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Voorrang vier 
grote steden bij 
verdeling banen 
DEN HAAG, 3 NOV. Minister Mel-
kert geeft de vier grote steden 
voorrang bij de verdeling van 
40.000 banen die het kabinet de 
komende vier jaar extra wil 
scheppen in de zorgsector, de kin
deropvang, de openbare veiligheid 
en het toezicht. Zeventig procent 
van deze banen gaat naar Amster
dam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht. Pagina 9 en 20 

PTT Telecom 
schrapt 3.000 banen 
DEN HAAG, 3 NOV. PTT Telecom 
schrapt de komende drie jaar 
3.000 banen. Het telecommunica
tiebedrijf wil daarmee de produk-
tiviteit met 15 tot 20 procent ver
groten. Het verwacht de banenre
ductie via natuurlijk verloop te 
kunnen opvangen. Pagina 17 

Russisch protest 
tegen moslimacties 
NEW YORK, 3 NOV. De Russische 
ambassadeur bij de Verenigde Na
ties, Sergej Lavrov, heeft gisteren 
scherpe kritiek geuit op de Veilig
heidsraad van de VN, die naar 
zijn mening nalaat actie te onder
nemen tegen het „misbruik" van 
de 'veilige zones' in Bosnië door 
de Bosnische moslims. Pagina 5 

ÏÏEL iviv, "3 "N5V. De Palestijnse 
minister van justitie, Freih Abu 
Medein, heeft de geheime diensten 
van Israël er vanmorgen van be
schuldigd achter de moord te zit
ten op een van de leiders van de 
extremistische groep Islamitische 
Jihad in de Gazastrook. Pagina 4 

Referendum 
AMSTERÖ/VM, 3 NOV. De gemeen
teraad van Amsterdam heeft de 
weg vrij gemaakt voor een refe
rendum over de vorming van een 
stadsprovincie. Over twee weken 
wordt beslist wanneer het referen
dum wordt gehouden. Pagina 23 

Winst KLM 
AMSTELVEEN, 3 NOV. KLM heeft 
in de eerste zes maanden van het 
lopende boekjaar (juli tot en met 
september) een netto winst be
haald van 476 miljoen. Op de 
beurs steeg het aandeel met 1,10 
gulden naar 48,40. Pagina 17 

Zeer zacht 
Weersverwachting voor vrijdag, 
opgemaakt door onze weerkundi
ge medewerker om 12.30 uur: Vrij 
zonnig, maar in het westen ook 
enkele wolkenvelden. Maximum
temperatuur 15 tot 19 graden. 
Matige, aan zee vrij krachtige 
zuidoostenwind. 
Vooruitzichten voor zaterdag t/m 
dinsdag: Geleidelijk minder zon
nig en vooral na het weekeinde 
kans op een t>ui. Middagtempera-
tuur dalend tot rond 11 graden. 
Pagina 2: Weeroverzicht 

Vandaag of  morgen 
De cactusvink 
De snavel van de vink door Jona
than Weiner gaat over de werk
zaamheid van natuurlijke selectie 
in onze eigen tijd. Het is een rijk 
boek; ik beperk mij hier tot een 
kleinigheid. 
Onder de darwinvinken op de 
Galdpagos bevindt zich een soort 
waarvan het bestaan volledig is 
verknoopt met cactussen. Deze 
vogels leven van cactusstuifmeel, 
cactusnectar, cactusvruchten en 
cactupzaden, verder nergens van. 
Toch hebben sommige de ge
woonte bij een bezoek aan een 
cactusbloem de stempel af te bij
ten* De bloem wordt daardoor 
gesteriliseerd en verwelkt zonder 
vrucht te dragen. Op een be
paald eiland was tachtig tot bijna 
honderd procent van de bloemen 
vernield. De cactus zou kunnen 
verdwijnen, en daarmee de vink 
zelf. 
Op een populatie van enkele hon
derden bleken er maar een stuk 
of twaalf vinken te zijn die zich 
aan deze praktijk bezondigden. 
Wat nog eens bewijst dat kapot
maken een koud kunstje is. 
Die twaalf hadden voor hun ge
drag overigens best een goede re
den. Ze fourageerden vroeg in de 
ochtend, als de bloemen nog niet 
open waren. Dat betekent dat de 
stempel bij hun gewroet de ogen 
zou kunnen beschadigen. Niette
min: „Een vink die stempels 
doorknipt is als een boer die zijn 
zaaikoren opeet. De vogel steelt 
van zijn toekomst." 
De analogie met de manier waar
op wij mensen de aarde gebrui
ken is evident. Blijft alleen de 
vraag: wie onder ons zijn de 
twaalf slechte cactusvinken? 

Koos van Zomeren 

Nuis en Voorhoeve vermaand 

Bewindslieden 
onder druk om 
te bezuinigen 
Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 3 NOV. VVD-leider Bolkestein en minister 
Wijers (D66) van economische zaken accepteren niet dat 
er in het kabinet-Kok bewindslieden zijn die niet aan hun 
bezuinigingsverplichtingen willen voldoen. 

De afgelopen dagen hebben met 
name VVD-minister Voorhoeve 
(defensie) en D66-staatssecretaris 
Nuis (hoger onderwijs) laten blij
ken grote problemen te voorzien. 

Bolkestein eist van staatssecre
taris Nuis dat hij „zal voldoen 
aan datgene waar hij zijn handte
kening onder heeft gezet. „Het 
hart van het kabinetsbeleid", al
dus Bolkestein desgevraagd, 
„wordt gevormd door 9 miljard 
gulden lastenverlichting voor de 
mensen in het land en 18 miljard 
gulden bezuinigingen. Alle staats
secretarissen en ministers hebben 
daarvoor getekend. Wij zullen 
ook Nuis aan die afspraak herin
neren en hem eraan houden." 

Ook minister Wijers duldt geen 
bewindslieden die zich aan de hen 
opgelegde bezuinigingen willen 
onttrekken. „Bezuinigen doet 
pijn. De eéft is introvert en de an
der is extrovert in het etaleren 
van die pijn. Ik ben daarover niet 
naar buiten getreden, maar ik ga 
ervan uit dat de collega's in het 
kabinet de bezuinigingen realise
ren waarvoor ze getekend heb
ben", zei Wijers, een partijgenoot 
van Nuis, vanochtend in de Twee
de Kamer tijdens een commissie
vergadering over technologie. 

De financieel-economische top 
van het kabinet (premier Kok en 
minister Zalm van financien) 
gaan er eveneens van uit dat Nuis 
en Voorhoeve het regeerakkoord 
zullen uitvoeren. Kok en Zalm til
len niet zo zwaar aan de moeite 
die minister Voorhoeve met de 
bezuinigingen op zijn departe
ment heeft. De probleme.. van 
staatssecretaris Nuis met de 500 
miljoen gulden bezuinigigen op 

het hoger onderwijs komen voor 
Kok en Zalm niet als een verras
sing. Die waren bij het opstellen 
van de Rijksbegroting reeds be
kend. Minister Ritzen maakte er 
toen al melding van dat een stel
selherziening tijd kost. Voordat 
de wetgeving door de beide Ka
mers is en de eerste besparingen 
in de vorm van minder studenten 
worden gerealiseerd, is 1998 vol
gens Ritzen en Nuis al voorbij. 
Kok en Zalm gaan er evenals 
Wijers en Bolkestein van uit dat 
Ritzen en Nuis de komende jaren 
alsnog aan hun bezuinigingsver
plichtingen zullen voldoen. 

Minister Voorhoeve, zo wordt 
door de zeshoek van financiëel-
en sociaal-economische ministers 
onderkend, heeft voor 1995 aan 
zijn bezuinigingsverplichting vol
daan. Ook de overige ombuigin
gen, met name op personeel, zijn 

"equaat ingevuld. Vo 
wordt in Haagse kringen gezegd, 
heeft „alleen problemen met toe
komstige aanschaf van militair 
materieel". Dit kan echter wor
den bekostigd uit een pot van 400 
miljoen gulden, die het kabinet 
beschikbaar heeft voor beleidsin
tensiveringen op het gebied van 
het buitenlands beleid. Behalve 
het ministerie van defensie kun
nen ook de ministeries van ont
wikkelingssamenwerking en bui
tenlandse zaken daar een beroep 
op doen. Volgens VVD-leider Bol
kestein wordt die discussie pas 
volgend jaar gevoerd. „De minis
ters in de buitenlandsector zullen 
daar onder leiding van Van Mier-
lo in de eerste helft van volgend 
jaar naar kijken", aldus Bolke
stein. 

Opera en film nu 
verenigd in 'Rosa' 
Door onze redacteur 
KASPER JANSEN 
AMSTERDAM, 3 NOV. Zoals Alice 
ooit door een spiegel Wonderland 
betrad, zo is de filmer Peter 
Greenaway gisteravond door het 
tweedimensionale filmdoek heen
gestapt om in het Amsterdamse 
Muziektheater binnen te gaan in 
de wondere wereld van het driedi
mensionale theater. Op èn achter 
een bijna 25 meter breed door
schijnend super-cinemascopedoek 
speelt zich Greenaway's Rosa, a 
Horse Drama af. 

Het is een heftige en indringen
de voorstelling, prachtig gemaakt 
en fantastisch gezongen op zeer 
luid versterkte enerverende mu
ziek van Louis Andriessen. Op 
technisch gecompliceerde en vlek
keloze wijze integreert Greenaway 
film en opera tot een uitzonderlijk 
multimedia evenement. 

Het deels seksistische verhaal 
van Rosa en de zeer vrijmoedige 
en expliciete beelden waarmee het 
wordt verteld — veel geweld en 
naakt, ook bij de hoofdrolspelers 
— zouden elders in de wereld 

waarschijnlijk een enorm schan
daal veroorzaken, als het stuk al 
zou worden uitgevoerd. Zoniet in 
Amsterdam, waar Rosa, a Horse 
Drama bij de Nederlandse Opera 
de derde wereldpremière dit jaar 
is, na Peter Schats Symposion en 
Guus Janssens Noach. 

De altijd zo controversiële Brit 
Greenaway, beheerst door een ob
sessioneel aandoende drang tot 
extreme overdrijving, voelt zich 
— mede door een aantal films die 
hij in ons land heeft gegemaakt 
— inmiddels naar eigen zeggen 
een halve Hollander en blijkt hier 
geaccepteerd als een echte ver
nieuwer. Inderdaad lijken de gren
zen van twee sinds lang gevestigde 
kunstvormen door de inhoud van 
Greenaway's Rosa èn door zijn 
ensceneringskunst enigszins te 
zijn opgerekt. Dat is een prestatie 
van formaat: het verschijnsel ope
ra bestaat dit jaar vier eeuwen, de 
film viert volgend jaar het eerste 
eeuwfeest. 
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W E E K A G E N D A  

Door onze correspondent 
MARC CHAVANNES 
PARIJS, 3 NOV. Frankrijk wil dat 
Nederland harder gaat optreden 
tegen de drugshandel. Anders zal 
Parijs de controles bij de Franse 
grenzen niet afschaffen zoals in 
het Verdrag van Schengen over 
het vrij verkeer van personen bin
nen Europa is voorzien. 

De Franse minister van binnen
landse zaken, Pasqua, heeft Ne
derland met zoveel woorden ge
vraagd over te gaan tot „normali
sering" van de situatie aan de 
grenzen. Sprekend over het Ne
derlandse drugsbeleid verlangt hij 
dat „de autoriteiten van dat land 
hun positie herzien". 

De minister heeft dat gisteren 
in de Assemblée Nationale ge
zegd in „antwoord op Kamervra
gen. Mocht Nederland zijn poli
tiek niet wijzigen, „dan zal er 
geen sprake van kunnen zijn dat 
wij onze grenscontroles zullen sta
ken", aldus Pasqua. 

Zijn uitlatingen staan haaks op 

Parijs: 
grens dicht 
om drugs in 
Nederland 

inhoud en toon van de gesprekken 
die premier Kok en minister Van 
Mierlo vorige week maandag, ook 
over drugsbeleid en grenscontro
le, in Parijs hebben gevoerd met 
premier Balladur. Pasqua was een 
voorman van de Nee-stemmers 
bij het referendum over het Ver
drag van Maastricht in 1992. 

Woordvoerders van minister
president Kok en minister Van 
Mierlo waren aan het begin van 
de middag nog niet op de hoogte 
van de uitspraken van Pasqua en 
wilden daarom geen reactie ge

ven 
Tot nu toe zijn de herhaalde 

vertragingen bij de inwerkingtre
ding van 'Schengen' steeds gewe
ten aan oponthoud bij de ontwik-
kelipg van een gemeenschappelijk 
computersysteem dat justitie en 
politie van de deelnemende lan
den in staat stelt politiegegevens 
van reizigers uit te wisselen. 

Minister Pasqua verklaart nu 
voor het eerst in het openbaar dat 
Frankrijk „bereid is" met Schen
gen aan het werk te gaan, mits 
Nederland zijn beleid aanpast. 

Een woordvoerder van de Fran
se minister licht toe dat Neder
land „het probleem" is bij de har
monisatie van de strijd tegen 
drugs. „Als we willen harmonise
ren, dan moeten wij dezelfde op
vattingen hebben over wat crimi
neel is en wat niet." Zolang Ne
derland de Franse visie op het 
drugsbeleid niet overneemt zal 
Frankrijk zelf moeten zorgen dat 
de Franse wet wordt gerespec
teerd, aldus de toelichting. 

DRONKA — Een  
brandstofdepot in de Egyptische 
stad Dronka, tweehonderd kilo
meter ten zuiden van Kairo. De 
brand brak gisterochtend uit toen 
het depot door een blikseminslag 
werd getroffen, waarna een explo
sie volgde. Enkele honderden in
woners van Dronka vonden de 
dood. De meeste slachtoffers vie
len toen een brandende oliemassa, 
gedragen door een vloed water, 
zich een weg baande door Dron
ka, een stad met ongeveer 22.000 
inwoners. 
Elders in Egypte heeft het nood
weer, dat het ergste zou zijn in 
zestig jaar, dertig levens geëist. 
Vanmorgen gingen veel inwoners 
van Dronka terug naar hun woon
plaats om daar te zoeken naar fa
milieleden en bezittingen. Een po
litiefunctionaris zei vanmorgen 
dat zich in de ruïnes van Dronka 
nog enige honderden lijken zouden 
kunnen bevinden. De Egyptische 
regering heeft de noodtoestand in 
het gebied uitgeroepen. (Foto 
Reuter) Pagina 4 

Philips boekt winst 
van 530 miljoen 
in derde kwartaal 

Ingezonden mededelingen 

"Telefoongids: onze postcode 
is 3016 CA te Rotterdam." 

Laos 1 
Reizen in Laos betekent nu 
nog hobbelen in een jeep of 
bibberen in een krakkemikkig 
vliegtuig. Snelwegen en 
bruggen moeten het 
Indochinese land ontsluiten. 
Maar weegt modern comfort 
op tegen de serene 
verstildheid van een dorp als 
Luang Prabang? 

Pak 2 
Het tweeknoopsjasje heeft zijn 
beste tijd gehad, zegt de 
kleermaker van de Britse 
koningin, Slr Hardy Amies. De 
elegante, conservatieve 
wereld van een man die het 
woord pak voor kostuum een 
prachtig woord vindt. 

NïïKfimis 

Magie eye 1 
Driedimensionale Illusies In 
het platte vlak zijn sinds enige 
tijd mogelijk met behulp van 
nieuwe computertechnieken. 
De magie eye-techniek maakt 
gebruik van één afbeelding. 

Ragent«fi 

Door een onzer redacteuren 
EINDHOVEN, 3 NOV. Philips heeft 
over het derde kwartaal van dit 
jaar 530 miljoen gulden netto 
winst geboekt. Dat is viermaal zo 
veel als een jaar eerder. Financi
eel bestuurslid Dudley Eustace 
sprak vanmorgen in een toelich
ting op de cijfers van „een goed 
jaar tot zover". In de winst is een 
buitengewone bate van 75 miljoen 
gulden opgenomen uit verkoop 
van een klein aandelenbelang in 
Taiwan Semiconductor Manufac-
turing. 

Gegeven de invloed van de 
zwakke dollar en de hoge winst in 
het vierde kwartaal vorig jaar zei 
Eustace niet te rekenen op een 
voortzetting van de resultatenver-
betering in dezelfde mate als in 
de eerste negen maanden van dit 
jaar. „Verwacht niet dat we meer 
doen dan menselijk gesproken 
mogelijk is." 
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Over de eerste negen maanden 
van 1994 boekte het Eindhovense 
elektronicaconcern 1,19 miljard 
gulden netto winst. In dezelfde 

riode vorig jaar behaalde Phi-
ips 353 miljoen gulden winst, ex-

.clusief een buitengewone bate 
van 1,1 miljard uit de verkoop 
van het Philips-belang in het Ja
panse MEC. De winst van Philips 
overtrof in de periode juli-septem-
ber de schattingen van de meeste 
analisten. Optimisten gingen uit 
van een winst van een half mil
jard gulden. Het concern heeft 
niettemin besloten geen interim
dividend uit te keren. De koers 
van Philips, gisteren gesloten op 
54,70 gulden, steeg in reactie o 

Het bedrijfsresultaat van het 
hele Philips-concern over de pe
riode januari-september steeg van 
1,6 miljard gulden (3,9 procent 
van de omzet) vorig jaar tot 2,4 
miljard (5,7 procent) nu. 

Het aantal personeelsleden is 
ook toegenomen. Philips had eind 
september 241.600 mensen in 
dienst, duizend meer dan een 
kwartaal eerder. 

Groot 
. feest, in aard
appel
land!!! 
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de 
uitvinder van liet woord 
'regentenmentaliteit'. Toch 
vond hij het niet prettig dat 
zijn werk werd gebruikt tegen 
het establishment. Een 
gelauwerd politicoloog. 

de cijfers vanmorgen naar 56, 
gulden. De omzet van Philips 
bleef het afgelopen kwartaal met 
14,2 miljard gulden nagenoeg op 
het niveau van vorig jaar. Over de 
eerste negen maanden steeg de 
omzet met twee procent, tot 42,2 
miljard. De omzet in Europa, de 
belangrijkste afzetmarkt van Phi
lips, bleef stabiel, terwijl fors 
meer werd verkocht in het Verre 
Oosten, Brazilië en de Verenigde 
Staten. Prijserosie had per saldo 
een negatief effect op de omzet 
van twee procent. 
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PERSONALIA

HET WEER
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Door onze redacteur 
MARCEL HAENEN 
AMSTERDAM, 3 NOV. De Amster
damse politie noemde het vorige 
week nog het grootste succes van 
het nieuwe Interregionale recher
cheteam (IRT) van Amsterdam-
Amstelland / Gooi- en Vecht
streek. Onderzoek dat volgde op 
een vermeende gijzelingszaak in 
juli had volgens politiewoordvoer
der Wilting geresulteerd in het 
onderscheppen van 550 kilo, in 
dozen met flessen vruchtesap ver
pakte, cocaïne. Ook sprak hij over 
het blootleggen van een distribu
tienetwerk voor drugs, waarbij 
mogelijk enige tientallen Suri
naamse toko's (winkels) zijn be
trokken. 

