz. En
daarom moet er nodigeen Com-
missie Jazzkomen, die oplossin-
gen zal moeten aandragen voor
drieknellende problemen: het
ontbreken van een Haags jazz-
podium, het (nagenoeg) ontbre-
ken van structurele subsidie
voor jazzen het ontbreken van
onderdak voor de stichtingen
die zijn aangeslotenbij het
Haags Jazz Overleg.

Voor Turkenburg lijkt de
maat vol sinds hij van het minis-
terie van WVC te horenkreeg
dat „om bestuurlijke redenen"
de subsidiëring van de Delta Jazz
Concerten niet doorging. „Wat
is het geval?", zo verklaart de
open briefvan Turkenburg: „De
Raad voor deKunst is positief
over de Delta jazzConcerten. In
een dergelijk geval is het niet
meer dan gebruikelijk dat de
stad waarin door landelijk over-
heidsgeld iets tot standkomt
ook bijdraagt in de vorm van
subsidie. Den Haag heeft echter
geen cent over voor deDelta
Jazz Concerten. Dus keert het
ministerievan WVC de landelij-
ke subsidieniet uit."

Den Haag heeft volgens Tur-
kenburg per jaarzon 200 dui-
zend gulden beschikbaar voor
projectsubsidies, maar de Haag-
se jazz-organisaties(vijf in getal)

kunnen daarnaar fluiten. Hun
inspanningen, zo werd de ge-
meenteraad vorige maand nog
door het Haags Jazz Overleg
voorgehouden, „lopen stuk op
een incompetente adviescom-
missie, zich daarachter ver-
schuilendeambtenaren en een
wethouder die meent alles te
moeten delegeren".De vijf
stichtingen hebben het gevoel
dat ze al jarenworden gene-
geerd of aan het lijntje gehou-
den, ja zelfs tegen elkaar uitge-
speeld. .

„Als enige stad in Nederland
verdient Den Haag aan jazzmu-
ziek en geeft niets terug", con-
cludeert Wouter Turkenburg op
grondvan een ditvoorjaar ver-
schenen rapport over de econo-
mische uitstraling van het
North SeaJazzFestival. Hij
daagt burgemeester Havermans
uit te reageren en voegt daar cy-
nisch aan toe: „Daarbij wordt
het van onze kant zeer op prijs
gesteld indien de gemeente Den
Haag ons niet meer adresseert
alsDelta Jazz Festival. De Stich-
tingDelta Jazz verzorgt niet de
achtergrondmuziek bij een bra-
derie-achtig 'festival', maar ver-
zorgt jaarlijksde Delta JazzCon-
certen."

Donemus-boodschapper
bewaart het zwijgen

Lang heeft de Stichting Done-
mus (Documentatiecentrum Ne-
derlandseMuziek) ondervuur
gelegen van het Genootschap
van NederlandseComponisten.
De kritiek richtte zich niet al-
leen op zaken maar in hevige
mate ook op personen. Donemus
had te weinig uitstraling op mu-
sicien publiek, de verwerking
van nieuwe partituren kreeg
onvoldoende zorg, en de omgang
met componisten liet ernstig te
wensen over. Er moesten kop-

penrollen voor debetrekkingen
met het Genootschap weer kon-
denworden hersteld. Toen alge-
meen directeur Rogier Starre-
veld vorig jaar viel, werd Kees
Hillen, directeurpromotie, mee-
gesleurd. Nadat Bèr Deuss als al-
gemeen directeurzijn entree
had gemaakt moest ookPaul
Herzberger, de assistent van ■Hillen, zijn biezen pakken.En
toen werd het heel stil.

Wie of wat gepromoot wordt,
daar wrong bijDonemus altijd al
de schoen.Zware selectiecom-
missies droegen componisten
voor; de Donemus-staf zorgde
zelf voor uitgaven van belangrij-
ke stukkenen richtte bij festi-
vals samen met Gaudeamus en
BFO Centrum Nederlandse Mu-
ziek een verkoopstand voor par-
tituren en cd'sin. Voorts werd

via een maandelijksemailing de
pers op de hoogte gehouden van
premières en zo nu en dan wer-
den nieuwe cd's uitgebracht.

Over de voortgang van het cd-
programma van Donemus is
sinds het aantreden van Bèr
Deuss niets meer vernomen; de
berichtgeving over premières is
intussen verbeterd doordat vol-
ledigheidwordt betracht. Maar
in de externecommunicatie on-
der het bewind van Deuss doet
zich nu iets merkwaardigsvoor:
over de recente aanstellingvan
Michael Nieuwenhuizen (musi-
coloog, voormalig programmeur
van de Suite-serie New Vintage
en voormalig staflidvan de Rot-
terdamseKunststichting) is
doorDonemus nog met geen
woord gerept. Terwijl Nieuwen-
huizen is binnengehaald om als

de nieuwe promotieleider aan de
weg te timmeren.

Affiche bij de protestactie van het door bezuinigingen bedreigde jongerencentrum Doornroosje.

Jan Mulder

Discotabel
Frits van der Waa schreef maandag in
deVolkskrant, in zijn recensie van de
VARA-Matinee, een zin, diemij, zoals
zo vaak in muziekrecensies het geval
is, te machtig was: „Maar toch over-
heerste de gewaarwording dat Schön-
berg en De Leeuw Mahler een
scheefstaande bril hebben opgezet".
En dan ben ik het nog maar die dat
leest en niet Reinbert de Leeuw. Wat
zou er door De Leeuw zijn heenge-
gaan, toen hij die scheve bril in de
krant zag staan? (Ik hoorde het con-
cert op de radio: ovaties, ovaties.)
Denkt hij over de mening van Vander
Waa: scherp geluisterd Van der Waa?
ZijnReinbert de Leeuw en het Schön-
berg Ensemble totaal gevloerd door de
hoogst ontwikkelde opmerkingsgave
van Van der Waa? Dacht De Leeuw
tijdens het spel zélf halverwegeal; ik
zet 'm een scheve bril op?

Elders las ik het volgende: „luri
Graganov paste zich goed aan bij het
verinnerlijkte, latere werk van Van
der Stel. Opvallend was de cynische
ondertoon die doorklonk, afgewisseld
door plotselinge peilloze diepten en
landerige verdwaalpartijen tijdens
deze zoektocht door de stilte. Aan de
ene kant was er kaalslag, aan de ande-
re kant kon men de tuin waarnemen
die Van der Stel voor ogen stond.
Vooral het middengedeelte werd ge-
kenmerkt door een rijke aanplantvan
sierlijkestengelsen guirlandes, dienu
eens niet nadrukkelijk om het pu-
bliek heen werden gedrapeerd, maar
door Graganov in een dun, zo nu en
dan levendig knisperend, vloeipapier
op het gladde hout van een antieke
secretaire leken te worden gelegd.
Noot voor noot, een voor een, juweel
na juweel, na verloop van tijd een
geheel vormend, een zachte voor-
jaarsregen waarbij men de paraplu
niet nodig heeft: je had het gevoeleen
verkoelend buitje op het hoofd tekrij-
gen bij stralende zonneschijn — Gra-
ganov liet het droogregenen, een sen-
satie die Van der Stel zeer zeker recht
doet."

Zo had ik het niet echt gehoord,
maar ik bewonder de recensent om
zijn vermogen zich zo intens in de
muziek in te leven. Een iets zakelijker
uitleg draagt mijn bewondering ook
weg: „Alleenin de/ortissimo-passages
leek de ruimhartige akoestiek van de
Anton Verbeeckzaal Graganov enigs-
zins parten te spelen, want die ver-
stikten af en toe in een tumultueuze,
door zwaar paukgeroffel gedomineer-
de orkestruis."

Ik zou het tumult misschien hebben
gehoord. Of het zware paukgeroffel.
Of de dominante orkestruis. Maar
nooit alles bij elkaar in één klap en dat
dan bijvoorbeeld samengevat in de
woorden „bitterzoete, bij vlagen
schuurpapieren vertolking". Ik be-
wonder de criticus diezoiets hoort en
tevens denk ik altijd: was het echt wel

honderdprocent zeker een „cyniscö*
ondertoon"? Hoe heeft de criticus dat
gehoord? Waren het echt „grillige be-
wegingen" in het middenstuk? SpeeJ;
de de pianist in het begin „lusteloos
en niet „mooi beheerst", wat i"
dacht?

Om mij niet tot volledige
lingte brengen, is er op zondagmiddag
op Radio 4 het muziekprogramma
Discotabel. Drie experts, Maarten
Hart, Katja Reichenfeld en Sytz*
Smit, bespreken onder leiding va
Leo Boudewijns recent verschenen
cd's. Dat gaat zo. Maarten 't Hart geel
over het eerste ten gehore gebracht
stuk (waarvan niet bekend wordt ge-
maakt wie de uitvoerenden zijn) Z U
mening, 't Hart zegt dat er wel een
pedaal aan het instrument zit, maa/
natuurlijk niet om te gebruiken zoa'
hier gebeurde. Al dat geklep en è6-
klap, dat onophoudelijke getrap °"dat ding: om knettergek van te wo»
den. ,

Leo Boudewijns geeft het wo?r .
aan Katja Reichenfeld. Mevrouw Rel'
chenfeld, na een zucht van vervoe-
ring: „Schit-te-rend. Het
bruik vond ik van een ongekendevu
tuositeit. Het was een klank met hee
veel lucht er in."

Het tweede onderdeel van het pr°gramma is deVergelijking. Deze kee
worden drie bijzondere uitvoeringe
van de Mozart sonate, piano en vio° j
in Bes groot KV 454 door het pane 'vergeleken. g

We luisteren naar de opnamenA.
en C.
Sytze Smit heeft een voorkeur v°°

(opname A: „Zou mijn favoriet zün'ji.
wordt mooi breed gespeeld. De
de wordt ontsierd door wat glissan<\
naar beneden, zo van hé: wat krijë* .
we nou? De laatste opname bevalt flwi
minder." .
Katja: „Mijn voorkeur gaat absolü
uit naar B: meesterlijk. Zon glissa'J
do: het is zoprachtig, die „'
Ik heb het gevoel: dit is Mozart zen-
Maarten 't Hart: „Opname A: e'gsmooi. Zou misschien iets steviger '
bredere, toon moeten hebben. B °°.
goed, maar meer no nonsense dan a
eerste opname. Is opname C op a
thentieke instrumenten?"

Presentator Boudewijns: «N
hoor, dat zit in jeoor. Ik laat nu u
volgende gedeelte horen, het anda"
te."
Na het andante zegt Sytze Smit:
name A vond ik al mooi, maar vin»
nu nog mooier, ik denk dathet Frau*
Peter Zimmermann is." Maarten
Hart: „Is het Radu Lupu?" BoUd£wijns: „Nee, het isPinchasZukerina 'Nu het allegretto." Sytze Smit (vooT

keur voor A): „In opname B w°r,e
niet geflatteerd — een soort beheer»
emotionaliteit. Opname A van Zu* .
manklinkt prachtig, maar inderda3 'hij zit op de rand van eh: glad.'

NNT-leiding moet woede
over column inslikken

„Het fribbelen is begonnen",
stond er boven de column van
Richard van Nieuwenhoven in
UIT, het sindsbegin dit jaar
tweemaandelijks verschijnende
uitgaansmagazine voor Gronin-
gen.Maar nauwelijks was de
verspreiding van het oktober/
november-nummer in gang ge-
zet of het Noord Nederlands To-
neel vroeg de rechter de uitge-
ver op te dragen alle exempla-
ren van het blad terug te halen
en te vernietigen. Martina Ver-
hoog-Kaag, dezakelijk leidster
nvan het NNT op wie de colur-

nist het gemunt had, vond de c
lumn onnodig grievend,puur
krenkend, beledigend en on-
rechtmatig, en eiste schadever-
goeding.

Fribbelen, zo verklaart Van
Dale, is „tussen devingers wrij-

ven enronddraaien". Het mag
dan een onsmakelijke associaHe
opleveren, het waren andere
uitlatingenvan de columnist d>
deboosheid van mevrouw Ver-
hoog en haar artistiek leider
„Evertje" deJagerhadden opg
wekt. Bijvoorbeeld: „Haar potl'
ge gestalte, gevuld metwrok
gen alles dat ongeveinsd is, i s u'Amsterdam getransporteerd <""
hier de boel 'op derails te zet-
ten' metbehulpvan 4,3 milj°e
gulden. Dit budget mag Ver-
hoog-Kaag elk jaarversjachere
aan toneelprodukties dievol-
gens Evertje tot doel hebben
'het ontregelenvan de waarne-
ming."

Geen goed woord had Alias
Van Nieuwenhoven over vc*r

r.
de leidingvan het Noord Neder-
lands Toneel. Maar de rechter
was van oordeel dat wat de co-
lumnist had verwoord „nog .
door de beugel" kon. Wel mer'■
te hij op: „Dezeschrijftrant sta
niet hoog op peil, is zelfs kinde
achtig te noemen."

Een verloren zaak dus voor
het NNT. Van een zogenaamde
bodemprocedure om een scha0

vergoeding af te dwingenziet,
Martina Verhoog nu ook af- yn

— „misschien vindt u dat wel
vreemd" — dat de relatie mcl
UIT niet is verbroken, moge
wat haar betreft uit het volgen'
denummer blijken, dat door
middel van een interview met
regisseur Albert Lubbers de
aandacht zal vestigen op de
nieuwe NNT-produktie De
knecht van twee meesters. W a
zij nog niet weet is dat Lubber
de afspraak voor dat intervie"
heeft afgezegd. y
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HOE MEN PIANISTEN DEMONTEERT
puzzelstukjes.

doorMelchior de Wolff

Achtereenvolgens werkte
de Russische schilderes
Ljoebov Popova onder de
invloed van Cézanne,
van Picasso, van de
futuristen uit Italië en
van haar landgenoot
Kazimir Malevitsj. De
ene keer was die invloed
wat groter dan de
andere, maar in laatste
instantie was een
schilderij niets anders
dan een voorwerp, een
constructie die op een
bepaalde manier in
elkaar was gezet. „Elke
geschilderde vorm is een
ding, onafhankelijk van
de vraag of dat ding ook
in de werkelijkheid
bestaat/ Daarom is het
°ok niet helemaal
onbegrijpelijk dat
Popova met evenveel
gemak schilderijen
construeerde als affiches
tegen het analfabetisme
en de prostitutie.

De opkomst van de abstracte schilder-
kunst, in de eerste twee decennia van
deze eeuw, is op eindeloosveel manie-
ren beschreven, maar dat betekent
niet dat er niet allerlei vraagstukken
bestaan die tot nog toe nauwelijks se-
rieus tegen het licht zijn gehouden.

Een zon vraagstuk betreft bijvoor-
beeld het verschijnsel dat je met een
aan de psychologie ontleend begrip
patroonherkenning zou kunnen noe-
men: hoe komt het dat je binnen de
abstracte schilderkunst diverse stadia
en richtingen kunt onderscheiden,
terwijl je tegelijkertijd kunt zien dat
zeer uiteenlopende kunstenaars in
verschillende landen, zonder dat ze
van eikaars werk goed op de hoogte
konden zijn, met min of meer identie-
ke oplossingenvoor de dag kwamen?
Waarin schuilt het geheim van dat
onbewuste, maar niettemin collectie-
ve gedrag, van die verborgen norm —
waardoor zich in Italië, in Hongarije,
in Nederland, in Rusland meer of
minder analoge processen konden
voltrekken, en waardoor je aan een
schilderij — afgezien van incidentele
details als het jaartal en de signatuur
— af kunt lezen dat het in 1920 moet
zijn ontstaan en bijvoorbeeld niet in
1940? Hoe komt het, met andere
woorden, dat de overeenkomsten tot
in alle uithoeken van dit werelddeel
vaak zoveel groter zijn dan de ver-
schillen?

Tussen de regels is meestal wel een
soort antwoord te vinden, maar bijna
altijd blijkt dat een variatie te zijn op
de gedachte dat de abstracte schilder-
kunst nu eenmaal „in de lucht hing":

de tijd was er rijp voor, het kubisme
had aan de realistische schildertrant
van de negentiende eeuw een einde
gemaakt, wereldwijd was de behoefte
ontstaan aan „iets nieuws", enzovoort
enzovoort. Ook als dat allemaal waar
is, en indien het abstracte schilderij
inderdaad door een onomkeerbare lo-
gica werd gedicteerd, dan blijft het
nog de vraag waarom al die schilders
juist voor die ene, herkenbare soort
abstractie bleken te kiezen, en niet
voor enige andere. Die vraag wordt
trouwens nog fundamenteler, als je
ziet dat bepaalde dingen helemaal niet
zo in de lucht hingen.Wat voor deéén
de gedaante had van een brandend
chapiter, liet een ander volkomen Si-
berisch, maar in de afzonderlijke
schilderijen zelf is zon tegenstelling
vaak in het geheel niet terug te vin-
den.

Een mooi voorbeeld van zon tegen-
stelling wordt onthuld in de vergelij-
king van het werk van Kazimir Male- j
vitsj met dat van zijn iets minder be-
kende collega Ljoebov Popova. Beiden
waren actief in dezelfde periode, in
Rusland, beiden hadden ze dezelfde
ontwikkeling doorgemaakt — van op
het Franse impressionisme geënte
landschappen en stillevens, langs een
door kubistische en futuristische in-
vloeden bepaalde tussenfase, naar een
zuiver formele, „objectloze" manier
van schilderen. In Moskou en Peters-
burg hadden ze dezelfde Cèzannes en
Picasso's gezien, ze hadden dezelfde
boeken gelezen, en — althans in hun
ateliers — voor dezelfde beslissingen
gestaan. Je roept vermoedelijk de
complete kunsthistorische Olympus
over je af door te zeggen dat de schil-
derijen die ze op die manier tot stand
brachten, buitengewoon sterk op el-
kaar lijken, maar niemand zal kunnen
ontkennen dat de uiterlijke overeen-
komsten groter zijn dan de verschil-
len.

Inhoudelijkzijn de verschillen ech-
ter enorm. Malevitsj heeft zijn leven
lang aan de boom van het hogere
staan schudden. Hij verkeerde op-
recht in de veronderstelling dat met-
het door hem in gang gezette supre-
matisme de contouren van een nieu-
we wereldorde waren onthuld (dat
soort termen gebruikte hij ook), en
hij liet niet na er in geschrifte op te
wijzen dat de wereld zoals we die
waarnemen en de dingen zoals we
daar onze fietsen tegenaan kunnen
zetten, slechts een „potentiële figura-
tie" waren van een veel omvattender
waarheid en werkelijkheid. Hij meen-
de met zijn schilderijen een absoluut
nulpunt te hebben blootgelegd, een
„zwijgend niets", een „intuïtieve
rede", waarin — je kon hem er bij
wijze van spreken elke nacht voor
wakker bellen — een wijsheid werd
geopenbaard die via meer alledaagse
middelen onbereikbaar was.

Al die dingen hadden voor Ljoebov
Popova weinig tot geen betekenis. In
de sporadische geschriften waarin ze
haar opvattingen heeft vastgelegd, be-
perkt ze zich tot laconiekeen zakelij-
ke mededelingen, waarin ze afstand
neemt van de figuratieve schilder-
kunst, zonder dat ze deze, zoals Male-
vitsj wel gedaan heeft, in denigreren-
de of negatieve termen bespreekt. Ze
legt de nadruk op het formele, op het
constructieve, letterlijk: op de manier
waarop je iets in elkaar zet, en op de
gedachte dat een abstract idioom niet
noodzakelijk hoeft te verwijzen naar
de een of andere buiten het schilderij
liggende inhoud. „Hetbelangrijkste",
schrijft ze in 1921, „is de vorm, ofdat
gedeelte van de vorm, van de lijn, de
kleur of de structuur van de opper-
vlakte dat een directe functie heeft
binnen de geschilderde constructie."
In ditverband is het ook niettoevallig
dat Popova een groot deel van haar
abstracte werk als „architectuur" of
architectonica's aan de man bracht,
en dat ze eigenlijk nauwelijks geneigd
was er een radicale breuk met de
voorgaande tradities in te zien — het
was in ieder geval niet de kosmos ofde
nieuwe wereldorde die Malevitsj zo
treffend onder woorden wist te bren-
gen.

Misschien is het dat gebrekaan pre-
tentie (of aan filosofische schaamte-
loosheid) geweest dat er voor heeft
gezorgd dat Ljoebov Sergejevna Popo-
va, in elk geval tot voor kort, in het
westen betrekkelijk onbekend is ge-
bleven. Op de legendarische manifes-
tatie Paris-Moscou 1900-1930, in 1979
in het Beaubourg in Parijs, was ze met
niet meer dan een handvol schilderij-
en vertegenwoordigd, en het heeft ge-
duurd tot 1989 voordat er een (Frans-
talige) monografie over haar werk
werd geschreven. Het eerherstel gaat
voor sommige pioniers van de Russi-
scheavantgarde kennelijk wat langza-
mer, maar nu, zowat zeventig jaar na
haar dood, is Popova het onderwerp
van een zeer bezienswaardige retro-
spectieve tentoonstelling in het Mu-
seum Ludwig in Keulen.

Het vroegste object dat in Keulen te
zien is, dateert van 1907 of 1908. Het
gaat om een ongecompliceerd, enigs-
zins autodidactisch geschilderd stille-
ven, dat duidelijk afkomstig is van
iemand die nog niet precies weet wat

wel en wat niet als onderwerp in aan-
merking komt. Het laatste object op
de tentoonstelling is een reeks textiel-
ontwerpen, met geometrische motie-
ven, en een collage-achtigaffiche, met
de tekst Leto 1924 („Zomer 1924"),
waarop behalve de voorzijde van een
Panhard-Levassor een dame is te zien
in een horizontaal gestreepte rood-
wit-zwarte jurk met een voor die pe-
riode kenmerkende taille.

Daartussenin bevinden zich hon-
derdtwintig schilderijen, tekeningen,
gouaches, reliëfs, typografische expe-
rimenten en een aantal toneeldecors
die Popova in de vroege jarentwintig
voor de befaamde regisseur Vsevolod
Meyerhold heeft gemaakt. In nauwe-
lijks meer dan vijftien jaar tijd (ze
overleed in 1924, 35 jaar oud, aan
roodvonk) inventariseerde Popova de
erfenis van de negentiende-eeuw, on-
derging ze de invloeden van Picasso,
Braque en de Italiaanse futuristen, en
bakende ze haar eigen gebiedaf in het
Rusland van net voor en net na de
revolutie van 1917. Dat gebeurde met

een stelselmatigheid die respect af-
dwingt, en met een vooral composito-
risch talent dat de gedachte dat Popo-
va met alle winden meewoei onver-
biddelijk uitsluit.

Het meest geraffineerd is die com-
positie tijdens de periode waarin Po-
pova nog niet is aangeraakt door het
virus van de abstractie, maar zich be-
perkt tot het demonteren en weer in
elkaar zetten van de zichtbare werke-
lijkheid. Daarbij zijn allerlei invloe-
den te bespeuren, en soms is het zelfs
letterlijk vast te stellen welk schilde-
rij van Picasso als uitgangspunt heeft
gediend (bijvoorbeeld het befaamde
portret van Ambroise Vollard), maar
dat betekent niet dat Popova als een
volgzame dilettant kan worden afge-
schilderd. Aan de diverse tekeningen
en voorstudies is af te lezen hoezeer ze
geïnteresseerd moetzijn geweest in de
manier waarop je de gedemonteerde
elementen met overtuiging in het
vlak kon plaatsen, zonder dat het re-
sultaat willekeurigzou worden ofzou
ontaarden in een hopeloze collectie

Ljoebov Popova en dearchitectuur van hetplatte vlak

De weergave van een hand, op het
portret van een pianist, de hoek die
deze maakt met de toetsen, de rudi-
mentaire zangbodem van de piano die
hij bespeelt, de manier waarop de lin-
kerhand op het portret van een filo-
soof uit de witte manchet van zijn
overhemd steekt, en de manier waar-
op die manchet weer verdwijnt in de
zwarte mouw van het rokkostuum —
dat alles had op de meest erbarmelijke
wijze kunnen worden uitgebeeld, en
het zegt iets over Popova's kritisch
instinct dat ze bij geen van al die de-
tails ook maar één keer een ramme-
lende oplossing heeft geaccepteerd.
De wijzevan waarnemen en het object
dat waargenomen wordt vallen sa-
men, en in een dergelijk nauw luiste-
rend geval is het niet iedereen gege-
ven een vorm te vinden waar geen
speld valt tussen te krijgen.

Deze kubistische, ofkubo-futuristi-
sche, periode wordt op de expositie in
Keulen afgesloten met twee driedi-
mensionalereliëfs, een „plastische te-
kening" en een „plastisch schilderij",
waarbij het platte vlak voorzien isvan
opbollende stukken beschilderd kar-
ton. Vanaf dat moment begint Popova
haar werkstukken aan te duiden met
het begrip architectonica, dat wil zeg-
gen: als constructies van kleurvlak-
ken die geen relatie meer onderhou-
den met het zintuiglijk waarneemba-
re, maar slechts bestaan als autonome
vormen „die niet langer beoordeeld
hoeven te worden op hun uitbeelden-
de kwaliteit en waarbij het ook niet
meer gaat om een betrekking met het
een of andere voorwerp".

De invloed van Malevitsj, met wie
Popova een tijdlang samenwerkt, is
groot, maar alweer: het leidt niet tot
een identificatie met diens mystieke
bezorgdheden. Ze schrijft, in 1921:
„Met het oog op de debatten die ge-
voerd worden over predmetnost
('dingheid') en abstractie, kan wor-
den opgemerkt dat elke geschilderde
vorm een ding is, onafhankelijk van
de vraag of dat ding ook in de werke-
lijkheid bestaat."

Daarmee formuleerde Popova zo-
wel een alibi als een standpunt. Een
alibi waarmee ze nog tot in lengte van
jaren abstracte composities had kun-
nen vervaardigen; en een standpunt
dat misschien onbewust het eindevan
die abstractie inluidde. Niet lang daar-
na besloot Popova ook inderdaad om
het schilderen eraan te geven en zich
nog uitsluitend in te zetten voor de
produktie van zaken die voor het fra-
giele communistische vaderland van
nut en belang zouden zijn.

Ze ontwierp affiches waarop de
mannelijke bevolking werd aange-
spoord ervoor te waken dat hun zus-
ters niet in deprostitutie terechtkwa-
men, ze tekende omslagen voor tijd-
schriften als Vraagstukken der steno-
grafie en voor brochures in de strijd
tegen het analfabetisme. Het is jam-
mer dat uit die categorieën in Keulen
niets is te zien en dat er alleen een
paar neutralere ontwerpen voor een
muziek- en een filmtijdschrift worden>
geëxposeerd, waardoor het net lijkt
alsof dat toegepaste handwerk maar
bijzaak is geweest. Maar de nuchtere
vastberadenheid waarmee Popova
datgenewat ze nog enkele jaren daar-
voor op haar schilderijen had toege-
past, zonder mankeren geschikt wist
te maken bij haaractiviteiten als typo-
graaf, geeft een ideevan de duurzaam-
heid waarmee allerlei abstracte patro-
nen zich in het visuele geheugen had-
den vastgezet. Die patronen en die
configuraties — dat diende je te ver-
staan onder de noemer „abstract".
(En er waren misschien nog ontelbare
andere soorten abstractie, maar dat
was nu even niet aan de orde.)

Museum Ludwig, Keulen: Ljubov Po-
pova 1889-1924. Tochter der Revolu
tion, Malerin derrussischen Avantgar-
de. Tot en met 30 november.
Magdalena Dabrowski (red.): Ljubov
Popova 1889 1924. Prestel, DM 45,-.
Natalia Adaskina en Dimitri Sarabia-
nov: LioubovPopova. Philippe Sers, Pa-
rijs 1989, ’ 228,-.

De Pianist (1915)

Kledingontwerp „Leto 1924”.

Omslagontwerp voor het tijdschrift „Filmkunstenaars" (c. 1922).
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literatuur: alleen wat je hoort staat er in. En
juist in de wereld van hand op huid, is de taal
teruggebracht tot gegrom en gegil. De
spannendste stukken in een gelezen
toneelstuk zijn dan ook de regieaanwijzingen
wat er te zien moet zijn, en de uitvoerige
getuigenverslagen van door acteurs
waargenomen seksuele intimidaties.

De getuigenis van Anita Hill dendert nog
steeds door Amerika. In Europa kunnen we
om de kwestie zelf heen, doorons te
concentreren op rare Amerikaanse
conventiesvan schijnheiligheiden juristerij.
Zouden trouwens onze hoofdredacteuren hun
Amerikaanse correspondenten eens kunnen
waarschuwen dat wij in Europa ook naar de
Amerikaanse CNN kunnen kijken? In-
hoeveel kranten heb ik al niet gelezen dat er
„een haar in de cola lag"? Maar Anita
vertelde duidelijkdat haar baas een blikje
cola op zijn bureau had staan en vroeg: „Wie
heeft daar een schaamhaar op gelegd?" Een
van de aan de haren erbij gesleepte
drogredenen om Anita van meineed te
beschuldigen, was voor senator Specter (dat
woord betekent: Spook) dat hij een
soortgelijke scène in een boek had gelezen.
Wie iets vertelt, dat ook in een boek staat,
moet gelogen hebben, aldus denkt Spook. '

Het is natuurlijk net andersom: Wie iets
vertelt dat in geen enkel boek beschreven is,
die liegt waarschijnlijk. Voor misselijke lui
als Specter die denken dat vuilbekkerij alleen
maar uit vieze boeken kan komen, is de
volgende stap natuurlijk: het verbieden van
die boeken.

Als Odysseus vrouwen verkracht (na hun
echtgenotenvermoord te hebben - dat waren
nog eens eerlijke tijden), dan lijkt het alsof
schrijver en gehoor daar geen aanstoot aan
namen. Homerus was geen rechter in de
Amerikaanse Hoge Raad geworden. Socrates
en Plato ook niet.

Het mooie van literatuur is dat niet alles
wat er in verteld wordt, verzonnen hoeft te
zijn. Een halve eeuw geleden noteerde een
Franse soldaat in zijn dagboekschrift wat een
andere soldaat hem vertelde over zijn
seksuele escapades. Hoe twee Franse jongens
tweeFranse meisjes met liegenen bedriegen
in bed krijgen kunt u nalezen op de pagina's
301-304 van Schemeroorlog door Jean-Paul
Sartre, in een vertaling die gelukkig door een
man plus vrouw, Haan en Kaas, is gemaakt.
Die vier pagina's zijn al het geeltjewaard dat
dit Privé Domein-deeltje nu kost. Ze
overtreffen de meeste verhalen die op het
ogenblik de ronde doen.