Nu, een week later, blijkt de 
'toko-zaak' volgens het Amster
damse openbaar ministerie er heel 
anders uit te zien. „Dit is geen 
IRT-zaak", zegt officier van justi
tie N. Schaar. De cocaïnevondst 
is volgens het OM het resultaat 
van „gewoon recherchewerk" 
waarbij het uit de as van het vori
ge IRT herrezen IRT „alleen eni
ge hand- en spandiensten heeft 
verricht". De actie is volgens 
Schaar te danken aan een „aan
dachtsvestiging" die op 6 oktober 
bij de Amsterdamse douane bin
nenkwam over een verdachte con-

'IRT heeft slechts enkele hand- en spandiensten verricht' 

Twijfel over drugshandel in toko's 
tainer. En of er een netwerk van 
Surinaamse drugswinkels bestaat, 
is volgens justitie nog maar zeer 
de vraag. 

B.B. (25 jaar), die samen met 
zijn halfbroer vorige week dins
dag werd aangehouden nadat ze 
in vijf toko's dozen vruchtesap 
hadden afgeleverd waarin ook co
caïne zat verstopt, zit deze woens
dagmorgen van zijn warme choco
lademelk te genieten in een café 
aan het Amsterdamse Leidse-
plein. Hij is vorige week vrijdag
avond op last van de rechter-com-
missaris vrijgelaten. Van de ze
ventien gearresteerde personen 
zitten er in deze zaak nu nog vijf 
vast. 

Naar eigen zeggen heeft B. de 
rechter er voorlopig van kunnen 
overtuigen dat hij niet wist dat in 
de dozen die ze in Amsterdam 
aan het afleveren waren, drugs za
ten. „Misschien hebben we wel 
per ongeluk de verkeerde contai
ner met sap in handen gekregen", 

oppert B. „Ik begrijp in ieder ge
val geen moer van deze zaak." 

Het enige dat nu vast staat is 
dat half oktober in de Amster
damse haven vanuit de Colombi
aanse havenstad Buenaventura via 
het schip Laser Pacific 1.152 do
zen met Juices Fruit California 
zijn aangevoerd. Het vruchtesap, 
in zes smaken, werd geëxporteerd 
door de firma Fruexport uit Cali. 
Afnemer is B's halfbroer, de 30-
jarige R.R., een importeur van 
tropische produkten, wiens firma 
in Amsterdam is gevestigd. In de 
dubbele wand van de dozen zat 
cocaïne, stelde de politie via een 
inkijkoperatie vast. De container 
werd vanaf dat moment perma
nent geobserveerd. 

Uit die observatie bleek vervol
gens dat dinsdagmiddag 25 okto
ber in een Surinaams eethuisje 
aan het Afrikanerplein B. en R. 
de eerste dozen met vruchtesap 
afleverden. Na nog vier broodjes
winkels en toko's te hebben be

voorraad, werden de leveranciers 
en vijftien afnemers opgepakt. 

Geen enkele verdachte heeft 
tijdens de verhoren toegegeven 
iets met cocaïne te maken te heb
ben. R.R. is bij sommige toko's 
bekend als leverancier van levens
middelen. De eigenaar van het 
Surinaams eethuisje aan het Afri
kanerplein heeft tegen de politie 
verteld van R. regelmatig „groen
ten, sambal, vruchten in flessen, 
allemaal produkten uit Surina
me", te hebben gekocht. Van co
caïne weet hij niets. 

Slechts één gearresteerde man, 
eigenaar van een toko in de Van 
Woustraat, heeft in zijn verhoor 
iets over drugs gezegd. „Het 
grootste deel van mijn klanten 
zijn flitsende jongens, Antillia-
nen, juwelen, zaktelefoons en der
gelijke. Deze knapen werken alle
maal niet. Ik vermoed dat zij wel 
in de verdovende-middelenhandel 
zitten. Ik verkoop echter alleen 
maar broodjes aan ze. Ik heb 

niets met coke te maken." 
Een eigenaar van een toko die 

ook vorige week dinsdag voorzien 
werd van vruchtesap met cocaïne, 
zou volgens een tip die al in april 
bij de Amsterdamse politie bin
nenkwam, in ieder geval wel in 
cocaïne handelen. Volgens die tip 
had hij 190 kilo cocaïne in de kel
der van zijn toko liggen, maar na
der onderzoek is toen nooit inge
steld. Deze toko-eigenaar wordt 
nog door justitie gezocht. 

Volgens de Amsterdamse advo
caat A. Moszkowicz, raadsman 
van B.B., blijkt uit alle tot nu toe 
bekende informatie dat „de Am
sterdamse politie op jacht naar 
succes op onzorgvuldige en onver
antwoorde wijze een zaak heeft 
gepresenteerd. Alle toko's in Am
sterdam zijn afgeschilderd als po
tentiële drugszaken. Dat doet mij 
denken aan de beweringen van 
Nordholt een paar jaar geleden 
dat er tienduizend illegale Ghane-

se criminelen in de Bijlmer wo
nen", zegt Moszkowicz. 

Ook verdachte B.B. meent dat 
de politie selectief informatie ver
spreidt. Volgens B. moet uit de 
observaties blijken dat hij samen 
met zijn halfbroer een dag voor 
de arrestaties ook bij Nederlandse 
groothandelaren is geweest om de 
interesse te peilen voor flessen 
vruchtesap. „Daar zouden we 
woensdag gaan afleveren. Maar 
daar wilde de politie kennelijk 
niet ingrijpen, omdat dat niet in 
het beeld paste van een Suri
naamse drugslijn", zegt B. 

Politiewoordvoerder Wilting 
noemt de verwijten over een on
juiste presentatie onzin. „Dit is 
geen IRT-zaak in de zin dat er 
langdurig onderzoek is verricht, 
maar het IRT-kernteam heeft wel 
degelijk heel nadrukkelijk samen 
met de recherche aan deze zaak 
gewerkt." En voor het overige 
meent hij dat de kritiek voorbij
gaat aan het heuglijke feit dat er 
een partij drugs met een straat
waarde van dertig miljoen gulden 
is onderschept. 

Voor B. is die enorme waarde 
nog een bewijs van zijn onschuld. 
„Als ik toch wist dat ik zoveel 
drugs bezat, dan ga ik toch niet 
lopen zweten om 90 cent per fles 
te verdienen." 

'Rekenen op 
basisschool 
gaat beter' 
Door onze redactie onderwijs 
DEN HAAG, 3 NOV. Het reken
onderwijs op basisscholen gaat 
vooruit. De resultaten van de leer
lingen zijn de laatste jaren op veel 
onderdelen verbeterd. Dit blijkt 
uit onderzoeken van de onderwijs
inspectie en het toetsinstituut 
Cito. 

Volgens de onderzoekers begin
nen de modernere lesmethoden, 
waarvan steeds meer scholen ge
bruik maken, resultaat op te leve
ren. Die methoden dagen leerlin
gen uit tot een actieve houding en 
sluiten beter aan bij hun bele
vingswereld. Dat blijkt beter te 
werken dan het traditionele re
kenonderwijs, zoals bijvoorbeeld 
het klassikaal opdreunen van ta
fels. 

Begin dit jaar bleek juist uit 
een rapport van de Commissie 
Evaluatie Basisonderwijs, dat was 
opgesteld in opdracht van de on
derwijsinspectie, dat het bedroe
vend was gesteld met het rekenni-
veau van de basisschoolleerlingen. 
Het rapport schetste een zeer 
somber beeld van de onderwijs
praktijk, acht jaar na de integra
tie van kleuter- en lager onderwijs 
in de basisschool. 

Het nieuwe onderzoek van de 
onderwijsinspectie had uitsluitend 
betrekking op het hoofdrekenen. 
Volgens de inspectie is de kwali
teit van het hoofdrekenen niet al
leen op 'gewone' basisscholen 
vooruitgegaan, maar ook op de 
speciale scholen voor moeilijk le
rende kinderen. 

De Cito-peiling vergeleek het 
niveau van de leerlingen in 1992 
met dat in 1987. Het Cito stelt 
vast dat de leerlingen beter zijn 
geworden in schattend rekenen, 
breuken, procenten en verhoudin
gen. Alleen bij het cijferen (som
men maken op papier) is sprake 
van een lichte achteruitgang. 

Ingezonden mededeling 

v HQHO! 
GEEN KLUS ZONDER 
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Drachten wil sfeervol centrum terug 

A 

DE KEUS VAN DE VAKMAN 

Door onze correspondent 
DRACHTEN, 3 NOV. De gemeente 
Smallingerland onderzoekt of het 
mogelijk is twee gedempte vaar
ten in het centrum van Drachten 
opnieuw uit te graven. Drachten 
is de tweede grote plaats van 
Friesland (43.000 inwoners), 
maar mist een sfeervol centrum, 
ondanks een groot aantal winkels. 
De oorzaak ligt in de onstuimige 
groei van de jaren vijftig, toen de 
plaats na de vestiging van de Phi-
lips-fabriek van klein dorp uit
groeide tot grote 'stad'. 

Monumentale panden en sfeer
volle trapgevels, zoals veel Friese 
steden kennen, ontbreken hier
door. In de jaren zestig werden 

de kaden en het Moleneind ge
dempt om de auto ruim baan te 
geven. Als de grachtjes terugke
ren kan de plaats mogelijk weer 
iets van haar oude luister terug
krijgen, zo verwacht wethouder 
I. Puitrum. Een wandelboulevard, 
kano's en waterfietsen in de 
grachten, terrasjes, cafés en win
keltjes zouden de gezelligheid en 
de aantrekkelijkheid van Drach
ten kunnen vergroten. 

Woordvoerder E. Ehrhardt van 
de gemeente Smallingerland be
nadrukt dat het hier om „een 
idee, een filosofie" gaat, die nog 
moet worden uitgewerkt. „Het is 
een wens, een nostalgisch gevoel 
dat ook bij veel inwoners leeft." 

Het plan om vaarten opnieuw 
uit te graven is een van de plan
nen om het Drachtster centrum 
aantrekkelijker te maken. Drach
ten was dertig jaar geleden de 
eerste plaats in Nederland die een 
promenade kreeg. Uit het hele 
land stroomden de mensen naar 
de Friese plaats om comfortabel 
te winkelen. „De wet van de rem
mende voorsprong keerde zich te
gen ons", alaus Ehrhardt. „Nu is 
een promenade niets bijzonders 
meer en is de onze verouderd." 
De gemeente is al geruime tijd in 
overleg met winkeliers om het 
centrum op te knappen. Het plan 
om de promenade in zijn geheel 
van luifels te voorzien ging niet 

door, toen de ondernemers er niet 
aan wilden meebetalen. 

In de eerste plaats wordt onder
zocht of het grachtenplan tech
nisch uitvoerbaar is. Ehrhardt: 
„Hoe zit het met rioleringsbuizen 
en leidingen die in de grond lig
gen? Wat kunnen we daar nog 
meer tegenkomen? Brengen we 
bruggen aan of niet?" 

De kosten van het plan worden 
geraamd op enkele tientallen mil
joenen guldens. Smallingerland 
hoopt op fikse subsidies van de 
Europese Gemeenschap in het ka
der van de vergroting van de leef
baarheid en in het kader van 
werkgelegenheid. 

HARDERWIJK — Een comman
do 'tokkelt' vanaf de Catherina-
kapel in Hardewijk. Deze demon
stratie maakte gisteren onderdeel 
uit van het afscheid van de Vierde 
Divisie. Generaal-majoor J. Kos
ters, commandant van de Vierde 
Divisie, gaf de operationele op
dracht van zijn divisie terug aan 
de Bevelhebber der Landstrijd
krachten, luitenant-generaal 
H. Couzy. 

De Vierde Divisie werd op 1 fe
bruari 1953 operationeel en lever
de sindsdien een bijdrage aan de 
verdediging van het NAVO-grond-
gebied. De opheffing is een indi
rect gevolg van het verdwijnen van 
het IJzeren Gordijn. 

Op het Kloosterplein was materi
eel te zien van de Koninklijke 
Landmacht zoals tanks, pantser
voertuigen en artilleriegeschut. 
(Foto NRC Handelsblad / Freddy 
Rikken) 

Buurt vreest overlast 
ex-zendschip Veronica 

Ondernemers uit Leeuwarden 
spannen een kort geding aan 
tegen de gemeente. Ze eisen 
dat het oude zendschip van 
Veronica, dat een 'drijvend 
swingpaleis' herbergt, voor 
hun deur verdwijnt. 

Door onze correspondent 
KARIN DE MIK 
LEEUWARDEN, 3 NOV. Twintig 
jaar nadat de laatste tonen weg
stierven van het zendschip Vero
nica, bevindt de voormalige radio
piraat zich opnieuw in woelig wa
ter. Juridische procedures bedrei
gen het tot grand café omgetover
de schip' in zijn voortbestaan als 
horecagelegenheid. Sinds een 
week ligt de haast legendarische 
'Norderney' in de Harlingertrek-
vaart in Leeuwarden. De gemeen
te gaf het horecaschip, dat jaren 
in Maastricht lag, een vergunning 
om even buiten het centrum voor 
wal te gaan. B en W beschouwen 
het voormalige illegale radiostati
on als een nieuwe, welkome be
zienswaardigheid van de Friese 
hoofdstad. Niet iedereen ziet dat 
zo. De ondernemersvereniging 
Leeuwarden-West is fel gekant 
tegen de huidige ligplaats. „Het 
schip ligt in feite op een indus
trieterrein en we zijn bang voor 
vandalisme en overlast", aldus 
voorzitter W. Vergnes. 

De advocate van de onderne
mers, mr. G. Kamsma, spant een 
kort geding aan, waarin ze eist 
dat het schip vertrekt. Volgens 
haar is de verstrekte vergunning 
in strijd met het bestemmings
plan, dat alleen scheepvaart en 
lossen en laden toestaat. „En geen 
horeca. We zijn bang voor vanda
len die om drie uur 's nachts naar 
huis slingeren en vervelende din
gen gaan uithalen bij de bedrijven 
in de buurt. Ook in Maastricht 
waren er vechtpartijen. Ik heb 
daar een stapel knipsels over", 
zegt ze. Dat er voornamelijk twin
tig- en bedaarde dertig-plussers 
komen die nostalgisch willen ge
nieten en geen tieners, betwijfelt 
ze. 

Exploitant P. Kabel, een gebo
ren en getogen Leeuwarder die al 
bijna dertig jaar in de horeca 
werkt, begrijpt alle commotie 
niet. Hij heeft de nodige voor
zorgsmaatregelen genomen, zegt 
hij. „Twee 'wal-stewards' lopen 
op de kade rond om er ervoor te 
zorgen dat alles ordelijk verloopt 
en bezoekers worden met taxibus
jes van het centrum naar de kade 
vervoerd. We draaien nu een 
week. Er zijn hier honderden 

mensen geweest en er is niks ge. 
beurd. De overburen op de woon
boten vroegen ons: zijn jullie al 
open? Ze merkten niets." Hij ver
telt dat hij er alles aan doet om 
overlast tegen te gaan: „Het schip 
is geluidaicht, drugs zijn aan 
boord streng verboden en er 
wordt op toegezien dat auto's net
jes worden geparkeerd." 

K. Achterhof, plaatsvervaa-
gend drank- en horeca-ambtenaar 
van de gemeente Leeuwarden, 
acht de kans niet groot dat het 
schip zijn ligplaatsvergunning 
door een uitspraak van de rechter 
kwijtraakt. „De bestemming is 
niet alleen scheepvaart, zoals 
Kamsma zegt, maar ook recreatie. 
Op grond daarvan is een onthef
fing verleend om tot drie uur in 
de morgen open te blijven." Dat 
bezoekers overlast zouden veroor
zaken, ziet hij niet. „We gaan er
van uit dat Kabel de zaak onder 
controle houdt." 

De exploitant wil met het im
posante, bijna vijftig meter lange 
schip een „stukje jeugdsenti
ment" terugbrengen. Het schip is 
van binnen geheel verbouwd en 
telt vijf bars en een piepklein 
dansvloertje op de plaats waar 
vroeger de radiostudio was. Aan 
boord worden videofilms gedraaid 
met authentieke beelden van de 
Norderney op de Noordzee. Op
nieuw klinken de vertrouwde 538-
jingles door het schip. „Wij zijn 
echt van goede wil", zegt Kabel. 
„We willen hier gewoon een ge
zellige zaak van maken." 

De exploitant heeft goede hoop 
dat het schip ook deze storm 
doorstaat. Kabel: „Juridische pro
cedures zijn Veronica eigen. 
Maar uit de geschiedenis blijkt 
dat Veronica altijd gelijk krijgt, 
al duurt het soms lang. In 1975 
bepaalde de Raad van State dat 
Veronica tot het omroepbestel 
moest worden toegelaten. Daar 
houden we ons maar aan vast." 

Ingezonden mededeling 

Nu overal te koop! 

Ingezonden mededeling 

Hier kunt u altijd op rekenen. 

Hierop maar tijdelijk. 

Hart Nibbrig & Greeve B.V., importeur van Mitsubishi, bestaat 
70 jaar. En om dat te vieren maken wij, als u vóór 13 november 
a.s. een nieuwe Mitsubishi personenauto koopt, duizend gulden 
op uw rekening over. Buiten uw overeenkomst met de dealer om. 
Daar kunt u in ieder geval op rekenen. 

Bi) elke Mitsubishi een importeursbonus 
— van duixend gulden op de Koop toe. 

Correcties & 
Aanvullingen 

Gedeputeerde 
In de krant van woensdag 2 no
vember (Bij elke bui staan de 
straten in De Rijp weer onder 
water, pagina 2) wordt W. van 
Gelder aangeduid als gedeputeer
de in Noord-Holland. Dit is niet 
juist. Van Gelder is thans Com
missaris van de Koningin in Zee
land. Hij was van 1978 tot 1992 
gedeputeerde in Noord-Holland. 

Zutphen 
In de krant van dinsdag 1 novem
ber is in de rubriek Personalia 
(pagina 2) de stad Zutphen gesi
tueerd in Overijssel. Zutphen ligt 
in de provincie Gelderland. 

Luisteraars 
In de Weekagenda van donderdag 
27 oktober (75 Jaar radio, van 
narrowcasting naar broadcasting, 
pagina 3) is gemeld dat er gemid
deld 2600 mensen luisteren naar 
het VPRO-programma De Wan
delende Tak. Dat moet zijn: ge
middeld 26.000. 

Prof.dr. A. Struyvenberg volgt 
E. Borst-Eilers op als vice-voorzit-
ter van de Gezondheidsraad. 
Struyvenberg zal zich met name 
bezig houden met medische aan
gelegenheden. De nieuwe vice-
voorzitter is ook voorzitter van de 
Raad voor Gezondheidsonder
zoek. Struyvenberg zal zich twee 
dagen per week toeleggen op zijn 
nieuwe functie. 

Ingezonden mededeling 

Deze jubileumbonus is verkerkt in de leasetarieven. Hart Nibbrig & Greeve BV., Sassenheim, 02522-66111. 
Mitsubishi Dealer Lease, 02522-20660. Dealeradressen vindt u in de Gouden Gids. Wijzigingen voorbehouden. 

7 MBIRA-MEESTERS UIT ZIMBABWE 
duimpiano & zang 

Ipppj 
Étf 

wo 9/11 • 20.30 u. • Soeterijn, Amsterdam 
Linnaeusstraat 2, tel. 020/5688500 

ypimA iffj do 10/11» 20.30 u. • Muziekcentrum, Enschede 
Langestraat 49, tel. 053/858500 

WÊr vr 11/11» 20.30 u. • Theater a/h Vrijthof, Maastricht 
Vrijthof 47. tel. 043/210380 

za 12/11 • 20.15 u. • De Doelen, Rotterdam 
Kruisstraat 2, tel. 010/2171700 

de  gees ten  van 
de  Shona spreken 

zo 13/11 • 15.00u. • RASA, Utrecht 
Pauwstraat 13a, tel. 030/316040 

org.: Netwerk Niet-Westerse Muziek 

Eerst nog zacht 

De komende 48 uur voert een 
zuidelijke stroming zachte tot 
zeer zachte lucht naar onze omge
ving. De stroming wordt in stand 
gehouden tussen een krachtig ho-
gedrukgebied boven het westen 
van Rusland en een gebied van la-
gedruk ten westen van Frankrijk. 
Overigens veroorzaakt het hoge-
drukgebied boven Rusland een 
koude noordelijke stroming waar
door daar de winter invalt. 