Soldaat Pieter. die aan Sartrc het verhaal
vertelt, schaamt zich niet voor wat hij deed.
Zo was de jeugd nu eenmaal. Nu hij zo
volwassen is, zou hij het niet meer doen.
Maar hij kan nog wel nagenieten.

Sartre merkt op, nadat hij het heleverhaal
zonder commentaar heeft opgeschreven: „Op
ethische gronden heeft Pieter overigens altijd
afschuw gehad van pooierachtig gedrag.
Voor pooiers is, wat hem betreft, geen woord
beledigend genoeg. In een bepaald opzicht
tenminste legt hij dus in seksuele
betrekkingen strikte ethische maatstaven
aan."

Hieruit blijkt datwat zijn vriend hem
vertelde, niet met Sartres eigen ethische
maatstaven strookte. Maar het ging dan
meer om een verschil in sociale klasse, dan
om een andere houding ten opzichte van
vrouwen.

Dat Franse jongens in de jaren voor 1940
niets wisten van wat Postbus 51 nu preekt,
dat is niet verbazend. Maar dat soldaat
Pieter zijn verhaal aan soldaat Sartre (die
toen al boeken gepubliceerd had) durfde te
vertellen, dat is wel verbazend. Wat Sartre
ervan dacht, heeft hij Pieter niet verteld. Dat
Sartre het opschreef, daarvoor mogen we
hem dankbaar zijn. Alle praatjes over verval

van normen, verloedering, toenemend
seksueel geweld, kunnen alleen afkomstig
zijn van mensen die nog nooit een boek
gelezen hebben.

In de Nederlandskranten en weekbladen
is de gebruikelijke golfslag op gang gekomen
dieons publiek debat kenmerkt. Mannen
vinden dat mannen (zij zelf niet!) te ver
gaan, maar vinden dat het ook weer niet
overdreven moet worden. Vrouwen schrijven
dat vrouwen ook wel eens schuld hebben (zij
zelf niet!) maar dat het niet overdreven moet
worden. Dan komen er weer mannen die het
voor de mannen opnemen en vrouwen die
weer de uitgangsstelling met eigen
voorbeelden gaan illustreren. De zee golft
wel, maar verplaatst zich niet. Woensdag
was er op Britse televisie al een gluiperig
kereltje, die uit de Amerikaanse overdrijving
de conclusie trok dat het hele feminisme een
verkeerde uitvinding was.

Uit al die artikelen leer je niets nieuws
over de kwestie zelf. Maar wel over de
schrijver of schrijfster.

De tijd dat auteurs vóór hun achternaam
alleeneen voorletter zetten, en dat vrouwen
zich George noemden is voorbij. Je leest zon
stuk in de wetenschap en vaak wordt het in
het begin expliciet gezegd dat het door een

vrouw, of dooreen man, is geschreven. Je
kan het niet laten je die vrouw. of die man. in
allerlei situaties met mannen, of met
vrouwen, voor te stellen. Elk artikel over
seksuele lastigvallerij is daarmee, of de
auteur dat nu wil of niet. tot de
autobiografische literatuur te rekenen.

Wat een armzalige literatuur!
ledereen weet dat het in de wereld van de

seksen gaat om subtiliteiten, achtergronden,
nuances, dromen, gevoeligheden.Dat wordt
door al die botte krantestukken onder tafel
geschoven. In de vorige eeuw trok een
schrijverrustig vierhonderd bladzijden uit
alvorens een mannenhand een bovenarm van
een vrouw dorst beroeren. In die eeuw werd
er net zoveel verkracht en geïntimideerd als
nu. maar de schrijvers maakten er betere
muziek bij.

Werden kortgeleden jongetjes die mooi
konden zingen niet van hun manlijkheidje
beroofd om te zorgen dat ze mooi bleven
zingen? Ik stel voor om jongeveelbelovende
schrijvers eenzelfde operatie te doen
ondergaan, zodat zij, geheel neutraal, het
definitieve boek kunnen schrijven over de
seksuele intimidatie op de werkplek, ofvoor
mijn part onder het dekbed.

Finkensieper en Anita Hill zijn over een
paar jaar vergeten namen. Odysseus en
Justine zullen eeuwig blijven staan, en liggen.
Bij alle onverdraaglijke ellende van nu kan
de getuigenis van ellendevan destijds een les
zijn. Zo moeten de beschrijvingen van alle
ellende van nu een troost worden voor de
onverdraaglijke ellende van onze
kleindochters en kleinzonen.
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Wie op zijn ellende staat, staat hoger
door Oscar van Weerdenburg
De naam Paul Celan geldt al bijna als
synoniem voor de woorden duister,
hermetischen onbegrijpelijk. Hele ge-
neraties germanisten hebben hun
broze tanden stuk gebeten op zijn poë-
zie, en zijn steeds weer tot de conclu-
sie gekomen, dat je er eigenlijk alles
en dus niets over kunt zeggen. Ten
onrechte, want het werk van Celan is
nauwelijks „moeilijker" dan dat van
Friedrich Hölderlin of Rainer Maria
Rilke, en over hen zijn intussen toch
een groot aantal interessante uitspra-
ken gedaan.

Misschien zal de „nieuwe" poëzie-
bundel van Paul Celan, die onlangs
onder de titel Eingedunkelt bij de uit-
geverij Suhrkamp verscheen, enige
verandering in het stereotype beeld
van de hermetische dichter uit de
Roemeense landstreek Bukowina
brengen. De bundel bevat een groot
aantal teksten, die een paar maanden
geleden in Celans nalatenschap wer-
den ontdekt. Ze horen bij de cyclus
Eingedunkelt die hij in 1968 in de
anthologie Aus aufgegebenen Wer-
ken publiceerde.

De redacteur van deze editieveron-
derstelde destijds (de titel van de
bloemlezing geeft het al aan) dat Ce-
lan de cyclus niet voltooid had. Nu
blijkt er echter een tweehonderd pa-
gina's tellend convoluut te bestaan,
waaruit de Celan-kenners Badiou en
Rambach een keuze hebben gemaakt.
Het is een prachtig boek geworden,
waarin maar weinig duisters of onbe-
grijpelijks staat. Je zou zelfs van een
poëtische autobiografie, een kijkje in
de werkplaats van Paul Celan, kun-
nen spreken. Alleen al omdat de sa-
menstellers van een aantal gedichten

verschillende versies afgedrukt heb-
ben, zodat je hun ontstaangeschiede-
nis nauwkeurig kunt reconstrueren.

De titel van bundel heeft ook iets
autobiografisch. Het neologisme Ein-
gedunkelt past heel goed bij laatste
jaren van Celans leven.De jarenvoor
zijn zelfmoord doorverdrinking in de
Seine, op de twintigste april (de ver-
jaardagvan Hitler) van 1970. Een pe-
riode waarin zijn vertwijfeling over
de Holocaust, het verlies van zijn ou-
ders en zijn vrienden, en zijn gedwon-

Gedichten
uit de nalatenschap
van
Paul Celan

gen emigratie uit het (intussen Rus-
sisch geworden) Bukowina ondraag-
lijk wordt.

Die vertwijfeling kom je in Einge-
dunkeltbijna overal tegen. Zelfs daar
waar Paul Celan zichzelf moed in wil
spreken. Meestal gaat zon verman-
ning namelijk tenkoste van depoëzie.
In een van de gedichten staat:
„Schreib dich nicht/ zwischen die
Weiten/ komm auf gegen/ der Bedeu-
tungen Vielfalt/ vertrau der Tranen-
spur/ und lerne leben."

Een aangrijpend poëtisch docu-
ment, waarin leven en schrijven als
onverenigbaar worden gekenmerkt.
Paul Celan beseft, dat zijn poëzie geen
toverwoorden kent die hem van zijn

traumatische verleden kunnen be-
vrijden. Als hij wil overleven, zal hij
zich aan zijn verdriet moet overgeven,
„het tranenspoor moeten vertrou-
wen".En zichmoetenverzetten tegen
de lyriek.

Vooral tegen zijn eigen poëzie, die
het juist moet hebben van „der Be-
deutungen Vielfalt", en die getuige-
nis aflegt van het leven tussen de ver-
schillende werelden —van Duitsers
en Roemenen, van christenen en jo-
denen van Oost- en Westeuropeanen.
Dat was natuurlijk een onmogelijke
opgavevoor de dichter Celan. Hij zou
eerder afscheid van het leven, dan
afscheid van de poëzie nemen.

Zover is het in 1966, wanneer hij
deze gedichten schrijft, echter nog
niet. Het indrukwekkende van deze
bundel is juist, dat optimistisme en
pessimisme, resignatie en trots hier
dwars door elkaar heen lopen. In een
aantal teksten zegt Celan met Hölder-
lin „wie op zijn eigen ellende gaat
staan, staat hoger". In het gedicht
„MIT UNS" is hij zelfs trots op zijn
noodlot:

MIT UNS, den
Umhergeworfenen, dennoch
Fahrenden:
der eine
unversehrte,
nicht usurpierbare, "aufstandische
Gram.
Het venijn van dit gedicht zit hem

in het voegwoord „dennoch" (toch),
dat de woorden „Umhergeworfenen"
en „Fahrenden" recht tegenover el-
kaar plaatst. Het eerste woord is nega-
tief geconnoteerd, en heeft veel te
maken met de diaspora, de pogroms
en de holocaust. Het tweede is posi-
tief. Het geeft aan dat de dichter zich

aan de greep van het joodse noodlot
heeft ontworsteld. Na de deportaties
en de vervolgingen is hij trots gewor-
den op het rondreizen uit vrije wil.

De woorden „Fahren" en „Fahren-
den" komen regelmatig voor in Ein-
gedunkelt. Meestal roept Celan de le-
zer op om met hem mee tereizen. Zijn
poëzie is vaak een gebaar, een oproep
aan de lezer om samen met de dichter
iets te doen of te laten. Zoals in de
verzen „Komm,walz mit mirden Tür-
stein/ vors Unbezwungene Zelt",
waaruit ook die trots op het nomadi-
sche spreekt.

Celans gebaren hebben echter
steeds iets dubbelzinnigs, ze drukken
zowel resignatie als opstandigheid uit.
Die ambivalentie zorgt ervoor dat de
lezer zich niet al te gemakkelijk met
de dichter identificeert. Hij zal zich
wel drie keer bedenken voordat hij
een —haast cynisch— appèl als
„Komm mit mir zu Atem/ und drüber
hinaus" opvolgt. Na de adem is er
immers alleen nog het ademloze, de
dood. Afgezien van deze gebarentaal
staan er in Eingedunkelt een klein
aantal gedichten die je als een ars
poëtica kunt lezen. In een van die
gedichten noemt Paul Celan zijn
woorden „Wachgesungene Namen".
Een prachtige metafoor die op een
nauwe relatie van taal en werkelijk-
heid duidt. We zijn de namen van de
dingen om ons heen volgens Celan
blijkbaar vergeten, en hebben er (ar-
bitraire) woorden voor bedacht. Zijn
poëzie herinnert weer aan die namen,
„zingt ze wakker" in ons geheugen.

Paul Celan: Eingedunkelt und Gedichte
aus dem Umkreis von Eingedunkelt.
Herausgegeben von Bertrand Badiou
und Jean-ClaudeRambach. Suhrkamp,
import Nilsson & Lanim, ’ 39,20.

Jezus was een windsurfer
door Hans Bouman

Er wordt wel eens beweerd dat religie
— in elk geval in onze westerse sa-
menleving— zo goed als dood zou
zijn. Deze opvatting berust op een be-
treurenswaardig misverstand, waar-
aan vooral de beperkte, enggeestige
definitie van het begrip religie debet
is. Wie verderkijkt danzijn neus lang
is, en verder ruikt dan het walmende
wierookvaten de geurvan versgebak-
ken hosties, zal tot de ontdekking ko-
men dat het fenomeen religie volop
leeft. Maar wel in een andere gedaan-
te dan we van oudsher gewend zijn.

Die uiterlijke transformatie is aan
de hand van deze krant gemakkelijk
aantoonbaar. Ooit een gerespecteerde
katholieke spreekbuis, ontbeert de
huidige Volkskrant een bijlage, of
zelfs maar een pagina, gewijd aan „de
kerk". Daar staat tegenover dat weke-
lijks in het katern Traject ruim baan
wordt gegeven aan een geheel nieu-
we,razend succesvolle religie: hetrei-
zen.

In zijn negende roman, Paradise
news, laat David Lodge een antropo-
loog het allemaal uitleggen. Het toe-
risme is eigenlijk niets anders daneen
moderne vorm van het zoeken naar

de Graal, c.g. een pelgrimstocht naar
een Heilig Oord. Het uiteindelijke
doel is, net als bij traditionelereligies,
het bereiken van het paradijs. Souve-
nirs zijn binnen dit denkpatroon het
equivalentvan relikwieën, reisgidsen
een soort bijbels, en een verfrissende
duik in het zwembad of de zee is uiter-
aard niets anders dan een verkapte
doopceremonie. Al vakantievierend
geeft men zich over aan de sacramen-
ten van het bruinen, de sex en het
zich lam zuipen. En de enorme popu-
lariteit van het windsurfen? Simpel:
eeuwenlang was Jezus de enige die
over het water kon lopen, maar thans
is dit wonder voor iedereen bereik-
baar.

DavidLodge geeft deze originele in-
terpretatie van de hedendaagse reis-
woede vorm in het verhaal van de
uitgetreden priester Bernard Walsh,
thans een doortwijfel gekweld docent
theologie, en zijn devote vader Jack.
Geheel onverwacht en zeer beslist te-
gen hun zin wordt het tweetal plotse-
ling gedwongen vanuit hun woon-
plaats Rummidge (Lodges schuilnaam
voor Birmingham) af te reizen naar
Hawaii, waar hun tante respectieve-
lijk zuster Ursula op sterven ligt. Ur-
sula geldt alshet zwarte schaapvan de
oorspronkelijk uit lerlandafkomstige

en streng-katholieke familie Walsh,
omdat ze na de oorlog met een ge-
scheidenGI is getrouwden to doende
de kerk vaarwel zei. Ursula vestigde
zich met haar man in de Verenigde
Staten, en het feit dat het echtpaar
later uiteen gingmaakte haar bij de in
Engeland woonachtige tak van de fa-
milie niet populairder.

Dat Jack en Bernard door Ursula
worden benaderd met het verzoek
naar Hawaii af te reizen, komt dan
ook op zijn zachtst gezegd als een ver-

rassing. Bernard weet zijn vader ertoe
te bewegen de langereis inderdaad te
maken, en in het twijfelachtige gezel-
schap van een troep eng-bleke Britse
toeristen vertrekt het tweetal naar
het paradijs. Het beschrijven van het
wereldje van chartervluchten, over-
volle vliegvelden, honeymooners en
vakantiegangers is aan Lodges satiri-
sche pen uiteraard prima besteed.

Toerisme als nieuwereligie
insatirische roman van David Lodae

Maar al snelblijkt het de schrijverom
meer te doen dan satire alleen. Dat
vader Jackmoeite heeft om de contro-
le op Heathrow door te komen, van-
wege een onvindbaar metalen voor-
werp — het blijkt zijn Lourdes-me-
daille te zijn — lijkt nog louter als
grap bedoeld, maar gaandeweg wordt
duidelijk dat Lodge metzijn toespelin-
gen op religieuze zaken niet alleen
humoristische bedoelingen heeft.

Tussen de satirische schetsen door
geeft Lodge, via zijn personage Ber-

nard, diverse serieusbedoelde theolo-
gische overwegingen ten beste, met
name over het hiernamaals. Vrijwel
alle moderne theologen, houdt Ber-
nard zijn stervende tante, zijn studen-
ten en ons voor, hebben hun twijfels
over het leven na de dood. Christenen
zouden zichbij hun handelen dan ook
niet zozeer moeten laten leiden door
een mogelijke beloning na het leven,

maar door het voorbeeld van Cnr-
tus' naastenliefde. In zijn zorgz3
houding tegenover zijn tante, ge
Bernard zelf het goede voorbeeld-

Deze feiten geven het boek eer"^n.miskenbaar moralistische ondert00
Als aan het eind van een vakantie
het „paradijs" een ruziënd stel V ,g
in elkaars armen valt, een va^eT m
homoseksuele geaardheid van
zoon alsnog accepteert, en hoofdpe
soon Bernard als dank voor zijn z°
zaamheid het geld van zijn tante en
seksuelegunstenvan een Amerika
se ontvangt (hij was tot dan i
knaap), valt er een aantal zaken
erg netjes op zijn plaats. rDe lezer blijft achter met het om
makkelijke gevoel van een boek
hinkt op twee gedachten. Wat a
vankelijk leek uit te draaien °Phre-satire op de reiswereld, deels besc*V.e|
ven in religieuzemetaforen, blijkl
degelijkeen boek metfilosofische P ,
tenties te zijn. En zoals wel vaker >
geval is met werken die ter ler
ende vermaeck zijn geschreven» j.
ten Lodges gemengde bedoelingell
kaar hinderlijk in de weg.

David Lodge: Paradise news.
Warburg, import Nilsson & L 3

’ 39,80.

Een niet aflatende geurvan urine
door Willem Kuipers
Frederic Prokosch moet een verlegen
man geweest zijn. De Amerikaanse
schrijver, die even makkelijk voor
een Engelsman kon doorgaan als later
— toen hij zich aan de Cöte d'Azur
gevestigd had — voor een Fransman,
vertoont in zijn nagelaten werk alle
trekken van een dergelijk syndroom.
Verlegen, niet mensenschuw. Ook
geen misantroop. Integendeel.

Zoals veel verlegen mensen stelde
Prokosch, die eruit zag als Gregory
Peck ofGary Cooper in hun beste tijd,
en die bovendien een voortreffelijk
tennisser en squashspeler was, het
contact met anderen buitengewoon
op prijs. Hij was alleen niet geneigd
daarvoor de consessies te doen die de
sociale omgang vereist, loos gebabbel,
vlot gedrag, in het huidige televisie-
tijdperk tot een ziekte verworden.

Prokosch maakte deel uit van het
zeldzaam geworden genus dat noodge-
dwongen de omwegkiest in het socia-
le mijnenveld, die van het werk, de
enige weg die de verlegen mens mis-
schien open staat. Hij schreef talloze
gedichten, waarvan de meeste — ken-
merkend voor hem — in eigenbeheer
werden uitgegeven. Hij besloot daar-
toe toen de kritiek zijn bundel Death
at Sea in 1940 nogal onwelwillend
had beoordeeld. Door de betrekkelij-
ke onbereikbaarheid van diepoëzie, is
de herinnering aan Prokosch, die
twee jaar geleden op 81-jarige leeftijd
overleed, vooral bewaard gebleven in
zijn romans, waarvan hij er vele
schreef, die aanvankelijk zéér gunstig
werden beoordeeld, maar later veel
minder — als ze nog werden beoor-
deeld.

Zijn eerste roman, De Aziaten, die
hij voltooide toen hij 23 was, werd
zelfs juichend ontvangen. ledereen
van enig literair niveau ging voor dit
boek door de knieën. Thomas Mann
voorop. Mann was weliswaar een
vriend van Prokosch' vader, een taal-
kundige van Sudeten-Tsjechische af-
komst, die later aan Vale doceerde,
maar zijn waardering lijkt daar niet
door beïnvloed te zijn. Ook André
Gide, Albert Camus, en betrekkelijk
recent Gore Vidal (in 1983, toen De
Aziaten enigszins bewerkt in de Ver-
enigde Staten opnieuw uitgegeven
werd) waren vol lof over het werk
van Prokosch.

Zij herkenden, ongetwijfeld even
verlegen als de jongeAmerikaanseau-
teur, het bijzondere in het werk van
Prokosch, dat rechtstreeks met zijn
karakterstructuur te maken had, in
De Aziaten nog het meest, en mis-
schien wekt dit boek nog steeds de

indrukvolmaakt geslaagd te zijn, om-
dat die verlegenheid er het begin- en
eindpunt van vormt. Het is op een
bepaalde manier vertederend, dank
zij de verlegen (en dus innemende)
verteller.

De Aziaten werd geschreven aan de
vooravond van de meest ingrijpende
gebeurtenissen die de twintigste eeuw
te zien heeft gegeven, maar de roman
vertoont daarvan alleen indirect de
emotionele verwerking: de westerse
mens in een crisis, zoals deze door
Ortega y Gasset en Oswald Spengler
(respectievelijk in De opstand der
horden en De ondergang van het
avondland) breedvoerig was ge-
schetst.

Ook in dit opzicht was Prokosch de
man van de omweg. Het gevoel deel te
hebben aan een uitgeputte, ten onder-
gang gedoemde cultuur — waarvoor
de futurist Tommasso Marinetti als
panacee de oorlog had aanbevolen —
wordt toegeschreven aan een jonge
Amerikaan, die een reis door Azië
maakt. Prokosch volgt zijn jongever-
teller door bekende en onbekende
Aziatische steden — met hun niet af-
latende geurvan urine —, door uitge-
strekte, soms weergaloos mooie, dan
weer uiterst bedreigende landschap-
pen en hij laat hem daar tal van men-
sen ontmoeten — op straat, in de
bush, in riant ingerichte paleizen —
met wie hij levensgevaarlijke en vaak
ook sterk erotisch gekleurdeavontu-
ren beleeft.

Dat is de buitenkant, intrigerend,
afwisselend, schitterend getekend en
met zo ongelooflijk veel details opge-
smukt dat je bewondering voor de
geconcentreerde verbeelding van de
auteur per bladzijde stijgt. Maar intri-
gerender nog dan ditpoëtische opper-
vlak is de onderstroom van ideeën,
gevoelens en vragen die de vertelling
schraagt. Daarvoor had Prokosch
Azië nodig, dat in zijn ogen grote,
raadselachtige, niet te peilen conti-
nent— waar hij nooit was geweest—dat in zijn vernaai uitgroeit tot een
onbenaderbaarmenselijk karakter, in
contact waarmee hij het leitmotivvan
zijn denken kan concretiseren.

Elders, in een van zijn mooiste ge-
dichten (Sunburned Ulysses, in zijn
titel ook al een zelfportret van de
auteur) heeft hij dat leitmotiv al eens
aangeduid met in love of change alo-
ne. Dat is wat hij zijn jongeverteller
in De Aziaten laat ervaren in zijn
botsing met de eeuwige onverander-
lijkheid van Azië, een dodelijk ver-
moeid continent, oorsprong van de
beschaving, maar in zichzelf gekeerd,
en ten ondergang gedoemd. Verande-
ring, wendbaarheid, ontwikkeling,
change alone is daarop het antwoord.

Op allerlei manieren raakt in De

Metzijn roman
„DeAziaten"

ontliep
Frederic Prokosch

de ondergang
van het

avondland

Aziaten de materiële wereld bezield,
geen boom, berg, oase, stad of bush
wordt om zichzelf beschreven. Alles
krijgt een symbolisch gehalte (en
vaak een antropomorf karakter)
waardoor aan het reisverhaal een
haast droomachtige sfeer wordt ver-
leend. Die verteltrant maakt ook dui-
delijk dat het de auteur niet om eni-
gerlei vorm van realisme te doen is,
maar om iets anders. De Aziaten is
een aan de verbeeldingskracht ont-
sproten „onderzoek" — als ik dit ver-
velende woord ter verduidelijking
even mag gebruyiken— naar een mo-
gelijk zinvolle levenshouding, waar-
van de westerse en oosterse persona-
ges die het boek bevolken in hun psy-
chologie en manier van doen de prak-
tische voorbeelden zijn.

In dit „onderzoek" betoont Pro-
kosch zich een typisch westerse dia-
lecticus, een man die uit these en anti-
these de dynamische synthese wil af-
leiden. Het mooist is dat te zien in zijn
kenschets van twee voorname perso-
nages: De Nederlander De Hahn, een
oudere schuinsmarcheerder uit Lei-
den, die de verteller in de gevangenis
in Turkije voor het eerst ontmoet,
vertegenwoordigt het type van het
laissez-faire, laissez-aller, een handi-
ge, maar weinig strijdbare hedonist,

een filosoof, die op den duur met een
Aziatische levenshouding lijkt samen
te vallen en het onderspit delft. Te-
genover hem staat de evenzeer be-
wonderde Franse rouwdouwer Sama-
zeuilh, die als een Nietzscheaanse
Übermensch, „jenseits von gut und
bóse" puur zijn eigenbelang nastreeft,
sterk, onweerstaanbaar, een man van
de daad — niet te beroerd om zijn
vriend van zijn laatste centen te bero-
ven. Tussen hen in staat de jongever-
teller, die in beide levenshoudingen
iets ziet wat hem aanspreekt. En tegen
hem aan vlijt zich in het avondlijke
duister de minnares van De Hahn, die
ten slotte het vitalisme van Sama-
zeuilh verkiest.

Prokosch promoveerde in 1932 als
24-jarige in Cambridge op een proef-
schrift over Chaucer, en als iets zijn
vertelwijze in De Aziaten beïnvloed
lijkt te hebben, is het zijn liefde voor
The Canterbury Tales, dat evenmin
als De Aziaten een volledige wereld
laat zien, maar personen en situaties
telkens even belicht om zevervolgens
in het duister te laten verdwijnen.Dat
gevoel houd je ook over aan het lezen
van De Aziaten: alsof iemand met een
zaklamp door een donker bos gaat.
Wat belicht wordt, zie je extreem

scherp, maar het duister eromhee' 1

waar van alles krioelt, gist, wringl'loert en dreigt, vergeet jenooit. Alsp
iemand door een tunnel gaat, waan»
het zindert van een verborgen leve»
en een geheimzinnige erotiek, ma*
waar aan het eind licht gloort, een
mooi, helder licht, zoals aan het slo
van de roman, dat uiteindelijk he
antwoord verschaft op de vraag naai
het waarom van deze doelloze °nofr '
neming: „En toen: de sprong in "e
koele water, degroenestroming langs
mijn lichaam, mijn spieren die langen
strak werden. En toen ik er weer uit"
klom en tussen de varens stond, ne
zonlicht glinsterend in elkekristallen
druppel die trilde op mijn huid, da
heerlijke, warme zonlicht dat mijn »'
chaam deed beven van geestdrift e»
tederheid. Ja, ik kon het niet ontken-
nen, ik was heel gelukkig." ■Die uitkomst is nogal positief, nog*
naïefook, maar de lezer weet dat hier
poëtisch een geluksgevoel verwoor
wordt dat de verteller zich ten kost
van heel veel ervaringen heeft ver-
worven. En hij weet ook hoe deZ
overgave aan het leven gerelativeerd
moet worden als hij zich herinner
hoe een vreemde adellijke
in Birma ten overstaan van de vertei-
ler overpeinsde: „Alle poëzie, allesda
ons door zijn schoonheid raakt, al'
liefde, alle sterfelijke wijsheid, is a ._
leen maar een ontwikkeling, een re
kend gebaar van de deerniswekkend
kleine geest van de mens naar ne
volgende ogenblik."

Het is prachtig boek, in vlekkelo0

Nederlands vertaald en zo mooi uitS
geven, dat ik een paar storende ze
fouten voor lief neem.

Frederic Prokosch: De Aziaten. Uit n
Engels vertaald door Martha Heese "Met een nawoordvan lan Buruma. Cor
pens en Frenks, ’59,50 (gebonden)-

-’47,50 (paperback).FOTO KOEN WESSING/HH

Prokosch
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— Zwagermans Gimmick! werd een in-
drukwekkende zedenschets ge- V)

: ■ noemd. Dit geldt nog meer voor Jj
Joost zijn nieuwe roman, waarin de pro- ÏJ

Zwagerman vin £'a?' simonf ins »"«*«**raakt in een net van leugens dat CCVAL/S een 'werkend meisje' voor hem lil
j ijPirrr spant. Een roman over de econo-
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Francisco de Medrano, 1570-1607?

De Wond

„Uit het oog, uit het hart!" wie dat verkondde
weet niet van liefde. Had de dood niet doordacht
wat ver zijn is, dan liet hij nooit zo zacht
elk aandenken aan liefde ongeschonden.

Vergeet het aangeschoten hert zijn wonden
van trefzekere pijl wanneer het tracht
in vaart en vrees te vluchten voor de jacht
van handen die de pijl hadden gezonden?

De wond is liefde, een zo vlijmende pijl
die zielen blootlegt, die nu door jouw jagen
mijn ziel van zaligheid doet overlopen.

Wees dan niet bang wanneer ik verre wijl,
Amaryllis: de wond eenmaal geslagen
blijft overal en altijd, altijd open.
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Het poppenhuis is
eeuwig in beweging

door J.A. Dautzenberg
ziin f I331"bewees P.F. Thomése met

inte Zuidland dat er heel wathal/essants uit de geschiedenis is te
kur» ' e maar veel weet en goed
deAvn

jven- Hij kreeS er terecht
schil*U~Llteratuurprijs voor. Nu ver-
de m f weer zon bundel: De god ingT/tu e van Pieter Nouwen.
Porrr homese vooral psychologische
lanri van flguren uit de vader-
deirrigeschiedenis

' Nouwen behan-
hand °/lsche Problemen aan de
detw-Van figuren uit de zestiende tot
Pa """igsteeeuw in heel West-Euro-

verhalen gaan over merk-
teur fenomenen, die door de au-
een n

Wei als d°or de personages in
Plaatst he context worden ge-

hetnnhet titelverhaal is het fenomeen
achtP tUUm m°bile, de filosofische
°ude tK

r°n-d bestaat uit zowel een
sUs ,tneorievan onder meer Paracel-
kUnrif ee J} hoogst moderne natuur-
devro theorie- Het verhaal speelt in
ne wet

a£httiende eeuw. De moder-
verov p begon dewereld net te
sis vank" (Newtons Principia, de ba-
beeld moderne fysische wereld-
de oürtWar?n verschenen in 1687) en
leverd* ?lcnemisten en occultisten
Echte 1

achterhoedegevechten.
"n dp

geleerden geloofden niet meer
van een perpe-

wen p
m°.blle (zelfs Da Vinci twee eeu-

maar d u deed dat al niet meer )>
WilijE

e ,cnarlatans vonden nog eeneelettJ a T b'J het min of meer on-
De m

grote Pubhek.
Petuum dCc in het verhaal een per-
stelt j"mobileals bedrogaan dekaak
zijds' J ?en J°nge monnik die ener-
hoort j

de moderne wetenschap
theolö,311

urzijds nog de oude occult-
re slecht u

leer aanhangt dat „iede-
verPe, .f handeling in onze wereld
lingTin gaat van een goede hande-
WorHt .een andere". Tegen het eind
niet dJ 5 leer in verband gebracht
tic" VZ "^ele Werelden Interpreta-
tie ?n de quantummechanica: bij
menS wWUSte handeling die ieder
splits.vaar ook ter wereld verricht,
We leve* Universum zich in tweeën:
werelH

ln de oneindige veelheid der

manipr
et verhaal wordt dit op twee

PcrDe,, en Verbeeld. Het zogenaamde
enorm mobile dient om een
?o'n h mechanisch poppenhuis (ook
eeuwï tenneid van de achttiende
Dit do

UWlg in bewegingte houden.
Paleis n^vis is een kopie van het
Jonee Waarin het zich bevindt en de
ÖroL m

«nnik filosofeert over het
een m h': als het paleis zelf ook
Veej

echanisch poppenhuis is in een
riQfi groter Paleis en dat weer in een
menom?": Wat is dan dePlaatsvan de
vari g' (Ult herinnert aan een verhaal
bij ont°rgfs Waarin iemand droomt en
beeld; en beseft dat hij een droom-

Fnr ln de droom van een ander.)
«rrneel komt de veelheid der we-

relden tot uiting aan het slot: er zijn
twee epilogen, elk spelend in een an-
dere „mogelijke wereld" (ja> ook
Leibniz treedt op) en elke epiloog be-
staat weer uit twee varianten: de zich
vertakkende quantumhoeveelheid
der werelden gedemonstreerd aan fic-
tie. Het is een buitengewoon verhaal,
dat veel rijker is dan ik hier kan aan-
geven. Het zit vol verwijzingen naar
en toespelingen op filosofie, weten-
schap en geschiedenis, en het is over-
wegend goed en bij vlagen prachtig
geschreven.