Bij ons is het komende nacht 
overwegend helder en koelt het af 
tot 6 k 10 graden. Morgen over
dag zal vooral in de oostelijke 
helft van het land de zon flink 
schijnen. In het westen van het 
land komt meer bewolking voor 
die zich later op de dag iets meer 
naar het oosten uitbreidt. Mis
schien dat er in de avond in het 
westen plaatselijk wat lichte re
gen valt, maar echt veel zal dat 
niet zijn. De temperatuur loopt 
's ochtends snel op en bereikt in 
de middag waarden die uiteenlo
pen van 14 graden in het noord
westen tot plaatselijk 18 in het 
zuiden. Daarbij waait er een mati
ge, aan zee en boven open water 
vrij krachtige tot krachtige zuid
oostenwind. 

Het actuele en verwachte weer in 
binnen- en buitenland in de 
Meteo Consult-lijn 06-9725 (75 cpm) 

In het weekeinde wint wat koe
lere lucht geleidelijk terrein. In 
het hele land volgt er wat meer 
bewolking en op sommige plaat
sen kan wat lichte regen vallen. 
De middagtemperatuur zakt ge
leidelijk terug naar 10 è 13 gra
den, wat meer normaal is voor de 
tijd van het jaar. 

4 november 
Zon op 07.39, onder 17.03. 

Maan op 08.43, onder 17.44. 
Eerste kwartier: 10 november 07.15 

Hoog water 

Vlissingen 1.46-14.06, Hansweert 2.35-
14.54, Rotterdam 3.38-16.06, Hoek van 
Holland 2.19-14.38, Dordrecht 4.15-16.28, 
Scheveningen 2.49-15.15, Harlingen 9.45-
22.04, Den Helder 7.47-16.41, Delfzijl 
12.06— , Haringvlietsluizen 1.58-14.20. 

Weersituatie 
plaats weer neerslag temp in °C 

03.11 (laatste 24 u.) 02.11 03.11 
10 u. in mm max Aft 

Nederland 
Amsterdam zwaar bewolkt 0 12 6 
De Bilt zwaar bewolkt 0 12 7 
Deelen zwaar bewolkt 0 12 6 
Eelde zwaar bewolkt 0 12 4 
Eindhoven zwaar bewolkt 0 12 7 
Den Helder zwaar bewolkt 0 13 7 
Rotterdam zwaar bewolkt 0 12 7 
Twente zwaar bewolkt 0 12 5 
Vlissingen lalf bewolkt 0 12 10 
Z Limburg half bewolkt 0 12 7 

Europa 
15 Athene icht bewolkt 0 24 15 

Barcelona zwaar bewolkt 0 18 14 
Berlijn onbewolkt 0 12 1 
Bordeaux icht bewolkt 0,2 23 14 
Budapest zwaar bewolkt 0 15 7 
Brussel ïalf bewolkt 0 14 7 
Cyprus half bewolkt 0 29 22 
Dublin regen 3 II 8 

5 Frankfurt onbewolkt 0 11 
8 
5 

Geneve zwaar bewolkt 0.1 15 10 
Helsinki sneeuw 0,9 4 0 
Innsbruck half bewolkt 0 16 5 
Kopenhagen mist 0 10 -1 

16 Lissabon regen 12 20 
-1 
16 

Londen zwaar bewolkt 0 14 II 
Luxemburg icht bewolkt 0 II 5 
Madrid zwaar bewolkt 0 20 9 
Mallorca zwaar bewolkt 0 21 16 
Malta zwaar bewolkt 8 23 19 
Moskou sneeuw 8 8 1 

3 Munchen icht bewolkt 0 10 
1 
3 

Nice zwaar bewolkt 14 16 14 
Oslo •>alf bewolkt 0 9 -3 
Parijs ïalf bewolkt 0 14 9 
Praag icht bewolkt 0 13 -3 
Rome zwaar bewolkt 0 22 13 
Stockholm onbewolkt 3 7 1 
Warschau icht bewolkt 0 10 1 
Wenen zwaar bewolkt 0 12 7 
Zurich zwaar bewolkt 0 8 7 

Buiten Europa 
10 Buenos Aires onbewolkt 0 28 10 

Bangkok icht bewolkt 0 33 23 
Casablanca zwaar bewolkt 0 22 17 
Las Palmas zwaar bewolkt 0 24 17 
Los Angeles icht bewolkt 0 18 14 
Montreal onbewolkt 2 8 7 
New York onbewolkt 0 14 8 

10 Sydney icht bewolkt 0 20 

8 
10 

Tel Aviv zwaar bewolkt 3 32 19 
Tokio zwaar bewolkt 0 20 13 
Tunis half bewolkt 0 27 16 

V 



ROTTERDAM
— Met een spandoek op de Euromast maakten studenten duidelijk niets te zien in de deROTTERDAM
— Met een spandoek op de Euromast maakten studenten duidelijk niets te zien in de

'Meer bouwen 
dan gepland is 
niet nodig' 
Door een onzer redacteuren 
PEN HAAG, 3 NOV. Staatssecretaris Tommei (volkshuis
vesting) ziet op dit moment geen reden om meer wonin
gen te bouwen dan het kabinet heeft gepland. Dit liet hij 
vanmiddag aan de Tweede Kamer weten. 

Tommei erkende dat de woning
behoefte veel groter is dan een 
jaar geleden werd gedacht, maar 
wees erop dat daarom het bouw
programma al aan de jongste be
volkingsprognoses is aangepast. 
Hij hoopt dat er in de lopende ka
binetsperiode 420.000 woningen 
worden gebouwd, een programma 
dat hij als „ambitieu? maar nood
zakelijk" kenschetste. 

Diverse fracties uitten de afge
lopen dagen bij de behandeling 
van de begroting van het ministe
rie van volkshuisvesting, ruimte
lijk ordening en milieu hun zorg 
over de oplopende woningnood. 
„Laten we elkaar geen problemen 
aanpraten", zei Tommei vanmid
dag. „De woningvoorraad staat er 
goed bij, we realiseren elk jaar 
een hoog bouwprogramma. Er is 
momenteel geen reden om een 
slecht-weerscenario op te zetten." 

Minister De Boer (milieu) liet 
vanmorgen, tijdens de begrotings
behandeling, aan de Tweede Ka
mer weten dat zij niet kan garan
deren dat de uitstoot van 
C02evenveel terugloopt als de re
gering wil. C02of kooldioxide 
wordt algemeen gezien als een be
langrijke oorzaak van het broei
kaseffect. 

Eerder al liet minister Wijers 
(economische zaken) de Tweede 
Kamer weten dat als gevolg van 
de bezuinigingen op energiesubsi
dies, zoals overeengekomen in het 
regeerakkoord, het moeilijk zal 
worden in het jaar 2.000 3 tot 5 
procent minder C02uit te stoten 
dan in 1990. Deze doelstelling is 
opgenomen in het Nationaal Mi
lieubeleidsplan 2 (NMP2), het 
meerjarenplan voor het milieube
leid. 

Studenten breken 
overleg met Ritzen 
na kwartier boos af 
Door onze redactie onderwijs 
ZOETERMEER, 3 NOV. De studen
tenorganisaties LSVb en ISO 
hebben vanmorgen een overleg 
met minister Ritzen (onderwijs) 
na een kwartier verlaten. De stu
dentenorganisaties vertrokken 
omdat zij vinden dat Ritzen geen 
rekening met hun opvattingen 
houdt, dat hij bij zijn bezuini
gingsplannen voor het hoger on
derwijs te weinig aandacht heeft 
voor de kwaliteit van het onder
wijs en dat hij geen duidelijk ant
woord geeft op hun vragen. 

Het overleg van vanmorgen, in 
de zogeheten Studentenkamer, 
zou eigenlijk al twee maanden ge
leden zijn gehouden, maar is een 
aantal malen op verzoek van Rit
zen uitgesteld. Ritzen wil in to-
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Edox 

horloges zijn 

zó plat 

dat ze ons 

vrijwel geen 

mimte 

koste i 

Edox horloges zijn de 
platste horloges ter wereld. 

Ze zijn zelfs zó plat, 
dat je niet begrijpt dat er 
een Zwitsers precisie uur
werk in past. Edox horloges 
zijn waterdicht en hebben 
krasvrij saffierglas. 

Bij tachtig exclusieve 
Nederlandse dealers ontdekt 
u wat de verschillende Edox 
Horloges voor uw pols be
tekenen. Bel 020-6794633 
voor een dealerlijst. 

EDOX 
VERFIJNING VAN TIJD. 

Net als Wijers, zei De Boer 
vanmorgen veel te verwachten 
van compenserende maatregelen. 
Zij verwees daarbij naar de effec
ten van duurzaam, dat wil zeggen 
energiebesparend bouwen en na
dere afspraken met nutsbedrijven 
en industrie over energiebespa
ring. Ook van de energieheffing 
voor kleinverbruikers, die in 1996 
ingaat, zei zij veel te verwachten. 
Daarnaast zijn meer technische 
maatregelen voor het vrachtver
voer over de weg volgens haar het 
overwegen waard. 

Maar, voegde zij daaraan toe, 
„ik zeg u niet dat we de doelstel
ling zullen halen". „Ik dénk dat 
het haalbaar is, maar het zal 
moeilijk worden." Op suggesties 
van de Kamerleden Te Veldhuis 
(VVD) en Esselink (CDA) om er 
dan maar eerlijk voor uit te ko
men dat het niet zal lukken, 
vroeg ze de Kamer haar als minis
ter van milieu „een kans te ge
ven". Behalve door de bezuini
ging op energiesubsidies, komt de 
C02doelstelling ook in gevaar 
doordat de energieheffing voor 
kleinverbruikers in 1996 wordt 
ingevoerd in plaats van in 1995, 
door de bezuiniging op milieu-on
derzoek en doordat de economie 
weer aantrekt. Volgens De Boer is 
het in ieder geval „een illusie" 
om in 2.010 twintig procent min
der C02-uitstoot te hebben, ver
geleken met 1990, zoals in het 
NMP2 staat. 

De minister zegde de coalitie
partners PvdA, VVD en D66 toe 
de bezuiniging op milieu-onder-
zoek enigszins te beperken. Daar 
hadden zij dinsdagavond om ge
vraagd. 

taal een miljard gulden bezuini
gen op de studiefinanciering en 
vijfhonderd miljoen gulden op de 
bekostiging van hogescholen en 
universiteiten. Zaterdag zullen 
ISO. en LSVb in Den Haag de
monstreren tegen het beleid van 
Ritzen. Over twee weken verga
dert de Kamer over de onderwijs
begroting. 

„De minister luistert alleen 
maar naar zichzelf', zei K. Heks-
tra, voorzitter van de LSVb na af
loop van het afgebroken overleg. 
„Het is bedrog dat zijn maatrege
len zouden leiden tot verbetering 
van het onderwijs. Het is ad hoc-
beleid, zonder visie". S. Nuijten, 
voorzitter van het ISO, zei na af
loop dat Ritzen beter minister 
van financien had kunnen wor
den. „Hij praat alleen maar over 
getallen. Overleg met hem is tijd
verspilling." 

De studenten gingen direct aan 
het begin van het openbare over
leg de confrontatie aan met Rit
zen, die de studentenkamer voor
zit. „Ritzen is niet te vertrouwen 
en liegt. Zijn maatregelen zijn 
pure bezuinigingen", zei K. 
Hekstra, voorzitter van de LSVb. 
Zij somde een lange lijst op van 
„de blunders van Ritzen". Daar
onder schaarde zij ook Ritzens 
opmerking aan het einde van zijn 
vorige kabinetsperiode, in juni 
van dit jaar, dat de grens van de 
bezuinigingen op studiefinancie
ring bereikt was. 

In Arnhem hebben vanochtend 
zeventig hogeschoolstudenten 
hebben de Pedagogische Akade-
mie in Arnhem bezet. Daarmee 
sluiten ze zich aan bij de negen
honderd studenten van de Hoge
school Nijmegen en de Hoge
school Gelderland, die sinds afge
lopen maandag zeven hogeschool
gebouwen in Nijmegen en Arn
hem bezet houden. De bezetters 
eisen een gesprek met minister 
Ritzën. Deze heeft afgelopen 
dinsdag laten weten dat hij op 28 
november naar Nijmegen komt 
om met hen te praten, maar de 
bezetters nemen daar geen genoe
gen mee omdat dan de onderwijs
begroting al door de Tweede Ka
mer zal zijn behandeld. 

Door een onzer redacteuren 
ROTTERDAM, 3 NOV. Als gevolg 
van de extreme hitte zijn in juli 
van dit jaar 1.700 mensen méér 
overleden dan in een doorsnee juli
maand. In totaal stierven tijdens 
de hittegolf van juli ruim 12.000 
mensen. Dit heeft het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
vandaag bekendgemaakt. Volgens 
het KNMI was de afgelopen juli
maand de warmste maand sinds 
het begin van de regelmatige tem-
peratuurmeting in 1706. 

In de eerste vijf maanden van 
1994 was het aantal sterfgevallen 
in totaal ruim duizend lager dan 
op basis van de statistieken was 
verwacht. Het CBS vermoedt dat 
dit een reactie is op het grote aan
tal sterfgevallen in november en 

Door hitte 
1.700 doden 
meer in juli 

december 1993. In die periode 
kwamen 3.900 mensen méér te 
overlijden dan in andere jaren. 
Volgens het CBS zijn er aanwij
zingen dat dit het gevolg is van de 
toen heersende griepepidemie. 

Het aantal sterfgevallen per 
jaar stijgt doordat het aantal ou
deren in Nederland steeds groter 
wordt, aldus het CBS. Begin jaren 

vijftig stierven jaarlijks ongeveer 
80.000 mensen. Halverwege de ja
ren zestig steeg dat aantal tot bo
ven de 100.000. Op dit moment 
sterven in Nederland jaarlijks cir
ca 130.000 mensen. Volgens prog
noses van het CBS zal dit aantal 
in het jaar 2010 zijn gestegen tot 
160.000 en in het midden van de 
volgende eeuw tot ongeveer 
250.000. 

Het CBS meldt verder dat men
sen op steeds hogere leeftijd ko
men te overlijden. In het begin van 
de jaren vijftig was de levensver
wachting bij de geboorte voor 
mannen 71 jaar, voor vrouwen 74. 
Op dit moment is de levensver
wachting voor mannen gemiddeld 
ruim 74 en voor vrouwen ruim 80 
jaar. 

Deventer meldde 
beursspeculaties 
niet aan provincie 

ROTTERDAM — Met een spandoek op de Euromast maakten studenten duidelijk niets te zien in de  
plannen van minister Ritzen met de studiefinanciering en hoger onderwijs. Vanaf de railing boven het restau
rant hingen vier studenten het 37 meter brede spandoek op. (Foto NRC Handelsblad / Vincent Mentzel) 

Door onze correspondent 
FRANK POORTHUIS 
DEVENTER, 3 NOV. De gemeente 
Deventer heeft haar risicovolle 
transacties op de beurs, waarmee 
ze meer dan een miljoen gulden 
heeft verloren, niet gemeld bij de 
provincie Overijssel alhoewel ze 
daartoe wettelijk verplicht was. 
Dat blijkt uit een gisteren uitge
voerd onderzoek van de provincie 
Overijssel. 

De provincie is volgens gedepu
teerde voor de financiën 
J. Schuur 'onaangenaam verrast' 
door de Deventer beursspecula
ties. Schuur zou daarvoor nooit 
toestemming hebben gegeven. 
„Een overheid moet niet specule
ren. Dat doe je niet met gemeen
schapsgeld. Wat Deventer gedaan 
heeft is niet volgens het boekje. 
Wij hebben als provincie soms 
ook forse bedragen onder ons, 
maar daarmee gaan we in overleg 
met onze huisbankier netjes om." 
Schuur kan niet zeggen welke 
stappen de provincie tegen de ge
meente Deventer zal ondernemen. 

Specialisten op het terrein van 
de overheidsfinanciën keuren het 
gedrag van de gemeente Deventer 
sterk af, net zoals ze dat trouwens 
bij de beurstransacties van de wo
ningbouwcorporaties hebben ge
daan, die eerder dit jaar bekend 
werden. Volgens dr. A.G. Hassel-
bekke, universitair hoofddocent 
openbare financiën aan de Eras
mus Universiteit Rotterdam, is 
beursspeculatie door overheden 
„uit den boze". „Bovendien mis
sen gemeenten de specifieke ken
nis om dit soort transacties te 
doen; dat blijkt maar weer." 

Hasselbekke pleit voor ingrij
pen van de rijksoverheid, net zo
als bij de woningbouwcorporaties. 
„Als meer van dit soort gevallen 
boven tafel komen, moet er van 
hogerhand zo snel mogelijk een 
verbod worden uitgevaardigd. 
Dan is regelgeving kennelijk 
noodzakelijk." 

Tot op dit moment hebben ge
meenten in feite de vrije hand 
met de besteding van hun reser
ves en de wijze waarop ze lenin
gen afsluiten. In de Wet Finan
ciering Lagere Overheden staat 
geen verbod op beurshandel. 
„Maar ze spreekt wel van zorg
vuldig financieel beheer en je 
mag je afvragen of dit soort grap
pen daartoe behoren", zegt 
L. Bannink, 'treasury-manager' 
bij de gemeente Arnhem en daar 
verantwoordelijk voor het beheer 
van 400 miljoen gulden. Bannink 

keurt de transacties van zijn col
lega's in Deventer af, maar zegt 
dat ook Arnhem gebruik maakt 
van moderne beursinstrumenten 
als 'swaps' en 'fixe-leningen' om 
het vermogen te beheren. Zo ont
ving de gemeente bijvoorbeeld 
enkele jaren geleden 300 miljoen 
gulden na de verkoop van het ge
meentelijk energiebedrijf. Arn
hem was zelf actief om dat geld 
via een aantal ingewikkelde in
strumenten uit te lenen. Ook ont
wikkelde de gemeente Arnhem 
onlangs met behulp van een aan
tal banken zelfs een eigen metho
de om geld uit de markt te halen. 
„De Euro Medium-term notes", 
meldt Lannink trots. De gemeen
te leent ook geld uit om dat ver
volgens bij een gunstige rente
ontwikkeling weer terug te kopen 
en opnieuw uit te zetten. Voor 
dat alles beschikt men over een 
'zeer professioneel apparaat', al
dus Lannink. 

Hij benadrukt overigens wel 
dat de risico's met al deze trans
acties altijd te maken hebben met 
mogelijke verschillen in rente op 
het uitgangskapitaal (de hoofd
som). „Actief beleggen, handelen 
en aan de hoofdsom zelf komen is 
natuurlijk wat anders." Voor gro
te transacties wordt contact opge
nomen met de verantwoordelijk 
wethouder, maar over de hoogte 
van bedragen bestaan geen exacte 
afspraken. In Deventer konden 
ambtenaren, begeleid door extern 
adviseur Financieel Intermediair 
Bureau (FIB), voor miljoenen gul
dens transacties afsluiten zonder 
dat het college van B en W daarin 
werd gekend. 