Het wordt op enige afstand gevolgd
door Goede Vrijdag, waarin het be-
roemde schilderij De geseling van
Christus van Piero della Francesca
een herhaling — maar dan in spiegel-
beeld —krijgt in de hedendaagse wer-
kelijkheid. Het is een verhaal in een
vernaai: de ironische parallel schuilt
in de werkelijkheid van Christus' lot
en dat van de directeur van het mu-
seum dieaan een inspecteurvan poli-
tie vertelt wat hem is overkomen.

De drie overige verhalen hebben
een even merkwaardige inhoud, al
zijn ze quabouw minder opmerkelijk.
Twee ervan zijn niet goed. De ziekte
van Geulincx begint fascinerend (een
kennistheoretisch en theologisch pro-
bleem gedemonstreerd aan een meisje
met een uitzonderlijke hersenafwij-
king), maar vervalt tot een practical
jokevan enkele studenten. De Merca-

Pieter Nouwen delft inhet
gedachtengoed van het verleden

tor van Blankenheim (over de afbeel-
dingstheorie van Wittgenstein, toege-
past op de figuren die jekunt zien in
wolken, bladeren, landschappen) is
veel te lang en de hoofdpersoon is
meer een halve gare daneen amateur-
filosoof die iets belangrijks op het
spoor is. (Bovendien doet het me te
veel denken aan —alweer— enkele
verhalen van Borges.)

Wel weer goed en hier en daar ta-
melijk komisch is Conrad Sirelius,
aan het begin van deze eeuw voorzit-
ter van de „Gesellschaft zur Erfor-
schung von Laut-, Schall- und Wider-
hallphanomene", die in de Zwitserse
bergen op „een plaats waar God de
wereld heeft aangeraakt" het einde
van zijn liefde vindt en dat van zijn
geliefde veroorzaakt, en „bitter ween-
de".

Hierbij vraag je jeogenblikkelijkaf
of die malle organisatie inderdaad
heeft bestaan en dan denk jeterug aan
de andere verhalen: wat is daarvan
historisch en wat is verzonnen? Zo
vervullen ze nog een functie; ze doen
jegrijpen naar encyclopedieën, filoso-
fie-geschiedenissen en kunsthistori-
sche handboeken. Verhalen waar je
ook nog wat van opsteekt dus.

Pieter Nouwen: De god in de machine.
Vijf hoofdstukken uit de geschiedenis
van twijfel en overtuiging. Thoth,

’ 27,50.

Paracelsus

Een heilige in
het peeskamertje

door Arnold Heumakers
JoostZwagerman is een handig schrij-
ver en zijn nieuwe roman Vals licht
bewijst het. ledereen wordt op zn
wenken bediend: wie van raadsels en
dubbele bodems houdt komt bij hem
ruimschoots aan zijn trekken, maar
wie aan duidelijke oplossingen de
voorkeur geeft ook. Het „valse" licht
uit de titel schijnt niet de hele roman
door; op zeker moment worden de
gordijnen wijdopen getrokken en kan
men in het meedogenloze lichtvan de
waarheid vaststellen wat er precies
aan de hand is.

Waarheid, maar je zou evengoed
kunnen zeggen: werkelijkheid. Er
blijken alleen veel dwaalwegen be-
wandeld te moeten worden voordat
de hoofdpersoon bij diewerkelijkheid
arriveert. Al op de eerste bladzijde
komt Nooitmeerslapen ter sprakeen
wat er wordt gezegd van Hermans'
hoofdpersoon zal ook blijken te klop-
pen voor de hoofdpersoon van Vals
licht. Net als Alfred Issendorf komt
Zwagermans Simon Prins ten slotte
tot „een ontluisterend en vernieti-
gend inzicht", zij 't niet hetzelfde.

Het inzicht waarmee Hermans zijn
held heeft opgezadeld, opent hem de
ogen voor het „sadistische univer-
sum" dat zijn geestelijke vaders diep-
ste waarheid vertegenwoordigt. Bij
Zwagerman zijn de dimensiesbeschei-
dener. Het inzicht dat zijn held deel-
achtig wordt, betreft vooral de banali-
teitvan dewerkelijkheid, die hij voor-
dien onvoldoende onder ogen heeft
gezien, te zeer gefascineerd en ge-
kweld door schijn en dubbelzinnig-
heid. De roman waarin Simon Prins
de hoofdrol speelt mondt zelfs uit in
een „smartlap", maar — zo staat er,
opnieuw heel handig — „met zon ra-
tionalisering kon je moeilijk uit de
voeten wanneer het plotseling op je-
zelf van toepassing was".

De werkelijkheid als smartlap: zie-
daar het eindpunt van Zwagermans
queeste in Vals licht. Je zou het kun-
nen opvatten als een verkapt pleidooi
voor meer realisme, meer hartstocht
in de literatuur — zo nodig van de
meest ongegeneerde soort. Wat Zwa-
german de pagina's van zijn boek wil
binnensleuren is het echte leven, en
om het zekere voor het onzekere te
nemen heeft hij ook maar meteen het
leven in een meer figuurlijke beteke-
nis tot decor gekozen: de wereld van
de prostitutie. Daar hebben Simon
Prins en Lizzie Rosenfeld elkaar — als
hoer en klant — leren kennen, daar
ligt ook de bron van de smartlap: hun
liefde blijkt „onmogelijk" omdat bei-
den debeschamende oorsprong ervan

niet kunnen vergeten.
In feite gaat het bij dit laatste om

een romantische correctie van de ba-
naliteit, die Hermans nooit zou heb-
ben aangebracht. Zwagerman wèl, en
dat tekent het verschil. Voor de lezer
staan ten slotte maar twee reacties
open: of hij is diep geroerd of hij haalt
de schouders op. De gevoeligheidvoor
smartlappen zal de doorslag moeten
geven, want psychologie en karakter-
tekening zijn nauwelijks toereikend
om op eigen kracht een reactie af te
dwingen. Deze roman moet het heb-
ben van zijn effecten: de diepte zit
uitsluitend aan de oppervlakte, maar
pas na de laatste bladzijde weet je dat
zeker.

Ook dat is heel handig gedaan, al
klinkt het vriendelijkerom te zeggen
dat Zwagerman zijn boek met veel
vakmanschap heeft geschreven. He-
laas moet ik bekennen dat bij mij uit-
eindelijk de onverschilligheid zege-
viert over de emotie, maar vóór dat

JoostZwagerman
sleurt de

werkelijkheid de
literatuur in

zover was heb ik mij met Vals licht
niet verveeld. De roman bezit te veel
vaart en spanning om de verveling
een serieuze kans te geven. En als
alles zo snel gaat, blijf je ook niet lang
stilstaan bij zinnen als „Onder het tl-
licht vloeiden haar poriën open als
lentebloemen in een winterkas" of
„Hij vergaaptezich aan de kinderlijke
trekken op haar gezicht die door de
laag suikerwitte huidpoeder leken
heen te breken". Het leven eist blijk-
baar ook in stilistisch opzicht zijn tol.

Vals licht is een roman die vooral
bestaat uit schijnbewegingen. Zwa-
germans hoofdpersonen zijn er allebei
zeer bedreven in. Simon Prins, een
slungelige jongeman uit Alkmaar,
gaat Nederlands studeren in Amster-
dam en leeft daar een —al in zijn
geboorteplaatsbegonnen — fascinatie
voor hoeren uit. Om „genot" is het
hem niet te doen; wat hem aantrekt is
de „onvoorstelbaarheid" van de pros-
titutie, die rechtstreeks voortvloeit
uit de „waarschijnlijkheid" ervan.
Als een „filosoof' beweegt hij zich
door de„grootste subcultuurvan het
land", op zoek naar het „schaduwbe-

staan" van de hoeren metwie hij zich
in toenemende mate identificeert.
Wat hem vroeger in de godsdienst
werd voorgespiegeld, vindt hij nu in
„het aanlokkelijke keurslijf van sek-
suele rituelen" waarmee hij kennis-
maakt in de peeskamertjes. Zijn (door
Reve of Bataille geprogrammeerde)
„katholieke chromosomen" maken
van het hoerenbezoek een pseudo-re-
ligie. Maar hoe dieper hij erin door-
dringt, des te banaler en reëler wordt
het.

Ook LizzieRosenfeld, het hoertje op
wie hij verliefd wordt en in wie hij
vergeefs een „heilige" probeert te
zien, leeft in een schijnwereld. Met
gesloten gordijnen en goedkope licht-
effecten tovert zij haar woning om in
een „onderwaterkamer", waar de ge-
varen van de buitenwereld tijdelijk
kunnen worden bezworen. Bij haar
hebben leugen en bedrog echter niets
religieus. Haar schijnbewegingen,
waarin achtereenvolgens vaginisme,
drugs en psychose een rol spelen,ver-
hullen slechts een keiharde realiteit.
Wanneer Simon haar leven zo „wer-
kelijk" vindt, heeft hij veel meer ge-
lijk dan hij op dat momentzelf beseft.
Het verschil is dat tussen fascinatie en
zwakte, schuld en schulden, spel en
doodsangst.

Het verhaal dat zich met dezeingre-
diënten ontwikkelt navertellen, zou
flauw zijn. Vals licht is geschreven als
een thriller, met steeds een nieuwe
wending die het voorafgaande in een
ander licht plaatst. Steeds schijnt er
een ander „vals licht", totdat uitein-
delijk de volledige werkelijkheid
zichtbaar wordt en de beide geliefden
ten prooi vallen aan de „smartlap"
waaraan Zwagerman hen heeft prijs-
gegeven — de laatste en enige vorm
van schijn die niet wordtontmaskerd.

Waarom niet? Ik vermoed: omdat
dan de werkelijkheid die nu het ge-
heel schraagt óók zou moeten sneuve-
len. Met als gevolg dat de student en
het lichte meisje wat al te opzichtig de
gevangenen zouden blijven van de li-
teratuur, waarin schijn en dubbelzin-
nigheid probleemloos het echte leven
kunnen vervangen. Romans waarin
juist dat gebeurt, zijn er de laatste
jaren al genoeg geschreven, moet
Zwagerman hebben gedacht. Daarom
heeft hij een stap terug gedaan en
geeft hij de voorkeur aan de smartlap,
intussen moedwilligvergetend dat de
werkelijkheid op papier alleen een
smartlap kan zijn als de schrijver, in
dit geval verleid door een zeer roman-
tische behoefte aan hartverscheuren-
de emoties, daartoe het besluit heeft
genomen.

Joost Zwagerman: Vals licht. De Arbei-
derspers, ’ 34,90.""st Zwagerman FOTO WIM RUIGROK-DE VOLKSKRANT

Kees Fens

Binnen En Buiten De Lijnen

Een tekening uit één lijn, pen of potlood is niet van het
papier geweest- misschien moet je die zien maken om
afgrenzing en ontgrenzing tegelijk te zien ontstaan. Een
zich afsluitende wereld gaat zich vormen, de rest van de
buitenwereld wordt langzaam buitengesloten, maar krijgt
tegelijk gestalte door en in de zich isolerende kunstwereld.
Als de lijn haar einde heeft bereikt, heeft zich een dubbele
schepping voltrokken. (Dat is natuurlijk bij elk kunstwerk
het geval, maar de doorgaande lijn, die ook een tijd-
karakter heeft, maakt het beter zichtbaar.) We spreken of
schrijven altijd over het ene: de schepping, de tekening, het
beeld, het huis, nooit over het andere: de ruimte erom heen,
het wit om het gedicht, de stilte om de muziek".

Ik heb nooit een tekening zien ontstaan en lijnen dus
nooit grenslijnen zien worden. Het gezicht van de ene lijn is
me dus helemaal onthouden. Een goede zin kan iets van
een lijn hebben. Maar een zin, als er al niets aan
voorafgaat, behoeft een vervolg. (Er zijn zinnen met een
doorwerking in het hele boek. „Morgen trouw ik met
Gregoria.", de openingszin van Gilliams' nagelaten roman
is er zo een.) Het gedicht van één zin is met de tekening uit
één lijn te vergelijken: het is een zelfstandigheid, een eigen
wereld. En het geeft, als bij het zien ontstaan van de
tekening, de sensatie van directe betrokkenheid, van het
ontstaan van afgrenzing onder je ogen. De pen gaat niet
van het papier, de lezer kan zijn lezing niet onderbreken.

Het zin-gedicht kan de eenvoud hebben van een sierlijke
boog of dunne cirkel, de zin zal dan niet vrij zijn van
elegantie, maar het omringende wit met rust laten (of dat
wit laat de zin met rust). Pas wanneer de lijn een gedachte
ontwikkelt, wordt het gedicht boeiend; wanneer die
gedachte zeer gecompliceerd is en dat kan in poëzie
uiteraard alleen langs metaforische weg, het gedicht denkt
dichtend is er de kans dat het zin-gedicht een grote
wereld wordt, mede door wat het allemaal uit het wit
betrekt en naar het wit overbrengt. Dat de kleinheid van
het zin-gedicht de concentratie en daarmee de
zeggingsmogelijkheden vergroot, zal duidelijk zijn.

Van Vestdijk is de term „rijmverdoezeling". Je kunt ook
van „zinsverdoezeling" spreken; er zijn zin-gedichten die
uit enkele zo sterk op elkaar betrokken zinnen bestaan dat
je die als een doorgaande zin leest. De bundel Achter de
waferva/van T. van Deel bestaat nagenoeg geheel uit zin-
gedichten, al of niet verdoezelend van karakter.
„Worpswede" is met zijn verbeelding van
gelijktijdigheden, ook die van werkelijkheid en kunst, een
mooi voorbeeld:

Onder de druk van zoveel schilderijen
waarop het alle jaargetijdenis en
alle tijden van de dag, waarop de zon
schijnten zware bewolking aandrijft
over de vlakte, en geschaatst wordt,
geboren, gestorven, tegen de druk van
zoveel schilderijen is het oog niet
bestand en ziet het overal: kunst.

Met name in het tweede deel van de jongste,de derde,
bundel van Anneke Brassinga, Thule, staan nogal wat zin-
gedichten. Een mooi voorbeeld is „Web"

Een spin doorziet haar tralies:

dat zij moorden moet in een hang
naar schoonheid, vangst het patroon
verstoort van op een haar na
illusoire luchtkastelen.

Het gedicht zit zeer geconcentreerd en weloverwogen in
elkaar, bijna alle woorden hebben een uiterst zinrijke
ambiguïteit; het gedicht werkt bijna als het web dat erin
verbeeld wordt: het trekt van alles aan van buiten, maar
het breidt zich daarin ook uit. Er zijn vele mogelijkheden
van interpretatie, waarvan de poëticale niet de kleinste is.

Het einde van de lijn de slotregel of het slotwoord is
bij deze soort gedichten belangrijk; het is het slot van een
metaforisch „denkproces", dat met tegenstellingen of
parallellen op gang gehouden wordt. Dat einde krijgt dan
ook de nadruk van een eindpunt. Zie ook het geciteerde
gedicht van Van Deel. Een heel mooie slotregel van een
uiterste versterking van de eerste heeft het gedicht
„Klein gebrek", dat een zin-gedicht van de verdoezelende
soort is:

Te klein voor de wereld
bekroont zich met leegte
alom. die geroemd wordt:
grenzeloos is degeest.
Wie meent te bevatten
wat hijin sterren leest
vergeet dat in die ogen
hijer nooit is geweest.

Explicietheid is er nauwelijks, tot in de zinsbouw toe die,
als vaker, van die uiterste beknoptheid is die het gezegde
onmiddellijkvan beschrijving beeld laat worden. De
teksten concentreren en isoleren zich daardoor.

Misschien het grootste kunststuk uit de bundel is het
slotgedicht ervan, „Beaume" heet het (of het zou „Brief uit
Bolungarvik" uit het titeldeel van de bundel moeten zijn,
met de schitterende regels „Er zijn veel olifanten/ op
IJsland, vooral witte"; dat eerste deel laat trouwens de
triomf van wateren kleurloosheid zien):

Als kastanjes die hun handen loswuivend
wegdrijven laten over spiegeldiep asfalt
dat geenrivier van vergetelheid is, wel-
licht een stroom, na verre omwegen op weg
naar een bron zo laten wij jegaan.
Gebogen over de wegrand ziet onze stam
zichzelfblijven staan terwijl jij,geliefd
loof, vrolijke lichtgeest, met het vuur "
ervandoorgaat. Als dit laatste, zachtste
getij ons weer bezoekt met gemis, kom dan
het ons na aan de schenen leggen: handen
vol trouw, nieuw blad, aloud van gloed.

Er stroomt wat af in deze poëzie, in de ruimte, in de tijd,
terug en heen en heen en terug, van boven naar beneden en
van beneden naar boven. Maar er is altijd één verzwegen of
onzichtbare kern. De lijn wordt getrokken, rondt zich af,
bijt zichzelf in de staart, tekent heden en verleden in één
trek, maar binnen de lijnen ligt het zwaartepunt. En het is
de voelbare kracht daarvan die de omgeving van het
gedicht beïnvloedt.
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Galante mythologieën
Het is een veel geschilderdtafereel uit
Ovidius' Metamorfosen: de Romeinse
nimf en hoedster van fruitbomen Po-
mona, die door Vertumnus wordt ver-
leid. Pomona wil van geen man weten.
Ze gaat geheel op in de zorg voor
bomen en gewassen. Vertumnus, die
het vermogen bezit zich onbeperkt in
een andere gestalte te transformeren,
verandert zich in een oude vrijster die
hoog opgeeft van de liefde en van
Vertumnus. Uiteindelijk weet hij
haarvoor zich te winnen, en neemt de
gedaante aan van een mooie jonge-
man.

Vertumne et Pomone, een schilde-
rij van Jean Ranc, is een van de mees-
terwerken op de Parijse expositieLes
amours des dieux. Passie en pathetiek
druipen er van de doeken. De mytho-
logie was een mer d boire voor acht-
tiende-eeuwse schilders. Die litera-
tuur is een onophoudelijke aaneen-
schakeling van dergelijke avontuur-
lijke vrijages, met jaloerse vrouwen
en overspelige goden, en met tafere-
len van ontembare amoureuze driften
en vleselijke lusten.

Les amours des dieux, een keuze
uit de achttiende-eeuwse mythologi-
sche schilderkunst van Watteau tot
David in het Grand Palais, toont ons
de schoonheid van de compositie van
tientallen schilderijen, de elegantie,
het raffinement van de pastelkleur,
subtiele uitvoering, schilderkunstige
techniek, alles dat het mythologische
repertoire tot de grootsheid van Fra-
gonard, Watteau, Boucher en uitein-
delijk ook David heeft gebracht.

In het Grand Palais fladderen on-
deugende cupido's metpijl en boog.Er

Aan de vooravond van de Franse revolutie bereikte het hofleven in
Versailles een koket hoogtepunt. De dames droegen hoepelrokken

en adembenemende kapsels, de boudoirs werden
schilderijenkamers vol ondeugende cupido's en vrijages. De

schilders ontleenden hun stof aan de klassieke mythologie, en
vooral aan de „schildersbijbel" van Ovidius. Les amours des dieux
in Parijs: de elegante meesterwerken van Fragonard, Watteau en

David.
door Paul Depondt

zijn pastorales en badscènes te zien
van Charles de la Fosse, Antoine Coy-
pel enLouis deBoullongne, metEuro-
pa, Jupiter, Pan en Venus, Narcissus
en Leda. De tentoonstelling, het eer-
ste thematische overzicht van op an-
tieke mythologieën geïnspireerde
Franse schilderkunst, werkt op het
libidovan de bezoeker. De speelseput-
ti, wulpse eij kokette amoretten, het
„stel lekkere meiden voor de heren-
kamer" en de vele andere erotische
rococo-taferelen, brengen ons in die
verrukkelijke achttiende-eeuwse we-
reld van de minne, van de allegorische
fètes galantes uit die frivole eeuw van
Lodewijk de Vijftiende.

De hofdames waren, als we ge-
schiedschrijvers mogen geloven, in
die tijd volbloed merveilleuses, ele-
gant en verleidelijk. Schilders kozen
ze als modellen voor hun doeken,
vooral omwille van hun theatrale
voorkomen. Aan de vooravond van de
Franse Revolutie bepaalden décolleté,
hoepelrok en egelkapsel — een kapsel
dat zestig centimeter of meer boven
het hoofd uitstak — het gezicht van

de dames. Ze waren getooid met aller-
hande opsmuk: soms een fruitschaal
of een flottielje, zelfs een menagerie.

De historicus Robert Darnton be-
schrijft in De kus van Lamourette
een van die hofkapsels, gearrangeerd
in de vorm van een landelijk tafereel,
compleet met vijver, een man op een-
denjacht, windmolen (draaiend en
wel) en een molenaar die op zijn ezel
naar de markt rijdt terwijl een mon-
nik zijnvrouw verleidt.De achttiende
eeuw had gevoel voor decorum, voor
de toneelmatige setting. Er werd ook
uitgesproken verhalend en literair ge-
schilderd. Het kapsel dat Darnton. be-
schrijft, is zon tafereel als op doeken
van de École francaise.

De expositie, in samenwerking met
dePhiladelphia Museum of Art en de
Kimbell Art Museum in Fort Worth
(Texas), laat schilderijen zien die zel-
den getoond worden. Er bestaat al
geruime tijd grote belangstellingvoor
de achttiende eeuw. Mede dankzij het
werk van de Rousseau-biograaf Jean
Starobinski en de kenner van deklas-
sieke mythologie Yves Bonnefoy

wordt nu voor het eerst aan de acht-
tiende eeuwse mythologie — het
speelse kader van de honnête hom-
me— een expositie gewijd.

Meer en meer zijn de Academie en
deSalon onderwerpen van studie: hoe
hebben hetrenaissancistische gedach-
tengoed en de antieken de achttiende
eeuw beïnvloed? Welke rol speelden
de klassieke geschriften in de beeld-
taal van de schilders? Wat was de be-
tekenis van de fabel en de legende in
het denken van de Eeuw van de Ver-
lichting?

Les amours des dieux laat het
Nachleben van antieke mythes zien
in de schilderkunst van de achttiende
eeuw. Aan de hand van doeken van
minder bekende schildersalsDe Troy,
La Fosse, Lemoyne en Coypel, tra-
ceert de expositie de manier waarop
schilders die mythen hebben benut.

Al in de bouw van Versailles speel-
den de mythologieën, vooral dan de
Metamorfosen — de gedaanteverwis-
selingenbij Ovidius — een belangrijke
rol in deverheerlijkingvan de Zonne-
koning. De Franse koningen vergele-
ken zichzelf gaarne met de mythologi-
sche koningen, afstammelingen van
de antieken. En toch zou het van een
grotesk simplismegetuigen te denken
dat die mythes ook werkelijk ten to-
nele werden gevoerd. Het geheleem-
blematische programma van Versail-
les, met heroïsche en soms ook pikan-
te taferelen, diendevooral het princi-
pe van de roi-machine: dekoning die
optrad als de regisseur, het mecha-
niekje van het koninklijk bedrijf.

De meer dan zestig schitterende
schilderijen in het Grand Palais zijn
geen nauwgezette vertolkingen van
het werk van Ovidius. Venus, afge-
beeld in flagrante delictu op schilde-
rijen van Charles-Joseph Natoire of
Francois Boucher, hingen in het bou-
doir als divertissement, ter vermaak.
Het ging om een galante mythologie,
waar het verhaal vaak een geheel an-
dere draai heeft gekregen.

Robert Graves, dè onderzoeker van
deGriekse mythologieën, meende dat
de charmante erfenis van de klassie-
ken door de Kerk werd gekleineerd
„teneinde het grotere spirituele be-
lang van de bijbel te kunnen bena-
drukken". Hij was zelfs, over eigen-
tijdse interpretaties van antieke my-
thes, strengtégenover Jung, omdat de
mythologie in zijn ogen „niet in de
spreekkamer van de psychoterapeut"
aan de orde moest komen. De schilde-
rijen in Les amours des dieux laten
zien hoe in de achttiende eeuw reeds
op zeer eigengereide wijze met die
mythologische erfenis werd omge-
sprongen.

De allerbelangerijkste bron voor
voorstellingen uitde klassieke mytho-
logie zijn Ovidius' Metamorfosen.
Wellicht de helft van de uitbeeldingen
van mythologische onderwerpen in
de beeldende kunst gaat terug op die
verzameling van 250 verhalen. Dat
werk van Ovidius werd soms de
„schildersbijbel" genoemd, en Karel

van Mander publiceerde in zijn Schil-
derboeck een zedekundig-moralisti-
sche uitleg van Ovidius in Wtleg-
ginghe op den Metamorphosis. Voor
deFranse schilderkunst werkte voor-
al het anonieme Ovide moralisée in-
spirerend, een boek waarin de vertel-
lingen als christelijke parabelen wer-
den uitgelegd.

De verhalen van Ovidius waren een
onuitputtelijke bron van inspiratie
voor kunstenaars. Het is verbijste-
rend om te zien hoe kunstschilders
die mythologische verhalen op de
meest uiteenlopende manieren heb-
ben vertolkt. De schaking van Euro-
pa, een zeer geliefd achttiende-eeuws
onderwerp, dat enkele keren voor-
komt op de doeken inLes amours des
dieux, werd in een veertiende-eeuws
miniatuur nog met uiterst weinig
hartstochtelijke bewogenheid gete-
kend.

In iconologische studies over the-
ma's uit de oudheid in de kunst is
beschreven hoe Europa gekleed in
laatmiddeleeuwskostuum op een mak
stiertje als een jongedame uitrijdt
voor een ochtendritje, terwijl een
groepje haar achterna kijkt zonder
enige hartstocht of opwelling van
woede. Bij Dürer, die een tekening
heeft gemaakt naar het bekende my-
thologische thema, wordt al meer na-
druk gelegd op dekemotionele vitali-
teit, maar het is niks vergeleken met
de achttiende-eeuwse schilderijenvan

Francois Lemoyne, Noël-Nicolas CoT
pel of Jean-Baptiste-Marie Pierre.

De mythologische vertelling is
eenmaal geen eindtekst, maar veele»
een stramien, bron voor ingenieur
allegorieën. Exposities als Goden *"*helden (Rijksmuseum, 1981) en Ve-
nus te lijf (Allard Pierson Museui*1-
-1985), en nu Les amours des dieu*<
waarin de bezoeker overstelpt word
door zoveel verwijzingen, zijn aante1"

ding tot nauwgezette bestudering- "JParijs hangt bij elk schilderij deteks 1

waaraan het tafereel is ontleend.
En toch vergt het kijken naarschij'

derijen met mythologische taferete?
niet altijd een bovenmenselijke erud>'
tic. Het is niet nodig het tafereel op
het doek in detail te ontrafelen o"1

ervan te genieten.
„Lees waar uvan houdt, maar dril»

er niet totaal in door", zegt het hooi*
personage uit Thomas Bernhar 0*
Oude meesters. „Luister naar waar
van houdt, maar luister er niet tota**
naar, bekijk waar u van houdt, maa
bekijk het niet totaal".De muziekf»0"

soof in Oude meesters heeft altijd&
les totaal bekeken, altijd naar all*5

totaal geluisterd, altijd alles totaal g*[
lezen, en ten slotte uiteindelijk
voor hemzelf bedorven.

Grand Palais, Parijs: Les amours "*
dieux, La peinture mythologique ".
Watteau a David. Tot en met 6 januarl'Catalogus FF 450.

Defrivoliteiten in deFranse schilderkunst van de achttiende eeuW
Charles-André Van Loo: „De dronkenschap.van Silenius" (1747)

Jean Ranc: „Vertumnus en Pomona" (1710-1720).

Handelsreiziger van de hoop
door Willem Ellenbroek

Fritz H. Landshoffs Erinnerungen ei-
nes Verlegers lijkt, op het eerste ge-
zicht, een persoonlijke terugblik van
een uitgever op de jaren van balling-
schap vlak voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog, met brieven en docu-
menten ter toelichting. Dat is het ook
en tegelijkertijd is het dat ook weer
niet: het zit ingewikkelder in elkaar.
Het boek bevat de herinneringen aan
de ExiZ-tijd, maar het symboliseert op
een bepaalde manier ook het afscheid
van de DDR-uitgever, waar Landshoff
in latere jarenzijn Exilboeken onder-
bracht. Aufbau-Verlag zal van nu af
aan niet speciaal meer uitgever van
antifascistische literatuur zijn, maar
zal als iedere westerse uitgever een
commercieel fonds trachten op te
bouwen.

Fritz Landshoff was de handelsrei-
ziger van de hoop, die deDuitse litera-
tuur probeerde te redden van Hitlers
brandstapels. Hij slaagde erin een gro-
te groep verbannen schrijvers in Am-
sterdam bij elkaar te brengen en hun
werk uit te geven in zijn Querido Ver-
lag. Hij liet hun stem horen, toen die
in hun vaderland tot zwijgen was ge-
bracht, hij gaf hun boeken uit, de
reden tot hun bestaan.

Hijkon na die periode terugzien op
een schitterend fonds, dat in de mees-
te gevallen nog steeds gelezen en uit-
gegeven wordt. Niettemin eindigen
zijn herinneringen in een droeve
stemming, in de herfst van een leven.
Het doel is niet bereikt. De tijden zijn
veranderd: de wereld is vergeten wat
er is gebeurd en heeft zich op iets
anders gericht. De doden zijn inder-
tijd voor niets gevallen. Landshoff
schrijft het zo op, teleurgesteld.

Erinnerungen eines Verlegers is
een merkwaardig boek. Het is geen
boek om te lezen, maar om in te spit-
ten en te graven, in de dorre bladeren
van de Anmerkungén te schoffelen in
de hoop dat er iets boven woelt, de
Briefe te schudden en opnieuw uit te
leggen opdat er misschien een ander
licht op zal vallen. De tekst van de
herinneringen is maar een deel van
het verhaal; Landshoffs uitgever
breidde die uit metbrieven en uitvoe-
rige noten, die vaak heel wezenlijke
informatie bevatten. Niet dat Lands-
hoff iets verborgen houdt, dat is het
niet. Hij kan het niet zeggen, denk ik.
Hij is geen schrijver, hij is uitgever.
Wat hij heeft te bieden is een verhaal
van getallen,kolommen, onderhande-
lingen, zorgen, successen.

Het deel herinneringen is een voor-
treffelijk exposé over uitgeven onder
uitzonderlijke omstandigheden, in
een tijd van politieke spanning, oor-
logsdreiging en oorlog, vervolging en
terreur. Dat uitgeven moest zonder
financiële steun gebeuren, gewoon
volgens de wetten van de markteco-
nomie, die bovendien zuchtte onder
de nasleep van de Grote Depressie. Op

elk dubbeltje werd gelet, elk kwartje
werd twee keer omgekeerd. Arnold
Zweig, bijvoorbeeld, kreeg zijn net
verschenen boek niet per luchtpost
naar Haifa opgestuurd, waar hij bran-
dend van nieuwsgierigheid om vroeg-
— maar per scheepspost,want de por-

tokosten waren anders te hoog.
Landshoff heeft de afwerking van

het boek niet meegemaakt; hij over-
leed voor die tijd. Alleen het eerste
deel isvan zijn hand.Er zijncorrecties
in aangebracht, maar aan de handvan
zijn notities en nog in zijn geest. De
andere delen zijn toegevoegde brief-
wisselingen tussen Landshoff en zijn
schrijversen daar horen weer de An-
merkungén bij. De brieven zijn open-
hartig en ontroerend, onthullend en
onthutsend en geven een kijk op
Landshoffs leven en denken, zijn
angst, hoop en verwachting. De An-
merkungén vormen in hun droge fei-
telijkheid het eigenlijke portret van
Landshoff dat hij zelf, uit gêne, be-
scheidenheid — wie zal het weten —
nooit heeft kunnen schrijven.

Landshoff was een bijzondere man
in een bijzondere tijd. Die tijd en die
geschiedenis zijn bekend: na de
machtsovername door Hitler in 1933
vluchtte een groot deel van de Duitse
intellectuelen en kunstenaars en be-
gonnen de jaren van ballingschap,
eerst in devrije landenvan Europa en
later in de Verenigde Staten.

In Nederland begonnen twee uitge-
vers een Duitstalige afdeling. Ema-
nuel QueridostichttemetFritz Lands-
hoff een Duitse annex, Querido Ver-
lag en Allert de Lange nam in zijn
uitgeverij een afdeling voor Duitse
Exil-auteurs op. Herman Kesten en
Walter Landauer, net als Landshoff
oud-medewerkers van Kiepenheuer,
kregen de leidingbij Allert deLange*s
Duitse afdeling. De drie beconcur-
reerden elkaar niet, maar hielpen el-
kaar als lotgenoten.

Niemand had in die dreigende jaren
dertig aan vervolging, boekverbran-
ding en ballingschap gedacht. Van de
een op de andere dag zat een onover-
zienbare rij bekende en onbekende
schrijvers in 1933 zonder uitgever.
Querido Verlag gaf, om enkelen te
noemen, Bertolt Brecht uit, Lion
Feuchtwanger, Arnold Zweig, Klaus
Mann, Heinrich Mann, Joseph Roth,
AnnaSeghers, VickiBaum, Erich Ma-
ria Remarque, en de rij illustere na-
men werd later nog uitgebreid met
onder anderen Alfred Döblin, Emil
Ludwig, Ernst Toller. Tussen het na-
jaar van 1933 en april 1940 versche-
nen bij Querido Verlag 124 boeken,
plus twee jaar lang het tijdschrift Die
Sammlung.

Landshoffs herinneringen worden
gekleurd door een diepe vriendschap
metKlaus Mann, „de grootste mense-
lijke winst van het Exil". „Bondge-
nootschappen als deze worden meest-
al alleen tussen zeer jonge mensen
gesloten." Hij gaat uitvoerig in op de
problemen, die ieder van hen heeft
— schrijver en uitgever — met werk-
en verblijfsvergunningen, met geld
om te leven, vrijheid om te bewegen,
statenloos als ze zijn, enkel voorzien
van een vreemdelingenpas. Hij
schetst de verspreidingsmoeilijkne-
den en deviezenproblemen met de
Duitstalige gebieden in Hongarije,
Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Bulga-
rije, een afzetgebied datsteeds kleiner
werd. En verhaalt omzichtig van de
voorzichtigheid waarmee een grote
groep auteurs het nieuwe regime te-

De legpuzzelvan het leven
van Fritz Landshoff

gemoet trad. Ze wilden hetDuizendja-
rig Rijk niet al te zeer te kwetsen,
wantvelen van hen hoopten nogaltijd
niet van die markt afgesloten te wor-
den. Maar de tegenpartij stortte onge-
geneerd de aangetroffen uitgevers-
voorraden van verboden boeken op de
buitenlandse markt. Deverboden boe-
ken kwamen niet allemaal op de
brandstapelterecht, maar werden ten
delevoor een ramsjprijs op deEurope-
se markt gestort om de Exiluitgevers
dwars te zitten.

Landshoff is soms ook voorzichtig
en vraagt bijvoorbeeld Klaus Mann
eenroman over Horst Wessel terug te
trekken; het boek is hem te onvolle-
dig en op te dun historisch materiaal
gebaseerd en daarom gevaarlijk en
zou zijn uitgeverij in moeilijkheden
kunnen brengen. Het is omzichtig ma-

noeuvreren, ook in vriendschappen,
en hij schrijftKlaus een ontroerende
brief: „Ik zou deze regels eeuwig ver-
vloeken als ze je nijdig maakten. Ook
zou ik op dit momentveel liever tegen
de klippen op liegen dan je ontstemd-
heid opwekken. Blijf me alsjeblieft
vriendelijk gezind, ich bin sowieso
furchtbar klein und hafilich gewor-
den."

Steeds meer terrein raakte zijn af-
zetgebied met de Anschluß van Oos-
tenrijk en de bezetting van het Sude-
tenland kwijt.Hij maakte reizen naar
New Vork om de grote Duitstalige
gemeenschap van Amerika voor zijn
boeken te interesseren, maar ontdek-
te dat de Duitse buurtbioscoop het
programma met Hitlers Wochen-
schau opende. De onderneming mis-
lukte; ook later tijdens zijn tweede,
definitieveExil in Amerika kreeg hij
bij de Amerikaanse Duitsers geen
voet aan de grond.

Tijdens een reis naar Engeland in
april-mei 1940 wordt Landshoff door
de Duitse inval in Nederland overval-
len. Weer werkt dat in trilogie gezette
portret dan merkwaardig: Landshoff
laat in zijn eigen boekdeel doorsche-
meren dat hij een nieuwe liefde heeft,
Rini. Zij brengt hem in Amsterdam
naar de trein en zegt ten afscheid tot
zijn stomme verbazing, want wie kon
nu weten wat er komen zou: „Nou, tot
na de oorlog." In heel zijn boek komt
ze verder niet meer voor; des te meer
in brieven en voetnoten, die wanho-
pig om haar jammeren.

Oktober 1940:hijklaagt in een brief
dat niemand hem heeft verteld hoe
het zijn kinderen, uit een eerder hu-
welijk, vergaat. Hij komt tenslotte te
weten dat ze via de Pyreneeën naar
Lissabon zijn ontkomen. Hij wordt
verteerd door zorgen om Rini en
schrijft aan zijn vriend Hermann Kes-
ten: „Help haar, het is de grootste
vriendendienst die U me kunt bewij-
zen."Een paar maanden later, wanho-
pig, het is al december geworden, mis-
schien kan het nog lukken, een mens
weet nooit, schrijft hij: „Schaffen Sic
mir die Rini nach New Vork. Ze is
onervaren, ze heeft hulp nodig, ik heb
al een half jaar niets van haar ge-
hoord."

Landshoff wordt in Engeland geïn-
terneerd als enetny alien; vertrekt als
zijn status is onderzocht en hij be-
vriend bongenoot is bevonden naar
Amerika waar hij zijn werk voortzet
met altijd de hoop op een straks te
openen nieuwe markt in een vrij
Duitsland.

Na de oorlog meldt hij sec datEma-
nuel Querido en zijn vrouw in Ausch-
witz zijn omgebracht en zijn vriend

Waker Landauer in
kort voor het einde van de oorlog
hongerdood is gestorven. De andej.
collega's en medewerkers van Quell
do hadden de oorlog als onderduik^ 1?
overleefd en het werk in de
weer opgenomen. Ook hij gaat in A 1"

sterdam weer aan de slag. flMaar Querido Verlag krijgt g**
toegang tot de Duitse markt. De "r
langstelling voor Exilschrijvers v
Duitsland was buitendien uiterst 6
ring; zelfs Thomas Mann was omstf
den. Landshoff besluit zijn deel VQhet boek met een citaat uit een br".
van Alfred Döblin aan de
dent Theodor Heuß, van 28 ap,
1953: „Ikkan nu ik na zeven jaar
domicilie in Duitsland weer
slecht resumeren: 'Het was een l ee .
rijk bezoek, maar ik ben in dit laf! '

waar ik en mijn ouders geboren z>J
overbodig."

In het brief- en notendeel **,
Landshoffs herinneringen wordt n
portret dubbel aangevuld, dat van
uitgever en datvan de mens. Hij bW ein Amsterdam de draad weer op
nemen en metRini bijRini's ouders,(
wonen. Bij haar en bij de kinderen u.(zijn vorige huwelijk aanbeland w°r
het notenspel echt kostelijk. f

Klaus Mann schrijft een brief o t̂
een huwelijksgeschenk, de voetnO"(
meldt: „Hochzeitsgeschenk — '\i
huwelijk voor de burgerlijke stal?
met Rini Otte werd op 25 juli 1946",
New Vork voltrokken." Ergens in
andere brief is sprake van een baW'
de voetnoot verklaart: „Baby —
ren Landshoff." Hijzelf meldt in <*.
brief dat zijn dochter met een v°\,
hem onbekende man is getrouwd
een kind verwacht, de voetnoot flj',
tert: Meine Tochter - Angel',lfLandshoff verheiratete Thacker- *L
bisher Unbekannte - Thacker: £Kind erwartet - Peter Royd Thac*
Wie de puzzel, die in zulke
ten is uitgezaagd, eindelijk heeft f
gelegd, ziet tenslotte wat de uitge%
met die twee delen uitbreiding ne ..
beoogd: ze vormen samen geen
tret maar een hommage. je

Het boek eindigt, in alle drie■
delen in mineur, Landshoffs v°et ijjj
ten sluiten op 27 september 1954.
is op de Buchmesse geweest: „He g(
opvallend hoe weinig opmerkelijk*
op literair gebied is verschenen.
aan 'die goede oude tijden' denk,
komt het mevoor dat bij onze
heuer Verlag, om van anderen no'j irzwijgen, twintig jaar geleden mcci<cice ieteressants verscheen dan bij al <f,:s.
monsterondernemingen samen. *%
schien is het door mijn ouderdom a
die indruk is gewekt, die natre ,>

over de glansvan de verloren dage
lijp

Fritz H. Landshoff: Erinnerungen e' (fl.Verlegers, mit Briefen und Dokt""
ten. Aufbau-Verlag, ’43,70.Klaus Mann met zijn zuster Erika, in de tijd van hun Exil.
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I t/m 24 november

I Perspectiven
I 'Saenredam en de architectuur-
I schildersvan de 17e eeuw'.

I t/m 10 november

I Guido Geelen
I beelden
I Een tentoonstelling op initiatief van ■I Philip Morris in hetkader van het II project beeldendekunst & literatuufl

I t/m 17november
I Ontwerpen
I voor het museum
I Affiches en catalogi

I t/m 17 november

I Michael Byron
I 100tekeningen, 1989-1990

I t/m 17 november

I Friso Kramer
I Industrieel ontwerper

I t/m 12 januari

I Peter Greenaway
I The Physical Self
I Zaterdag 26 okt. 14.00-15.00 uur
I Openbaar interview«net
I Peter Greenaway
I door Hans Beerekamp
I Toegang gratis.

I Zaterdag 26 oktober en zondag
I 27 oktober programma van korte
I films van GreenawayI Zaterdag 11.00-13.00uurI Zondag 14.00-16.00 uur
I Entree f 6,50
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SYMPOSIUM
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Valt de Nederlandse literatuur te exporteren?
1 november 1991 van 1030 tot 17.00 uur. aula Koninklijke

Bibliotheek-complex Den Haag (naast CS).
Sprekers: prof. dr. D W Fokkema. hoogleraar Al W,
Frank Ligtvoet. directeur Literair Produktiefonds, Mr P. R
Brouwer. Ambassadeur Internationale Culturele Samen-
werking en Dr. Theo Hermans, University College Londen
Forumdiscussie onder leiding van Ad Zuiderent,
Kosten' f25,-, lunch inbegrepen, te voldoen aan dezaal.
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Hoon voor de verandering
Stichting Literaire

Activiteiten Amsterdambe'egde voor dit najaar eenreeks lezingen over een breed
scala aspecten van het
Europese aan Europa. Onderac titel De ontvoering vanEuropa worden thema's uitku nst, wetenschap, politieken geschiedenis aan de orde
gesteld. Anna Tilroe sprak
oyer de vermeende

van de Europese
Geldende kunst. Met grootse
f" meeslepende ambities ishet m de eigentijdse kunst
lecht gesteld. Deho°gtijdagen van eenenergiek en fitavantgardisme zijn definitief

Voorbij. Er kwam een
kerkelijke belangstellingvoor de traditie voor in deplaats, zowel bij Amerikanenals bij Europeanen. Heeft de
°°r hoede in de kunst de
Oekomst de rug toegekeerd?

i^AnnuT.lroe
een L g met zo lan§ geleden dat het
dat dT"eenPlaats was om te zeggen
ste een terse cultuur in de twintig-
dering n" cultuur is van de veran-
heeri e i.kon niemand die om zich
les w? achterom keek, ontgaan. Al-
c°ntini voortdurend in beweging,
te verni 6r°P uit zich zo snel m°gelijk
lloudprtUWen vervuld van een onop-
2onter-if gretigneid voorbij de hori-
rustpl«

e
1

11- In die algehele sfeervan
staan u°Sheid paste het niet stil te
Eüro °IJZO iets traags als het begrip
reld v i

r°pa betekende oude we-
Pa Wa* j

ogen "Jden, traditie. Euro-
de Tweede Wereldoorlog

geword" m'n °f meer besmuikt woord
scheUr i

n' *i et Stond zowel voor een
Ven naa" 6 voor een war»kel stre-
-Bekome eenheid> een streven voort-
ook uit Ult schaamte en natuurlijk
een npo

opportunisme
' kort gezegd uit

het verin CVe memaliteit. Het moest
slagvelH met zi Jn nationalistische
een sfe* Ultwissen ten gunste van
Versalic Van vrede, optimisme, uni-
als de p

l6' alleen te verwerkelijken
Verenio pese staten zich zouden
Amei; ?en ZOals de staten van Noord-
Veren^a

i
ZiCh hebben verenigd. Die

Ütiekè n van Amerika, de po-
°°k Cu'lteconomiscne en uiteindelijk
vOor p Urele overwinnaar, vormden
Grot* D Pa en de Europese kunst deg| Roerganger.
Valt dl* niet meer zo' en misschien
2°alshVn de beeldende kunst die,

a u
nd' een miniatuur is van de

°verw u- beste af te lezen aan het
ka 3

eWlBende succes ook in Ameri-
Sl»uikt etn kunstenaar die dat be-
Woordi r

egrlp Eur°Pa vertegen-
Ulgt. Een Duitse kunstenaar, hoe

kan het.anders, en wel de in 1945
geboren schilderen beeldhouwerAn-
selm Kiefer. Kiefers werk represen-
teert, net als dat van zijn leermeester
Josef Beuys, welbewust het donkere
verleden, de schaamte èn de katharsis
van Europa, en dat alles op een tame-
lijk letterlijke wijze. Het oogt donker,
zwaar, vuil en vooral vergankelijk
door het aangewende materiaal (lood,
stro, droogbloemen), het kleurge-
bruik (bruinen, grijzen, zwarten) en
de bewerking (ruige verfstreek, kor-
stig oppervlak, sporen van vlammen-
werpers en andere hevige maar tot
bedaren gekomenvuren en stormen).

Vergelijkjedie niet alleenvoor Kie-
fer, maar ook voor andere Europea-
nen als Arnulf Rainer, Herman
Nitsch en Joseph Beuys typerende
duistere zwaarte, methet heldere, rei-
ne en opene van de Amerikaanse
kunst, dan is het alsof je het Vieze
Vuile Oude — het verleden — stelt
tegenover het Heldere Schone Nieu-
we — de toekomst —, iets wat totvoor
een paar jaar hetzelfde zou zijn ge-
weest als het Negatieve stellentegen-
over het Positieve. Tot voor een paar
jaar, want er heeft een verschuiving
plaats gevonden, of beter: er is een
verschuiving zichtbaar geworden die
zo diep in de aardlagen van de wester-
se cultuur en die van Europa in het
bijzonder heeft ingegrepen, dat deze
zich niet meer voetstoots kan oriënte-
ren op het oude vertrouwde richt-
punt: haar eigen vermogen tot ver-
nieuwing. Die verschuiving leidde tot
wat je„de hoon voor deverandering"
zou kunnen noemen.

Hoon voor de verandering: waar-
om? Waarom dat misprijzen voor wat
pakweg anderhalve eeuw lang gold als
de vitalekracht voor dekunst? Waar-
om maakt een kunstenaar die zich nu
nog avantgardist, dus vechter in de
voorhoede, noemt, zich tamelijk bela-
chelijk? Omdat wij geen geloof meer
kunnen hechten aan het doel van dat
voorhoedegevecht. Sterker nog, wij
kunnen ons niet eens meer een doel,
in de zin van een ideaal, een beeld
voor de toekomst, voorstellen.

Geen geloof meer kunnen hechten
aan een toekomstbeeld: wat dat voor
de kunst kan betekenen mag blijken
uit een citaat uit een interview met de
jonge Amerikaanse kunstenaar Ash-
ley Bickerton. Op de vraag „Wat zie je
voor je als je denkt aan de toekomst
van onze visuele high culture", ant-
woordt hij: „Een explosie van lege
voorwerpen waarin we al onze waan-
denkbeeïden kunnen stoppen, objec-
ten dieopenstaan voor iedere denkba-
re interpretatie en voor ieder type
escapistisch verlangen." En wanneer
Bickerton vervolgens dekwaliteit van
het tijdsbeeldkoppelt aan dekwaliteit
van zijn kunst-van-het-holle-vat,
komt hij tot de uitspraak: „Wij leven
in de ergste der tijden, en ik denk dat
kunst nu net zo goed middelmatig kan
zijn,"

Kunst is niet alleen een object,
maar ook een mentaliteit — een cyni-
sche, defaitische en lusteloze in dit
geval. Daarom ter vergelijkingeen ex-
treem voorbeeld van het élan vital
van de vroege avantgarde: „De essen-
tiële elementen van onze poëzie zul-
len moed, vermetelheid en rebellie
zijn. Wij staan op de uiterstepunt van
de tijden! Waarom terugkijken, wij
moeten juist de geheimzinnige deuren
van het Onmogelijke openen. Tijd en
Ruimte zijn gisteren gestorven. Wij
leven reeds in het Absolute want wij
hebben de alomtegenwoordige, eeu-
wige snelheid geschapen."

Dikke, en achteraf bezien ook ver-
ontrustende woorden, neergeschre-
ven door Marinetti, woordvoerder
der futuristen en bewonderaar van
Mussolini. Ik citeer hem om de felheid

en verwachting waarmee hij verkon-
digde dat het gedaan was met het
oude, bezonkene en trage — het ver-
leden, de traditie. Vol wapengekletter
richtte hij zich op de sentimenten en
zwakheden van de oude tijd („Ver-
moord het maanlicht!", riep hij de
dichters toe) om vervolgens op de
puinhopen zijn vlag van de toekomst
te kunnen planten. Een toekomst die
in zijn uitzinnige werveling ook het
heden volledig op zou zuigen, zodat
een algemeen en algeheel tijdsbesef
zou ontstaan van eeuwigdurende dy-
namiek en, daarmee samenhangend,
van voortdurende vernieuwing.

Voortdurende vernieuwing: bete-
kent dat niet het telkens overwinnen
van de dood? Voor de avantgardist als
rebel, waarvan Marinetti het vecht-
lustige prototype is, kon deze over-

winning alleen behaald worden door
dood te zaaien — „scheppen door ver-
nietigen", zoals de anarchist Bakoe-
nin het had gesteld. En wat eerst en
vooral vernietigd leek te moeten wor-
den, was het verleden. Het verleden
en de herinnering, het „toen en
daar". Pas dan immers kunnen, zoals
Marinetti het formuleerde, 'tijd en
ruimte sterven', kan een sfeer van
een eeuwig 'hier en nu', een eeuwig
nieuw begin ontstaan, getoonzet door
een nieuwe kunst ofwel een nieuwe
manier van denken en voelen.

Die mentaliteit „to start again from
scratch" zoals Barnett Newman het
ooit formuleerde (niet vermoedend

i

De beeldende kunst
en dekazematten

van deeigen identiteit

natuurlijk hoe wrang en dubbelzinnig
die uitspraak ooit in Nederland zou
worden) heeft verscheidene grote
oorlogen en vele kunststromingen
overzich heen gehaden is nu volledig
uitgehold. Slechts weinigen geloven
nog dat een nieuwe kunst (zo het be-
staan daarvan al wordt erkend) een
metafoor is voor een nieuwe mens,
laat staan voor een nieuwe toekomst.

Er is veel meer een mentaliteit van
ongeloof ontstaan die het zicht op de
toekomst zowel in filosofisch en artis-
tiek als in politiek opzicht blokkeert.
Steeds meer is het inzicht gerijpt dat
het Absolute, de Waarheid en de
Nieuwe Mens diedefuturisten en vele
avantgardisten en revolutionairen na
hen, ongeremd aan elkaar gelijk stel-
den, nooit in het hier en nu bereikt en
gerealiseerd kunnen worden, dat het

sociale en artistieke paradijs altijd in
een daar en dan zal liggen, in een
toekomst die niet alleen ver is, maar
ook steeds meer in de tijd lijkt op te
schuiven, steeds verder weg van het
heden. Bovendien, wat in 's hemels-
naam moeten wij nog met het begrip
waarheid als telkens weer blijkt, dat
„de waarheden van gisteren de leu-
gens zijn van nu"?

Twijfel is ons gaan beheersen. Twij-
fel aan de idee van een maatschappij
waarin alleklassen en bijzonderheden
zijn opgelost ten gunste van een uni-
versele samenleving, de toekomstbe-
lofte van het marxisme. Twijfel aan de
evolutie tot de nieuwe, onbaatzuchti-

ge en verdraagzame, kortom de men-
selijke mens, de toekomstbelofte van
het humanisme. Twijfel aan het stre-
ven de essentie, het wezen van de
dingen te doorschouwen, een streven
dat in de moderne kunst besloten lag.
Twijfel aan het beeld van de moderne
tijd als een ontwikkelingsgang, ge-
richt op voortdurende vernieuwing,
rebellerend tegen bestaande normen
en waarden, zich verzettend tegen al
wat verleden en traditie heet. Twijfel,
al met al, aan het hele begrip van het
Moderne als profetievan de toekomst.

Met al deze twijfel als zaaigoed is
langzaam maar zeker een nieuwe cul-
turele situatie aan het ontkiemen
waarin, naast het cynisme van bij-
voorbeeld Bickerton, een zoeken
merkbaar wordt, een zoeken niet
naar verandering, maar naar besten-
diging, niet naar een andere toe-
komst, maar naar een ander heden.
Of, zoals een jonge tentoonstellings-
maker het recentelijk in het kunst-
blad Metropolis M formuleerde: „Het
voornaamste waar we op dit moment
voor staan, is te leven met de actuele,
alledaagse, praktische gevolgen van
de Modernen."

„Leven met": dat klinkt heel an-
ders dan „leventegen", wat ongeveer
het adagio was van de avantgarde.
„Leven met" houdt een zekere accep-
tatie in, en bovenal een pragmatische
instelling waar woorden als 'alle-
daags' en 'praktisch' zich als vanzelf
bijvoegen. Dat pragmatisme impli-
ceert een houdingvan beide benen op
de grond en om je heen kijken, en
achterom. Voor de pragmaticus is de
blik vooruit zelfs pure fantasie, zoals
de Amerikaanse filosoof Richard Ror-
ty laat weten. „In de pragmatische of
etnocentrische kritiek die ik voor-
stel", schrijft hij in Solidariteit of ob-
jectiviteit,„is het enige wat defilosofi-
sche kritiek kan en moet doen: ele-
menten van 'wat gewone mensen ge-
loven' uitspelen tegen andereelemen-
ten 'van wat gewone mensen
geloven. Wie meer wil doen conver-
seert niet, maar fantaseert."

Nuchterheid troef hier, en dat
maakt het ondanks alles onwaar-
schijnlijk dat Rortys filosofie in de
kunst ooit zoveel aanhang zal vinden
als de met het Sublieme, de Schoon-
heid en de Verbeelding jonglerende
filosofie van bijvoorbeeld Lyotard.
Maar er komen tendensen in de actue-
le kunst naar voren waarbij het gaat
om wat Rorty noemt „het tegen el-
kaar uitspelen van elementenvan wat
gewone mensen geloven". In Ameri-
ka blijkt dat in toenemende mate tot
sterk politiek gekleurde kunst te lei-
den, die zich richt op de dingen van
„de gewone mensen". In Europa tot
kunst met meer aandacht voor de tra-
ditie en de kunsthistorie. Maar wat
datin de praktijk ookvoor verschillen
mag opleveren, zowel in de oude als in
de nieuwe wereld lijkt één nieuw be-
grip de boventoon te voeren: het be-
grip Identiteit.

Wat betekent identiteit in het alge-
meen? Grof gedefinieerd: een wij-ge-
voel. Identiteit wil zeggen dat men
zich vereenzelvigt met een bepaalde
groep of gemeenschap die een belang
of gevoel of geloof deelt. Het wil ook
zeggen dat men zich op grond daarvan
zoniet afzet tegen, dan in ieder geval
wil onderscheiden van anderen die
dat gemeenschappelijke element niet
willen of kunnen delen, bijvoorbeeld
omdat ze man zijn en dus vreemd
staan tegenover de wezenlijke kwes-
ties van het vrouw-zijn, of omdat ze
blank zijn en dus andere roots hebben
dan wie behoort tot de zwarte ge-
meenschap, ofomdat ze Kroaat, Mexi-
caan, Tiroler, Cataloniër, Bask, Hin-
doestaan, Hong Kong-chinees zijn en
niet iets anders. Zelfs in Nederland,

waar toch als het niet over voetballen
gaat, het wij-gevoel geen naam mag
hebben, zijn er mensen die zich het
hoofd breken over het al dan niet
bestaan van een Nederlandse identi-
teit in de kunst. Alleen al daarom
denk ik dat het streven naar identiteit
nu in de plaats is gekomen van het
avantgardistische en revolutionaire
streven naar universalisme.

Echt verwonderlijk is het allemaal
niet, gezien het algemeneklimaat van
twijfel. Nu wij onze hoop niet meer op
de toekomst kunnen richten omdat
die ons alleen nog maar beangstigt,
richten wij hem op het heden en we
stuiten daar op de erfenis van het
moderne, dat wil zeggen van een cul-
tuur van verandering zonder toe-
komstperspectief. Die erfenis behelst
een gevoel van tijdelijkheiden toeval-
ligheid,een gevoel,, hoe zwaar dat ook
klinkt, van de dood. Niet, zoals bij de
artistieke en revolutionaire voorhoe-
destrijders, van de dood als een nieuw
begin, maar de dood zomaar, per onge-
luk, de dood zonder naam. Het stre-
ven naar identiteit is het streven die
naamloosheid op te heffen.

In Europa richt de blik zich dan als
vanzelf op het verjeden, op de traditie.
En als die er niet meer is omdat het
universalisme in brede zin haar heeft
uitgewist, dan wordt ze wel gecon-
strueerd zoals op de achterflap van
het Amerikaanse kunstblad Artfo-
rum valt te zien. Sinds een paar jaar
wordt daarop, middels een reclame-
campagne van de invloedrijke Zwit-
serse galeriehouderBruno Bishofber-
ger, een beeld van deZwitserse volks-
ziel geschetst dat voor het Ameri-
kaanse lezerspubliek tevens het ste-
reotiepe beeld moet zijn van de
Europese identiteit. Het zijn beelden
vol folklore,ritueel en passie, beelden
van een duister, gecompliceerd en
lang verleden. Typische reisfolder-
beelden, in mijn Europese ogen, maar
voor de Amerikanen met hun frustra-
tie over de jeugdigheidvan hun tradi-
tie, moeten ze indrukwekkend zijn.