Bij de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) is niet bekend 
of er meer gemeenten zijn die 
zich met beursspeculatie bezig
houden. In het laatste kwartaal-
overleg van de grote gemeenten, 
financiële instellingen en de Bank 
Nederlandse Gemeenten is er wel 
over gesproken naar aanleiding 
van de financiële debacles die de 
woningbouwcorporaties daarmee 
hebben geleden, zo laat de finan
cieel specialist van de VNG, 
C. Huisman, weten. 

Bij FIB in Den Haag, dat De
venter adviseerde in zijn transac
ties, wil men geen commentaar 
geven op de Deventer beursspe
culaties, omdat directeur 
D. Waansink in het buitenland 
verblijft en hij de enige woord
voerder is. FIB wil niet zeggen of 
het bureau meer gemeenten als 
klant heeft. 

Landsadvocaat kan 
asielzaken niet aan 
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Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 3 NOV. De landsadvo
caat, die het ministerie van justi
tie in asielzaken verdedigt, kan 
het aantal zaken niet aan. Het 
aantal asielzoekers dat dit jaar in 
beroep gaat tegen hun uitzetting, 
bedraagt naar verwachting 
24.000. De landsadvocaat zegt 
acht- tot negenduizend zaken per 
jaar te kunnen behandelen. Dit 
heeft het hoofd van de Immigra
tie en Naturalisatiedienst (IND), 
Nawijn, gisteren aan de Tweede 
Kamer meegedeeld. 

In een overleg met staatssecre
taris Schmitz hebben de partijen 
vanochtend gepleit voor het aan
stellen van meer landsadvocaten. 
Volgens het Tweede-Kamerlid 
Dittrich (D66) zou het ministerie 
van justitie meer advocaten moe
ten inschakelen bij het behande
len van asielzaken. „Meer concur
rentie kan geen kwaad. En gezien 
de vele miljoenen guldens die 
Justitie aan de landsadvocaat uit
geeft, kan het ook leiden tot 
scherpere tarieven", aldus Dit
trich. 

De 'opstopping' bij de landsad
vocaat ontstaat doordat een groot 
aantal asielzoekers in beroep gaat 
tegen hun uitzetting. Hun advo
caten wijten dit vaak aan de korte 
duur waarin beslist moet worden 
of ze beroep aantekenen: 24 uur 
na de afwijzing door Justitie. De 
'opstopping' leidt er volgens Na-
wijn toe dat de hele asielprocedu
re nog altijd bijna elf maanden in 
beslag neemt, terwijl het kabinet 
streeft naar zeven maanden. 

Wel zei Nawijn dat de achter
stand in het horen van nieuw bin
nengekomen asielzoekers nage
noeg is weggewerkt. Volgens het 
hoofd van de IND wordt iedere 
nieuwkomer nu binnen een 
maand na aankomst in Nederland 
gehoord. 

Coördinator vreemdelingenza
ken H. Groen, van het kantoor 
Pels Rijcken en Droogleever For-
tuyn dat de landsadvocaat levert, 
wilde geen commentaar geven op 
de door Nawijn geschetste situa
tie, omdat hij eerst met zijn cli
ënt, het ministerie van justitie, 
wil overleggen. 
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S H O R T L I S T  
Bedrijven en instellingen, die voor organisatie- en beleidsvraagstukken extern 
advies overwegen, staan al vlug voor de vraag: 'Welke adviesbureaus zijn er en wat 
zijn hun capaciteiten?' 
De Raad van Organisatie-Adviesbureaus houdt het antwoord overzichtelijk. 
Als branchevereniging geeft zij een brochure uit waarin de achtentwintig streng 
geselecteerde leden zich presenteren. Ook verleent de ROA desgewenst persoonlijke 
service bij de keuze door middel van een geautomatiseerd selectiesysteem. 
De gratis brochure ontvangt u, wanneer u schrijft naar ROA, Postbus 84200, 
2508 AE Den Haag of faxt: 070-3544067. _ 

Raad van Organisatie-Adviesbureaus 

Van Vollenhoven: 
verkeer is minder 
veilig dan gedacht 
DEN HAAG, 3 NOV. De verkeers
veiligheid lijkt groter dan zij in 
werkelijkheid is. Dit zei P. van 
Vollenhoven, voorzitter van de 
Raad voor de Verkeersveiligheid, 
gistermiddag op een symposium 
in Den Haag. Officieel registreert 
Nederland ongeveer 50.000 ver-
keersgewonden per jaar, maar het 
zouden er 250.000 kunnen zijn. 
In een onderzoek van het Acade
misch Ziekenhuis in Groningen 
zou zijn vastgesteld dat het jaar
lijkse aantal verkeersslachtoffers 
op de fiets met blijvend letsel tus
sen de 10.000 en 13.500 ligt. In 
de statistieken zijn deze cijfers 
echter niet terug te vinden. 

Verzorgingstehuis 
met schaduwbestuur 
WAALWIJK, 3 NOV. Binnen het 
protestants-christelijke verzor
gingstehuis voor ouderen Samarja 
in Waalwijk is een schaduwbe
stuur gevormd. Bewoners en het 
personeel hebben eerder het ver
trouwen opgezegd in het formeel 
nog zittende bestuur. Volgens 
voorzitter R. Reversma is het bin
nen het tehuis „een complete 
puinhoop". Van de 42 personeels
leden hebben zich er twaalf ziek 
gemeld en de directeur is over
spannen. De problemen ontston
den door een fusie met twee an
dere verzorgingstehuizen. 

Van Mierlo: 32 uur 
werk onuitvoerbaar 
DEN HAAG, 3 NOV. Een 32-urige 
werkweek voor diplomatiek perso
neel op posten in het buitenland 
is praktisch niet uitvoerbaar. Mi
nister H. Van Mierlo (buitenland
se zaken) zei gisteren in de Twee
de Kamer dat arbeidstijdverkor
ting in deze sector van de diplo
matieke dienst ertoe leidt dat am
bassades niet optimaal in bedrijf 
zijn. Van Mierlo noemt dit „on
verantwoordelijk". 

Arrestaties wegens 
mishandelen homo's 
ALMELO, 3 NOV. De politie heeft 
elf Almeloërs, tussen de 16 en 24 
jaar, aangehouden voor ernstige 
mishandeling van homoseksuelen. 
De verdachten waren actief in 
wisselende groepjes. Een van hen 
lokte steeds een man naar een 
plek. Daar doken andere leden 
van delende op uit een hinder
laag. Zij takelden de homo's toe 
met honkbalknuppels en boksbeu
gels. 

Geleen: vliegverbod 
boven DSM nodig 
DEN HAAG, 3 NOV. De Geleense 
burgemeester J. Lurvink wil een 
vliegverbod boven de bedrijfster
reinen van DSM Chemie. Op 14 
september loosde een piloot van 
een Boeing 707 kerosine boven 
het DSM-terrein omdat een van 
de vier motoren oververhit raakte. 
Volgens Lurvink hadden de ge
volgen rampzalig kunnen zijn om
dat er open vuurhaarden op de 
DSM-terreinen zijn. 

Geld CD'ers naar 
anti-discriminatie 
BREDA, 3 NOV. Het Platform te
gen Discriminatie ontvangt veer
tig duizend gulden van de ge
meente Breda. Het bedrag kwam 
vrij omdat de Centrumdemocra
ten in Breda twee van de drie ge
meenteraadszetels niet invullen. 
De extra uitkering moet het plat
form helpen om een aantal pro
jecten tegen toenemend racisme 
in Breda en tegen discriminatie 
beter van de grond te krijgen. 

Twaalf jaar wegens 
doodslag restaurant 
BREDA, 3 NOV. De rechtbank in 
Breda heeft gisteren drie 19-jari-
ge Bredanaars voor doodslag ver
oordeeld tot twaalf jaar gevange
nisstraf. Een van de drie kreeg 
nog twee jaar extra, omdat hij 
ook aan een gewapende overval 
had meegedaan. De drie hebben 
in de nacht van 4 juli vorig jaar 
de 56-jarige Chinese mevrouw 
Mok in het Bredase restaurant 
Peacock op gewelddadige wijze 
om het leven gebracht. 

Celstraf therapeut 
GRONINGEN, 3 NOV. Een 63-jari-
ge manueel therapeut is gisteren 
door de rechtbank in Groningen 
veroordeeld tot een gevangenis
straf van acht maanden wegens 
ontucht met patiënten. Hij moet 
één van zijn slachtoffers vijfhon
derd gulden smartegeld betalen. 



Israel beticht

van moord op

fundamentalist

'Het Indonesische volk klaagt aan'

EXCLUSIEF 

Door onze correspondent 
TEL AVIV, 3 NOV. De Palestijnse minister van justitie, 
Freih Abu Medein, heeft de geheime diensten van Israël 
er vanmorgen van beschuldigd achter de moord te zitten 
op een van de leiders van de extremistische groep Islami
tische Jihad in het Palestijnse zelfbestuur in Gaza. 

Voor de beste Oosterse tapijten gaan wij 
niet over één nacht ijs. 

De wol voor de Tibetaanse tapijten - die in Nepal met een geheel eigen 
Tibetaanse knoop worden geknoopt - wordt nog 
steeds te voet over de bergpassen aangevoerd uit 
Tibet, Ook wij kunnen de knopers en bandelaren 
slecbtsbereikendoortevoet(ofperfiets!)debergdor- MEEUWEN 
pen op te zoeken. Inderdaad gaan wij erg ver als l»et TAPIJTEN 
gaat om bet vinden van de beste kwaliteit tapijten. 
Het loont dan ook de moeite. 

De tapijten in N epal worden nog met natuur
lijke stoffen gekleurd in zachte warme tinten, zoals die 
van de bergflora: gentiaan, azalea en lavendel. Zij pas
sen daardoor uitstekend in onze Westerse interieurs. 

Wij leggen graag de Nepalese loper voor u uit. 

Een Van Meeuwen tapijt is een verhaal apart. 
Amsterdam, P.C. I looftstraat 101, tel. 020-6621109. 
Utrecbt, Oudkerkhof 7, telefoon 030-316119. Beide zaken donderdag k oopavond. 

The Óriginal"Harris Tweed" 
Weer terug van weggeweest. 

En... bij een Harris Tweed colbert draagt u 
natuurlijk zo'n comfortabele oorduroy 

pantalon. Modieus en behaaglijk winter-
warm. Zeker in combinatie met 'n vlot jack. 

Uw perfect passende keuze is snel bepaald. 

Scheepstimmermanslaan 11 Tel. 010 - 43611 44 Rotterdam 
i» j 

Fonkelende brillanten in goud 
Oorknopjes met één brillant, als afgebeeld 

heetmanX* ' diamantexpert G.I.A. - edelsteenkundige F.G.A./G.G. 

lijnbaan 92 • weissenbruchlaan 26 • rotterdam • tel. 411 66 60 

De 30-jarige Hani Abed werd gis
teren op slag gedood in Khan Yu-
nis, toen zijn auto bij het openen 
van de deur explodeerde. Volgens 
Israelische militaire kringen was 
Hani Abed onder andere betrok
ken bij een aanslag op een Israeli
sche militaire positie bij de grens
post Eres, in mei dit jaar, waarbij 
twee Israelische soldaten werden 
gedood. Daarna werd hij bijna 
drie weken door het Palestijnse 
zelfbestuur vastgehouden. Hani 
Abed kreeg onlangs van het Pa
lestijnse zelfbestuur vergunning 
om het blad Istiqlal uit te geven, 
waarin de ideeën van de Islamiti
sche Jihad werden uitgelegd. De 
begrafenis van Hani Abed werd 
vanmorgen bijgewoond door Yas-
ser Arafat, die door de menigte 
werd uitgejouwd en voor verrader 
uitgemaakt. 

Na de recente bomaanslag in 
het centrum van Tel Aviv heeft 
premier Yitzhak Rabin een gena
deloze strijd tegen de Palestijnse 
terroristen van Harnas en de Isla
mitische Jihad aangekondigd. Hij 
zou de geheime diensten opdracht 
hebben gegeven de leiders van 
deze organisatie uit de weg te rui
men. Nog gisteren zei Rabin dat 
„wij de trekker overhalen om de 
moordenaars van Harnas en de Is
lamitische Jihad te treffen". 

De Islamitische Jihad heeft 
vanmorgen wraak in het „hart van 
Tel Aviv" aangekondigd voor de 
moord op Hani Abed. In de Pa

lestijnse autonomie wordt van
morgen algemeen gehoor gegeven 
aan een door de Islamitische Ji
had en Harnas uitgeroepen rouw-
staking. Het Palestijnse zelfbe
stuur heeft dergelijke stakingen 
verboden, maar vanmorgen nam 
de Palestijnse politie geen maatre
gelen tegen de stakende winke
liers. 

Rabin heeft zich gisteren op
vallend fel gekant tegen een poli
tieke dialoog met gematigde stro
mingen in Harnas, waarvoor de 
minister van politie Moshe 
Shahal twee dagen gleden in de 
Knesset, het parlement, had ge
pleit. Volgens Rabin voert Israeli
sche een meedogenloze strijd te
gen beide moslim-fundamentalis-
tische organisaties en kan er van 
een dialoog met de leiders van de
ze groeperingen geen sprake zijn. ' 

In het verleden verwierp Rabin 
in vrijwel gelijke bewoordingen 
een politieke dialoog met de 
PLO. „We ontmoeten de PLO 
uitsluiten op het slagveld", zei hij 
toen. 

Verscheidene met Harnas 
geïdentificeerde sjeiks op dé 
Westelijke Jordaanoever en in de 
Gazastrook hebben zich uitge
sproken voor een dialoog met Is
raël om aan het bloedvergieten 
een einde te maken. Premier Ra
bin ziet daar niets in omdat zijns 
inziens deze sjeiks geen invloed 
hebben op Izzadin Kassam, de 
militaire vleugel van Harnas. 

Nu legercommandant 
gedood in Algerije 
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De nieuwe Rado Ceramica 'Multi' combineert 
trend-settend design met multifunctionele 
toonaangevende technologie: 

de Rado Ceramica 
het krasvaste multi-talent 
Vooruitstrevend design is de hoeksteen van 
het internationale succes van Rado. 
Met de Ceramica 'Multi' presenteert Rado nu 
een perfecte combinatie van technologie en 
design. Slechts één druk op de knop activeert 
7 extra functies van dit horloge. Een horloge 
voor mensen die meer van hun horloge ver
wachten dan alleen een tijdsaanduiding. 
En een stijlvol horloge voor de liefhebber van 
schoonheid, voor wie puur design even 
belangrijk is als trendsettende functionaliteit. 
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Rado Ceramica "Multi" 
Vanaf ƒ 1.795,- RADO 
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ALGIERS, 3 NOV. Het geweld in 
Algerije is gisteren onverminderd 
doorgegaan met de dood van de 
militaire commandant van de re
gio Algiers en in totaal 13 mos
lim-extremisten tijdens een opera
tie tegen een commando dat zich 
in het centrum van Algiers had 
verschanst. 

De operatie was de bloedigste 
in het centrum van de Algerijnse 
hoofdstad sinds het begin van de 
strijd om de macht tussen de au
toriteiten en gewapende funda
mentalistische groepen, begin 
1992. 

De operatie begon dinsdag met 
het doodschieten van vier gewa
pende extremisten, onder wie een 
vrouw, in een appartement in een 
15 etages tellend gebouw. De rest 
van het commando, negen man, 
bevond zich in een appartement 
op de twaalfde verdieping. Vol
gens een bekendmaking van de 
veiligheidsdiensten werd de com
mandant van de regio Algiers, ko
lonel Chérif Djelloul, gistermor
gen „lafhartig vermoord" toen hij 
ongewapend onderhandelde over 
de overgave van deze negen ex
tremisten, die waren omsingeld. 
De kolonel, aldus de bekendma
king, ging „alleen en ongewa
pend" naar de extremisten, nadat 
zij zich bereid hadden verklaard 
zich over te geven. „Zodra hij in 
de buurt was, vermoordden ze 
hem op lafhartige wijze." Na de 
dood van de kolonel bestormden 
de regeringseenheden het appar
tement en doodden de negen ex
tremisten. 

Volgens een officiële balans 
heeft de gewelddadige machts

strijd 10.000 levens geëist tussen 
begin 1992 en december 1993. 
Sindsdien is het geweld echter al
leen maar geëscaleerd. Volgens 
verschillende bronnen ligt het 
werkelijke dodental inmiddels 
tussen de 20.000 en 30.000. 

Vertegenwoordigers van het 
verboden fundamentalistische 
Front van Islamitische Leiding in 
Algiers hebben sinds enkele da
gen geen contact meer met de lei
ders van de beweging, Abassi Ma-
dani en Ali Belhadj. Dergelijke 
contacten waren mogelijk sinds 
de vrijlating uit de gevangenis 
van Madani en Belhadj, half sep
tember, in het kader van een po
ging van president Liamine 
Zéroual om een politieke regeling 
te vinden met de fundamentalisti
sche zijde. Madani en Belhadj 
werden toen onder huisarrest ge
plaatst, maar bezoek van geest-, 
verwanten en telefoongesprekken 
waren toegestaan. 

Het afgelopen weekeinde 
maakt Zéroual echter bekend dat 
zijn toenaderingspogingen waren 
gestuit op een onverzettelijke 
houding bij de tegenpartij, en 
met name Belhadj die in plaats 
van op te roepen tot beëindiging 
van het geweld juist tot een inten
sivering daarvan had opgeroepen. 
Sindsdien wordt gespeculeerd 
over het lot van de twee FlS-lei-
ders. Een advocaat die hen twee 
jaar geleden heeft verdedigd — 
toen ze tot 12 jaar gevangenis 
werden veroordeeld wegens aan
tasting van de veiligheid van de 
staat — meende dat Belhadj mo
gelijk een nieuw proces te wach
ten staat. (AFP, Reuter) 

Voor informatie: Ed Maassen 043-25.25.50 

yi Honderden doden bij 
oliebrand in Egypte 
KAIRO, 3 NOV. Enige honderden 
mensen zijn gisteren in de Egyp
tische stad Dronka in de provin
cie Assiut omgekomen in een 
vuurzee, die was ontstaan door 
blikseminslag in een brandstofde
pot. 

De blikseminslag had een enor
me explosie tot gevolg waardoor 
olie in brand vloog. De brandende 
oliemassa baande zich, gedragen 
door een watervloed, ontstaan 
door een ongekend zwaar nood
weer, vervolgens een weg door 
Dronka, een stad van ongeveer 
22.000 inwoners. Veel inwoners 
van Dronka werden in hun slaap 
door de brandende olie verrast. 

Over het exacte aantal mensen 
dat bij de ramp de dood vond be
staat nog onduidelijkheid. Vol
gens de gouverneur van de pro
vincie Assiut zijn 167 mensen bij 
de ramp omgekomen. Enkele 
honderden mensen werden ge
wond, aldus de gouverneur. De 

' semi-officiële krant Al-Ahram 
houdt het op 239 slachtoffers. 
Volgens een politieofficier in 
Dronka zijn nog niet alle lijken 
geborgen. In de ruïnes van de 
stad zouden zich nog honderden 
lijken bevinden. 

Volgens ooggetuigen werden 
niet alle slachtoffers gedood door 
de brandende oliemassa. Sommi
gen, voornamelijk kinderen, zou
den zijn vertrapt in de paniek die 
op de explosie en de brand volg
de. Vanmorgen trotseerden vele 
inwoners van Dronka een verbod 
van de regering om naar hun 
woonplaats terug te keren, en gin-

N00DWEER IN EGYPTE 
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Iran viert 
gijzeling 
Amerikanen 
TEHERAN/ NICOSIA, 3 NOV. Tiec. 
duizenden Iraniërs hebben giste. 
ren in Teheran de 15de verjaardag 
gevierd van de bezetting van de 
Amerikaanse ambassade. 