Ik heb niets tegen die hernieuwde
belangstelling voor de traditie en het
verleden. In tegendeel: ik denk dat
het verlies van het historisch bewust-
zijn schadelijk is geweest voor de wes-
terse cultuur, en ten opzichte van an-
dere culturen tot culturele vraat-
zucht heeft geleid. Maar wat mij ver-
ontrust is de toenemende verschan-
sing achter de traditie in de vorm van
een gemeenschappelijkeidentiteit, en
de pertinente afwijzing van zelfs ge-
ringe kritiek daarop. Er is zo zoetjes-
aan flink wat moed voor nodig, in de
kunst en daarbuiten, om het identi-
teitsbegrip van het vrouw- of jood- of
homoseksueel- of Amerikaan- of
Frans-zijn onder de loep te nemen,
zowel voor degenen die zich tot die
groepen rekenen als voor buiten-
staanders. Die algehele verschansing
in de Europese en de Amerikaans cul-
tuur, en van de Europese tegen de
Amerikaanse cultuur en andersom,
betekent een bedreiging voor de
kunst zoals wij diebijna honderd jaar
hebben gekend.

Dat is een kunst die voortdurend
verandert, die regenereert, niet uit-
sluitend omwille van zichzelf, maar
eerst en vooral omdat wij in haar on-
ophoudelijk het antwoord zoeken op
de onmogelijke vraag wat het bete-
kent om een individu te zijn. De vraag
naar een persoonlijke identiteit.

Deze tekst werd uitgesproken op 22
oktober in hetkader van de lezingency-
clus De ontvoeringvan Europa, georga-
niseerd door de Stichting Literaire Ac-
tiviteiten Amsterdam (SLAA), in de Ba-
lie te Amsterdam. Programma tot 11
november.

nselm Kiefer: Die Frauen der Revolution (1986).

Mariani: Compositie (1989).

ADVERTENTIES

KOPEN
INFORMATIE
HANNEKE HANEVELD 020-5622493
INA TIMMERMAN 020-5622845

co tot 10 november

1 FRANZ IMMOOS
LUQ pigmentfrottagesifj pigmentobjecten 1991
Q
_i

üu expositie + kunstuitleenm wo 1100 20 30
5 do t m za 11.00-16 30
i- maliebaan 42. utrecht
J 5tel 030322946
O

5 oktober t/ m
17 november 1991 KJB

Centraal Museum Utrecht. SE
Agjiietenstraat 1 Utrecht. JS
telefoon 030-362362 fijn

Galerie Mercedes
26 oktober

t/'m 23 november '91
Wim van Aken

olieverf en aquarel
Wibbine van Roon

bronzen
wo. t/mza. 1 1.00-17.00 uur

Galerie Mercedes,
Voorstraat 358 (steeg) Voorschoten

Tel. 071-618393

TITUS NOLTE
TANYA VON BARNAU

SIJTHOFF
"TIME

IS A REVELATION"
ALEPH,

Hedendaagse Kunst Almere
26-10-91 (opening 14.00 uurl

t/m 24-11-91
Stadhuisplein 1, Almere-Stad
03240-42732 bgg 39048

wo. do. vr. 12.00-17.00 uur,
za. zo. 12.00-16.00 uur

'De meesl inteUigmtc man van <1< mm
rln-K.n

RONNY VAN DE VELDE
Uzerenpoortkaai 3 2000Antwerpen België

Tel. 03/ 216 30 47 - 216 26 97

DINSDAG TOT EN MET ZONDAG 11-18 U
1/11 GESLOTEN

RUIMTE
IN HET

BEELD
acht Nederlandse

beeldhouwers
Arie Berkulin

Sjoerd Buisman
Johan Claassen
Marijke de Goey
Herman Makkink

Loes van den Putte
Carel Visser

Auke de Vries
TOT EN MET 3

NOVEMBER 1991
di-zalo-17, zo 13-17,

ma gesloten
VAN REEKUM

MUSEUM
CHURCHILLPLEIN 2

APELDOORN

KUNSTfffIJ
KOPEN

VAN VRIJDAG 25 OKTOBER 199 7KUNST&CULTUUR



Jazz
Muzikale chemie van
October Meeting ’87
werkt ook op cd

October Meeting '87: Zorn, Janssen,
Marclay/ Sclavis. BIM-huis Records 1
October Meeting '87: Hemingway/
Reijseger. BIM-huis Records 2.
Distributie: BVHaast, Amsterdam.

Met een gevoel voor timing dat goede
musici eigen is heeft het BIM-huis
temidden van het tumult van de Octo-
ber Meeting 1991 twee cd's uitge-
bracht met resultaten van de eerste
Meeting in 1987. Als document van
een uniek festival voor geïmprovi-
seerde muziek waarbij de musici zelf
het programma samenstellen zijn de
cd's bij voorbaat al onmisbaar. Al eer-
der zijn enkele directe gevolgen van
deze Meeting op cd verschenen, zoals
de Berlijnse sessies van pianist Cecil
Taylor (Cecil Taylor in Berlin, FMP)
met onder anderen de Nederlanders
Han Bennink en Peter van Bergen.
Zonvijftig musici en andere audiofie-
len cirkelden negen dagen lang om
elkaar heen met hetBIM-huis als mid-
delpunt. Uit de muzikale chemie van
experimentele verbindingen en com-
binaties in die periode zijn vijf live-
opnamen voor de twee BIM-huis cd's
geselecteerd.

Een van de smaakmakers was de
Newyorkse altist John Zorn, een bi-
zarre muziek-omnivoor met een ency-
clopedische kennis. Zijn keus om in
Total loss met Guus Janssen (piano),
Mark Dresser (bas) en Martin van
Duynhoven (drums) een eigen lezing
op het werk uit de jaren zestig van
pianist Misha Mengelbergte geven, is
in zijn geval nauwelijks verbazing-
wekkend. Waarschijnlijk kende Zorn
de muziekvan Mengelberg al voordat
iemand in Nederland ooit van Zorn
gehoord had.

Onder gunstige omstandigheden
roept goede muziek altijd associaties
met andere muziek op en worden er
in duizelingwekkend tempo stijlken-
merken, citaten en referenties uitge-
wisseld. Guus Janssen reflecteerde in
samenspraak met drie trombones op
de piano- en koperpartijen die de
Griekse componist lannis Xenakis in
1963metbehulpvan statistische bere-
keningen voor Eonta samenstelde.
Het referentiekader van het duo

Christian Marclay (een goede beken-
de van Zorn) en de destijds in Neder-
land debuterende klarinettist Louis
Sclavis is daarentegen uitgebreid tot
een complete platencollectie, ver-
deeld over vier draaitafels.

De tweede cd bevat Second line ra-
toon, naar een ideevan drummer Ger-
ry Hemingway en Cruise button van
cellistErnst Reijseger. Een blik op het
lijstje musici geeft een indicatie van
het potentieel dat juist door het ont-
breken van een commercieel getint
programma uitgebreid gelegenheid
tot nadere muzikale kennismaking
werd geboden. In Second line ratoon
neemt Hemingway het onder meer op
tegen de theatrale kwaliteiten van
slagwerker Han Bennink, wat duide-
lijk te horen is aan het gelach uit de
zaal. De opbouw is een opeenvolging
van solisten, waaronder een bijzonder
fraaie bijdrage van de begin dit jaar
overleden klarinettist John Carter.
Cruise button is een schitterende
mengeling van funk en Caribische in-
vloeden, bijeengebracht door Reijse-
ger, die ooit bij gitarist Frankie Dou-
glas leerde de cello als funkinstru-
ment te gebruiken.

The Ex & guests: Shopping street/ A
pretty cattle office. EX 6.4(1).
The Ex & guests: Kat'n'Ab/
Wolter'n'Andy. EX 6.4(2).

Ook de tweede October Meeting, nog
tot en met 26 oktober in Amsterdam
en andere steden, is een opeenstape-
ling van merkwaardige combinaties.
Zo stonden afgelopen maandagavond
twee gitaristen van de „post-punk-
band" The Ex met keyboardspeler
Steve Beresford op het podium. Dat
kwam niet helemaal uit de lucht val-
len, want 29 juni dit jaar speelde de
band in het BIM-huis, bijgestaan door
gerenommeerde improvisatoren als
trombonist Wolter Wierbos, rietbla-
zer Ab Baars en slagwerkerHan Ben-
nink. Opnamen van dat concert zijn
nu uitgebracht als aflevering vier en
vijf in de abonnement-serie van zes
ouderwetse vinyl-singletjes van The
Ex.

De muzikale middelen van The Ex
zijn nogal karig ten opzichte van het
enorme scala aan mogelijkheden van
mensen als Wierbos en Bennink. Zo
houdt slagwerkster Kat zich in een
duet met Ab Baars aan een weinig
variërend patroon en ook in Wolter-
'n'Andy (duo met Wolter Wierbos en
Andy van de Dog Faced Hermans) is
Wierbos duidelijk degene met de

meest geraffineerde retoriek.
Wat de plaatjes de moeite waard

maakt is het simpele gegeven dat er
uitwisseling plaats vindt tussen twee
totaal verschillende muziekculturen.
En TheExkomt er in een begeleidend
tekstjerond voor uit dat Han Bennink
meer energie overbrengt dan 99 van
de 100 hardcore bands en dat één
concert van Cecil Taylor meer ver-
warring sticht daneen hele Abend in
Wien. (Distributie: De Konkurrent,
020-6844153) (PH)

Hemingway

The Ex

FILMAGENDA
AMERSFOORT-Grand Théatre 1 45 vr
za 6.30 9.30 zo 2 5 8.30 rja t/m do 8.30
Terminator II; 1.45 vr za 6 45 9.45 zo 2 5 8
ma t/m do 8 Robin Hood; 6.30vr ma di do

1 45 Quick change; 8.30 Dances with wol-
ves; 645 9.15 vr ma di do 1 45 The naked
gun 2/2, 1.457 159.45 zo ook 4 15Out for
justice; 1457.159.45 zo ook 4.15 Another
you; 1 45 645 9.15 zo ook 4.15 Point
break Kindervoorstellingen: ma za zo
wo 2 zo ook4 15Assepoester; za zo wo 2
zo ook 4 15 Beertje Sebastiaan.

AMSTERDAM - Alfa I 2 6 45 9.30 za zo
1.154 6.45 9.30Prospero s books. 11 2 8 30
Madame Bovary. 111 2 7.30 za zo 1.30 4
7 30 10De provincie IV 2 6 45 9.30 za zo
11546.459 30 Stanno tutti bene Alham-
bra I 1.458.15Dances withwolves 116.45
930 vr ma di do ook 2 Texasville Belle-
vue Cinerama I 1 45 645 930 zo 1.15
6.45 9.30Robin Hood. II 2 7.15 10zo 1.30
4 15 7 1510Boyz N the hood Calypso 12
7 15 10 zo 1 30 4.15 7 15 10 Regarding
Henry. II 1.45 6.459.30 zo 1.15 4 6.45 9.30
Inbed with Madonna. Cinecenter Corali-
ne(ma di geen middagvoorstelling) 2.30 5
7.30 10.15 Delicatessen Cinecenter
Peppe Nappa 2.30 5 7 30 10 La doublé
vie de Veronique. Cinecenter Pierrot
2.30 6.45 10An angle at my table Cine-
center Jean Vigo 1 45 430 7 15 10.15
Jungle fever Cinema International I 7
9.45 za zo ook 3 Terminator II II 6.45 9.30
za zo ook 2 30 Robin Hood. Cinema Os-
car vr za wo 8 Dances with wolves; ma di■8 Torch song trilogy City 1 2 6.459.30zo 1
3.45 6.45 9.30 Terminator 11. II 1 45 6.45
9.30 zo 1 3.45 6.45 9.30 Backdraft 111 7
9.30 vr ma di do ook 2.15 New Jack city.
IV2.157 zo 1 153.459.30 Switch. V 2 15 7
zo 1.153.457 The naked gun 2V4; 9.30The
silence of the lambs. V 11.456.459.30zo 1
3.45 6.459.30 Point break. VII 2.15 7 9.30
zo 1.15 3.45 7 9.30 Out for justice. De-
smet I 7 9 zo ook 2.15De tweede cirkel; 8
10La doublé vie de Veronique; 11 zo 2 vr

za Heilt Hitler; zo mid zo Blaue blumen; ma
di M-x wix; wo do Die Olympiasiegenn; za
0.00 zo 4.15 Mala noche; zo 4.30 Jan
Hanlo en die man ben ik zelf. Kriterion
5.30 Face value; 8 10Delicatessen Stu-
dioK (beh zo) 7 30 Unagiornataparticola-
re; 7.30 8.30 Peyton Place; 10.15Lamore
el'anarchia.Rialtol 6 8 10zo ook3 15La
stazione, II 6 Themroc; 8 15 zo ook 1.15
L'atalante; 10 15 De tranen van Maria Ma-
chita. The Movies I 5.30 7.45 10zo ook 3
vr za 5 7 9 11Delicatessen. 11 5 Ay Carme-
lal; 7.15 9 45 za zo ook 2.45 wo alleen 2 45
9.45 Stanno tutti bene. 111 6.15 8.15 10.15
zo ook 3 De tranen van Maria Machita.
Tuschinski I 2 6 45 9 30 zo 1 15 4 6.45
9 30 Thelma & Louise. II 2 645 9.30 zo

1 15 4 6 45 9 30Another you 111 2 6 45 9.30
zo 1.15 4 6 45 9 30 Dying young. IV 2 6.45
9.30 zo 1.15 6.45 9.30 Meeting Venus. V
6 45 9.30vr ma dido ook2 Not without my
daughter. VI 26.45 9 30 zo 1.15 4 6.459.30
The naked gun 2V4. Cineac 6 45 9.30 vr
ma di do ook2 Quick change De Uitkijk 6
10.15zo ook3 Life is sweet; 7 45 Waarom
vertrok Bodhi Dharma naar het oosten.
Nachtvoorstellingen: Alfa I vr za 0.15
Prospero s books II vr za 0.15 Wild at
heart. 111 vr za 0.15 Up in smoke. IV vr za
0.15 The Doors City I vr za 0.15 Termina-
tor II II vr za 0.15 Backdraft. 111 vr za 0.15
Boyz N the hood. IV vr za 0 15Leatherfa-

ce Kriterion I vr za 0.15 The cook the
thief his wife and her lover. StudioK vr za
0.15 Betty Blue. The MoviesI vr za 01.00
Delicatessen, II vr za 0.15 A clockwork
orange, 111 vr za 0 15Easy rider. Kinder-
voorstellingen: Kriterion za zo wo 3 The
witches; za zo wo 3 Pippi gaat van boord;
za zo 1 Kuifje en de zonnetempel; zo zo 1
De rode ballon. The MoviesI za wo 3 zo
12.30Een avontuur met een staartje The
Movies II za wo 3 zo 12.30La fracture du
myocarde Alhambra 2 za zo wo 2 Wit-
tand. Cinema Oscar za zo wo 2.15 Walt
Disney's Assepoester. City 111 za wo 2 15
zo 1.153.45 Nm|a turtles 11.Rialto zo wo 3
zo ook 13The kid. Tuschinski V za wo 2
zo 1.15 4 Walt Disney's Assepoester. Ci-
neac za wo 2 zo 1.15 4 Beertje Sebasti-
aan.

ARNHEM - Euro Cinema I vr za 7.30
9.45 vr ma di do 1.45zo t/m do 6.459.15
The naked gun 2/2. II vr za 1 45 7 10 zo
1 45 5 8.30ma t/mdo 1.458.30 Terminator
11. 111 vr za 7.159.45 zo t/m do 6.45 9.15 vr
ma di do 1.45 Boyz N the hood. IV vr za
1.457 10zo 1.45 8.30ma t/m do 1.45 8.30

Robin Hood. V vr za 1.45 7.159.45 zo t/m
do 1 45 6.459.15 zo ook 4.15 Another you
Filmhuis I 7.45 The last picture show; vr
t/m do 10 15 The unbelievabie truth, II vr
t/m zo 10.30ma t/m do 10.15Texasville; vr
t/m zo 7.45 Ossessione; ma t/m wo 7.45
Bellissima; do 7.45 L'innocente, Rem-
brandt 2 645 945 Thelma and Louise.
R.T. Luxe 8vr madi doook2 Dances with
the wolves. Palace I 645 9.15 za zo 2
Dying young. Palace II 7 15 9 45 Regar-
ding Henry; za zo 2 30 Teenage turtles 11.
Kindervoorstelling: EuroCinema za zo
wo 2 zo ook4.15Beertje Sebastiaan; za zo
wo 2 zo ook 4.15Assepoester. R.T. Luxe
za zo wo 2 White fang Kinderfilmhuis zo
2 Ronja de roversdochter.

DEN BOSCH - Casino 1 vr zo di wo do
1.456 459.30 ma6.45 9.30Dying young, II

za do 6.45 9.30 zo 1.45 6.45 9.30 Another
you. 111 zo ma do 8 Dances with wolves,
Filmtheater Jeroen beh zo 845 Nuit
d'été en ville, Euro Cinema I ma t/m wo
1 30 8.30 do 2.308.30 za 1.30 6.459.30 zo
1 45 5 8 30 Robin Hood II ma t/m wo 1.30
8.30do 2.30 8.30 za 1 30 6.45 9.30 zo 1.45
5 8.30 Terminator 11. 111 vr ma di 1.45 6.45
9.30 do 2.30 6.45 9 30 za zo wo 6.45 9.30
zo ook4 15The naked gun 2M. IV vr ma di

1 45 6 45 9 30 za o wo 6.45 9.30 do ook
2.30 Out for justice; 1.45 6.459.30 do ook
2.30 zo ook 4.15 Quick change. Kinder-
voorstellingen: Euro Cinema a zo wo
1.45 Beertje Sebastiaan; za zo wo 1.45
Assepoester

ENSCHEDE - Alhambra Ivr za 2 30 7 15
10.30 zo 3.30 6.45 9.45 ma t/m do 2.30
6459.45Terminator II II vr za 10zo t/m do
930 Regarding Henry 111 vr za 2.30 8
10.45zo 4 7 9.45 ma l/m do 7 9 45 Dying
young IV vr za 7.15 10 15zo do 6.459 45
ma di wo 6.45Backdraft. V vr za 7.45 zo 4
7 ma t/m do 7 The naked gun 2V2; vr za 8
zo 3 8.30 ma t/m do 8.30 Dances with
wolves; za wo 2.30 zo 4 Beertje Sebasli
aan. de geheime opdracht; vr 3 ma di wo
9 30 The sheltenng sky. Lumière I vr 7 30
10.15za 2 7.30 10.15zo 3 6.45 9.30 ma di
do 645 9.30 wo 2 6.45 9.30 Thelma &
Louise II vr 7.15 10 30 za 2 7.15 10.30zo 3
6459 15madid06459 15w026.459 15

Robin Hood. 111 vr za 7.30 10 zo tm do
6.45 945 Another you; za wo 2.30 zo 3
Assepoester.

GRONINGEN - Camera I vr za 1.30 7
10.15zo t/m do 1.30 6.30 9.30 Terminator
11. II 6.45 9 15 vr ma di do ook 2 Dying
young; vr za zo wo 1 Ninja turtles II; za zo
wo 3 Wittand. 111 8.30 za zo wo ook 1.15
Dances with wolves. IV vr za 1.30 7.15
10.30 zo t/m do 1.30 6.30 9.30 Robin
Hood City I 2 6.45 9.15 Another you. II
2.15 7 9.30 Out for justice. 111 2.30 7.15 vr
za ook 1145 The naked gun 2Vi; 9.45
Point break Concerthuis vr za 7 1015zo
t/m do6 30 9.30 za zo wo ook 1 30 Thelma
& Louise Filmhuis Liga '68 730 The
unbelievable truth; 10 Let s get lost. The
Movies 7 Regarding Henry; 9.45 Delica-
tessen; vr za; za zo wo 2.15 Assepoester.
Nachtvoorstellingen: Camera II vr za
1145The Doors 111 vr za 0 00 The silence
of the lambs City II vr za 0.00 Out for
justice 111 vr za 11 45 The nake gun: vr za
0.15 Point break Filmhuisvr za 0.15The
unbelievable truth. The Movies vr za 0.00
Betty Blue.

DENHAAG - Asta 12 6.459.30 zo 1.15 4
6.45 9 30 Robin Hood II 2 645 9 30 zo
1.1546.459.30 Dying young. 111 8 vr ma di
do ook2 Amadeus. Babyion I 2 6459.30
za zo 145 4.15 645 9.30 Prospero's
books. II 2 8 Madame Bovary. 111 2 6.45
9.30 za zo 1 45 4.15 6.45 9.30 Stanno tutti
bene Cineac ITuschinski 264s9.3ozo
1.1546459 30 Terminator II 11 2 6.459.30
zo 1.15 645 9 30 Out for justice 111 645

9.30 vr ma di do ook 2 The silence of the
lambs. Haags Filmhuis 17 30 945 zo ook
2 4.14 5 La doublé vie de Veronique. II
7.30 zo ook 2 Texasville; 945 zo ook 4.15
Sta, sterf, verrijs. 111 vr 7.309.45 Der Neger
Erwm; za 7.30 9.45 Rita Ritter; zo 2 7.30
945 Wohin9; zo 4.15 Peyton Place; ma
730 10 Die Fohnlorscher; di 7.30 9.45
Blaue Blumen; wo 8 Heilt Hitler!; do 7.30
945 Hick's last stand Metropole 12 6 45
9.30 zo 1.15645 9.30Thelma & Louise. II
2 6.45 9.30 zo 1.154 6.459.30 Regarding
Henry. 111 8.30 vr ma di do ook 2 Dances
with wolves. IV 2 645 9.30 zo 1.15 645
9.30 Not without my daughter. V 2 6.45
9.30z0 1.1546459.308ackdraft Odeon
11456.459.30 zo 1.304 6.459 30Another
you. II 1.45 645 9.30 zo 1.30 4 6.45 9.30
The naked gun 2V5. 111 1.45 645 9.30 zo
1 30 4 645 9.30Terminator 11. IV 145 6.45
9 30 zo 1.30 4 645 9.30 Point break.
Nachtvoorstellingen: Cineac I za 0 15
Terminator 11. II za 0.15 Out for justice 111
za 0 15 Wild at heart. Kindermatinees:
Asta 111 za wo 2 zo 1.154 Wittand. Cineac
za wo 2 zo 1.15 4 Assepoester. Metropo-
le za wo 2 zo 1.15 4 Beertje Bastiaan.

HAARLEM- Brinkmann I za zo wo 2 zo
ook 4 Beertje Sebastiaan; 145 6.45 9.30
za 145 7.30 10 15zo ook4.15 Thelma and
Louise, II 6.45 9.15 za 745 10.15vr ma di
do ook 145Dying young; za zo wo 2 zo
ook 4 Assepoester. 111 vr za zo do 7.15
9.45 ma di wo 6.45 vr ma di do ook 2
Another you; ma di wo 9 Amadeus; 1.45
645 9.30 za 1.45 7 30 10 15 zo ook 4.15
Thelma and Louise, IV 2 7.15zo ook4 The'

naked gun 2V4; 945Regarding Henry, V
7 15945vrmadidoook2zoook4.150ut
for justice; za zo wo 2 Wittand. Cinema
Palace vr za zo do 6.309 30 madi wo 8 za
zo wo ook 2 Terminator 11, Filmschuur vr
t/m wo Let's get lost, do 9 Round mid-
night. Luxor 645 945 vr za 7 10.15za zo
ook 145 Robin Hood

HILVERSUM -City I vr za 1 30 6 30 9 30
zo 2 5 8 ma t/m do 1 30 8 Terminator 11. II
1.45 9.45zo 1454.15 9.45The naked gun
2/2. 111 7.15 De provincie. IV vr ma di do
1.45 7.15 945 za zo wo 7.15 9.45 Dying
young; 8 30 Dances with wolves. Euro I
6459.15zaw0 1.45 6.45 9.15 zo 1.454 15
8.45 9.15 Out for justice. II 645 9.15 zo
4.15 645 9.15 Another you. 111 vr ma di do
Bza 1.30630930zo 25 8 wo 1.308 Robin
Hood.Kindervoorstellingen: City za wo
2 zo 1.30 4 Wittand; za wo 2.15 zo 2.15
4.30 Turtles 11. Euro za zo wo Assepoes-
ter.

LEEUWARDEN - Cinema vr 7 15 10za 2
7.15 10zo 2 4.308.30 ma t/m wo 8 7.15 10
Thelma en Louise. Club I vr t/m do 2 zo 2
4.30 Assepoester: vr 8 za zo 8 30 ma t/m
do 8 Dances with wolves. II vr za 2 7.15
9.45 zo 2 4.30 8.30 ma t/m wo 2 8 do 2 7
9.30 Quick change. 111 vr za 2 7.15 zo 2
4.30 ma t/m wo 2 do 2 7 White fang; vr za
9.45 zo 8.30 ma t/m wo 8 do 9.30 Point
break. IV vr t/m do 2 Zwoele nachten op
Ibiza; vr za 7.15 9.45 zo 4.30 8.30 ma t/m
wo 8 do 7 9.30 The silence of the lambs. V
vr za 2 7 15 945 zo 2 4.30 8.30 ma lm wo
2 8 do 2 7 9.30 Another you Filmhuis vr

za di 8 Die Zauberflote; 10.15 Halfaouine;
wo doB,Hallaoume; 10.15Die Zauberflote.
Studio F do vr 7.15 9.45 za 2 7.15 9.45 zo
2 4.30 8.30 ma t/m wo 8 Out for justice.
Tivoli, I do vr 7 10za 2 7 10zo 24.30 8.30
mat/m wo 8 Terminator II II do vr 7 10za 2
7 10zo 2 4.30 8.30 ma t/m wo 8 Robin
Hood. 111 do vr 7 9.30za 2 7 9.30 zo 2 4.30
8.30 ma t/m wo 8 Dying young.

MAASTRICHT- CinemaPalace 1 58.30
za zo wo ook 1.45 Terminator 11. II 5.158.45
za zo wo ook 2 Robin Hood, 111 6 9.15
Another you; za zo wo 2 4 Assepoester.
Ciné-K 9.15 Regarding Henry Filmhuis
Lumiere 8 La vie et rien d'autre; 9 The
Runners; 10The Doors; zo 2 De Zwitserse
Family Robinson. Mabi I vr t/m zo 2.30
6.309.15, ma t/m zo 9 wo ook 2.30Thelma
& Louise. II vr t/mzo 6.309.15 ma t/m do9
Boyz N the hood, vr t/m zo 2.30 wo 2.30
White fang. 111 vr t/m zo 2.306.309.15, ma
t/m zo 9 wo ook2.30 Prospero's books. IV
vr t/m zo 2.30 6.30 9.15, ma t/m zo 9 wo
ook 2.30 Dying young Kindervoorstel-
ling: Cinema Palace za zo wo 2 4 Asse-
poester.

NIJMEGEN - Calypso I vr 2 6.45 9.30 za
2 7 10 zo 2.30 6.45 9.30 ma t/m do 2 8
Robin Hood. II 2 6.45 9.30 zo wo 2 za 7 10
Trop belle pour toi! 111 2 6.459.15za 2 7.15
9.45 zo ook 4 Another you Carolus I ma
t/m do 8 vr 6 45 9 30 za 2 7 10 zo 2 5 8
Terminator 11. II 6.459.15 za 2 7 15945 zo
1.30 4 6.45 9.15 The naked gun 2/2. De
Marienburg I 7 45 10 La doublé vie de
Veronique, II 8 10.30 za zo 4 Vlaams
Filmfestival; vr 10 Brussels by Night, 111
7.30 Bpdhi Dharma; 10.15 De tranen van
Maria Machita Scala 7 30 Boyz N the
hood; 10 Jungle (ever. Kindervoorstel-
lingen: Calypso za zo wo 2 zo ook 4
Assepoester; za zo wo 2.30 Pippi zet de
boel op stelten.

ROTTERDAM - Alhambra I 2 6.45 9.30
zo 1.15 4 6.45 9.30 Regarding Henry II
6 459.30 vr ma di do ook 2 The silence of
the lambs. Calypso I 2 8 Dances with
wolves. II 2 6.45 9 30 zo 1.15 4 6.45 9.30
Prospero's books. 111 2 8 Madame Bovary.
Cinerama I 26.45 9.30zo 1.154 6.45 9 30
Terminator 11. II 2 6.45 9.30 zo 1.15 645
9.30 Backdraft. 111 2 7 9.30 zo 1.30 7 9.30
Out for justice IV 7 9.30 vr ma di do ook 2
Boyz N the hood. V 2 7 9.30 zo 1.30 7 9 30
King Ralph Corso 1.45 6 45 9.30 zo 1.15
6.459.30 Robin Hbod Kriterion (beh ma)
8 La doublé vie de Veronique; (beh ma) 22
Delicatessen. Lumière 12 7 9.30zo 24.30
7 9,30 Another you. II 1.45 6.45 9.15 zo
1.15 4 6.45 9.15 Point break. 111 1.45 6.45
9 15zo 1.45 4.15 6.45 9.15The naked gun
2V4. IV 2 7 9.30 zo 2 4.30 7 9 30 Dying
young. Rex 12Temptation. Thalia 2 6.45
9.30 zo 1.154 6.45 9 30 Thelma & Louise.
Nachtvoorstellingen: Lumière I vr za
0.15 Terminator 11, II vr za 0.15 Out for
justice. 111 vr za 0.15 Hudson Hawk Kin-
dervoorstellingen: Alhambra II za wo 2
zo 1.15 4 Beertje Sebastiaan Cinerama
IV za wo 2 zo 1.30 4 Wiltand. Imaxthea-
ter (beh ma) 16 Allred J. Kwak bezoekt
Atlantis.