Zoals elk jaar scandeerden de 
betogers voor het vroegere ambas. 
sadegebouw — nu in handen vag 
de Revolutionaire Garde — 'Dood 
aan Amerika, dood aan Israël' en Inenin 
verbrandden zij Amerikaanse 
vlaggen en afbeeldingen van Uncle 
Sam. Dit jaar waren er echter 
veel meer demonstranten (in meer
derheid door de autoriteiten per 
bus aangevoerd) dan de laatste ja. 
ren gebruikelijk was. De regering, 
die had laten weten extra aan-
dacht aan dit jubileum te willen 'e •, 
besteden, had de betoging 48 uur 1̂' ' 
vervroegd om meer mensen te 's v 

trekken, en schoolkinderen vrijaf *°snsl, 
gegeven. De datum van het begin ron/' 
van de gijzeling, 4 november, valt 
dit jaar op vrijdag, de wekelijkse 

H 
ARA. 
nigde 

iek g' 

rustdag in Iran. 
juaat 

" eer g< 

Iraanse betogers bij het vroegere Amerikaanse ambassadegebouw in Teheran. (Foto AP) 

In een toespraak tot studenten 
onderstreepte de Iraanse Opperste 
leider, ayatollah Ali Khamenei, 
gisteren weer eens „de haat van 
Iran jegens de Verenigde Staten". 
Hij verwerp elke toenadering tot 
Washington. „Wij hebben niets 
met u te maken, wij hebben u niet 
nodig, wij zijn niet bang voor u, 
wij hebben geen enkel vriend
schappelijk gevoel voor u", riep 
hij de Amerikanen toe. Een Iraan
se oud-generaal die recentelijk 
heeft opgeroepen tot een verzoe
ning met Washington, is eerder 
deze week 48 uur vastgehouden. 
Overigens hebben de VS zich de 
afgelopen paar jaar ontwikkeld 
tot een van de belangrijkste han
delspartners van de Islamitische 
Republiek. 

• Een van Irans populairste 
zangeressen, die recentelijk uit
kwam voor haar steun voor de 
Iraanse oppositiebeweging Muja-
hedeen-Khalq, heeft gisteren ver
klaard dat haar in Teheran ach
tergebleven dochter is gearres
teerd. Volgens de 69-jarige zange
res, die nu in Parijs woont, is 
haar 45-jarige dochter Hengameh 
Amini drie weken geleden opge
pakt. De woning van haar dochter 
was door de autoriteiten in beslag 
genomen. De zangeres, Marzieh, 
verzekerde dat haar dochter, die 
zelf 21 jaar in Frankrijk heeft ge
leefd, een artiest is die zich niet 
met de politiek bemoeit. (AFP, 
Reuter) 

Door onze correspondent 
DIRK VLASBLOM 
MEDAN, 3 NOV. De hamerslag 
van rechtbankvoorzitter V.D. Na-
pitupulu galmt door de hoge zaal 
met balken zoldering, een fraaie 
proeve van Nederlandse koloniale 
architectuur. „De zitting is ge
opend voor het publiek", zegt hij, 
maar dat is niet helemaal waar. 
De ongeveer zestig zitplaatsen op 
de publieke tribune zijn bezet 
door zeven familielden van be
klaagde, een Deense en een Duit
se diplomaat, de Amerikaanse ho-
norair-consul in Medan en een 
waarnemer van het Internationaal 
Verbond van Vrije Vakverenigin
gen. Voorts twee buitenlandse en 
acht Indonesische verslaggevers, 
drie medewerkers van de Stich
ting voor Rechtshulp (LBH) en 
zo'n twintig anonieme toehoor
ders, die door één van de advoca
ten worden geïdentificeerd als po
litiemannen in burger. Volgens 
een voorlichter van het kantonge
recht zijn alle toegangskaarten 

Laatste fase proces tegen 
vakbondsleider in Medan 

In Medan, de hoofdstad van de Indonesische provincie Noord-
Sumatra, is het proces tegen Muchtar Pakpahan, voorzitter van 
de niet-erkende vakbond SBSI, zijn laatste fase ingegaan. Vol
gens de aanklager is Pakpahan de aanstichter van de golf van 
stakingen en anti-Chinese onlusten die in april Medan over

spoelde. 
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vergeven, maar zo'n vijftien plaat-
publi 

mag er niet in en de luidspreker 
sen blijven leeg. 'Het publiek' 

gen op zoek naar familieleden en 
bezittingen. 

Inmiddels is er in Egypte van 
verscheidene kanten kritiek geuit 
op de ligging van het oliedepot, 
honderd meter van een woonwijk. 
Het depot bevatte 100.000 vaten 
brandstof die als strategische re
serve dienden voor het Egypti
sche leger. De veertig soldaten 
die op het depot werkzaam wa
ren, zouden bij de explosie zijn 
gedood. 

Ook over de precieze toedracht 
van de ramp bestond vanmorgen 
nog geen volledige duidelijkheid. 
Volgens sommige bronnen was de 
brand in het depot voorafgegaan 
door een blikseminslag in een met 
olie geladen trein. Volgens deze 
bronnen heeft de olievloed uit de 
trein het grootste aantal slachtof
fers gemaakt. 
(AP, AFP, Reuter) 

aan de voorkant van het gerechts
gebouw, die gewoonlijk de stem
men uit de rechtszaal weergeeft, 
zwijgt. 

Links van de driehoofdige 
rechtbank zetelt officier van justi
tie G. Marbun met drie assisten
ten van het parket. De vier plaat
sen ter rechterzijde, achter de ta
fel met het bordje 'raadslieden', 
zijn leeg. Vorige week maandag 
besloot de voorzitter van de 
rechtbank twee getuigen-deskun-
digen, een criminoloog en een 
econoom gespecialiseerd in ar
beidsvraagstukken, op het aller
laatste moment niet toe te laten 
tot het proces. Dat beschouwden 
de LBH-advocaten onder leiding 
van Adnan Buyung Nasution als 
gebrek aan respect voor de verde
diging en de vier pleiters verlie
ten demonstratief de rechtszaal. 

De jurist dr. Muchtar Pakpa
han (40) is voorzitter van het In
donesische Verbond voor Arbei
derswelzijn (SBSI), een onafhan
kelijke vakorganisatie die in april 
1992 werd opgericht en meteen 
registratie aanvroeg bij de minis
teries van arbeid en binnenlandse 
zaken, maar daar nul op het re
kest kreeg. De SBSI is in het le
ven geroepen door teleurgestelde 
kaderleden van het Al-Indonesi
sche Werknemersverbond (SP-
SI). Dit is de enige van over
heidswege erkende vakcentrale en 
wordt hoofdzakelijk bestuurd 
door functionarissen van rege
ringspartij Golkar. De afgeschei
den kaderleden verwijten hen on
der één hoedje te spelen met de 
werkgevers. 

Pakpahan staat terecht omdat 
hij door de autoriteiten wordt be
schouwd als de aanstichter van de 
stakingsgolf die in april Medan en 
de omliggende industriegebieden 
overspoelde en die gepaard ging 
met geweldpleging tegen etnisch-
Chinese winkeliers. Daarbij kwam 
een Chinese fabrikant om het le
ven. Deze grootste stakingsgolf 
van de laatste vijfentwintig jaar 

was voor de autoriteiten aanlei
ding de rebelse bond de duim
schroeven aan te draaien. Het ge
hele SBSI-bestuur van Medan 
werd opgepakt. Zij zijn inmiddels 
door hetzelfde kantongerecht ver
oordeeld tot vrijheidsstraffen vari
ërend van zes tot vijftien maan
den. Een generaal in Jakarta ver
geleek de SBSI met de in de ja
ren 1965-'66 bloedig geliquideer
de communistische partij van In
donesië (PKI) en de cöordinerend 
minister van veiligheidszaken ver
bood alle activiteit van de SBSI, 
zij het niet de organisatie zelf. In 
augustus werd Pakpahan gearres
teerd. 

De officier van justitie beroept 
zich op artikel 160 van het Wet
boek van Strafrecht dat nog da
teert uit de Nederlandse tijd: „Al 
wie in het openbaar in woord of 
geschrift aanzet tot strafbare fei
ten, gewelddadig verzet tegen het 
openbare gezag of het niet nale
ven van voorschriften, wetten of 
wettelijke verordeningen wordt 
veroordeeld tot een gevangenis
straf van ten hoogste zes jaren". 
Aanklager Marbun achtte bewe
zen dat Pakpahan de plaatselijke 
SBSI-afdeling in Medan had ge
holpen bij het organiseren van de 
acties, arbeiders door „omko
ping" tot staken had aangezet, 

zijn leden had „gemanipuleerd" 
met de bewering dat de SBSI een 
legale arbeidersorganisatie zou 
zijn en stakingen een legitiem 
drukmiddel had genoemd. Vorige 
week vrijdag eiste Marbun tegen 
Pakpahan een gevangenisstraf van 
vier jaar met aftrek van voorar
rest. 

In overleg met de verdediging 
las beklaagde gisteren zijn eigen 
pleidooi voor. Hij had er werk 
van gemaakt, het relaas telde 53 
dicht getypte vellen en in de loop 
van zijn vier uur durende voor
dracht werd duidelijk waarom de 
luidspreker buiten niet aan stond. 

Pakpahan bedankte de toehoor
ders — „of ze nu wel of niet van 
de politie zijn' — voor hun be
langstelling en maakte meteen 
duidelijk weinig vertrouwen te 
koesteren in de onafhankelijkheid 
van de rechtbank. „Omdat U 
door omstandigheden de rol moet 
spelen van Pilatus en niet die van 
Salomo, bid ik tot God dat Hij U 
Zijn toorn bespaart", zo luidde 
zijn begroeting. Hij memoreerde 
dat ir. Soekarno in de jaren dertig 
voor de koloniale rechter had ge
staan wegens overtreding van het
zelfde artikel 160, waarbij hij het 
beroemde pleidooi afstak 'Indone
sië klaagt aan'. Pakpahan gaf zijn 
eigen pleitrede de titel 'Het volk 
klaagt aan'. 

Onder het kopje „achtergron
den van de stakingen in Medan" 
schetste hij de Indonesische ar
beidsverhoudingen. De lonen, zei 
hij, maken gemiddeld 8 procent 
uit van de produktiekosten, ter
wijl ondernemers 25 tot 30 pro
cent moeten uittrekken voor gif
ten en commissies aan overheids
functionarissen en „protectiegel
den" voor militairen en politie. 
En dat terwijl het wettelijke mini
mumloon slechts 70 procent be
draagt van de fysieke minimum
behoefte. Vooral de etnisch-Chi-
nese ondernemers zouden het 
slachtoffer zijn van afpersing
spraktijken. Hij onthulde dat ge
detineerden in Medan van de po
litie de „dieveneed" leren: „Ver
boden te moorden, verboden te 
stelen, behalve van hen die rijker 
zijn dan wij, de Chinezen voor
op". De autoriteiten, aldus Pakpa- Ej^jj 
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han, haten hun Chinese medebur-
gers, maar zijn dol op hun geld. ajn - „ 
Niet de SBSI in Medan, maar 

50.000 bedrijven 
en organisaties 

werken met de grootste 
landelijke arbodienst: 

A R B O U N I E  

N E D E R L A N D  

Bent u manager? Zit u in de OR? Dan weet u hoe belangrijk het is om 
de beste bedrijfsgezondheidsdienst in te schakelen. Arbo Unie is een 
hecht landelijk netwerk van 40 zelfstandige, regionale arbodiensten. 
Met 100 vestigingen in het hele land vormen ze de grootste en meest 
ervaren arbodienst van Nederland. Bel gratis voor meer informatie 
06-0190 of schrijf naar Arbo Unie, Postbus 82157, 2508 ED Den Haag. 

Arbo Unie, hèt netwerk voor gezond werk 

militaire provocateurs en hun tra
wanten uit de onderwereld zou
den verantwoordelijk zijn voor de 
racistische ontsporingen tijdens 
de acties voor vakbondsvrijheid 
en verdubbeling van het mini
mumloon in april. 

Pakpahan noemde het requisi
toir van de officier een „construc
tie", een poging om hem via 
kunstgrepen verantwoordelijk te 
stellen voor de stakingsgolf. De 
„omkoopgelden" hadden betrek
king op een maandelijkse bijdrage 
uit de centrale middelen voor de 
SBSI-afdeling van Medan, zes
honderd gulden groot. De „open
bare opruiing" zou onder andere 
slaan op een kaderscholing in 
Noord-Sumatra, in 1993, waar 
Pakpahan de deelnemers had 
voorgehouden dat de SBSI een 
grondwettige organisatie is en dat 
stakingen legitiem zijn als overleg 
niets oplevert. Hij toonde aan dat 
hij tijdens de onlusten niet in 
Noord-Sumatra was en dat de 
SBSI-voorzitter in Medan hem 
pas op 14 april, de eerste actie
dag, telefonisch op de hoogte had 
gesteld, wat aanleiding was ge
weest voor een twistgesprek. Pak
pahan vond de actie prematuur en 
had de vrees uitgesproken dat de
ze zou worden aangegrepen om 
de SBSI te liquideren. Toen hij 
de volgende dag vernam dat leden 
van het afdelingsbestuur waren 
opgepakt en werden mishandeld 
door de politie, nam hij als lande
lijk voorzitter de morele verant
woordelijkheid op zich. Hij be
sloot zijn pleidooi met een drie
werf Merdeka (Vrijheid), de 
strijdkreet uit de onafhankelijkk-
heidsoorlog tegen Nederland. 

Daarop was het woord aan de 
officier, die slechts twee minuten 
nodig had om vast te stellen dat 
„het pleidooi van beklaagde niet 
de minste aanleiding geeft tot bij
stelling van de eis". De president 
zei dat de rechtbank „slechts en
kele dagen" nodig had voor be
raad. Maandag volgt de uitspraak. 
Medewerkers van de LBH in Me
dan rekenen op minimaal de helft 
van de eis, dat betekent twee of 
drie jaar. 
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Rusland wil actie

V-raad tegen

moslim-offensief

Tsjernomyrdin zegt
bezoek aan Polen af

Druk op Russische minister

van defensie neemt snel toe

PORT-AU-PRINCE — Een vrouw is in trance tijdens een voordoo-ceremonie op het stadskerkhof van Port-au-Prince, waar veel Haïtianen op I no-

vember

PORT-AU-PRINCE — Een vrouw is in trance tijdens een voordoo-ceremonie op het stadskerkhof van Port-au-Prince, waar veel Haïtianen op I
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.rAJEVO, 3 NOV. De Russische ambassadeur bij de Ver-
nigde Naties, Sergej Lavrov, heeft gisteren scherpe kri-
:e)j geuit op de Veiligheidsraad van de VN, die naar zijn 
iening nalaat actie te ondernemen tegen het „misbruik" 
gü de 'veilige zones' in Bosnië door de Bosnische mos-
ms. 

-u de status van Bihaó geschon-
en door vorige week een groot 
ffensief te ontketenen vanuit dit 

ilige gebied'. Bihaó, aldus La-
ov, is gebruikt als „lanceerba-
," 'voor het offensief tegen de 
üsnsiche Serviërs. „Dit is een 
ron van grote zorg. Wij geloven 
at tenzij de Veiligheidsraad ade-
u^at en snel reageert, we een 
eer gevaarlijke ontwikkeling ris-
eren, die in Bosnië tot een nieu
we catastrofe kan leiden", aldus 
.avrov. 

Het Russische standpunt over 
,et moslim-offensief in Bosnië 
(jat haaks op het Amerikaanse, 
iet Amerikaanse ministerie van 
juitenlandse zaken heeft het of-
ensief van de moslims eerder de-

week bestempeld als een legi-
jem gebruik van het recht op 
ilfverdediging, omdat de mos-

jjns het slachtoffer zijn van 
gressie door de Serviërs. 

De moslims, bijgestaan door de 
losnische Kroaten, zetten giste-
en hun drievoudige offensief 
oort. In het noordwesten van 
losnië belegeren ze nog steeds 
(osanska Krupa voort, in het 
uidoosten de stad Trnovo. Op 
leze twee fronten boeken ze ech-
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olgens Lavrov hebben de mos ter maar weinig vooruitgang. Op 
het noordwestelijke front meld
den de Serviërs gisteren zelfs de 
herovering van Kulen Vakuf, al 
werd die bewering tegengespro
ken door een VN-woordvoerder. 
Alleen op het front in Centraal-
Bosnië, waar de moslims samen 
met de Kroaten de stad Kupres 
belegeren, boeken ze succes. En
kele duizenden Bosnische Ser
viërs zijn uit Kupres weggevlucht 
in afwachting van de definitieve 
aanval van de moslims en de 
Kroaten. In de voorsteden wordt 
al gevochten. Volgens radio-
Zagreb is het leger van de Bosni
sche Serviërs een aantal dorpen in 
de buurt van KupreS ontvlucht, 
met achterlating van een aantal 
doden en van aanzienlijke voorra
den munitie en wapens. De Bosni
sche Kroaten, die de stad vanuit 
de richting Tomislavgrad belege
ren, hebben een niet nader aange
duid aantal krijgsgevangenen ge
maakt. 

De Bosnische Serviërs hebben 
Kroatië ervan beschuldigd, de 
Bosnische Kroaten met twee een
heden bij te staan in de strijd om 
Kupres, een bewering die in 
Zagreb is tegengesproken. (Reu
ter, AP, AFP) 

DRIEVOUDIG OFFENSIEF VAN MOSLIMS IN BOSNIË 
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WARSCHAU, 3 NOV. In Polen is 
Jnthutst gereageerd op de afzeg-
ling, door Rusland, van een be-
»ek van de Russische premier 
'iktor Tsjernomyrdin aan War-
chau. Het bezoek had vandaag 
Meten beginnen. Tsjernomyrdin 
|ist van Polen excuses en ophel-
lering over een incident waarbij 
Russische reizigers door Poolse 
«litiemannen zijn mishandeld. 
Op 23 oktober zag de Poolse 

wlitie zich gedwongen met harde 
" i orde op zaken te stellen in 

internationale trein. Die werd 
' Russische passagiers geblok-

serd uit protest tegen hun bero-
"" ] door leden van de Russische 
., ia. Bij dit optreden van de po-
te werd een aantal passagiers 
Mshandeld. De Russen hebben 
°len verweten te laks op te tre-
en tegen de mafia en tijdens het 
ncident onschuldigen te hebben 
Mishandeld. 

Rusland eiste opheldering en 
xcuses, maar kreeg die niet. Gis-
efen nog sloot minister van bui-
Wlandse zaken Olechowski ver-
'"tschuldigingen uit zolang de 

land 
«n 
loor ] 

Polen een eigen onderzoek naar 
het incident niet hebben afgeslo
ten. „Pas als er iemand schuldig 
was en dat is vastgesteld, zullen 
we verontschuldigingen aanbie
den", aldus Olechowski. „In een 
rechtsstaat kan geen enkele func
tionaris excuses aanbieden voor 
iets dat nog niet volledig is opge
helderd." 

De Poolse media hebben ver
baasd gereageerd op de afzegging 
van het bezoek van de Russische 
premier. Volgens veel commenta
toren was het treinincident 
slechts een voorwendsel om het 
bezoek af te zeggen en is het in 
werkelijkheid afgezegd wegens 
politieke meningsverschillen tus
sen Moskou en Warschau over za
ken als de Poolse toenadering tot 
de NAVO. 

Het Poolse ministerie van han
del bestempelde het Russische 
besluit als een ernstige tegenslag 
in de pogingen, de betrekkingen 
tussen Polen en Rusland te verbe
teren, politiek zowel als econo
misch. (Reuter, AP) 

Door een onzer redacteuren 
Ondanks het overtuigende 'ja' dat 
de Finnen op 16 oktober uitspra
ken in het referendum over toe
treding tot de Europese Unie 
hebben Finse tegenstanders van 
Europa de hoop nog niet opgege
ven. Vandaag is het parlement in 
Helsinki aan het afsluitende debat 
begonnen over de toetreding. Het 
merendeel van de parlementariërs 
acht zich daarbij moreel gebon
den aan de uitslag van het refe
rendum van 16 oktober, toen de 
Finnen zich met 56,9 tegen 43,1 
voor toetreding uitspraken. 

Juridisch is die uitslag echter 
niet bindend. En daarom zijn de 
tegenstanders onder leiding van 
voormalig minister van buiten
landse zaken Paavo Vayrynen 
vandaag in het offensief gegaan. 
De oud-minister, die in 1993 zelf 
de aanvraag voor het lidmaat
schap indiende en vorig jaar uit 
het kabinet stapte om een — ove
rigens mislukte — gooi naar het 

'Onderzeeboot 
VS in territoriale 
wateren Rusland' 
MOSKOU, 3 NOV. De Russische 
marine heeft in de noordelijke ter
ritoriale wateren nabij het Kola
schiereiland aan de Barentszee 
een Amerikaanse onderzeeboot 
ontdekt en na verschillende ver
scheidene waarschuwingen laten 
gaan. Dat heeft de commandant 
van de Russische noordelijke 
vloot, Oleg Jerofejev, vandaag ge
zegd, aldus het Russische persbu
reau Interfax. Volgens Jerofejev 
„ondermijnen dergelijke inciden
ten vredesinitiatieven en verhogen 
zij de militaire spanning op zee", 
aldus het bureau. 
De VS hebben het incident — vol
gens Interfax de derde 'onder
schepping' van een Amerikaanse 
onderzeeboot in Russische territo
riale wateren binnen twee jaar — 
niet bevestigd. In februari 1992 
kwam de Amerikaanse onderzee
boot Baton Rouge, een nucleair 
aangedreven aanvalsonderzeeboot 
van het 688-type, in noordelijke 
wateren in aanvaring met de Rus
sische onderzeeboot die zij onge
merkt trachtte te schaduwen. Vol
gens de VS had het incident 
plaats buiten de territoriale wate
ren, volgens de Russen erbinnen. 
Beide landen besloten toen tot een 
gezamenlijk onderzoek. Enkele 
jaren daarvoor botste een Ameri
kaanse onderzeeboot in de haven-
moning van Moermansk achterop 
een Russische, met kernraketten 
uitgeruste onderzeeboot. (Reuter) 

Door onze correspondent 
MOSKOU, 3 NOV. De druk op de 
Russische minister van defensie 
Pavel Gratsjov neemt toe. In het 
parlement eiste gisteren voor het 
eerst ook een aan president Jelt-
sin getrouwe fractie het vertrek 
van de minister, terwijl het offi
ciële persbureau ITAR-TASS 
voor Gratsjov ongunstige uitspra
ken van een rivaal verspreidde. 

De afgelopen weken is Gratsjov 
in de Russische media herhaalde
lijk in verband gebracht met mo
gelijke corruptie en met de 
moord op een journalist die over 
die corruptie publiceerde. Een 
door Gratsjov gesteunde ondermi
nister van defensie tegen wie de
zelfde beschuldigingen waren ge
uit, Matvei Boerlakov, werd eer
gisteren door Jeltsin ontslagen. 

Het hoofd van de parlements-

Finse tegenstanders van Europese 
Unie geven de strijd nog niet op 

presidentschap te doen, kondigde 
gisteren aan het debat in het par
lement in elk geval te willen rek
ken tot na 13 november. „Als de 
Zweden op die dag zich in hun 
referendum tegen toetreding uit
spreken, dan onstaat een geheel 
nieuwe situatie", aldus Vayrynen 
gisteravond tegenover de BBC-ra-
dio. Hij sloot niet uit dat de te
genstanders van toetreding in het 
parlement een filibuster zullen or
ganiseren, totdat een definitieve 
beslissing over toetreding, waar
voor overigens een meerderheid 
van tweederden nodig is, is uitge
steld tot na het Zweedse referen
dum. Toetreding van Finland en 
niet-toetreding van Zweden tot de 
Europese Unie zou, gezien de 

economische vervlochtenheid van 
de twee landen, een heroverwe
ging van de Finse toetreding 
noodzakelijk maken, zo menen de 
tegenstanders. Volgens een van
morgen gepubliceerde peiling zou 
52 procent van de Zweden tegen 
toetreding gaan stemmen. 

Inmiddels doemen al nieuwe 
politieke problemen op als de toe
treding toch gewoon haar beslag 
krijgt. De strijd over de vraag wie 
Finland in Europa moet vertegen
woordigen is in volle hevigheid 
uitgebroken. Van oudsher heeft 
de Finse president een doorslag
gevende stem in het buitenlands 
beleid, een grondwettelijke bepa
ling die rechtstreeks samenhangt 
met de unieke politieke positie 

die Finland decennia lang tussen 
Oost en West innam. De sociaal
democratische president Martti 
Ahtisaari heeft er geen misver
stand over laten bestaan dat hij 
zijn land op Europese toppen zal 
vertegenwoordigen, zoals ook de 
Franse president Mitterrand zijn 
land representeert. Een parlemen
taire commissie heeft echter on
langs vastgesteld, dat niet de pre
sident maar de premier naar de 
toppen dient te gaan. Premier 
Aho is het daar van harte mee 
eens. Onzin, zei Ahtisaari: „In de 
grondwet staat heel duidelijk dat 
de president leiding geeft aan het 
buitenlands- en veiligheidsbeleid 
en daar horen de belangrijke EU-
gremia natuurlijk bij. Men kan de 

leidende rol op het terrein van 
buitenlands- en veiligheidsbeleid 
niet delen."Dat Ahtisaari die lei
dende rol serieus neemt, blijkt 
ook wel uit het feit hij degene 
was die de benoeming van Erkki 
Liikanen, een voormalige sociaal
democratische minister van finan
ciën, als Europees Commissaris 
doorzette. Dat werd hem overi
gens niet echt moeilijk gemaakt, 
omdat het centrum-rechtse kabi
net van premier Esko Aho intern 
verdeeld was over de benoeming. 
Maar politieke waarnemers in 
Helsinki gaan ervan uit dat de 
president de benoeming van Lii
kanen sowieso doorgedrukt zou 
hebben. Ahtisaari's houding 
wordt overigens niet alleen gekri
tiseerd door premier Aho, ook de 
leider van de sociaal-democrati
sche oppositie, Paavo Lipponen, 
die een goede kans maakt na de 
verkiezingen de volgende premier 
te worden, heeft zich tegen Ahti
saari' opstelling gekeerd. 

PORT-AU-PRINCE — Een vrouw is in trance tijdens een voorfoo-ceremonie op het stadskerkhof van Port-au-Prince, waar veel Haïtianen op I 
 Allerheiligen vierden. De teruggekeerde president Aristide legde er bloemen op de graven van drie van zijn vermoorde medestanders. Het 

was voor het eerst dat Aristide zich onder het volk begaf. Gisteren nodigde Aristide de Amerikaanse president Clinton uit voor een bezoek. Clinton 
zou overwegen tijdens kerstmis de Amerikaanse troepen op Haïti te bezoeken. (Foto Reuter) 

 

. IIJV V 
commissie voor defensie, Sergej 
Joesjenkov, zei gisteren dat hij 
het zou verwelkomen als Jeltsin 
nu ook Gratsjov zou ontslaan. 
„Maar de logische stap zou zijn 
dat Gratsjov zelf ontslag neemt, 
om precies dezelfde reden als 
waarom Boerlakov is ontslagen." 
Joesjenkov is lid van Rusland 
Keuze, de fractie in het parle
ment die Jeltsin doorgaans steunt. 
De oppositie in het parlement eist 
al het vertrek van Gratsjov sinds 
diens troepen vorig jaar oktober 

in opdracht van Jeltsin het parle
mentsgebouw bestormden. 

Het officiële persbureau 
ITAR-TASS verspreidde gisteren 
een vraaggesprek met Aleksandr 
Lebed, de generaal die doorgaat 
voor Ruslands populairste mili
tair. Lebed verwelkomde het ver
trek van Boerlakov en hij voegde 
toe dat „hoe sneller de strijd
macht zal worden gezuiverd, hoe 
sterker het leger en de staat zul
len zijn". Lebed is herhaaldelijk 
met Gratsjov in botsing gekomen. 

Als aanvoerder van het Veertien
de Russische leger dat een deel 
van Moldavië bezet houdt, volgt 
hij niet'altijd de orders van Mos-

wolven heeft gegooid" in de hoop 
Gratsjov zelf te kunnen redden. 
Anderzijds zou Jeltsin het giste
ren met parlementsvoorzitter Ivan 
Rybkin eens zijn geworden over 
een aantal kabinetswijzigingen die 
het parlefnent verlangt. De wijzi
gingen zouden binnen twee weken 
worden doorgevoerd. Premier 
Tsjernomyrdin drong vandaag aan 
op een „radicale" verbetering van 
,de samenwerking tussen regering 
en parlement. 

kou op. n3' ' )X:: !>n; Qj otitslagen onderminister 
Gratsjov, die binnen de strijd

macht zelf weinig wordt geres
pecteerd, is langzamerhand ge
heel afhankelijk geworden van 
president Jeltsin. Dat kan voor de 
president ook reden zijn om hem 
juist niet te ontslaan. De krant 
Kommersant schrijft dat Jeltsin 
onderminister Boerlakov „voor de 

Boerlakov verschijnt overigens 
nog gewoon op zijn werk. Hij 
meent dat hij weliswaar door Jelt
sin van zijn taken is ontheven, 
maar dat hij nog steeds ondermi
nister is. „Gratsjov zal de komen
de dagen beslissen wat er met 
hem moet gebeuren", zei een 
woordvoerder van het ministerie. 

Impuls voor politieke hervorming in Japan 
Door onze correspondent 
PAUL FRIESE 
TOKIO, 3 NOV. De politieke her
vorming van Japan heeft gisteren 
een nieuwe, krachtige impuls ge
kregen met de aanvaarding van 
drie belangrijke wetten door het 
Japanse Lagerhuis. Veruit de be
langrijkste betreft de ingrijpend
ste wijziging van het kiesstelsel in 
bijna zeventig jaar. 

Als ook het Hogerhuis deze 
maand de wetten aanneemt, kun
nen op zijn vroegst in januari ver
kiezingen worden gehouden onder 
het nieuwe kiessysteem. Het gaat 
om een systeem dat de vorming 
van een solide tweepartijenstelsel 
zo niet garandeert, dan toch snel 
dichterbij brengt en, veel belang
rijker nog, in Japan het politieke 
primaat over de machtige bureau
cratie tot stand kan brengen. 

Tot de hervorming was al in ja

nuari door het parlement wette
lijk besloten onder het kabinet 
van premier Hosokawa. Maar de 
praktische uitwerking van het 
nieuwe kiesstelsel vergde extra 
wetgeving. Aanvankelijk hield 
menig uitgerangeerde hervor
mingsgezinde Japanner zijn hart 
vast. Waren de socialisten en libe
raal-democraten onder premier 
Murayama bereid zulke wetge
ving voor haar rekening te ne
men? Op straffe van acuut drei
gende scheuringen in eigen gele
deren werkte de regeringscoalitie 
mee. Uiteindelijk met alleen de 
stemmen van de communisten te
gen, keurden regeringspartijen en 
oppositie in het Lagerhuis una
niem de wetten goed. 

De hervormingsgezinden willen 
nu zo snel mogelijk nieuwe ver
kiezingen om de macht van de re
geringscoalitie te breken en de 

draad van weleer weer op te pak
ken. Tussentijdse verkiezingen in 
september die leidden tot een 
smadelijke nederlaag voor de re
geringspartijen overtuigden hen 
dat de kiezers op hun hand zijn. 
Dat beseft ook de regeringscoali
tie. Vandaar dat zij absoluut te
gen nieuwe verkiezingen is. 
Grondwettelijk kan zij doorrege
ren tot juli 1997. Maar in de coa
litie rommelt het. Twee socialisti
sche voormannen hebben een dis
sident standpunt in genomen. 
Openlijk spreken zij van nieuwe 
verkiezingen in januari. 

Menig politieke analist meent 
dat de wetgeving het proces van 
herschikking van de politieke 
krachten in Japan opnieuw fors in 
beweging zal zetten. De hervor
mingsgezinden zijn druk bezig 
een grote, nieuwe partij op te 
richten. Die partij zou in decem

ber een feit moeten zijn. Ze heb
ben zich al verenigd in een ge
ducht parlementair machtsblok. 
Bovendien zijn ze, anders dan de 
regeringspartijen, al ver gevor
derd met de kandidaatstelling die 
het nieuwe kiessysteem vergt. 

De kern van het nieuwe stelsel 
is dat straks per (nieuw) kiesdis
trict nog maar een zetel voor het 
Lagerhuis is te vergeven in plaats 
van de huidige twee tot zes. Dat 
moet ertoe leiden dat kandidaten 
van eenzelfde partij niet langer 
met elkaar wedijveren om de kie
zersgunst. Dat moet op zijn beurt 
een einde maken aan het vaak let
terlijk kopen van stemmen en aan 
het beloven van kiezersgunsten 
die een eenmaal gekozen kandi
daat vervolgens bij bevriende bu
reaucraten in Tokio probeert te 
verzilveren. Met alle corrupte ge
volgen van dien. 

Het Lagerhuis krijgt straks 500 
in plaats van 511 zetels, waarbij 
300 zetels volgens het nieuwe dis-
trictenstel en 200 zetels volgens 
een nieuw proportioneel stelsel 
worden vergeven. Het huidige 
stelsel van 129 multizetel-distric-
ten verdwijnt. 

Volgend voorjaar worden in Ja
pan gemeenteraadsverkiezingen 
in de zomer verkiezingen voor het 
Hogerhuis gehouden. De verkie
zingskoorts die dat met zich mee
brengt zou tot spektakel kunnen 
leiden. Willen de regeringspartij
en winnen, dan zullen ze eikaars 
kandidaten moeten steunen. Maar 
buiten het kabinet is het onderlin
ge wantrouwen tussen de voorma
lige Koude Oorlogsrivalen nog 
groot. De laatste tussentijdse ver
kiezingen bewezen dat samenwer
king tussen socialisten en liberaal
democraten op een fiasco uitliep. 

Door onze redacteur 
PETER MICHIELSEN 
Reneta Indzjova, sinds eind vori-
8e maand waarnemend premier 
van Bulgarije, zou in de twee 
maanden die haar als regerings-
chef ter beschikking staan, wel 
<*ns een duidelijker stempel op 
°e post-communistische geschie-
denis van haar land kunnen 
^nikken dan haar voorganger, 
Ljoeben Berov, iri de afgelopen 
wee jaar. 

Indzjova werd tot waarne
mend premier benoemd voor lut-
te'e twee maanden: tot de parle
mentsverkiezingen van 18 de-
cember, die onvermijdelijk wer-
den nadat het parlement begin 
september de regering-Berov ten 
val had gebracht. Maar hoe lut-
e' ook haar ambtsperiode, Ind-

zJ°va maakte al direct bij haar 
Streden duidelijk zich niet te
vreden te stellen met het simpel-
Weg waarnemen van de lopende 
regeringszaken. 

. Dat werd ze overigens ook 
n'et verondersteld te doen want 
President Zjeljoe Zjelev, die 
naar bij haar aantreden prees om 

„heldhaftige werk" dat Ind-
J°va eerst als voorzitter van de 

raad van toezicht op het staats-
Privatiseringsbureau en later als 
n°ofd van dat privatiseringsbu-
J,eau heeft verricht, heeft haar 
uidelijk benoemd met de be

uling als regeringschef de ha-
Parende privatisering in een 

ro°mversnelling te brengen. In-

Een IJzeren Dame in Sofia 
dzjova liet zelf weten de baan als 
waarnemend premier ook alleen 
om die reden te hebben aan
vaard. Ze heeft haar functie als 
hoofd van het privatiseringsbu
reau uitdrukkelijk niet opgege
ven en is alleen twee maanden 
met onbetaald verlof gegaan. 

Haar eerste beleidsdaad, op 
20 oktober, de dag waarop Zje
lev haar per decreet benoemde, 
was het ontslag van Emil Loza-
nov, hoofd van het Staatscomité 
voor Toerisme, en twee leidende 
managers van Hotel Sofia, we
gens hun openlijke verzet tegen 
privatisering. Daarmee maakte 
de kersverse premier een eind 
aan een 'oorlog' tussen het priva
tiseringsbureau en het Comité 
voor Toerisme, dat zich zes 
maanden lang, met steun van de 
toenmalige vice-premier Jevgeni 
Matintsjev, had verzet tegen de 
privatisering van twee grote ho
tels in Sofia en een aantal hotels 
aan Zwarte Zeekust. 

Indzjova is de motor achter de 
privatisering in Bulgarije. Maar 
in de twee maanden die haar ter 
beschikking staan wil ze ook 
twee andere prioriteiten meer 
aandacht schenken dan die onder 
haar weinig daadkrachtige voor
ganger hebben gehad. De eerste 
is de armoede. „We moeten ons 

hoofd niet in het zand stoppen. 
We zien allemaal hoe oude, 
zwakke en gehandicapte mensen 
in vuilnisbakken zoeken naar iets 
waardevols dat hun bestaan nog 
een dag verlengt. We willen die 
scènes voor eens en voor altijd 
uit ons dagelijks bestaan elimine
ren", zo zei ze tijdens haar eer
ste toespraak als premier. 

De andere prioriteit geldt de 
criminaliteit en wat ze noemde 
„de infiltratie van de staatsstruc
turen door de georganiseerde 
misdaad". Voor dat gevecht 
heeft Indzjova met haar minister 
van binnenlandse zaken, Tsja-
vdar Tsjervenkov, een ander uit
gangspunt gekozen dan tot dus
verre gebruikelijk: uitgaand van 

het principe dat de vis aan de 
kop begint te rotten wil ze de 
misdaad „aan de top" aanpak
ken. De controle op het doen en 
laten van de politie wordt ver
scherpt, en er komt eveneens 
een strikter toezicht op wapens 
in handen van de politie en 
privé-personen. De voorganger 
van Tsjervenkov had de Bulgaar
se burgers nog aangeraden zich 
te bewapenen om zich tegen de 
criminelen te verdedigen, maar 
Tsjervenkov ziet daar geen heil 
in: „Hoe minder wapens hoe be
ter". Hij wil voor het eind van 
deze maand alle wapens in parti
culiere handen laten registreren 
en alle wapens in handen van de 
politie en andere overheidsdien
sten innemen als blijkt dat ze 
niet werkelijk nodig zijn. Jacht
geweren worden voorlopig — tot 
na de verkiezingen — in beslag 
genomen. 