TILBURG - Cinecitta I 8.30 Dances with
wolves; zo 11 Sleeping with the enemy;
ma 8.45 Blue velvet, II 7.45 beh. ma An
angel at my table; 10.30 beh. ma Boyz N

the hood, 111 8 De provincie; 10Halfaou"*
Midi vr za 2 7 10 zo 2 6.30 9.30 mat m °2.30 8.15 Terminator 11, Heuvelpoort Iv

t/m zo do 2.30 6.309.30 ma t/m wo 2&.
Robin Hood II vr 3 7.30 10za zo 7.30 ’madi 3 8.30wo 8.30Dying young 111 «r '",
zo do 2.30 7.15 10ma t/m wo 2.30 8 P«>n
break. IV vr t/m zo do 2.30 6.45 9 30 *t/m wo 2.30 8 Thelma& Louise. Vvr t■ mz
do 3 7.30, ma t/m wo 3 Naked gun 2'■?"
t/m zo do 10, ma t/m wo 8.30Regard"
Henry. Jeugdfilm 2 za zo wo 3 Olive'
Co. Filmhuis di wo 9 Een lang en gelukt
leven; do 9 The plot agamst Harry

UTRECHT - Catharijne I 1 45 6 30 9*
za 1.45 7 10.15Robin Hood 11 7 9.30vr ,
di do ook 2 Boyz N the hood. 111 1 30 8"* J
za 1.30 6.30 10 Dances with wolves ' y
2.157.15 9.45 The naked gun 2V4. Ca? I
ra 2 6.459.15 Another you. City vr
10.15zo tm do 6.45 9.30 za zo wo ot*g
Thelma & Louise. Ekko Filmhuis vr
Osaka Elegy; wo doDood door hangin9„
Hoogt I 7 30 9.30 ma do 9.30 di 7 30Jj£
tweede cirkel; ma 7.3oThedead; di93"
naam der wet: do 7.30 brief encounte',|
za 6 11.30 Peyton Place deel 9 en 10-
Hoogt II 745 9.45 ma t/m do 74='
doublé vie de Veronique; ma t/m do 9■ j
Films van Jan Svankmajer 't H°°9'
945 De tranen van Maria Machita
vies 1 645945Madame Bovary II 7.3"
vr za ook 0.30 Delicatessen Plaza I v'630930za27 15 10 15z03630930f'
do 7.45 wo 2 745 Terminator 11. II «r &■
9.45 za 7.30 10.30zo 2 6.459.45 ma di"
do 8 Robin Hood; di 8.15 Aiice B«n

brandt I130 6.30 930 za 1.30 645 10
12.455.306.30 9.3oTerminator 11. ll 2°. 29.30 zo 1.154 645 9 30 Dying young "'6 45 9 30 zo 1.15 4 645 930 Point brea .
Springhaver I 7 9.45 Prospero's i>°o 0̂za zo 4.30 In bed with Madonna. II vr n

0
t/'m do 8 za zo 4.45 Milou en mai: 10za
ook 7.30 Stanno tutti bene. Studio 7.'=5
ma di do ook 2.15 De provincie; ' .
Regarding Henry NachtvoorstellinS* .
Camera vr za 11 30 The unbearable «9
tnessof being Movies Ivr za 0.30 Del' _
tessen. II vr za 0.15 Betty Blue. Sprin9n

l6ver I vr za 0.15 The Doors II vr za u-Wild at heart. Studio vr za 0.00 The s«»
ce of the lambs KindervoorstelliiS .:.
Movies Iza zow0'2.15 Wittand Catha jr
ne 2 za zo wo 2 Ninja turtles 11. City za

l0wo 2.30 Assepoester. Plazaza wo 2 (
1 Beertje Sebastiaan, geheime opd,a'Studio za zo wo 2.15 Beert|e Sebast»
geheime opdracht. Springhaver za
wo 2.30 Kuifje en de zonnetempel; "&
wo 2.30 Pinokkio.

WAGENINGEN - Molenstraatthe"t*
7.15 10zo 4 Thelma & Louise; 845
pero's books: 10.30Texasville; vr za ~.
Point break ; 9.15La doublé vie de Ver
qué; 7 zo 4 Dying young; 645 beh. Rna }.
zo wo 145Robin Hood: Prince of tr»e z3
za zo wo 2 Avontuur met een staart) "zo wo 2 Wittand

7 16'
ZWOLLE - Buitensocieteit za 'r |l;
10.30zo wo 8 zazo wo ook 2Termina'"
vr7 15 10.30 ma di Bdo 7.15 10.30 'e" tf
nator II; za 7 10zo 7.45 za zo wo ook
Robin Hood; do vr 7 10 Robin H00O;
7.30 10zo 7.30 The naked gun T/r. &
wo 2 Assepoester. .

Sylvain Copans in de uitstekende Franse kinderfilm Hartsprong van Jacques Fansten.

PLATEN
BIJDRAGEN HANS HEG. PAY-UUN HIU, GERT VAN VEEN

Pop

Neil Young is
de koning van
de gitaar-trash
Neil Young & Crazy Horse: Arc-Weld.
Reprise 7599-26746-2.

Neil Young op zn allerbest: live, met
een band, en met veel, heel veel rag-
gende gitaren. Arc-Weld werd opge-
nomen tijdens zijn laatste Amerikaan-
se tournee met Crazy Horse. Muziek
dus in de stijl zoals voor het eerst
vastgelegd op Everybody knows this
is nowhere. Van die plaat wordt dit-
maal Cinnamon girl gespeeld:een van
deweinige songs die achterblijvenbij
het origineel, maar wanneer je dit
twee uur durende album in zn geheel
over je heen laatkomen, doet dat niet
meer ter zake.

Het concert bouwt langzaam naar
een indringende climax in Tonight's
the night, maar in de veertien num-
mers die er aan voorafgaan hebben
Young en zijn groep de luisteraar al
meegenomen langs de hoogste pieken
en diepste dalen. F-fc§!iri up, dat de
eerste plaat besluit, is erg sterk, met
eenfraai staaltjevan Youngs schuren-
de en schrapende manier van soleren.
Cqrtez thekiller, in een tergend trage
versie, is een ander hoogtepunt. Zoals
steeds wordt het gerelativeerd door
het nummer dat er op volgt: het luch-
tige Powderfinger.

Het album opent met Hey hey, my
my (into the black) van Rust never
sleeps, het album waarmee Young
zich aan het eind van de jaren zeven-
tig onverwacht solidair verklaarde
met de punk, en de verroesting van
zijn eigen generatie aan de kaak'stel-
de. Je zou Arc-Weld een up-date kun-
nen noemen van dieplaat: de toenade-
ring tot alweer een nieuwe generatie,
deAmerikaanse gitaargroepen (Dino-
saur Jr. etc.) voor wie Young een van
de grote voorbeelden is.

„Got some more trash for you",
mompelt Young voordatRoll another
number wordt ingezet: de afsluiting
van een plaat waarmee hij niet alleen
aansluiting vindt bij muzikanten die
twee keer zo jongzijn als hijzelf, maar
ook duidelijk maakt dat hij de onge-
kroondekoning isvan de gitaar-trash.
In een beperkte oplage verscheen het
album met nog een derde cd, Are: 37
minuten gitaar-notse en feedback— naar het schijnt uitgebracht op

aandringen van Sonic Youth, dat tij-
dens deze tournee in het voorpro-
gramma speelde.

Billy Bragg: Don't try this at home. Go
Discs 828 279-2.
Townes van Zandt: Ram on a conga drum
Silenz 269575 2.

Billy Bragg heeft zich altijd aan de
rand van de Engelse popscene opge-
houden. Zijn politiek geëngageerde
folk-punk klonk nooit bijzonder ei-
gentijds, maar zijn songs waren altijd
te bijzonder om ze te negeren. De
muziek staat ook nooit helemaal in
dienst van de teksten, Bragg heeft
altijd een balans weten te vinden tus-
sen beide, zoals hij opnieuw laathoren
op Don't try this at home. De songs
zijn sober, ingekleurd door spaarzame
toevoegingen van gastmuzikanten als
Johnny Marr, wiens rinkelende gi-
taarstijl fraai samenvloeit met Braggs
hartverwarmende melodieën.

De traditionele folk en bluesvan de
Amerikaanse zanger-gitarist Townes
Van Zandt moet het vooral hebben
van de droge, vaak navrante humor
waarmee de songs worden gebracht.
Ram on a conga drum, opgenomen
tijdens de Berlin Independence Days
'90, is een sfeervolle live-registratie
waarbij de liedjes worden afgewisseld
met lange, grappige monologen over
de blues en het leven on the road.

The Cramps: Look mom, no head! IRS
986.945.

De meisjes (of liever: sloeries) heten
natuurlijkJezebel, ze dragen minirok-
jes en doen verder alles wat God en
het goede fatsoen verboden hebben.
Look mom, no head! is alweer een
nieuw hoofdstuk in de rock 'n' roll-
geschiedenis zoals geschreven door
The Cramps. In het openingsnummer
Dames, booze, chains and boots geeft
de groep van zanger Lux Interior en
gitariste Poisoji Ivy een korte samen-
vatting van haar filosofie, die in num-
mers als Two headed sex change,
Eyeball in my martini en I wanna get
in your pants nog wat verder uitge-
werkt wordt.

Sex, drugs & rock 'n' roll, overgo-
ten met een gifgroen horrorlaagje: ge-
brek aan smaak of moreel besef wordt
bij The Cramps gecompenseerd door
een hartverwarmend purisme als het
gaat om de esthetiek van de pulp- en
trash-cultuur uit de jarenvijftig. Nog
steeds leuk, maar iets nieuws zit er zo
langzamerhand niet meer bij.

Various: Villa 65+. Volume 1.
Nederlandse bands. Ariola 262.171

Een verzamelplaat met negentien Ne-
derlandse groepen die optraden voor
de VPRO-radio: in Nozems a-gogo (of
De wilde wereld zoals het woensdag-
middagprogramma eerst heette) en
La stampa, programma's die in de
afgelopen jaren zo ongeveer de hele
Nederlandserock 'n'roll-scene in Vil-
la 65op bezoek hadden: Urban Dance
Squad (die openen met het nooit eer-

der op plaat verschenen Under-
ground), Gotcha!,Jack Of Hearts, East
Meets West, Ex, Raggende Manne,
Claw Boys Claw, Tröckener Kecks,
Fatal Flowers, Spo-Dee-O-Dee, The
Scène, Eton Crop en D.A.M.N.

De selectie zegt minstens evenveel
over de stand van zaken in de Neder-
landse popmuziek als over de muzika-
le voorkeur van de programmama-
kers. De groepen zijn bijna zonder
uitzondering goed op dreef(I lost the
sound of my heart van Ivy Green is
zelfs een klassieker), terwijl deVPRO
iets heeft weten te vereeuwigen van,
zeg maar, de spirit of rock 'n'
roll. (GvV)

Young

Bragg

Klassiek
Klassiek geeft Meer
biedt kortingen
en buitenkansen
Jonge Mensen op het Concertpodium:
Bnjch, Chopin, J.C.Bach, Rossini en
Mozart door Matt Haimovits, Midori, Loeki
Stardust Kwartet, Emma Johnson,
Jennifer Stinton. Cd plus 22
waardebonnen: ’ 9,95.

Evenals vorig jaarbrengt deStichting
Collectieve Promotie Geluidsdragers
een speciale cd uit. Onder het motto:
Klassiek Geeft Meer (ook op musicas-
sette, ’ 6,95) geeft deze actie tot eind
december aanzienlijke korting op 22
cd's van bekende labels. Behalve om
BruchsKol Nidrei door cellist Haimo-
vitz, een Chopin-nocturne met Mido-
ri, een door het Loeki Stardust Quar-
tet gearrangeerd kwartet van
J.C. Bach, Weber met de Engelse kla-
rinettiste Emma Johnson, Mozarts
fluitconcert KV 314 met haar landge-
note Jennifer Stinton plus drie Cho-
pin-etudes gespeeld door deTsjaikovs-
ki-Concourswinnaar Boris Beresov-
sky, gaat het bij deze cd vooral om het
bijgeleverde boekje.

Dit bevat veel gerichte informatie
voor de klassieke platenkoper. Alle
dit jaar met een Edison bekroonde
opnamen staan er bijvoorbeeld in.
Maar alles draait natuurlijk om de 22
coupons. De korting varieert van tien
tot achttien gulden: geen enkele gese-
lecteerde, vaak nieuwe cd kost meer
dan ’ 29,95. Dat de kwaliteit uiteen-
loopt ligtvoor de hand. Daarom hier-
bij een eerste selectie.

Verdi: Aida. Hoogtepunten met Maria
Chiara, Pavarotti en Scala-orkest ol.v.
Lorin Maazel. Decca.
Gershwin: Porgy and Bess. Hoogtepunten
met London Philharmonic 0.1.v. Simon
Rattle. EMI.

De selectie uitPorgy and Bess is zon-
der meer aan te bevelen. Het gaat hier
immers om de Glyndebourne-produk-
tie die indertijd in alle toonaarden
werd bejubelden die in 1990 een Edi-
son kreeg. Rattle is onnavolgbaar in
deze Gershwinopera. De wervelende
vitaliteit van de hele cast is verrukke-
lijk. De atmosfeer wordt perfect ge-
troffen, ook door de opnametechnici.
Maar de complete versie blijft natuur-
lijk te prefereren.

Bij Aida liggen de kaarten anders.
De in een Milanese studio gemaakte
registratie klinkt onaangenaam kaal
en kaatsend. Tot overmaat van ramp
blijkt Maazel weinig hart te hebben
voor Verdi. Geen hoogtepunt in de
Scalatraditie. Fans van Pavarotti
(stralende Radarnes) en van de wat
minder zoetgevooisde maar wel ka-
rakteristieke Maria Chiara (onlangs
nog in Amsterdam) moetenveel op de
koop toe nemen om aan hun trekken
te komen. Er zijn veel betere high-
lights met Von Karajan en Solti (beide
op Decca) en Abbado (DG).

Telemann: Blokfluitconcerten, Suite ma
doorPeter Holtslag met Parley of
Instruments 0.1.v. Roy Goodman.
Hyperion.
Vivaldi en Bach: Ostro picta, Gloria resp-
Magnificat door Collegium Musicum 90
0.1.v. Richard Hickox. Chandos.

Beide opnamen zijn hun (tijdelijke)
midprice zeker waard. De Telemann-
cd met Holtslag is een feest door het
transparante en alerte musicerenvan
het klein bezette ensemble van Good-
man en het flitsende spel van de solist-
De onlangs in deze rubriek al positie'
besproken Hyperionopname munt uit
door heldere details, terwijl het
klankbeeld nergens schel of te direct
wordt. Ook de Chandos-cd klink*
fraai, bijna te briljant. Hickox zorg*
voor minstens zo vitaal gespeelde en
perfect gezongen uitvoeringen.

Hét Gloria van Vivaldi wordt— heel origineel — voorafgegaan
door een passende „introduzione'"'
het motet met sopraansolo Ostro ptc-
ta, armata spina. Het in al zijn be-
knoptheid sublieme Magnificat van
Bach is echter het hoogtepunt. D*
lichtvoetigheid die Hickox zowel bU
Bach als in Vivaldi's Gloria nastreef*
is onweerstaanbaar. Het koor is een
toonbeeld van zuiverheid en homoge-
niteit. De zonder vibrato zingende so-
listen, inclusief counter-tenor Mj"
chael Chance, zijn goed op. hun taak
berekend.

Schubert: Strijkkwintet in C, Rondo in A
doorVera Beths, Lisa Rautenberg, Jody
Gatwood, Steven Darm, Kenneth Slowik
Armer Bijlsma. Sony.

Aan deze in het buitenland al enkele
maanden geleden voor de volle prOs
uitgebrachte Schubert-cd zitten inte-
ressante aspecten. In de eerste plaats
is het uitzonderlijk dat alle in het
kwintet bespeelde instrumenten al"
komstig zijn uit de StradivariuscolleC'
tic van het Smithsonian Institution U 1
Washington, waar de opname is SP"
maakt. Ten tweede: Vera Beths, Afl'
ner Bijlsma en hun Amerikaanse en
Canadese collega's spelen met een on-
gelooflijke bezetenheid en intensiteit-
En lastbut not least: het grootsekwin-
tet Deutsch 956 is een meesterwerk,
een van de hoogtepunten uit de ka-
mermuziekliteratuur.

Het niet nader benoemde gelegen'
heidskwintet laat zich niet uit het
veld slaan door een uitvoeringsprak'
tijk die al bol staat van allerlei „hist°"
rische" uitvoeringen. Beths, Bijlsnl3

c.s. gaan volledig hun eigen weg, g 6"

ven Schubert soms flink van katoen
en laten de emoties hoog oplaaien-
Fascinerend. Vergeleken bij ne
kwintet is het als toegift geprogranj"
meerde Rondo voor viool en strijkers
slechts een bescheiden toetje.

Het enige bezwaar dat tegen dej
uitgave is in te brengen heeft met o
klanktechniek te maken. Die had bes
wat milder en warmer hebben Of
kund. De Stradivariklinken nu iets t

klinisch. Een van de aantrekkelijks*
uitgaven uit de Vivarte-serie vafl
Sony. Zeker nu het om zon aanlokke-
lijke aanbieding gaat. (HH)

Porgy and Bess

IeVolkskrant VAN VRIJDAG 25 OKTOBER 1991

ADVERTENTIES

jfZJJM«OPEN
INFORMATIE
HANNEKE HANEVELD 020-5622493
INA TIMMERMAN 020-5622845

R ijksm useum iAmsterdam 1Kembrandt
4 december 1991 - 1 maart 1992

Kaartverkoop: 070-317 5-4 5-4
Ofbij de VVV-bespreekburo's

ra door
\MJ.RIt.AN EXPRjESS FOUNDATION

De Appel

25 oktober - 1 december
ALLEN
RUPPERSBERG
opening vrijdag 25 oktober
17-19 uur

I Prinseneiland 7 1013 LI Amsterdam
020-6255651 open di. t'm za. 13-17 uur

0 DDQQ I
kunstlrWti«tl*f.

Gerard Venbrux
20 okt. ü/m 1 7 nov.
wo t/m zo 12.00 - 17.30 uur I
Oudegracht 366, 3511 PP Utrecht
«I 030 " 319995 "

SAUDEK I
27-1(1/ IK-12-NI

/onüjt:2' oktober
15-IS uur

STKLTMAN
SpuiMrjjl .'ïn. KnlslcrUjm

IMUId
ki iii?iin.::sr.s'. i.,v (h:iik.m"sss

PRESENTATIE■tTc! prijs
méZ. Dl 34.5Q,n

mnmmmM\39
1012 JB AMSTERDAM
TELEFOON 020-6229434

HAAGS
GEMEENTEMUSEUM

stjdhoudt'rsl.un 41
070-3381111

FRANK
VAN

HEMERT tmi

EIGEN
COLLECTIE vï":?m

modernekunst
muziek
kunstnijverheid
permanent

AULA
LEZINGEN

/ cursussen over
1991 /92. beeldende kunst,

kunstnijverheid,
muziek
gratis brochure:
070-3381118

«*fsM KOPEN

KUNST&ICULTUUR 8



AGENDA
JAZZ

Q F usiongroep Spyro Gyraspeelt dinsdag in het RAI Con-grescentrum in Amsterdam.
ln de Ramada (v/h Sonesta)

Amsterdam zaterdag fi-W* Pall MaliExport Swing
«ward, met René ten Cate (vibra-°°n), Lydia van Dam (zang), Ste-«n Kruger (drums), Juraj Stanik
pano).Q Willem van Manens Contra-band '91 is zaterdag in Tilburg
Whouwburg), zondagmiddag in

(Purmarijn), donder-en Amsterdam (BIM-huis).
Jazz Quartet vanPianist Robert Jan Vermeulen,

m De Spieghel in Gro-
UDe Amerikaanse trompettist

Fmdley is zaterdag gast-est bij Big Band Den Haag ingnustende Jager, Bergen.'n Jazzpodium Jansheeren,
wlernskerk' zaterdag HerbieWNeOrchestra.

de Dordtse Jazzdagen«navond slagwerkformatie
Wood (Jazzsocieteit) enle Oom Maw Maw (Het Hof),cfpf 9 Fra Fra Sound (Jazzso-

y'eit), zondag formatie Niks vanummer Arend Niks (Merz, 15.30
r" r ) en Coopertest (Bibelot).gitaristEef Albers geeft zon-nig °m 15 uur een concert in Pc-W'm Den Haag.Ben van den Dungen/ Jarmo
in wn,?ndljk kw intet is maandagw'lnelmina in Eindhoven.

KLASSIEK
kom ederlandse P° dia bieden dezartlende da9en een instant-Mo
he r ~IVaL Wleland K uyken leidt
bar I.° 9'um Europae (jongeren-

in Haydn (Symfonie
3

°') en Mozart (SymfonieKV
A|py n Pan°concertKV 595, met
Den u

L J°ebim°v), vanavond in
dan 9 (Philipszaal) en woens-
Qf "? Utrecht (Vj-edenburg).
Haai et Tey|ers-Museum in
ton. begint zonda9 een ten-unstellmg over het bezoek dat«familie Mozart in 1766 aanpaariem brach,
stPM

rgen Kus smaul en zijn Am-
zonrt Mozart Players treden
Wan 9 °p ln de Amsterdams

«ngzaal, met een Mozartpro-
waarin de Symfonie KV

ia„,e' 1 de zogenoemde Concer-
Es, KV 297b.

Tno tl* Amsterdams Fortepiano-
Da btanley Hoogland, Lucy van
en b

Wouter Möller) speelt trio'seen vioolsonate van Mozart,

crürnT39 'n Arnhem (Musis Sa"

opn
et Residentie Orkest staat

rj 6 'T 'oktober en 1 november on-
Schr d'ng van tenor Peter
Pra=e'er' Hl' d|ngeert Mozarts
Q ln^fe sYmfonie en MisKV 427
leirjt c

e Rotterdamse Doelen
ber b

Bruggen op 31 okto-
da nl november het Rotter-
ivi " s pnilharmonisch Orkest in
(soii tt

Plan°concertKV 491
syrrif eo Bruins) en de Jupiter-

nis!lel|Noordhollands Philharmo-
norn kest sPeelt Mozart (Pia-

KV 415, met Ronald(Ba/j 9am)'Klein en Stravmsky
oktob 'de 'a fée), op 29, 30 en 31
Alkma '" Haarlem' Beverwijk en

kesu' Limbur9s Symfonie Or-
kov P

Plelt Mozart, Rimski-Korsa-
-9) o!,h lostakovitsj (Symfonie nr
taai leidin9 van Daan Admi-
Kerkro 3?^000 en zaterdag in
Cl Ni! en Maastricht.
spepu

S|nfonietta Amsterdam«Vs^%z ?n (Ad*9'o en fugaaitv^i'' btrav'nsky, Denisov (het
StC^MC?rtes 's'9enu9) ens Wetamorphosen), zon-

dag in Utrecht (Vredenburg,
14.30 uur) en woensdag in Am-
sterdam (Wangzaal).
D Not Mozart David Geringas is
solist bij het Gelders Orkest in het
Celloconcert nr 1 van Saint-
Saens, vanavond in Harderwijk
en zondag (14.15 uur) in Arnhem.
Vanaf woensdag dirigeert Martin
Sieghart Rendering, de titel die
Luciano Berio gaf aan zijn compi-
latie van nagelaten schetsen van
Schubert. Op 30 en 31 oktober in
Nijmegen en Amersfoort en op 1
november in Arnhem.
D Arpad Jóo is dirigent en piano
solist in Liszts Totentanz bij Het
Brabants Orkest, zaterdag in
Eindhoven (Schouwburg), zon-
dagavond in Amsterdam (Wang-
zaal), maandag in Den Bosch
(Casino) en dinsdag in Ooster-
hout (De Bussel). Op het pro-
gramma ook Strauss' Don Juan
en de Eroïca van Beethoven.
D Bij hetResidentie Orkest is Ni-
kolai Luganski solist in Rachmani-
novs Pianoconcert nr 2. zater-
dagavond en zondagmiddag in
Den Haag (Anton Philipszaal).
D Isabelle van Keulen is soliste
bij het Noord Nederlands Orkest
in het Vioolconcert nr 5van
Vieuxtemps. Programma met
Franck en Elgar (Enigma-varia-
ties) onder leiding van Charles de
Wolff op 30 en 31 oktober en 1
november in Groningen, Win-
schoten en Leeuwarden.
D Het Fine Arts Quartet speelt
strijkkwartettenvan Beethoven
(18/3), Sjostakovitsj (nr 11) en
een keuze uit Tsjaikovski (nr 1) en
Franck, zondagavond in Amster-
dam (Kleine Zaal) en maandag in
Tilburg (Aula K.U.); donderdag in
deKleine Zaal het Borodin Kwar-
tet met strijkkwartetten van Sjos-
takovitsj.
D Fred Oldenburg speelt de
„transcendente" etudes van
Franz Liszt op een oude Erard-
vleugel, zaterdagavond in de
Kleine Zaal in Amsterdam. Meer
pianisten: vanavond in Rotterdam
(De Doelen) Louis Lortie met
Beethoven, Brahms enLiszt.
Zondag in De Doelen om 11 uur
Pascal Rogé met een Poulenc-
programma.□ Het Combattimento Consort
speelt Purcell, Muffat, Telemann
en Biber (Fidicium Sacro Profa-
numen Battalia), zondag 14.15
uur in de Kleine Zaal Amsterdam.
D Het Ensemble Bouzignac
brengt een compleet Heinrich
Schütz-programma (met Der
Schwanengesang), donderdag in
Zeist (Kerk Broedergemeente) en
op 1 en 5 november in Utrecht
(Pieterskerk) en Den Bosch (Her-
vormde Kerk).
D De vereniging Huismuziek
viert zaterdag het 40-jarig be-
staan met een Muziekinstrumen-
tenbeurs (lezingen, video's,
stads), zaterdag van 10 tot 17 uur
in 't Veerhuis in Nieuwegeln.
D De serie Bachcantates in de
Lutherse Kerk aan het Spui in
Amsterdam loopt nog door tot en
met 24 november. Zondag 27 ok-
tober (17.00 uur) is aan de beurt
cantate 115, Mache dtch, mem
Geist, bereit. Met Daniel Ruess.

FILM

D Cineclub Enschede organi-
seert zaterdag in twee zalen van
deVrijhof een filmmarathon die
om 17.30 uur begint en duurt tot
03.30 uur. Vertoond worden Le-
ningrad cowboys go Amerika, La
femme de l'aviateur, The
draughtman 's contract, Bagdad
café, Julia en Dangerous liaisons.
D De soms krankzinnige anima-
tiefilms van de Tsjech Jan Svank-
majer, maandag tot en met don-
derdag in 't Hoogt te Utrecht.
D In Cinemariënburg te Nijme-

gen dagelijks tot en met donder-
dag Vlaamse speelfilms, om 20
en 22.30 uur.

LITERATUUR

□ Zaterdag in de Grote Kerk in
Enschede vanaf 14.30 uur een
manifestatie over de iiteraire kri-
tiek, met Connie Palmen, Jaap
Goedegebuure, WAM de Moor
en Rob van Gennep.
D De Bordewijk-tentoonstelling
in de bibliotheek van deKatholie
ke Univeriteit Nijmegen duurt nog
tot en met 2 november.
D In de serie American literature
todaywoensdag in het West-In-
disch Huis in Amsterdam een ge-
sprek met de Indiaanse schrijver
Craig Strete.

DANS

D Roel Voorintholt maakte bij In-
trodans de jeugdvoorstelling De
Kleine Prins. Première woensdag-
middag en -avond in deArnhem-
se Stadsschouwburg.□ JanHessels brengt in De 'grens twee nieuwe choreogra-
fieën, op 29, 30 en 31 oktober in
Het Veem in Amsterdam.
D En verder: Reflex met zes jon-
ge choreografen (Zaltbommel,
Poorterij, zaterdag; Drachten, De "Lawei, dinsdag); ScapinoBallet
Rotterdam met werk van Ed
Wubbe, Nils Christe en Kirsten

Debrock (Den Haag, AT & T
Danstheater, zaterdag); NDT met
Mats Ek-programma (Rotterdam-
se Schouwburg, vanavond en za-
terdag; Heerlen, Schouwburg,
dinsdag; Apeldoorn, Schouw-
burg, woensdag; Den Haag,
AT& T Danstheater, donderdag).

POP

D A night of interference, een
dancepartymet dj's en muzikan-
tenvan Tackhead (Doug Wim-
bish, Skip McDonald, Keith Le-
Blanc) en Bomb The Bass (Tim
Simenon) is vanavond in Amster-
dam(De Melkweg), zaterdag in
Eindhoven (De Effenaar), zondag
in Maastricht ('t Staargebouw) en
maandag in Groningen (De Oos-
terpoort).
D Vanavond in 't Paard in Den
Haag The Wedding Present. Za-
terdag speelt de Engelse gitaar-
groep in Fenix in.Sittard.
D TheFuzztones zijn vanavond
in De Effenaar in Eindhoven.
D The Selecter, een van de be-
kendste groepen uit de ska-revi-
val van het eind van de jaren ze-
ventig, komt naar Utrecht (Tivoli,
vanavond), Noord-Scharwoude
(De Koog, zaterdag) en Amster-
dam (De Melkweg, zondag).
D Thin White Rope speelt vana-
vond in 't Burgerweeshuis in De-
venter, zaterdag in de Vrije Vloer
in Utrecht en zondag in Vera in
Groningen.

D Jeff Dahl staat in 't Beest in
Goes (vanavond) en 't Patronaat
in Haarlem (zaterdag, met Big
Trouble House en Poopshovel).
D Cannibal Corpse en Loudblast
zijn vanavond in de Metropool in
Hengelo, zaterdag in 't Bolwerk in
Sneek en zondag in R 17 in
Grootebroek.
D African Headcharge is vana-
vond in Den Bosch (Willem II) en
zaterdag in Utrecht (Vrije Vloer).□ Zaterdag in De Waakzaam-
heid in Koog aan deZaan Robot,
met dj Mayday (Derrick May), de
godfather van de Detroit-techno,
en dj Dimitri.
D 3d Bass, een van Newyorks
beste rapgroepen van dit mo-
ment, speelt zaterdag in De
Melkweg in Amsterdam.
D Steel Pulse speelt op 26 okto-
ber in Rotterdam (Nighttown) en
zondag in Amsterdam (Paradiso).
D Gamma Ray is zaterdag in 't
Paard in Den Haag en zondag in
't Noorderligt in Tilburg.
D Ween geeft concerten in En-
schede (Atak, zaterdag), Amster-
dam (De Melkweg, 30 oktober)
en Groningen (Vera, 31 oktober).
D Sixtiesgroep Hermans Her-
mits is zaterdag in de Houtrust-
hallen in Den Haag.
D Het Franse Niagara is zondag
in Nighttown in Rotterdam.
D John Martyn geeft concerten
in Amsterdam (Paradiso, 29 okto-
ber), Den Haag ('t Paard, 30) en
Tilburg (Noorderligt, 31 oktober).

D Siouxsie & The Banshees ge-
ven dinsdag oktober een concert
in Vredenburg, Utrecht (voorpro-
gramma: Blue Aeroplanes).
D De Amerikaanse zanger-gita-
rist Townes van Zandt speelt op
30 oktober in Doornroosje in Nij-
megen en 2 november in de Am-
sterdamse Melkweg.□ The Blue Areoplanes woens-
dag m Paradiso in Amsterdam.
D The Scorpions geven op 30
oktober een concert in de Ahoy'
in Rotterdam.
D Pig en Havoc spelen op 31 ok
tober in 't Paard in Den Haag.
D Extreme speelt op 31 oktober
in de Rijnhal in Arnhem.'