Tsjervenkovs eerste daad als 
minister was de vervanging van 
een drietal topambtenaren op 
zijn ministerie door „mensen 
met schone handen, die harder 
werken en krachtiger optreden". 
„De strijd moet van boven wor
den gevoerd. De mensen moeten 
er door het uitsnijden van kan
kergezwellen van worden over
tuigd dat de regering in de juiste 

richting werkt," aldus Tsjer
venkov tijdens zijn eerste pers
conferentie. De tienduizenden 
particuliere bewakingsdiensten 
die als paddestoelen uit de grond 
zijn geschoten en die doorgaan 
voor haarden van corruptie, wor
den eveneens strenger gecontro
leerd, al zullen ze niet verdwij
nen: de politie is niet in staat ie
dereen in Bulgarije te bescher
men. 

Indzjova's benoeming en de 
vorming van haar regering deden 
wat overhaast aan. De nieuwe 
minister van buitenlandse zaken, 
Ivan Stantsjov, telg uit een oud 
Bulgaars diplomatengeslacht en 
van 1944 tot na de val van het 
socialisme emigrant in de Ver
enigde Staten, moest zelfs hals 
over kop naar de ambassade van 
de VS in Sofia om zijn Ameri
kaanse staatsburgerschap op te 
geven voordat hij als minister 
aan de slag kon gaan. Dat over
haaste zal Indzjova's ambtsperio
de wel blijven kenmerken: zij 
heeft maar twee maanden, wil 
veel, en heeft dus haast. De Bul
garen tonen zich echter positief 
verrast door die daadkracht. De 
Bulgaarse pers heeft Reneta In
dzjova al de bijnaam 'Bulgarijes 
IJzeren Dame' gegeven. En blij
kens een opiniepeiling van eind 
oktober bleek die IJzeren Dame 
al tien dagen na haar aantreden 
de op één na populairste politi
cus van Bulgarije te zijn, na pre
sident Zjelev. 

'Handel in nucleaire 
stoffen levert weinig op' 
WENEN, 3 NOV. Het is twijfelach
tig of met de illegale handel in 
nucleair materieel veel geld is te 
verdienen. Dat zei de algemeen
directeur van het Internationale 
Atoomenergiebureau (IAEA) in 
Wenen, Hans Blix, gisteren in een 
vraaggesprek met de Oostenrijkse 
radio en televisie. „Ik denk dat 
talloze misdadigers en schurken 
geloven dat ze met die handel 
grote sommen geld kunnen ver
dienen, maar dat valt zeer te be
twijfelen. Er bestaat vooral een 
kans dat zij zelf het slachtoffer 
van straling worden", aldus Blix. 

In Wenen studeren dezer da
gen circa honderd deskundigen 
uit 35 landen op mogelijkheden 
om de illegale handel in nucleair 
materiaal beter te bestrijden. Vol
gens woordvoerder David Kyd wil 
het IAEA praktische bijstand 
verlenen aan landen die daaraan 
behoefte hebben. Het gaat daar
bij vooral om de opleiding van 
personeel dat belast is met de be
scherming van het materiaal, zo
als al gebeurd is in de Oekraïne 
en Kazachstan. Kyd wees er op 
dat de bescherming in tal van sta
ten die zijn ontstaan na het uit
eenvallen van de Sovjet-Unie nog 
veel te wensen overlaat. 

Er bestaan al veel afspraken en 

Renamo blijft 
ontevreden over 
verkiezingen 
MAPUTO, 3 NOV. De voormalige 
Mozambikaanse guerrillabewe
ging Renamo blijft bij haar be
schuldiging dat er zich bij de ver
kiezingen die vorige week in Mo
zambique plaatshadden onregel
matigheden hebben voorgedaan. 
Dat heeft de leider van Renamo, 
Afonso Dhlakama, gisteren op 
een persconferentie in de hoofd
stad Maputo gezegd. „We kun
nen niet zeggen", aldus Dhlaka
ma, „dat de verkiezingen goed 
verlopen zijn in Mozambique. Er 
zijn nog steeds problemen en on
regelmatigheden." 
Dhlakama reageerde op uitspra
ken van de speciale afgezant van 
de Verenigde Naties voor Mo
zambique, Aldo Ajello, dat de 
verkiezingen „gekenmerkt wer
den door een opmerkelijke afwe
zigheid van geweld, intimidatie 
en dwang." Ook de waarnemers 
van de Europese Unie verklaar
den gisteren dat de verkiezingen 
op een „kalme, vreedzame en ef
fectieve manier" hadden plaatsge
had. 
Vorige week donderdag, enkele 
uren voordat de stembureaus in 
Mozambique openden, besloot 
Renamo de verkiezingen te boy
cotten omdat zich bij de organisa
tie daarvan onregelmatigheden 
zouden hebben voorgedaan. Zo 
zouden er meer dan een miljoen 
stembiljetten te veel zijn gedrukt 
en zou er geen effectieve controle 
op de biljetten zijn tijdens het 
vervoer van de stembureaus naar 
de telcentra. Vrijdag herriep Re
namo zijn boycot nadat de Ver
enigde Naties hadden toegezegd 
een grondig onderzoek naar de 
aantijgingen te zullen instellen. 
Volgens bronnen bij de Verenigde 
Naties liggen Renamo en Dhlaka
ma zowel bij de parlements — als 
bij de presidentsverkiezingen ach
ter op de regerende Frelimo-partij 
van Joaquim Chissano. (AP, Reu
ter) 

Australië roept op 
tot militaire 
hulp aan Cambodja 
SYDNEY, 3 NOV. De Australische 
minister van buitenlandse zaken 
Gareth Evans heeft de internatio
nale gemeenschap vandaag opge
roepen de regering van Cambodja 
militair bij te staan in haar strijd 
tegen de Rode Khmer. Australië 
overweegt zelf militaire adviseurs 
naar Cambodja te sturen, aldus 
Evans. De Australische minister 
reageerde met zijn oproep op de 
vondst, dinsdag, van de lijken van 
drie Westerse gijzelaars, onder 
wie een Australiër. De drie wer
den op 26 juli na een overval op 
een trein in het zuidwesten van 
het land door de Rode Khmer ge
gijzeld. De guerrillabeweging eis
te voor hun vrijlating een fors los
geld en het stopzetten van Wes
terse hulp aan de Cambodjaans 
regering maar die eisen werden 
niet ingewilligd. De drie werden 
daarop, waarschijnlijk eind sep
tember, geëxecuteerd. (Reuter, 
AP) 

conventies over de bescherming 
van splijtstoffen, maar een groot 
probleem is dat voor de uitvoe
ring daarvan mensen moeten wor
den getraind en dat de veiligheid 
op de werkplek moet worden ge
garandeerd. Kyd zei: „Niet dat 
de teksten er niet zijn, maar het 
gaat om het vermogen ze ook uit 
te voeren. Dat betekent dat moet 
worden zeker gesteld dat niemand 
een paar gram in zijn broodtrom
meltje meeneemt." 

Verder zijn er plannen in voor
bereiding voor de oprichting van 
een databank, waarin zoveel mo
gelijk gegevens over illegale han
del in nucleair materiaal worden 
bijeengebracht, zodat de bestrij
ding van smokkel effectiever kan 
worden. Sinds 1991 zijn regelma
tig hoeveelheden nucleair materi
eel in beslag genomen, maar tot 
dusver ging het daarbij niet om 
uranium of plutonium dat ge
schikt was voor het maken van 
kernwapens. (AFP, Reuter) 

Mooi Krips 
ZO ZWART/WIT 

DRUKT NIEMAND NA! 
T e l e f o o n :  0 5  2  2 0 - 6  5  9 0 0  

Aung San Suu Kyi 

Delegatie VS 
mag dissidente 
Birma niet zien 
BANGKOK, 3 NOV. Een Ameri
kaanse delegatie die Birma de af
gelopen dagen heeft bezocht, 
heeft geen toestemming gekregen 
om de dissidente Aung San Suu 
Kyi te ontmoeten. Dat heeft de 
leider van de delegatie, de plaats
vervangend onderminister van 
buitenlandse zaken Tom Hub-
bard, gisteren tijdens een pers
conferentie in Bangkok gezegd. 
Aung San Suu Kyi, die in 1991 
de Nobelprijs voor de vrede won, 
heeft al meer dan vijf jaar huisar
rest. Haar partij, de Nationale Li
ga voor Democratie, won in 1990 
de parlementsverkiezingen in Bir
ma maar het nieuw gekozen par
lement is tot nu toe niet in zitting 
bijeengeweest. Doel van het Ame
rikaanse bezoek, aldus Hubbard, 
was om de militaire junta in Ran-
goon duidelijk te maken dat de 
Verenigde Staten bereid zijn om 
„op aggressieve wijze vooruitgang 
te boeken" bij de verbetering van 
de betrekkingen. Voorwaarde 
daarvoor is wel, aldus Hubbard, 
dat Rangoon de produktie van 
drugs aanpakt en de democratie 
herstelt. De Birmese junta heeft 
geweigerd op die punten ferme 
toezeggingen te doen, aldus Hub
bard, al heeft zij wel beloofd de 
dialoog met de dissidente voort te 
zetten. (Reuter, AP) 

l 
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W  B E R I C H T E N  
Familieberichten zijn mededelingen van: 

® geboorte, verloving en huwelijk 
(standaard 38 mm breed) 

(3) overlijden en in memoriam 
(standaard 78 mm breed) 

Het plaatsen van een Familiebericht in 
NRC Handelsblad kost resp. f 6,57 (A) en 
f 13,14 (B) per mm in hoogte, excl. BTW. 

Zó geeft u een Familiebericht op 

met vermelding van uw naam, adres en het tele
foonnummer waarop u overdag te bereiken bent, 
sturen naar: 
NRC Handelsblad, Afd. Familieberichten, 
Postbus 8985, 3009 TE Rotterdam. 

010-406 6200 
(maandag - vrijdag van 8.00 tot 20.30 uur) 

010-406 6966 
(onder vermelding van "NRC Handelsblad" en de 
datum van plaatsing) 

Sluitingstijden 

Voor plaatsing op maandag t/m vrijdag kunt u 
uiterlijk de dag van plaatsing, 9.00 uur opgeven. 
Voor plaatsing op zaterdag kunt u uiterlijk de 
vrijdag voor plaatsing, 20.00 uur opgeven. 

N.B.: Voor alle zorgvuldigheid worden familieberichten 
alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. 

NRC M HANDELSBLAD 

P-H 
Per post: 

Telefonisch: 

Per telefax: 

Geboren: 
JOOST BUWE 
JOSÉPHINE RUTTEN 
TJALLING HALBERTSMA 
Sipke en Tettje 

2 november 1994 
Herman Heijermansweg 19 
1077 WJ Amsterdam 

Geboren: 
EEFJE 
dochter van 
PIM KUIT 
MARTHJE TIMMERMANS 
Oegstgeest, 
2 november 1994 

Geboren: 
PHILIPPINE FRÉDÉRIQUE 
SIENEKE BOEKHOUDT 
PETER EIJSVOOGEL 
Charlotte 
Juliette 
Amsterdam, 
3 november 1994 

Geboren: 
NEELTJE CATHARINA 
ELISABETH LAMERS 
dochter en zusje van 
EVA TIMMERMANS 
HERM LAMERS 
Joost 
Bram 

Maastricht, 1 november 1994 

Geboren: 
BEREND CASPAR 
WILLEMIJN VAN STRIEN 
EGBERT-JAN VERLEISDONK 
Floris 
Martijn 

Zeist, 2 november 1994 »tV\OOvi uid ,n 

Intens gelukkig met: 
FELIX ALFONS WILLEM 
MARUEEN VANGBEEK 
RENE KOK 
David 
Delft, 2 november 1994 

Geboren: 
EVA HAZINA JOHANNA 
MARJA en FRANK 
NIVARD-PLOEGER 
Tim 

O verveen, 2 november 1994 

Geboren: 

BENJAMIN MAURITS 
PAULINE en ERIK 
HUIS-VAN DER VOORT 
Jonathan 

Breda, 2 november 1994 

Geboren: 
JORAM LEO 
JACQUELINE BORSTLAP 
ERIK VAN OOSTEROM 
Den Haag, 1 november 1994 

Geboren: 
BERNARD JAN PETER 
SIMON en PETRA DAMAN 
WILLEMS-POLS 
Charlotte 
Den Haag, 2 november 1994 

Getrouwd: 
META BEELAERTS 
VAN BLOKLAND 
en 
MARK JAN DERMER 
Bilthoven, 3 november 1994 

Op 1 november 1994 overleed te Richmond, 
Virginia, op 82-jarige leeftijd onze vader, 
schoonvader en grootvader. 
HEIKO JANNES WIJNHOLD WIJNHOLDS 

Emeritus hoogleraar, geld- en bankwezen 
Weduwnaar van Benerdina Maria de Beaufort 

Hij was een bijzonder mens. 

Richmond: 
Heiko de Beaufort Wijnholds 

Washington, D.C.: 
Onno en Jolanthe de Beaufort Wijnholds 
en kleinkinderen 

Correspondentieadres: 
4911 Tilden Street N.W. 
Washington, D.C. 20016 

Op 2 november 1994 is overleden, mevrouw 
J. EEFTINGH 

(Jenny) 

op de leeftijd van 56 jaar. 

Zij heeft haar kortdurende ziekte geheel op 
haar eigen wijze en volgens haar eigen wen
sen beleefd. 

Mr. B. O. Noorduyn 
ex. test. 

Correspondentieadres: 
Postbus 2860, 3000 GW Rotterdam 

De overledene is overgebracht naar het 
rouwcentrum „Silentium", Jacques Dutilh-
weg 333, Rotterdam-Prinsenland. Aldaar 
geen bezoek. 
De crematie zal plaatshebben vrijdag 4 no
vember om 9.45 uur in het crematorium 
„Beukenhof", Burg. van Haarenlaan 1450, 
Schiedam. 

Samenkomst in het crematorium om 9.30 uur. 

Rotterdam, 2 november 1994 

Geschokt hebben Raad van Bestuur en me
dewerkers van Koninklijke Pakhoed N.V. 
kennisgenomen van het overlijden van 

JENNY EEFTINGH 
Gedurende een periode van 24 jaar heeft zij 
met zeer grote toewijding en deskundigheid 
de functie van secretaresse van de Raad 
van Bestuur bij Furness N.V. en na de fusie 
bij Koninklijke Pakhoed N.V. vervuld. 

Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor de 
grote inzet waarmee zij haar werkzaamhe
den steeds heeft verricht. 

Wij gedenken haar met respect. 

Raad van Bestuur en medewerkers 
Koninklijke Pakhoed N.V. 

17-2-1927 2-11-1994 

JAN DE VEER 
die ons zeer dierbaar is, heeft ons verlaten. 

25 jaar samen met Lies Koster f 1976 
17 jaar samen met Lianne Braam 

Hoogwoud: Lianne de Veer-Braam 
Amsterdam: Iris de Veer 

Co van Poorten 
Voorburg: Johan de Veer 

Nicole Hack 
Rosa Elize 

Rijswijk: Hendrik-Jan de Veer 
Izabella Wimmers 
Sabryna 

Lloret de Mar: Esther de Veer 
Jose Valcarcel 

Den Haag: Paul Wanders 
Genua: Angelique Wanders 

Franco Lainati 
Den Haag: Yvette Wanders tJliJh ö .«nol A> Ti 

JètTligt'tftutè'öpgebaard. Liartne en de kin
deren willen in alle rust bij hem rouwen. Fa
milie, vrienden en bekenden kunnen bij de 
dienst in het crematorium afscheid van hem 
nemen. Na de plechtigheid is er gelegenheid 
tot condoléances. 

De crematie zal zaterdag 5 november om 
14.00 uur plaatsvinden in het Crematorium 
Schagen, Haringhuizerweg 3 te Schagen. 

Geen toespraken 
Correspondentieadres: 
Langereis 12 
1718 MB Hoogwoud 

In dankbare herinnering aan zijn grote bete
kenis voor ons instituut geven wij kennis van 
het overlijden van 

Prof. dr. JAN DE VEER 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau 

Doctor honoris causa 
Landbouwuniversiteit Wageningen 

Justus-von-Liebig-Preis 1992, Universitat Kiel 
Em. hoogleraar Agrarische Economie, 

Universiteit van Amsterdam 
Oud-directeur Landbouw-Economisch Instituut 

(LEI-DLO) 

Gedurende zijn hele werkzame leven (1955-
1990) was hij in dienst van LEI-DLO, waar
van de laatste tien jaar als directeur. Hij 
toonde zich nauw betrokken bij zijn mede
werkers en hun werkzaamheden. Met grote 
originaliteit en veel energie heeft hij zich in
gezet voor de ontwikkeling van het land-
bouw-economisch onderzoek in nationaal 
en internationaal verband. Zijn werk was in
spirerend en is van blijvende waarde. 

Onze gevoelens van medeleven gaan uit 
naar zijn vrouw Lianne, kinderen en verdere 
familie. 

Namens bestuur, directie 
en medewerkers van LEI-DLO 
prof. dr. C. P. Veerman, voorzitter bestuur 
prof. dr. L. C. Zachariasse, directeur 

Den Haag, 2 november 1994 

Met grote verslagenheid geven wij kennis 
van het overlijden van onze lieve, inspireren
de man, vader, opa, zoon, schoonzoon, 
broer, zwager en oom 

JAN VAN DEN BOS 
Hoogleraar Informatica aan de Erasmusuniversiteit 

te Rotterdam 
1 november 1939 - 2 november 1994 

Leiden: M. W. M. van den Bos-
van den Heuvel 

Jan Jeroen 
Ronald Leendert 
Alaric Reynout 

Den Haag: J. van den Bos 
L. Siliakus 

Ridderkerk: H. van den Heuvel 
C. H. Broere 

Lytton B.C. 
(Canada): C. van den Bos 

S. van den Bos-Berends 
Den Haag: M. Faase-van den Bos 

D. Faase 
J. van der Zeyde-van den Bos' 
J. van der Zeyde 

Benthuizen: H. A. van den Bos 
A. H. van den Bos-Veerman 

Aldbrough 
(U.K.): A. Bekker-van den Bos 

J. Bekker 
Hoofddorp: R. Brugman 

J. Brugman-Augustijn 
Iris 

Wychen: B. R. Brugman 
Tim, Nadieh 

Veenendaal: Martijn Spoon 
Nichten en neven 

Drontermeerlaan 39 
2317 GH Leiden 

Gelegenheid tot afscheidnemen vrijdag 4 
november van 19.00-19.45 uur in het Rouw
centrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 
179, Leiden. 

Thuis geen bezoek 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
maandag 7 november om 14.45 uur in de 
aula van het crematorium „Rhijnhof", Laan 
te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te 
Leiden. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot 
condoleren in de ontvangkamer van het cre
matorium. 

Met groot leedwezen namen wij kennis van 
het overlijden op 2 november 1994 van 

Prof. dr. J. VAN DEN BOS 
hoogleraar Informatica aan onze faculteit. 

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de 
grote inzet waarmee hij leiding gaf aan de 
activiteiten op zijn vakgebied. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. 

Prof. dr. J. Verhulp 
Decaan Faculteit der 
Economische Wetenschappen 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Rotterdam, 2 november 1994 

Met verslagenheid hebben wij kennisgeno
men van het overlijden van 

Prof. dr. JAN VAN DEN BOS 
voorzitter van onze vakgroep 

Sedert zijn aanstelling, nog geen vier jaar 
geleden, heeft hij op integere wijze en met 
vakbekwaamheid leiding gegeven aan de 
vakgroep. Hem was te weinig tijd gegund 
om de idealen te verwezenlijken die hij zag 
voor 'zijn vakgroep'. Voor staf, promovendi 
en studenten bleek hij steeds een waarde
volle gesprekspartner. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn naaste fa
milie. 