WERELDMUZIEK

D Indiase klassieke muziek: she-
nai-speler Anant Lal is zaterdag
in Den Haag (Congresgebouw),
woensdag in Den Bosch (De Mu-
zerije) en donderdag in Maas-
tricht (Muziekschool). Pushpraj
Koshti (sitar en surbahar) en Fai-
yaz Khan (tabla) spelen woens-
dag in Amsterdam (Soeterijn),
donderdag in Utrecht (Rasa).
D De Angoiese Madizeza Band
is zaterdag in Utrecht (Rasa) met
Angolees-Braziliaanse jazzrock.
D Het folklore-gezelschap De
Georgièrs is zondag in de Stads-
schouwburg in Haarlem.
D Cuadro Flamenco, met danse-
res Cora Weggeman, gitaristen
Ricardo Mendeville en Eric Vaar-

zon Morel en zanger El Chaparro,
is woensdag in Vlaardingen
(Stadsgehoorzaal) en donderdag
in Breda (Concordia).
D Zangeres Aster Aweke uit
Ethopie is donderdag in De Melk-
weg in Amsterdam.

BEELDENDE KUNST
D Zaterdag verricht Remco
Campert de opening van de ex-
positie van Jean Paul Franssens
in Arti et Amicitiae in Amsterdam.
Bij die gelegenheidwordt ook
Franssens' eenakter Een winter
ballade opgevoerd. Hij koos Pe-
terKlashcrst als mede-exposant.
Tot en met 14 november.
D Tot en met 10 november laat
het Amsterdamse Stedelijk Mu-
seum in Momentopname recente
schilderijen zien van Paul Bonger.
D Henk van Woerden exposeert
tot en met 21 november schilde-
rijen en pastels in kunstenaars-
centrum Bergen.
D Olieverfpanelen van Ronald
Medema, tot en met 12 decem-
ber in Coopmanshüs Franeker.
D Sjoerd Buysman exposeert
„groeistructuren", tot en met4
december in de Amsterdamse
galerieArt Affairs.
D Recente schilderijen van Frank
van Hemert, nog tot en met 13
november in de Haagse Galerie
Nouvelles Images, en tot en met
17 november in het Haags Ge-
meentemuseum.
D Tegelijkertijd in de Haagse
Kunstkring en bij de Dordrechtse
Verenigde Beeldende Kunste-
naars de tentoonstelling Stilleven.
met Urs Pfannenmuller en Anna
Pool. Tot en met 13 november.
D Het Dordrechts Museum her-
denkt Aelbert Cuyp; 17 schilderij-
en en 11 tekeningen zijn er te
zien tot en met 12 januari 1992.
D Sierlijk Syrië is een expositie
over de textiel en sieradenvan
Syrië. Tot en met 23 februari 1992
in het Rotterdamse Museum voor
Volkenkunde.
D De viapapyrus, expositie over
papierkunst, tot en met 3 novem-
ber in de Bergkerk te Deventer.□ Schilderijen en tekeningen van
Joost Hoekstra, tot en met 8 no-
vember in de Amsterdamse gale-
rie Swart.□ Werken op papier en objecten
van Tjibbe Hooghiemstra en
Hans Schabracq, tot en met 20
november in de Amsterdamse
Galerie Hans Brinkman.
D Manfred Stumpf toont tot en
met 20 november zijn computer-
tekeningen en computerbeeld in
de Amsterdamse Galerie Akmci.
D Tot en met 17 november ex
poseert het Rotterdamse Boy-
mans-van Beuningen honderd te-
keningen van deAmerikaanse
kunstenaar .Michael Byron.

THEATER

D Finzen yn fantasy van Alan
Ayckbourn (Woman in mmd) gaat
bij het Friese gezelschapTryater
vanavond in première in De Colle
in Kollum. ~Komeedzje is under-
brutsen trageedzje" zoals Ayck-
bourn zelf al zei.
D Rilkes prozagedicht De wijze
van liefde en doodvan de cornet
Chnstoph Rilke van Rilke is voor
theater bewerkt door Rob Ligt-
hert en Peer Wittenbols. Vana-
vond tot en met 23 november in
theater Het Kruis van Bourgondië
in Maastricht.
D In de show Welcome to your
fantasy van The Chippendales
gaan vijftien mannen swingend
en zingend (bijna) uit de broek. In
Amerika een sensatie, in Neder
land wellicht ook. Op 27 en 28 ok-
tober in Luxor, Rotterdam.
D Willy Russells komedie One
for the road gaat als Stennis met
Dennis in regie van Nico Knapper
dinsdag in Cultureel Centrum
Amstelveen in première. Met Liz
Snoyink, Kiki Classen, Johnny
Kraaykamp jr, Hans Comelissen.
D Purper brengt En dat is... ne-
genwoensdag in première in de
Leidse schouwburg.
D De soloAn van Yolanda
Bertsch is van 30 oktober tot en
met 9 november te zien in De
Brakke Grond, Amsterdam.

KEUZE

De October Meeting, het
internationalefestival van
geïmproviseerdemuziek, heeft nog
twee volle avonden te gaan.
Combinaties met depianisten Paul
Bley (met Han Bennink) en Horace
Tapscott, Steve Lacy, Greetje Bijma
en Gerry Hemingway garanderen
primeurs met een hoge
verrassingsfactor. Vanavond en
zaterdag in Amsterdam (BIM-huis,
Stedelijk Museum en Cristofori),
Rotterdam (Thelonious), Zwolle
(Papenstraattheater) en Utrecht
(SJU-huis). Vanavond tot 24 uur
rechtstreeks op NOS Radio 4.
Concertinformatie: 020-6233373.

Het Jazz Mecca brengt vanavond tot
en met zondag tientallenconcerten
op acht podia van het Mecc-gebouw
in Maastricht. VanavondEmotions
for Miles, herdenkingsconcertvoor
MilesDavis met vele muzikanten die
met hem speelden. Verder Max
Roach, Ray Anderson, Herbie
Hancock/ Wayne Shorter, Branford
Marsalis, Dave Holland, Steve
Coleman en tientallen anderen.

Spinoza is het nieuwe stuk van
JoshuaSobol, dat hij speciaal voor De
Appel schreef, en dat vanavond zijn
wereldpremière beleeft. Door de
voorstelling Ghetto (1988) raakte
Sobol zo onder de indrukvan het
Haagse gezelschap dat hij
onmiddellijk een schrijfopdracht
aanvaardde. In Spinoza treffen we
de wijsgeer op zijn sterfbed als zijn
leven in flarden aan zich voorbij
trekt. In regie van Erik Vos spelen
onder anderen HeddyLester,
ChristineEwert, Carol Linssen en
Robert Prager. Appeltheater Den
Haag, vanavond t/m 22 december.

In Thephysical self, een expositie
die eindigt in de toiletten van het
museum, komen allerleiaspecten
van het menselijk lichaam aan de
orde. De Britse cineastPeter
Greenaway, wiens Prospero's books
vanaf vandaag in deNederlandse
bioscopen rouleert, maakte een
keuze uit de collectievan het
Rotterdamse Museum Boymans-van
Beuningen. Tot en met 12 januari.

Met Uniek en Meervoudig haalthet
Amsterdamse Stedelijk Museum drie
keramisten voor hetvoetlicht die
allen ongeveer dertig jaar het
ontwerpenvoor de industrie
combinerenmet het maken van
unica: Johanvan Loon, Piet
Stockmans en Jan van der Vaart. Tot
en met 8 december.

Maximaal duizend poëzieliefhebbers
kunnen zaterdag en zondag in Den
Haag deelnemen aan een literaire
excursie dieonder het motto
Dichter aan huis langs vijftig
Haagse woonhuizen voert. In die
huizen houdenzich evenzoveel
dichtersop, dieer op de heleuren
uit eigen werk voordragen. De
deelnemersaan dit poëzie-weekend
krijgen een stadsplattegrond waarop
de huizen zijn gemarkeerd, alsmede
Den Haag literair in kaart
gebracht, een boekje over het
literaireverleden van Den Haag.
Reserveren is noodzakelijk, tel. 070-
-3653914.

De Akademie Industriële
VormgevingEindhoven pakt de
expositievan het eindexamenwerk
grootsaan met een Graduation show
op 25, 26en 27 oktober in de Beurs
van Berlage in Amsterdam. De
selectie is gemaakt doorFrans de la
Haye, UlfMoritz en Marijkevan der
Wijst. Fabrikant/ designer Alberto
Alessi opent deshow.

De nieuwe solovan de Vlaamse
danser-choreograafMare Vanrunxt
is geïnspireerd op de figuur Salomé
uit de opera van Strauss. Sur scène is
op 30 en 31 oktober te zien in de
Toneelschuur in Haarlem.

Pianist Paul Bley, centrale figuur op de October Meeting, is vanavond in
Rotterdam en zaterdag in Amsterdam. foto frans scheuekens

BUITENLAND

FRANKRIJK
met fi rnours d« dieux, tot en
Grand pa ,nuari in het Parijse
Van Qvi? ' toont de invloed
de achf'.us Metamorfosen op

e"k de'eeuwse Franse

sPecti«f Gél"icault-retro-
!?> du,,? et Pa"Jse GrandPa-Q A0,,, ,t.ot en met G januari.
MorW f llen. van Malcolm
tousée r ■ half november in
UExL "ntmi in Marseille.
en JeanSl

T
tles van Niele Toroni

"nets- "Luc Vilm°uth, tot en
Sec Nuf- an ln het Parijse Mu-het ca*' onal dArt Moderne in
ÖVroSet^i<J°U-casso t" tekemngen van Pi-
jn n ' "l en met 25 november
Cl Tot

njse Musée Picasso.
Musée f." met 5 januari in het
leneUVp 7} M°derne van Vil-
y*n ViL d'Ascq retrospectief

Burgin-
e*Poi„Tl R°din in Parijs
Bef°toer r RePaires de Rêves,
Isabel P

a eerde sculpturen van
Tot „n

rorinosa en Brunojarret.en met 29 december.

Marcelle
Lender, een

lithovan
Toulouse

Lautrec, aan
wie een

retrospectief
is gewijdin

de Londense
Hayward
Gallery.

ENGELANDTh n"tiet i%QUeen 's Pictures, tot en
Natj0n

Januari in de Londense
2ien va Tllery> laa* de smaak
'and vorsten van Enge-re,,. met schilderijen vansnel> Rubens en Teniers.

D Tot en met 8 december in de
Londense Tate Gallery William
Blake en zijn leerlingen.
Dln de Londense Hayward
Gallery een retrospectief van
Toulouse Lautrec. Tot januari.
D The coup is een toneelstuk
van Mustapha Matura, tot en
met 14 november in Cottesloe
Théatre in Londen.
D In deRoyal Academy in Lon-
den, tot en met 15 december,
The Pop Art Show.
D In het Victoria & Albertmu-
seum in Londen tot eind van dit
jaarVisions ofJapan; in het Bri-
tish Museum tot en met 24 no-
vember een tweede Japan-ten-
toonstelling: Kamakura, the
Renaissance ofjapanese sculp-
ture (1185-1333).

BELGIË
tl Het Belga Jazz Festival
brengt tot half november tien-
tallen concerten door geheel
België. In Brussel vanavond
opening door Mercedes Sosa,
zondag James Blood Ulmer &
Dirty Dozen Brass Band, maan-
dag Andy Sheppard & George
Russell bigband, dinsdagEgber-
to Gismonti. In Antwerpen van-
avond Salif Keita.
D Gedachten Gangen, tot eind
december in het Provinciaal
Museum in Hasselt, laat werk
zien van Bien, Van Golden en
Van de Pavert.

□ Cobra-post-cobra, in het Oos-
tendse Provinciaal Museum
voor Hedendaagse Kunst, nog
tot en met 18 november.

ITALIE
D De vijftiende internationale
Biënnale van kleine sculpturen
isvan 27 oktober tot 23 februari
in dellaRagione, Padua.
D Nog tot en met 4 november
in Casa Buonarotti, Florence,
werk van Artemisia Gentileschi
(1593-±1662), die werkte in de
stijl van Caravaggio.
D Met de restauratie van de
Slag bij Ostia is na twaalf jaar
werk de restauratie van de Ra-
faels Stanza deü'lncendio di
Borgo in het Vaticaan voltooid.

D Tot eind december Chinese
en Japanse keramiek in Museo
Internazionale delleCeramiche,
Faenza.

DUITSLAND

D De Frankfurtse Schim
Kunsthalle exposeert tot en met
20 november schilderijen van
Arshile Gorky.
D Toten met 6 november expo-
seert Lucebert in de Berlijnse
Galerie Springer.
D Panamarenko, nog tot en
met 1 december in het Hanno-
verse Kunstverein.
D In het Berlijnse Altes Mu-
seum, tot en met 10 november,
het groteRembrandt-overzicht. ENGELAND

Geil hamstert jemetgloeilamp
Wat heeft rock-muziek te maken metkin-
derliteratuur? Steeds meer namen van be-
kende popsterren prijken op de ruggen
van kinderboeken. Wie in de kindersectie
van boekwinkels loopt, waant zich in een
muziekwinkel: Carly Simon, Michael Jack-
son, het laatste werk van Jimmy Buffett
naast een „oldie" van Paul Simon.

Popsterren als kinderboekenschrijver?
Of worden hun namen slechts gebruikt als
blikvangersvoor de roek-generatie, dienu
de ouders zijn van lezende kinderen?

Het succes van boeken over pop- en
rocksterren was bekend. Er zijn drie boe-
ken op de markt over Madonna. La Toya,
de autobiografie van de popzangeres La
Toya Jackson, waarin zij onthult seksueel
te zijn misbruikt door haar vader, staat
nummer drie op de boekentoptien van de
New Vork Times. Haar broer Michael
schreef enkele jaren geleden de hit Moon
walk. En honderdduizenden exemplaren
zijn verkocht van twee recente boeken
over The Doors.

Uitgevers hebben in de gaten gekregen
dat roek-allure verkoopt. Dus lieten ze be-
kende popsongs illustreren en brachten de
tekst uit in boekvorm, metde naam van de
uitvoerendester prominent op het omslag.
De geringe omvang van dergelijkewerken
past ideaalbij het gemiddelde formaat van
een kinderboek. Op die wijze werd Judy
Collins' song My father omgewerkt tot
kinderboek. Ook David Byrnes Stay up
late, Paul Simons At the zoo, Livingston
Taylors Pajamas en Carly Simons Fisher-
mans song.

Toch zijn de teksten, geschreven voor
een cynische generatie die zich verzette
tegen autoriteit in het algemeen en experi-
menteerde met drugs, niet altijd even ge-
schikt voor kinderen. In Paul Simons At

the zoo, dat hij in 1967 schreef, is sprake
van een dierenoppasser die „verzot is op
rum" en hamsters die regelmatig opge-
wonden raken („turn on frequently").

Een creatieve illustrator heeft deze po-
tentieel aanstootgevende passages handig
omzeild door met tekeningen de betekenis
van de uitdrukkingen te wijzigen. Rum
werd een schattig bevertje waar de dieren-
oppasser ongeremd van kon houden. De
„turned on"-hamsters werden getooid met
mijnwerkershelmpjes die regelmatig hun
lichtjes lieten schijnen.

Maar niet voor alle volwassen teksten is
een kindervariant te bedenken. Het wach-
ten is op de eerste fatsoenslobby die op-
roept tot het boycotten van de „roek-lite-
ratuur": geen sex en rock 'n' roll in de
boekenkast van onze kinderen!

Serieuzekinderboekenschrijvers maken
zich overigens geen zorgen over de con-
currentie uit de roek-hoek. Zoals zangeres
Carly Simon, die van plan is elk jaar een
kinderboek te schrijven. Haar eerste boek
Amy the dancingbear was geen veredelde
popsgng, maar een collectie verhalen die
zij haar kinderen, Ben en Sally, voor het
slapen gaan vertelde. Die zelf verzonnen
verhalen kwamen in handen van haar
vriendinJacqueline Onassis, die werkzaam
is voor de uitgever Doubleday en haar
talent ontdekte.

Simon is ervan overtuigd dat hetkaf zich
vanzelf van het koren zal scheiden en dat
alleen depopsterren die werkelijk belang-
stelling hebben voorkinderen en kinderli-
teratuur de pen zullen blijven hanteren.
Dus over een paar jaar ziet een kinder-
boekwinkel er weer gewoon uit als een
boekwinkel.

JANNY GROEN

ADVERTENTIES

JmfflMKOPEN
INFORMATIE:
HANNEKE HANEVELD 020-5622493
INA TIMMERMAN 020-5622845

VAN DEN BERGE

" nAcr .«.-(«■ mt**—mt "
EVELINE VAN DUYL

beelden en multiple
20 oktober t/m 16 november

woensdag t/m zaterdag
13.00-17.00 uur

Wijngaardstraat 3, Goes,
tel. 01100-50499

ZEEUWS pau)
MUSEUM de Nooyer

t/m 3 november
Een Hollandse tentoonstelling

31 oktober t/m 19 januari
di. t/m vrij. 10.00-17.00 uur

za. t/m ma. 13.30-17.00 uur
Zeeuws museum, Abdij 3,

Middelburg

bellamyna_
HEDENDAAGSE KUNST IM

teun hoeks
1 november t/m 3 december

_VLISSINGEN

Beurs van Berlage
25, 26 en 27 oktober:
Werk van 69 onlangs
afgestudeerden aan de
Akademie Industriële
Vormgeving Eindhoven.
Damrak Amsterdam, ""^Mingang Grand Café,
Beursplein. CJÊ
Vrijdag : 15.00-22.00 u. 39
zaterdag : 11.00-17.00 u.
zondag : 11.00-17.00 u. A
Entree gratis t^W
Info: teL 040-122425 \^

VERKOOPEXPOSITIE
1 7e, 18e en 19e-eeuwse

MINIATUREN
UIT INDIA

Frank Eweg
Houtplein 30

2012 DH Haarlem
Tel. 023-315524

wo. do. vr. 16-18 uur zo. 14-17 uur

galerie
zabawa

agricolastraat 152 6131 jx sittard
telefoon 046 519061

jacques dicteren
schilderijen en werken op papier

tot 4 november

BIERENBR00DSP0T
SONGS OF THE SHAMANS
The American Indian Series

26.10/6.12 '91

GALLERY DELAIVE
Keizersgracht 467-469

1017 DK Amsterdam
Tel. 020- 6259087/6221293

Fax 020-6204130
Openingstijden:

di-za 11.00-17.30 uur
zo. 12.00-17.30 uur

|A"B*B"E
t/m 10november

Thomas Huber,
Henri Jacobs
enTekeningen uit
de eigen collectie

t/m 3 november

Manifestatie
Stad-Beeld Eindhoven

040-387300 BllderdijMun 10 Eindhoven

KÜNSTBESfIt
dÉIMJKOPEN
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Bij alle KKKSWSSREEI^I 9 computers bij de prijs inbegrepen! s»s
" ■ ■» ■ ■» ■*# ■ " modellen Incl.■__ . f P ■ DROOS 6.0W **é *y ■ LOTUS MA6ELIAN 2.0 , »V I , -»' VnMDAVT THU/PD ?Oifi/Pill*lfPQ? B POWER BASIC IBasis-versie

r I i|3 KUnMHHK M f UWWËkn aoO/MÜuIIC JO ■ microsoftwindows 3.00/
*è Speciaal voor I* vaLWsai "*-»£».r» .m» b microsoft works 2.0

HIGHSCREEN- t= "CSIf 286-16 'Erocessor fZtfl ■~ Ml i,.j , lirttfltkla "ten: 'MM& -8"m microprocessor, 6 MHz - «»» ' n n 33^
F DR DOS 60 i-l>nsS| I lil» geheugen ïoKSlbarP HP DESKJET 500 pß* *Un UUö Ü.U i ■40 Mb verwisselbare harddisk harddisk SU!!!!' BI kit 7, B IÉ^"^KSB

Neemt vin ieder geval 'i:'Jj^^jfrWMT' B Incl. professioneel sottwarepakket i 5" ; jgÉlllll 816Kb butler Befer3^:; --Jl 9tV »,«" uwlaktuürenuw isr—~~' --—- (z rechts) B Incl. professioneel : " r ,.r WK B 3 pao. min. ■ 3 Fonts BJW&J^£J originele OROOS- softwarepakket (z. rechts! 1 £EJ=Öb- ï graf opl 300 dpl

AISOOWHIGHSCREEN- A 8 "S^jl _^^_. 3Jë 'EïS;' Mrtr'" "U ,0,,

afikricht heeft betaald Rj——- a«L £ flaaak jaÉaaak Km . ■■■ . XXV\\v\Snn. — 11| Haa&s*.
u voor DR DOS'6.O ÏIBD l"'" ""1 ' "tWtTTIPITi" | HK '"- *

171 f77 «aren ars,, I !15^Kaa^aJJ l j»,»u MP-2488 ï.°Koïat°''Tpff.^
[31 r ■120■ I ■ I - » n.d». letter ,„.*, .M kb bufter 188- big bofterl .32 grljMlnte,, . .«..jjj

V—' U menu B estuurd betaald u: il \ P kettlngtormullven als losse vellen papier ,_ ■ Scan programma ,1= -I j/tn -ü- U 111 ■ TOWER 386-0X25 3115, M ■ TOWER 316-DX 33 3595, PRIJSVDORDE 1
BF ✓—n. fl lhll- " I— 1KOMPAKT 286-16 1795- fk> ■ Super-VGA-kleurenmonltor mZ ■ Supar-VCA-klaurenmonltor i n i o o 11 u " "

_
WMmm W fC\\ v..i ..ir. i.„i, i„ m «cbipt IUUi N* x— L ■ VGA-kleurenmonltor 750, »M max. ras. 1024x768 p. 959, Vj max. ras. 102«x768 p. 959, ¥an n -*+*-- BBóWéH^
■■Ul* BMBTr VJ ïri«A?cïlïeMiQM Als tl geen oVdere ¥jf h£%|| f» BMeleiWmi 717, «Wet., HP 0.,1,|.t 500 1299, g ■ Prlnt.r HP 0.,k|..500 1299, SlBChtS 7WflaSTWTIir'ilT! !1'H'tTnTBBBBBT C/ Doo postscript printers] versie van DR DOS heeft WÈ£\ Ï5 in plaats van JJ«r- J 3 In plaats van JWT- Jguln plaats nan - ÊKTFhEiji\ mm.mWmwtyg U op posiscnpi primers) vers e vs neen, ||| Hal ""« KOMPLEET SLECHTS Q£ KOMPLEET SLECHTS Q<( KOMPLEET SLECHTS Vmmfk Hf!fTI mWW * W

■ ■ BV ITTZT HIGHSCREEN r^^^^^^^^^ (1 £ AéfeaVjßAJeV #1* #lï ■.Aaal b7AtfeV WKv^TTbIIfKfJ computer, betaald u ' -Il T- ■ir"a"Virfi. :.v<:...^TOB. A QsWIl M (O &■■■■■■ *Oï MN///NI W7Sl Ti jW
■avjß V VU/ HlGHSCREEK'computers .. MMn I \ 7* mMWmW mW mW m S VaW vafffaaT S MaaVafaWVaal aflr■ TPMaI //JJJgjJIJ UM-/D HU «e prils Inbegrepen! f 090 - "ÏbFJ 1PWW W 1(V) JefW W IFI (F) y«f»W|Fll

~" """'"" ""miM"li" ' """ l^\ïïti^'HOOFDKANTOOR; ■AMSTERDAM ■HAARLEM ■ LEIDEN ■ HILVERSUM ■ HEERLEN ■ GRONINGEN ■ EINDHOVEN Prijs-en L JIMbI .
Smederij 13 Ceintuurbaan 133135 Ged. Oude Gracht 82 Haarlemmerstraat 239 GroestB6Stationstraat 18 Herestraat 95 Emmasineel 35 modelwl|zlglngen
1185 SR Amstelveen (bij Ferd. Bolstraat) (bij Grote Houtstraat) (bij parkeergarage Driessen) (winkelcentrum Hllvertshof) Telefoon 045-7188 73 Telefoon 050-14 09 99 5611 AZ Eindhoven ondervoor- MICROCOMPU I^V.Telef. 020-6473721, fax 020-6472761 Telefoono2o-6 7169 92 Telefoono23-32 6017 Telefoono7l-122164 Telefoono3s-23 6426 Telefoon 040-432600 behoud! iilll).lUlllll\i\{]lpftE& }

V» hléF^Mwl/ n Jaaff Malerei Düsseldorf
Q) \ Skulptur am Grabbeplatz (Altstadt)

1 ■ / IS Kunstgewerbe 28. September-20. November 1991
JaC I f Architektur töglich außer Montag 11 —18
V» 7 y 0949211/327023

" CHARLES AER7S THEATREPROD. INT. B.V. I.S.M. "" NED. CONGRESGEBOUW EN THE AMERICAN MUSICAL CIE. *; PRESENTEREN RECHTSTREEKS UIT NEW YORK J

l 60 ". OVERBEKENDE ROMANTISCHE MELODIEËN O.A.
" OH, WHAT A BEAUTIFUL MORNIN' KANSAS CITY - E.V.A. "" KAARTVERKOOP: V.A. HEDEN A.D. KASSA VAN 10-15 UUR "" TELEFOON 070 - 3548000 "" VAN 11-15 UUR: DE BEKENDE VOORV.ADRESSEN !
" LANDELIJKE RESERVERINGSLIJN: 070-3617710 .
" 7 DAGEN PER WEEK 10-22 UUR V.V.V EN DE HAAGSE CRT: "" TELEFOON:070 - 3656806 "

stersolisten BOLSHOI balie' U
Het Zwanenmeer1

Grand Corps de Ballet Leningr* M

/ Les Misérables N
Na het ongeëvenaarde succes in Carré
vanaf 6 december jfi

'\aaaaaaaaa7T.iaa7

CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN ! i
dagelijks 20.00 uur behalve 's maandags; zondags ook matinee 14.00 uur. Kassa 070-355 88 00 (dag. 10-16 uur)

Mis Les Misérables niet!
/ I

Bespreekbureau Haagsche Courant 070-365 68 06 (werkd. 10-17 uur; zat. 9-13 uur)
Landelijke Reserveerlijn 070-361 77 10 (dag. 10-22 uur) Nationaal Bespreekbureau 02153-12344 (werkdagen 9-17 uur) VW-Bespreekbureaus f

% | Kaarten ook verkrijgbaar bij de Regiohoofdkantoren Verenigde Spaarbank S | Ë
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«laaJ ii t/m 'pllii r^m^/oV^i
■* I 2-006.459.30u.;Za.Z0.1.154.006.459.30u. NEDERLANDSE PREMIERE
Mou„ 'EEN MEESTERWERKVAN ULTIEME SCHOONHEID 11111"**i itSSoI

ML*T* PETER GREENAWAY S PROSPERO'S BOOKS 16
M ei JOHN GIELGUD - MICHAELCLARK - ISABELLO PASCO
WINNAARGOUDENKALF BESTE FILM 1991
Dag. 2.00 6.30 uur. ' 3eWEEK■ "INDRINGENO ENMEEDOGENLOOS- (De Telegraaf) "CHABROL HEEFTlETS

Ifft « GEMAAKT VAN EEN SUBLIEME KWALITEIT" (UtrechtsNieuwsblad)

CHABROLS MADAMEBOVARY 16
ii I ISABELLE HUPERT- Jean-Francois Balmer ■Chnslophe Malavoy -Jean Yanne
f l Dmi 2 00 7.30 10.00 uur; Za. Zo. 1.304.00 7.30 10.00 uur. 6eWEEK| ff jl ERGENSINONSMOOIELANDGEBEURTIETSGRUWELUKS

T ""OVINCIE Reg* JAN BOSDRIESZ 10
Met Thom Hortman -Pierre Bokma - Tamarvan den Dop-Gi)s Schoflenvan Aschat
Dag. 2.00 6.45 9.30 uur; Za.Zo. 1.15 4.006.45 9.3ouur. 9eWEEK

k t VAN DE MAKERSVAN OSCARWINNAAR 'CINEMA PARADISO"

■ STANNO TUTTI BENE Rege GIUSEPPETORNATORE AL
j IjTT ■— MARCELLO MASTHOIANNI Salvaiore CasciO- M«:hete Morgan eva

h ""BRA 1 ESP£CIALLY FOROUR ENGLISH-SPEAKING FRIENDS: THE RED INDIAN-SIOUX
r^r,s n * LANGUAGE IS SUBTITLED INBOTH ENGUSH AND DUTCH.

Dag. 1.45815 uur. Nu mag ie dezeliim helemaal niet missen 36e WEEK
BEKROONDMET 7 OSCARSo.a. BESTEFILM, BESTE REGIE(KEVIN COSTNER).

I DANCES WITH WOLVES AL
j D"fl 6-45 9.30 uur; Vr. Ma. Di. Do. Óók 2.00 uur. 2eWEEK
WMbB HET SEXYEN MUMORISTISCHE VERVOLG OP "THE LASTPICTURE SHOW"r"BRA2 PETER BOGDANOVICH TEXASVILLE 16
Il — _ Met JEFF BRIDGES -CYBILL SHEPHERD- ANNIE POTTS■ CLORIS LEACHMAN

IjW "UE D*°'' 456459 30 uur; Zo. 1.154.006 459.30 uur. neWEEKI IFDAbji DeJamesßond van de middeleeuwen" (De Tetegraar)KEVIN COSTNER

KT* ROBIN HOOD PRINCE OF THIEVES AL
I ». °*9 200 7.15 10.00 uur:Zo. 1.30 4.15 7.15 10.00 uur. 6eWEEKI PB)ft Ka > * SPRAAKMAKENDE FILM UIT DEVERENIGDE STATEN

r^Wfl2 BOYZ 'N THE HOODr^. MM 12
D»g.2.M7.1510.00u.;Z0.1.304.157.t510.00u. 3eWEEKi HENRY WASMEEDOGENLOOS ENBELUST OP RIJKDOM ENMACHT■Vhon - TOTDAT EENKOGEL ZUN LEVENVERANDEROE

f*° ' REGARDING HENRY ALHARRISON PQRQ, ANNETTE BENING Eenfilm van MIKE NICHOLS.

| Oao- '45 6.45 9.30 uur; Zo. 1.15 4.006.45 9.30 uur. 17eWPFK
1

ZOAL SJEHAARNOGNOOITHEBTGEZIEN»
MADONNA AL

IHpEaUVB-Ü NE 8 2-3°5 -°° 730 »o.«mar. (Ma. DL gnnmiddagvoorstelling). 7eWEEK
I «\JIC'« lER RLM 0M VAN TE SNOEPEN! (NRC) "DELICATESSEN zal hwr oc* zeher

* "«5?* 336 w'9'oeien tot een ißnomeen. waarover veelgesproken wordt " (Volkskrant): 'Zo*^**öuwh,.m Vaak kom'n& n,et VOOf dat eenfilm van b«9in 'oteind eentraktatieis " (Skoop): "Een-"«rg van de leukste Mms van het iaar>"

UtLICATESSEN Regie Jeunet en Caro AL
1 PEppf NAp

Dommique Pmon-Mane-Laure Dougnac-Jean-Claude ]PA S? 230 s°° 7 3010 °°uur (*"»■ D* 9««n middagvoorstelling). 4e WEEK
öekroond inCannes 1991 met depri|s van deinternationalekritiek ende besterr 8*'1118 hooldrol Vllluacis spfMkl* mwdubbelleven. e«n lormidaDel» lilm", 'AD> ''Kiestowskiverraarnetweemoedigeschelsvaneendubbelieven"(Vk),j La doubléviede Veronique is een schitterende tilm diede toeschouwer misschienm «erraaktop de plekwaar het hartzitdan opde piekwaarde ratio huist" (Parool)

LA DOUBLÉ VIE DE VERONIQUE 16
p,E

HegH) KrzysziQt Kieslowski mei Irene Jacob m pracntioerJubbelrol
T P*? 2M 645 10 °°uur fMa- Di- middagvoorataHing). 37e WEEK

velemalen bekroond, o.a. met degrote jurypriisFILMFESTIVAL VENETIË 1990.
Naar deautobiografie van Janet Frame.

I AN ANGEL AT MV TABLE ££«*»,. 16
tilm die helafgelopen jaar gemaaktwerd, 10Ireffenden zofris als

' ." JEa
alleen de allerbeste filmregisseursdal kunnen verbeelden" (De Volkskrant)

'GO

°^n
1'*5 *'3071 5 14eWEEKA SPIKE LEE JOINT

.lllMafïl C CCUtD Met: WesleySnipes-AnnabellaSciorra- *r*JfUIIULC rtVtli Spike Lee -Anlhony Qu.nn IC| ||Ü| jT~~"——_ "et alle nieuwe- songs van STEVIE WONDER.irJJ"A 1 **a- 7.00 9.45 uur; Za.Zo. Óók3.00 uur. 5e WEEK
1S»»3efna"OnaH ARNOLD SCHWARZENEGGEH in

lERMINATOR2 *»*.»
__

12
JUDGMENTDAY jamescameron nnipotatanawiam"

Met LINDAHAMILTQN ■ ROBERT PATRICK ■EDWARDFURLONG.
|tl f?* - 6-45 9.30 uur; Za. Zo. óók2.30 uur. 1 ieWEEK'tMft n

ta Ja<"sßondvandemidrje4eeuwen''(DereJegraa/) XEVI N COSTNER

ROBIN HOOD PRINCE OF THIEVES AL
cAR DANCES WITH WOLVES kevncostner ALgekroond met 7 Oscars oa bestefilm,besteregie.

**"- Di. 20.00 uur.
>iy>——TORCH SONG TRILOGY 16" ||! gaaaa dayiljka geopendvan 12.15 tot22.00 uur.' * " 200 6.45 9.30 uur, Zo. 1.003.456.459.Muur. SeWEEK

ARNOLD SCHWARZENEGGEH in

lERMINATOR2 E„ ,
m .,„ 12

«JUDGMENT DAY mmescameron aot^nïz^SEi'
V. Met LINDA HAMILTQN- ROBERT PATRrCK ■ EDWARDFURLONG

019- 1-«6.459.30 uur; Zo. 1.00 3.45 6.45 9.30 uur. IOeWEEK

ÖAORIJIfArT Eenfilm van RON HOWARD AL
KURT RUSSELL WILLIAM BALDWIN -SCOTT GLENN - JENNIFER JASON LEIGH

ht 9*B-7 009.30uur;Vr.Ma.OI.Do.óók2.15uur. 14eWT£EK

' f 3 DRUGS IS GEENZAAKVAN ZWARTOF BLANK
|JC|U IAOjV PITV Met: WESLEYSNIPESICE-T- 1 c

[h. J*C" MHÜIV UI I I MARIO VAN PEEBLES JUDO NELSON IQ
»*, °*0 a-157 009.30 uur; Zo. 1.15 3.45 7.00 9.3ouur. 12eWEEK

«*WI I OH Eenfilm van BLAKEEDWARDS 12ELLEN BARKIN JIMMY SMITS -JOBETH WILLIAMS- LORRAINE BRACCO
'T 5 2-15 '00 uur; Zo. 1.15 3.45 7.00 uur. 15eWEEK

i THE NAKED GUN 2V2 ,hES-ellwfe.h ALLbSLIE NIELSEN - PRISCILLA PRESLEY -GEORGE KENNEDY■ O.J. SIMPSON.
Dag. 9.30 uur. jodieFoater -Antony Hopkin»- Scott Gltwm. 29eWEEKIL JHESILENCE OF THELAMBS Siathandemme 16

►f f 6 °*I 45 «*5 9.30 uur; Zo. 1.003.45 6.459.30uur. 9eWEEK

■*UINT BREAK EenfiImvanKATHRYNBIGELOW. 12
jyXPATRICK SWAYZE- KEANU REEVES GARY BUSEY

fW 2.15 7.009.30 uur; Zo. 1.15 3.45 7.009.30uur. NEDERLANDSE PREMIÈRE
I / "UISEENAGENT HETIS VUILWERK MAAR lEMAND MOET HET OPKNAPPEN

V steven SEAGAL OUT FOR JUSTICE 16yy"-LIAM FORSYTHE ■ JERRYORBACK -JOCHAMPA. Eenfilm van JOHN FLYNN.
aaaßT [ÜT"' 1,,0° 21 °°Uur; Zo óok t4.11 «af PREMIÈREWINNAAR INTERNATIONALE PERSPRUS FESTIVAL ROTTERDAM W9l■KT**»" 4A van*artistieke hooglepunienvan dit festival" (Volkskrant).

Ufc | WtEDE CIRKEL Regw.ALEKSANDERSOKOEROV
ioalsgebruikelijk bi[Sokoerovweer eenfilm diebewondering en controversen

F *»>" INRC) 'Een krachtig en inspirerendstatemenl" (Filmkrant).
D"*. 20.00 22.00uur. nnit>oi.v»T«..ol 4eWEEK

LA DOUBLÉ VIE DE VERONIQUE ££,„,*«
fifsvoor bestevrouweh|kehoofdrol en prijsvan de internationalekritiek Cannes 1991Meesterlijke Mm "Magistrale film mei adembenemende momenten Gouden Palm-""nnares Irene Jacobin een fantastischeen bedwelmende hoofdrol" (Vk) "Formida-

pele film" (AD). "SchitterendeMm met IreneJacob m magnifieke dubbelrol" (Parool).
LATE NIGHT MOVIE: Dag. 23.00 uur; Zo. 14.00 uur*.

HERBERTACHTERNBUSCH: SEJNE FILME
Vr 2a NEUT HITLER West Duitsland. 1986, eng.o.t.
Zo.Mkj "zo BLAUE BLUMEN West Duitsland. 1986, met o.t., Ua Dj ' MIXWIK West-Duitsland, I9eo.eng o.t

DIE OLYMPIASIEGERIN Wesi-Duitsland, 1983.eng 01
v CINEMA: Zé. 24.00uur; Zo. 16.15 uur.MjUHOCHEGus van Sanl. VS. 1985

DE DOCUMENTAIRE: Zo. 16.30uur.. J*MHANLO EN DIE MAN BEN IK ZELF Barbara Hanlo. NL, 1991

'I |TPir~~~—~- u woftrerfelijke impressionistischedocumentaire" (NRC).

11Eftlnkj '—~^a' HETVIEZE HONDJE, Kees Hin&K Schippers

1?*"It| D,>o 17.30uur. EARLYPICTURE SHOW grote winnaarsgouden kalveren 1991

' j^*rrjio.^l708 FAOE UHI lIC Pracn'|gP°r"'B'vanne,9ö' lcn'enne'2'en
'0 jWOC fALUat Regie Johan van der Keuken

°*9- 20.00 22.00 uur. Omzeilendleuke en originele film" (Trouw). 7e WEEK

Uj. H_P MCATESSEN Regie Jeunet enCaro
U|Q U °»g-(beh Zo.) 19.30uur. Meesterwerk met Marcello Mastrcnanni en Sophia Loren

UNA GIORNATA PARTICOLARE -..,,
0-19.3020.30 uur. Dé klassieke soapOp hetwittedoek.

__EYTONPHCE Afleveringsen6 Mei o.a.Ryan ONeal ■Mia Farrpw.
u»g.22.15 uur Schilderachtig,hedendaags melodramaover het bezette ItaliëkrrTr--~4^MORE E L ANARCHIA Z7^T£Z,

ao020.002200u.;Zo Óókls.lsu, Eenprachtige Italiaanse tilm 7eWEEK
■.'* '"=

"getogen (NRC) Geestig,charmant" (Volkskrant) "Sympatiek, teder"(Trouw)

ih»""" ' *„«.\\t\ k "■ viADUC van DannielDanmel Mbl Thom Hottman en Johan Leysen

TUCU° U"r KLASSIEKERS Europeseacteursenactrices. 1 WEEK
HtmHDC Regie:ClaudeFaraldo Met een glansrol van MICHEL PICCOLI%?Llsuür:Zo Óókl3.\suur, 2eWEEK

■p^^l?aboWevan^^^ma^c^'allscUtKtc^epu^lt■".
"Een"inerenderolvan MICHEL SlMON"(Trouw}."Meesterwerk" (Volkskrani/AO).izeersensuelefilm-fParcol) "Bizar en meeslepend gefotografeerd" (NRC)L ATAI AUTC 0934) Regie JeanVigo
r P ■ WLMII I E Vooral MAN AKAT. Regie Pieier Jan Smit

KOE T??^?^- Bekroond mei een GOUDEN KALF. 3eSUCCESWEEK
AWAfIDen DEPRUS VAN DESTAD UTRECHT.°lISAN!N VAN MARIA MACHITAKft»».

iN? ' Jt!"-30 ''" '°""u'; Z° ** 30° "■■ Vr s °°7 00».0011.00 u. 7e WEEK

.l&'ï' 6̂' aoi«*-"-°ifcjJ%UJ2 'Biaonn ■**»* I EOOCII Regie:JeunelonCaro
_." *«<in ;,„'■ |No°', yeel. perten" (Par J "Een lenomeen waar ,e beier snel di| kunlR l|r.. r--^— ' KnaP oriqlneel verrassend,van begin 10leind een traktatie" (Volkskr.)R° viEs?° * Af CARMFI Al VanCARLOSSAURA

r Eindelijk weer een mooie Spaanse tilm
15 9.45 uur; Za. Zo.óók 2.45 uur; Wo.alléén 2.45 9.45 uur. 9e WEEK

oTANNfI TUTTI DCUC Mat MARCELLOMASTROIANNI.
» "Onwe«,« U lUI * ■ DtNt Van Oscarwinnaar Giuseppe Tornatore
R Uf. t r— |NRC) "VoortrerfelijkeMastroianni"(Volkskranl)

"g
r

6lsß:iSlo.lsuur;Zo.óók3.oOuur. 37^ÜR

WANEN VAN MARIA MACHITA Sïï^
9,1 pnts vi.a,e "' Ja«iues Herb cv a Winnaar GoudenKalt. TuschinskiAward

IV Nederlarw 6taduiföcnt Een van de meestbijzondere produkties ooit injW\. brekend* 9*,maak'" (Dev°lkskrant) "Eeninalleopzichtenong.nele.baan-
TOllïT VoOT|^^y:"n

v
k»l»nae~Merlar>dsel,lm"(NHC/HandelSbUM|

IS.. 'NSKII rE>KJ«vik van Nicoïë vanKiludonk
f'r. ""«'.»,!*' I soM |S?)?,J5* 3,, "r;Zo. 1.15».006«9.30uur. NEDERLANDSE PREMIÈRE

Tui. REENFILMO|E JEABSOLUUTMOETZIEN DIT IS ER ZOEENi

iSSsLaMA & LOUISE " 12
* jr-~lijg*WON■GEENA DAVIS. Eenlilm.an RIQI.6Y SCOTT

"SKI 5 IIu tUGENAA"S DE EÉN NOG GROTER DAN DEANDER:

' ANQTHCD Vnu R'chard prvor ■ gene wilder. . .
I, nM lUU RegieMAURICEPHILUPS. AL

JULIAbSIcIÏ30u,"; 20 '.154.005.45».30ui». 6ewÊÊK"SK| 3 nVIU ""*' CAMPBEUSCOTT-z,,nleven!

» pg—JJIM. 'OUNG Reoje JOELSCHUMACHER AL''HlUo. LIEFDE00
p
6 .J|9r30u'" ;Zo ' 154.008.459.30uur. 4eWEEK"SK|4 jl" ASSIE beDROG CHAOS.

Glenn Clnee Een dim van ISTVANSZABÓ |2
k, Dio~i—Lui>E ■ NielsArestrup -Johanna ler Sleege Muziek: RICHARD WAGNER
""lllllr.. NAABmft^?^",;V' M* Di °° ook 2.00 uur. 21e WEEK'NSKm ui," BOEK " INEEN SLUIER GEVANGEN" SALLYFIELDm

W„ jj°IW!IHOUTMYDAUGHTER AL
TU_M<i4s!'3'>',"r:Z° 1154006-45930uu' 15.WEEK

n es"!nNl*'![|DGUN2V2 thes-elloppea- ALH 1!.,, - PRISCILLA PRESLFY . GEORGE KENNEDY- O J SIMPSONl|,.» SKI wïi4 Vr. Ma. Di. Do. ö<* J.oouur. ie^ËIR
SSflf; n,„ * "°«"",9»i>rinae.ng..le.gdeb.n»roo|-?...Vrl|««l»ne.l|UICKCHANGE ALJJlïl,. GEENA DAVIS -RANDYOUAID -.IASON RORARDS

JK °'9J?^^-r:Zo6ök3.oouu,. ieOTÜ

'<'"'*"»oldN M,k.Le<|h. 16
Ponretvmr

aS' ISChaJ,su,aisme- Ijemelen van milde zwade humor een vermakeli|k
HOPES cc ~eUSWO'h,e (Votk3k 'l"U"Blekend acteren doet denken aan HIGH
7J~-~ wnK Qmedieovei netalledaagse excentrieke leven in Engeland" (Parool)

e. lèllijif» UUf' Regie BaeYono-Kyun BeWEEK"*.n lS"\WnWBODHI DHARMfI"AA" HETOOSTEN. irTß*>»||»|^T '-"'Pnaid Filmtestiv.l Inr„~, "., ~ . ..■■..,

6!k!fan dêfefUbriek PRODUKTINFORMATIE,
Nrfkderoe l^cm? voor de consument verschijntVbr, ek islTS SÓaP van de maand in deze krant.

9 9en onh!, d voor adverteerders die een accent
°f Dmn JtSP,ec,ale en/of exclusieve van hun zaakur°aukt. Voor ml. tel. 010-4 13 20 95

ALFA 1 ».l...aiO.III». UUjgBügT NEDERLANDSE PREMIERE

£/«« PETER GREENAWAY S PROSPEROS BOOKS 16
Vr.Z».n*chtÜ0.15uur. 58e WEEK

ALFA 2 WILD AT HEART Mei lauradernmcolascage 15
Vr. Z». nacht00.15 uur. STONED GOED ENHASJSTIKKE MAF 19e WEEK

ALFA 3 cheech & chong UP IN SMOKE 16
Vr. Za. nacht00.15 uur. 25e WEEK

ALFA 4 THEDOORS 16
P|TV 1 Vr' Z>" n"Cht °° '5 UU' ARNOLD SCHWARZENEGGER in 5eWEEKrlH ' TERMINAT0R2 nu:-- 16

Vr.Za.nacht00.15uur. lOeWEEK

CITY 2 BACKDRAFT EenttlmvanRONHOWARD AL
Vr. Za. nacht00.15 uur. 6e WEEK

CITY 3 BOYZ 'N THE HOOP 16
Vr.Za. nacht00.15 uur. EXCLUSIEF 2c WEEK
THE TERROR BEGINS THE SECOND IT STARTS!

CITY 4 LEATHERFACE thetexas chainsaw massacre316
un|TPnin|| Vr. Za nacht00.15 uur. Obsessie mei voedsel,sex en dood

THE COOK THE THIEF HIS WIFE AND HERLOVER 16
Vr. Za. nacht00.15 uur. 179e WEEK

OTiinini/ nrTTV Dlnr Me1 beaihice dalle jeanhughesanGlade^c
O IUUIU l\ DClIl DLUt Regre Jean JacquesBeineix 10
TUF MDVIFQ 1 Vr.Za. nacht01.00 uur. 7eWEEK

Haarlemmerdijk 161 D L L I Ü A I E S O E N Van JEUNETen CARO
6366016 Vr.Za. nacht00.15 uur. 27eWEEK

THE MOVIES 2 A CLOCKWORK ORANGE.";;'';'.:"'..-
Vr. Za. nacht00.15 uur. 15eWEEK

tufMftuicc o CACV DIÜCD Keepyourmolor 'unr"n ''IUfclYlUYItOO lHOI flIUCn Me' DennisHopper -Peterfonda -Jack Nrcholsofï

m UAUDDA O eenadembenemendavontuurwaarindevriendschap
ALnAlflDrlM L tusseneen jongeneneen wolfoverwint

|1|ITTHUla KLAUS MARIA BRANDAUER- ETHAN HAWKE. m ■WIIIHWU (WHITE PANG)Een Mm van RANDALKLEISER AL
54 75175 Za. Zo. Wo. 14.15 uur.

CINEMA OSCAR WALT DISNEY s ASSEPOESTER Sff'SSii*. JE
62345 79 Za. Wo.2.15uur; Zo. 1.15 3.45 uur. 16e WEEK

CITY 3 TEENAGE MUTANTNINJA TURTLES II AL
622 8206 Za.Zo. Wo. 15.00 uur. Anjelica Huston en Mai Zetterling in

KINDERFILM RQALD DAHL'S THE WITCHES ZSS?**, SP
THEATER IT1 Za. Zo. Wo 15.00 uur. Pippi viert haar verjaardag Film 2 in Zweedse reeks

KRITERION PIPPI GAAT VAN BOORD BERoeie'sslraal 170 jm.Zo. t3.00 uur. Gebaseerd op de gelijkn strip en op "De zevenkristallen öollen"

KUIFJE EN DE ZONNETEMPEL SSr.'ZU AL
Za.Zo. 13.00 uur. Voorieder kindeenonvergetelijke herinnering

DE RODE BALLON BE
KINDERFILM 2o Wo 150°u;Zo ook 13Muur °e bekende film mei ChartieChaplin

RIALTU TtlC MD Spedtimzondeidialoog Geschikivanat6jaar. jALI
"w-iir MOVICC 1 Za. Wo. 15.00uur;Zo. I2.30uur. EenLOKVkeuze l5eWEEK

hUKJSS.... EEN AVONTUUR MET EEN STAARTJE SE
6386016 - anamerican tail - Nederlands gesproken lekenlilm

Za.Wo. 15.00uur;Zo. 12.30 uur. EenLOKVkeuze. PREMIERE

THE MOVIES 2 LA FRACTURE DU MYOCARDE BE
TIICrUIUCKI C Z.WO.2.00 uur; Zo. 1.15 4.00 uur. 18.WEEK
IUi»LHINJ,Mb

WflLT disney sASSEPOESTER BE
Z«.Wo.2.00uur; Zo. 1.15 4.00 uur, 3eWEEK

tuschinsk. BEERTJE SEBASTIAAN ggSSSISSSn BEultltHuWQ6J9 Een jestaaodelunoertilm m«i lalvir> komische sJUijiies»ri t«u»« herJr* IHC)

kimPHI ftUnC v' 170° lESAVENTURK0ETILL,ESPIÈGlt<FR;BRDi956)G Pluhpe.
nCUCHLAHU» 1900 JIIL WE MEET«GAIN (USA 1944)Frank Boriao»FILMMUSEUM 21 30 IVE ALWAÏS lOVEO VOU (USA im Frank Borzag.
Vondelpark3 Za 1330 "PANTSERKRUISERP0TJ0MK1NIUSSR192SJS M Ersonstein
1071 AAAmsterdam 17.00 JEANNEEAGLES(USA 19S7) George s«Jr»y.
020-5691400 , BOO THAT'SMY MAN(USA 1947) Frank Borzageieïtlll 213° MOOMRISE (USA 1948)Frank Borzage

Zo. 13 30 KORT EN PRACHTIG receni geconserveerde Mms
13 30 KIDS 4 PIECES korte filmsvoor de kleinsten

I1""" 1700 UNH0MMEETUNEFEMME(FRi966)CaodeLekHjctt.
Fr

8 an°SrtoSage ,90° A FAREWELL TO ARMS(USA 1932)Frank Borzage
(dagelijks1900 en 21 30) 2130 SEVENTH HtAVEN(USA 1927) Frank Borzage

Ma 17.00 HET MEISJE METDE WITTE HAREN (CHINA 1972) Peking Opera
Vaste onderdelen: 19.00 'HUMORESOUE (USA 1920) Frank Borzage(ov)
F.lmgs van A Z 21 30 'SECRETS(USA 1924) FrankBorzage
NLMmkrvl""00| °' '70° EEMILIEUDUMONDE(FR1974|Ala,nTanner
Klassiekenreeto '9 00 l'VE ALWATS LOVED VOU(USA 1946) FrankBorzage
Familiematinee 21 30 'HUMORESOUE (USA 1920)FrankBorzage(ov)
(Wo 1400.ZO.1330) WO14.00 JEUXINTERDITS(FR1951)Hr«x»Clement

,7 °° |<0"EDIE OM GEID (Ne liwiltaophas.
20 30 LAREO|MEXI953)EfHiUFernandez

Toegangsprijzen: Do 17.00 FULl METAL JACKET(GB 1967)StanteyKubnck
Toegangtilm I 8.50 19.00 AFAREWELL TO ARMS(USA 1932) Frank Borzage.
Abonnees 21 30 'LAZYBONES(USA 1932) FrankBorzage
020-5686500 Ma. 19.30 uur; Cinema Plus Hollywoodsuccessen met een vteugje extra

SOETERIJN THE YEAR OF LIVING DANGEROUSLY
ünnaeusstraat 2 Peler Wei r 1982. Irtdonesté. Australische radioreporter in het turbulente Indonesië

tijdensde laatste dagen van het Soekarno-bewirK)
TuniiPAi r%, n "■>.__., —.,

_ __. documentaireover een+ TUSSEN GISTEREN EN MORGEN weckt-wen JJVa

H E R B E R T

(achterimbusch*^
Sxine &Mme

17 OKTOBER T/M 7 NOVEMBER

NU NOC TE ZIEN IN:

AMSTERDAM, BREDA, DEN BOSCH. DEN HAAC.
HELMOND. ROTTERDAM. UTRECHT. WACENINCEN.

Informatie. Vereniging vin Brabantse Filmtheaters 076-147989

[■Amsterdam | ■ U t ree h t

■ II

'"*ï.w S-"*' mm I

| ■ Amsterda nï ] ■ U t r e c h t

Wf I ■ Nijmegen

I ■ Amsterdam

uilgebrachl door NFM / IAF

»«««■*■a-m» « im \ "JE GELOOFT LETTERLIJK I'TERMINATOR 2 Uh f ie nreu miet», ,
IS WERELDWIJD EEN VJ JE °GEN NIET

FILMHIT" W "VERBLUFFENDE
I "Trust maiH SPECIAL effects"m«

TERMINtXTDR B
JUDGMENT Dl\y

ARNOLD SCHWARZENEGGER " LINDA HAMILTON " ROBERT PATRICK " EDWARD FURLONG
5PECTRAU.EC0RDING EEN FILM VAN JAMES CAMERON mm@UUigoLBvsTEREolHLJ COIMCORDE EIMTERTAIN MENT GROUP \J1 TECHNICOLOR® PANAVISION®

I VANAF 25 OKTOBER IN THE MOVIES AMSTERDAM I

+ Bekroond met twee Gouden Kalveren: *■
Beste Lange Speelfilm - - Beste Art Direction -J^.

- Een meesterwerk van ultieme schoonheid -

VroOTERO'S
jjWB 5

aiBElSHBBHHHoaVojSij im i iumé TiaJMwrnr^
JOHN GIELGUD MICHAEL CLARK ISABELLE PASCO

muziek: MICHAEL NYMAN Nederlandse bewerking GERRIT KOMRIJ
ALLARTSmm is ASsrx imiov witii ELSEVIER VENDEX. FILM FOUR INTERNATIONAL. CANAL +. NHK * VPRO mtvisiov

AS Al - CINtA/tAMFRA ONK - PESTA CO-PSODtCTlON A FILM 8Y PE1TR rjXHllNAWAY EXESIT1VE PRODl OJtS DENNIS WIGMAN & KEES KASANDER
comoDiciRS PH1LIPPE CARACASSONNE4 MICHELSEYDOUX associate protxceks MASATO HARA & ROLAND WIGMAN
PKoiiLt in bï KEES KASANDER dikectob c* photograpiiySACHA V1ERNY paooiciios desiüners BEN VAN OS & JAN ROELFS i»^SOUNDTRACK DECCA *»T

"Prospero's Books is niet na te vertellen: barok, brutaal, vulgair, wreed, \cfimooi en soms ook gek". - NRC - jH*
"Briljante gedachten en meesterlijke techniek". - Volkskrant - meteor film

BiT^i^i^i^^^o^^^i^i^^a^^T^^i^i^^B^^i^r^i^icHaTr^^^^Ri^i^B
I WINNAAR INTERNATIONALE PERSPRIJS I

FESTIVAL ROTTERDAM 1991
I "een van de artistieke hoogtepunten van dit festival" I- de Volkskrant I

CiRHEL
"as pure as cinema gets" variety

aLaxandaf

SOKOZROU

ARC'U'S*' FILM

I "zoals gebruikelijk bij Sokoerovweer een film, die be- II wondering en controversen wekt"-NRC Handelsblad I
I "een krachtig inspirerend statement" - deFilmkrant I

SUSAN SARANDON " GEENA DAVIS

"Sprankelend van
lC*#~"~~ Vr 1 originaliteit en levenslust.
I \\ Een heerlijke film. waarin
'Bi. JÉM& 11 alle clichés voorzien zijn
II 1 u van een fonkelend

4fca\ goudlaagie.

Ki 11 "Opwindend, gevoelig,
11 k .""! yrappig en prachtig

1' I OA!I.Y TEtEGfIAPHSomebody saidgeUrjc

sothey dia\_____J "Ridiey Scott verdient
\ ~~~~~ een 10 met een griffel."

VOGUE MAGAZINE
\RIDLE, SCOTT FILM

au MB»B ii ji ten van de grote
H aaaaAMJm verrassingen

v'dn deze z°mer- ■ ■

(OLIIU 5E Ruig en grappig."
Barry Norman, FILM '91

m^v iaBBBBniinMaWB ■-—-* "»

* N

*-. **>■ ' "-«tem*" ■
PATHE ENTERTAINMENT «vn, PERCV MAIN r,,„„,is iRIDLEY SCOTT", SUSAN SARANDON GEENA DAVIS THELMA & bOCISE

HARVEVKEITEL^ELIZABETHMcBRIDH*-ÏHANSZIMMER . .DEANO'BRIEN M.UEkHOIRI;,;:: thom noble "sks norris spencer nsssss adrian biüdleui " - callie khoi ri -
uitgebracht doon eg "■"» RIDLEY SCOTT,»MIMI POLK """gRIDLEY SCOI ■UiP (Netherlands) bv m^m**'\*iOümwH&imA'tiimK*wii"i>mcM*-

Met de hitsingle van Marianne Faithfuii "The balad (i*\
of Lucy Jordan" van het album "Broken English". island

I PRYOR WILDER
T\veeLeugenaars

De éénnoggroter
dandeander.

""***.■.<■***■"" Jf

Another You I
TRI-STARPICTURESpresests a ZIGGYSTEIKBERG pbhiüctmw a hlubv KLACRiCE PHILLIPS MCHAK> PRÏOR GENEWILDER ANOTHER YOU

MERCEDESRI'EHL STEPHENLANG VANESSAWILLIAMS "% CHARLES GROSS S3SS Hl UTEXS I HILL
'TKfJEN'MSMSHIMW VICTOR J.KEMPER, A.S.C. XETEDZACHM SSESKS ZIGGYSTEINBERG. ,

D,REt'TKM.ALRICEPHILUPS1A1U,„.,„■.«.■■.' O.srnl.ui.riLi. (OMIIMKIATRI ST/VR FILM DISTRIWnoKS PI

11



Ik ga niet
naar de bank.

Want als
É&Misbankier
krijgikafle

informatie thuis.
Een thuisbankier regelt U wilt informatie over rentecertificaten of Ondertussen bent u nog steeds thuis. E^

\ \\ fmanciële zaken thuis' koopsompolissen? Over sparen ofbeleggen, over hoeft er ook niet uit, want met het giroboekje \A
Vl^— m°P het moment dat 'm dat betalen of lenen? u betalen, sparen en zelfs beleggen vanuit uW

het beste uitkomt. Daarvoor Bel gratis 06-0400 (door de week tot 21.00 uur huiskamer. Invullen, opsturen en het is gerei
heb je natuurlijk informatie nodig. en zaterdagtot 12.00uur) en u krijgt allebenodigde Over gemak gesproken.

U wilt bijvoorbeeld snel weten hoeveel hypo- informatie en aanvraagformulieren thuisgestuurd. Een thuisbankier gaat niet naar de bank. &
theek er mogelijk is. Geen probleem, u pakt de Heeft u nogvragen? Dan beltuKlantenservice thuisbankier regelt zn financiële zaken met
telefoon en belt de Hypo - Infolijn (06-0125). en u krijgt het antwoord. muziekje op de achtergrond. Lekker thuis.

POSTBjInk
Thuisbankieren doe jemet dePostbank.
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