Vakgroep Informatica, 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Prof. dr. A. de Bruin 
wnd. voorzitter 

Op 28 oktober 1994 is overleden mijn lieve 
man, onze vader, schoonvader, opa en 
broer 

Dr. ALEXANDER SARLUY 
echtgenoot van Gesina Elizabeth Snoek 
Geboren te Amsterdam, 21 maart 1908 

Krommenie: G. E. Sarluy-Snoek 
's-Graverihage: Ph. A. Sarluy 

M. Th. Sarluy-Scheele 
Enschede: E. M. de Jonge-Sarluy 

K. A. de Jonge 
Amsterdam: Maarten 

Mirjam en Annemarieke 
Heieen 

Nijverdal: N. Sarluy 

Robert Kochstraat 23 
1561 GA Krommenie 

De crematie heeft woensdag 2 november in 
besloten kring plaatsgevonden in het cre
matorium te Zaandam. 

Met groot verdriet in ons hart en toch dank
baar voor vele goede herinneringen hebben 
wij behoefte u mede te delen, dat van ons is 
heengegaan, onze onvergetelijke zoon en 
neef 

Prof. Dr. TED N. WHITE 
Hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht en 

Technische Universiteit Twente 

„Peace perfect peace" 
* 21-11-1947 Richard's Landing, Canada 

t 28-10-1994 Hengelo, Overijssel 

F. J. Greep-Doornberg 
C. A. Greep 
familie Doornberg 

2 november 1994 
Zuidlarenpad 7 
6835 GW Arnhem 

De graflegging heeft inmiddels plaatsgevon
den. 

Als je verdriet hebt 
kijk dan diep in je hart 
en je ziet dat je huilt 
om dat wat je vreugde bracht 

Kahlil Gibrar 

Volkomen onverwacht moeten wij verder z0n. 
der mijn allerliefste, zorgzame steun en toever 
laat; onze lieve, fijne papa 

TJEERD ROZEMAN 
38 jaar 

Joke Rozeman-Atemg 
Catrien 
Albert 
Maartje 
Nienke 

Wildenborg 36 
3772 ZB Barneveld 

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag; 
november a.s. om 12.00 uur in ,.Crematoria 
Dieren" Imboslaan 6 te Dieren. 

Nadien is er gelegenheid ons te condoleren. 

Liever geen bezoek aan huis. 

Bedroefd geven wij kennis van het overiijder 
van onze lieve zoon, broer, zwager en oom 

TJEERD UGE ROZEMAN 
28-04-1956 01-11-1994 

Hij heeft intens geleefd. 

Tynaarlo: A. Rozeman 
A. Rozeman-de Vries 

Hardenberg: Anje Bouma-Rozeman 
Bert Bouma 
en kinderen 

Vries: Jan Rozeman 
Jacqueline Rozeman-Bouman 
en kinderen 

Son: Bertien van Emburg-Rozeman 
Frans van Emburg 
en kinderen 

TJEERD 
Bruisend, boordevol nieuwe plannen verliet 
je plotseling dit aardse leven. 

Pa en Mam 
Marjan, Harry en Anna 
Otto en Madelien 
Tineke en Trevor 

TJEERD ROZEMAN 
01-11-1994 

Een nieuwe weg, 
samen ingeslagen. 
De reis was kort, 
de richting goed. 
Niet de bestemming, 
maar reizen was het doei 

Dag lieve Tjeerd, 
't was goed. 

Willem en Josée van Weeghe 
Ergo Techniek Barneveld BV 

Met leedwezen namen wij kennis van het 
overlijden van 

prof. dr. W. H. H. TEGELAERS 
emeritus hoogleraar kindergeneeskunde 

aan de Universiteit van Amsterdam 

Willy Tegelaers was voor ons niet slechts 
een gewaardeerd kinderarts maar ook eer 
goede collega en vriend, die de samenhang 
van de verschillende klinische disciplines 
sterk heeft bevorderd. 

Namens het Stafconvent van het 
Academisch Ziekenhuis bij de 
Universiteit van Amsterdam 
Academisch Medisch Centrum, 
prof. dr. J. L. Touber, voorzitter 

Fam. Berichten zie pag.10 

Bij Correct aan de 
Bergweg. 

_ Het nieuwste van 
het nieuwste in 
beeld en geluid. 

De inkopers van Correct trokken de afgelopen maanden de 
wereld rond en bezochten alle internationale en nationale 
beurzen. Correct heeft alle afdelingen weer opnieuw 
ingericht met het nieuwste van het nieuwste op gebied van: 
CD-i spelers, DCC en DAT recorders, Mini-disc, 
breedbeeld televisie, Dolby Pro-Logic Surround systemen 
enz. Het staat allemaal demonstratieklaar opgesteld bij 
Correct Consumer Electronics aan de Bergweg 110. 
Ontdek de nieuwste beeld-en-geluidsprodukten op de 
Correct Wereldshow en laat u verbazen van wat er 
vandaag de dag allemaal mogelijk is. 
Als Correct 't niet heeft vergeet 't dan maar! 

36 cm portable KTV 

afstandsbediening via het on-screen 
display op het TV-scherm. 40 Voor
keuzeinstellingen zijn aanwezig en de 
120 minuten sleeptimer maakt van dit 
model een ideaal slaapkamertoestel. 
Ind. afstandsbediening. Afm. 36x36x38 
cm. In antraciet uitgevoerd. 
NORMALE PRIJS54ST.-
Correctprijs 

Correct Wereldshow 
NORDMENDE Ook in witte uitvoering 

NORDMENDE GALAXY36DP 
PORTABLE KLEURENTELEVISIE 
In monitor-look uitgevoerd toestel met als 
kenmerken zijn 36 cm Precision 
beeldbuis (eff. 34 cm), haarscherp 
briljant en contrastrijk van kleur en een 
zeer eenvoudige bediening met de 399 

NORDMENDESL63TDSTEREO 
KLEURENTELEVISIE 
Ongelooflijk mooi om te zien en te horen is 
deze strak vormgegeven kleurentelevisie 
met een 63 cm (eff. 59 cm) Black Super 
Planar beeldbuis met rechte hoeken. Een 
schitterend beeld heeft uiteraard behoefte 
aan een uitstekend geluid. Het is alsof u 
naar uw Hifi-installatie luistert. Dit alles is 
te danken aan het ingebouwde Cabasse 
geluid-syteem dat is opgebouwd uit 
5 luidsprekers en een versterker van 2x40 
Watt. Geschikt voor 16:9 onvervormd 
breedbeeld ontvangst. Voorzien van o.a. 
surround sound mogelijkheid, TOP-Text, 
menu bediening, 99 voorkeuze zenders 

met 3 AV kanalen en vele audio/video 
aansluitingen. In wit uitgevoerd. Ind. 
afstandsbediening. Afm. 67.5x49x43 cm. 
Ook leverbaar in zwart of bruin. 
NORMALE PRJSl9§Sf.-
CORRECTPRIJS 1699.-
INRUIL OUDE SPELENDE 
KLEURENTELEVISIE 200.-
Correctprijs 

1499 

PHILIPS Stereo/teletekst 

PHILIPS 25 PT 450 STEREO KLEUREN
TELEVISIE MET TELETEKST 
Wat opvalt bij dit model is zijn strakke 
vormgeving en zeker niet in de laatste 
plaats zijn beeld en geluidskwaliteit. Dit 
alles wordt gerealiseerd door een 63 cm 
BlackMatrix beeldbuis (eff. 59 cm) en de 
ingebouwde stereo versterker met een 
totaal uitgangsvermogen van 40 Watt. 
Teletekst, menubesturing, sleeptimer en 
automatische zender programmering 

maken het geheel compleet. 
Incl. afstandsbediening. In antraciet 
uitgevoerd. Afm. 53x69x46 cm. 
NORMALE PRIJS 1S99T-
Correct meeneemprijs 

1169 

AKAI 

AKAI VS-F1040 HIFI STEREO 
VIDEORECORDER MET PDC 
Een perfecte montagemachine met _ .. 
camera aansluitingen aan de voorkant, COtTBCtpnjS 
een professionele jog/shuttle knop, sound 
dubbing en diverse edit en insertfuncties. 
Voorzien van 4 videokoppen voor 
opnamen op long play snelheid en daar
door ook een perfede slow-motion 
mogelijkheid. 

Voorzien van PDC. Afm. 43x10x37cm 
NORMALE PRIJS 1799> 

1399 
SONY Hifi video montage recordej 

SONY SLV-835 HIFI STEREO 
MONTAGE VIDEORECORDER 
Fantastische beeld- en geluidskwaliteit 
gecombineerd met uitgebreide mogelijk
heden. Met de'Edit Monitor'functie wordt _ .. 
monteren kinderspel d.m.v. een over- CortBCtpriJS 
zichtelijk 2-beelden montage-menu op het 
TV-beeldscherm. De geavanceerde 
Jog/Shuttle knop is daarbij een handig 
hulpmiddel. Voorzien van NTSC-
weergave, insert, audio dub, 60 voor
keuze, perfect stilstaand beeld en slow 

motion, automatisch koppen reiniger en 
LCD afstandsbediening. In zwart 
uitgevoerd. Afm. 47x11.5x39.5 cm. 
NORMALE PRIJS 23991-

1899 
Correct Teleshopping voor informatie en aanbiedingen, 010-4.618.600, ook vrijdagavond tot 21.00 uur. Vraag naar het Correct Lease Pakket 



Advies cultuurraad: bescherm bibliotheek Ritman Neef Ritman begint nieuw bedrijf 
Door KITTY KILIAN 
AMSTERDAM, 3 NOV. De Raad 
voor het Cultuurbeheer vindt dat 
de hermetisch-filosofische biblio
theek die is opgebouwd door de 
Amsterdamse zakenman en ro-
zenkruizer Joost Ritman in zijn 
geheel moet worden geplaatst op 
§e lijst van beschermd cultuurbe
zit. Wel kunnen individuele stuk
ken hiervan worden uitgezonderd. 
Dit advies heeft de raad gisteren 
aan de staatssecretaris van Cul
tuur, A. Nuis, gestuurd. 

De ING Bank, die de feitelijke 
zeggenschap over de bibliotheek 
heeft, blijkt nog steeds met Rit
man in gesprek te zijn over diens 
mogelijke terugkoop van de bi
bliotheek. Ritman is overigens ju
ridisch nog altijd eigenaar van de 
bibliotheek. 

De Raad voor het Cultuurbe
heer bracht in december vorig 
jaar al een voorlopig advies uit. 
Daarin stelde zij dat de Bibliothe-
ca Philosophica Hermetica (BPH) 

een unieke studiecollectie is rond 
'de christelijk-hermetische tradi
tie binnen de westerse cultuurge
schiedenis' met een internationaal 
wetenschappelijk belang. Destijds 
wilde zij de bibliotheek (16.000 
banden, waarvan 1000 manuscrip
ten en 4000 boeken van voor 
1800) echter nader laten bestude
ren door specialisten. Ritmans 
kunstcollectie kwam niet voor 
plaatsing in aanmerking. 

Joost Ritman, voormalig eige
naar-directeur van het Amster-i 
damse familiebedrijf De Ster 
(producent van wegwerpservies-
goed, onder meer voor de lucht
vaart) bracht de bibliotheek gro
tendeels in de jaren tachtig bij el
kaar en voerde haar in als werk
maatschappij van de Stergroep. 
In 1991 had zij een boekwaarde 
van 134 miljoen gulden. Hetzelf
de gebeurde met zijn collectie ze-
ventiende-eeuwse kunst, met een 
boekwaarde van 154 miljoen gul

den. In april 1993 voerde de ING 
Bank echter een reorganisatie 
door bij de groep. Ritman had in 
hoog tempo een schuld van 525 
miljoen gulden opgebouwd. Hij 
moest het veld ruimen. Hoewel 
Ritman een terugkoopoptie op 
het bedrijf. heeft, staat het de 
bank vrij om het bedrijf, de kunst 
en de boeken te gelde te maken. 
Juridisch gezien is Ritman echter 
nog eigenaar van de bibliotheek: 
ING heeft hem gehandhaafd als 
directeur van de BPH. Volgens 
een woordvoerder van de bank 
'vanwege zijn grote kennis.' Om
dat een groot deel van de boeken 
door Ritman uit het buitenland is 
geïmporteerd, moest hij als eerste 
eigenaar volgens de Wet tot Be
houd van Cultuurbezit toestem
ming geven voor plaatsing op de 
lijst. 

Met subsidie van OCW hebben 
drie deskundigen de BPH afgelo
pen voorjaar in detail onderzocht. 

De inhoudelijke waarde van de 
collectie is beoordeeld door E. 
Kwaadgras, conservator van de 
verzamelingen van de Nederland
se Orde van Vrijmetselaren. De 
orde bezit zelf ook een belangrij
ke collectie hermetica en rosecru-
ciana. Een toelichting op het oor
deel van de commissie, dat de bi
bliotheek inderdaad een hoge ma
te van samenhang vertoont, wil 
noch hij noch de Raad geven: die 
is vastgelegd in een vertrouwelijk 
rapport aan de staatssecretaris. 
De algemeen secretaris van de 
Raad voor het Cultuurbeheer, C. 
Hendriks, zegt dat er nog wordt 
gewerkt aan een lijst met indivi
duele boeken die niet tot 'de es
sentie van het verzamelthema' be
horen. De laatste jaren voor de re
organisatie verzamelde Ritman 
ook kostbare verluchte hand
schriften en wiegedrukken die 
weinig te maken hebben met de 
hermetische filosofie. 'Welke boe
ken dat zijn moet vertrouwelijk 

blijven, ter bescherming van de 
heer Ritman' aldus Hendriks. 

Mocht staatssecretaris Nuis be
slissen de bibliotheek op de lijst 
te plaatsen, dan zou de biblio
theek -of delen daarvan - bij een 
voorgenomen verkoop naar het 
buitenland eerst moeten worden 
aangeboden aan de Nederlandse 
staat. De staat hoeft dan overi
gens niet tot aankoop over te 
gaan. 

Een woordvoerder van de ING 
Bank zegt nog geen commentaar 
te hebben op het advies; het 
wordt nog bestudeerd. Volgens 
hem is de bank diverse malen met 
vertegenwoordigers van Ritman 
in gesprek geweest over een mo
gelijke terugkoop van de Ster
groep of van delen daarvan, zoals 
de bibliotheek. „Echte onderhan
delingen zou ik het niet willen 
noemen. Tot op heden hebben wij 
geen enkel acceptabel bod ge
had." 

Door KITTY KILIAN 
AMSTERDAM, 3 NOV. Voormalige 
werknemers en enkele familiele
den van kunstverzamelaar en za
kenman Joost Ritman zijn per 1 
september een nieuw bedrijf in 
Amsterdam begonnen, Basic Mar-
ket Product and Production Deve-
lopment, kortweg Basic, dat net 
als Ritmans voormalige bedrijf De 
Ster wegwerpservies voor onder
meer de luchtvaart gaat produce
ren. Als logo voert het nieuwe be
drijf een zon. Ritman zelf zou niet 
bij Basic zijn betrokken. Zijn be
drijf De Stergroep, waarin ook de 
kunstverzameling en de herme-
tisch-filosofische bibliotheek was 
ingebracht, kwam vorig jaar in 
problemen en werd door de ING 
bank overgenomen (zie bericht 
hiernaast). 

Initiatiefnemer van het nieuwe 
bedrijf is Ritmans volle neef en 
voormalig commerciëel directeur 

Jons Hensel. Hensel heeft het be
drijf opgericht nadat hij er een 
maand geleden van overtuigd 
raakte dat de ING De Ster nooit 
aan Ritman zal terugverkopen. 
„Ook al heeft Ritman het eerste 
recht van terugkoop." Hij beves
tigt dat met behulp van diverse fi
nanciers 400 miljoen gulden is 
vergaard. „Wij konden negentig 
procent van het gevraagde bedrag 
op tafel leggen, maar dat be
schouwde de bank niet als een se
rieus bod. Toen was voor mij de 
maat vol." Hensel gebruikte het 
strategische plan dat hij begin dit 
jaar opstelde om financiers te 
werven voor de terugkoop van De 
Ster om er zelf een bedrijf mee op 
te zetten. „Wij hebben projecten 
ontwikkeld waarin het servicecon
cept aan boord van vliegtuigen to
taal vernieuwd is, dat is onze 
kracht," aldus Hensel. Hensel be
treurt het dat ING Bank De Ster 
tot nog toe niet aan Ritman wilde 

verkopen. Volgens hem voert de 
bank een hetze tegen de persoon 
Joost Ritman en de familie. Als 
logo voert het nieuwe bedrijf een 
zon - een toespeling op de naam 
van de houdstermaatschappij van 
de vroegere Stergroep, Helios. 

De interimmanager van De 
Ster, H. W den Ouden (voorheen 
Pakhoed), vreest de concurrentie 
niet. „Wij hebben langlopende 
contracten met onze belangrijkste 
afnemers, zoals British Airways, 
Aeroflot, Lufthansa en KLM." 
Volgens Den Ouden begint de re
organisatie van De Ster vruchten 
af te werpen. Hij verwacht over 
1994, mede door een stijging van 
het passagiersvervoer in de lucht
vaart van tien procent, een licht 
positief resultaat. 'De bank wil De 
Ster zeker ooit verkopen, maar 
eerst moet het weer een goede 
marktwaarde hebben,' aldus Den 
Ouden. 

ROSA 

Greenaway's Rosa 
biedt intellectueel 
esthetisch theater 
VERVOLG VAN PAGINA 1 
De pauzeloze voorstelling van 
Greenaway's Rosa, a Horse Dra
ma, die veertig buitenlandse mu-
ziekjournalisten had getrokken, 
liet gisteravond in het Amster
damse Muziektheater het premiè-
republiek aanvankelijk achter in 
een staat van overweldiging en 
verdoving. Rosa wordt in een uur 
en drie kwartier scènisch en mu
zikaal onweerstaanbaar fascine
rend opgebouwd. De voorstelling 
eindigt met een aantal visuele en 
auditieve mokerslagen, waarin 
Andriessens leidmotief — ont
leend aan een walsje van Brahms 
waarmee zijn zus zichzelf vroeger 
in slaap zong — wordt verhevigd. 

Na afloop kwam het applaus 
slechts aarzelend op gang en erg 
lang duurde het niet. Net als na 
het geweld van Strauss' Salome 
of Elektra is het moeilijk echt en
thousiast te zijn. De spaarzame 
boe-roepers konden echter de tij
dens de voorstelling getoonde 
overvloedige bestialiteiten op 
geen enkele wijze weerspiegelen. 
Verder heerste alom verwarring, 
toen na het applaus Phillys Blan-
ford op een balkonnetje hoog 
naast de lijst de hele tekst van 
Rosa nog eens ging rappen en het 
publiek deels in de zaal hield. 

Greenaway's Rosa, a Horse 
Drama is de door Greenaway zelf 
al meer dan tien jaar geleden 
voorziene onvermijdelijke conse
quentie van zijn steeds theatralere 

en opera-achtiger films. Al in de 
tweede scène van The Cook, the 
Thief, his Wife and her Lover 
(1989) werd een lied aangeheven 
ter reiniging van alle aardse sme
righeid. De tv-film M is for Man, 
Music, Mozart (1991), waarvoor 
Andriessen ook de muziek 
schreef, speelde zich af in een 'te-
atro anatomico' en was gefilmd 
met één camerastandpunt, zodat 
de toeschouwer het beeld zag als 
bevond hij zich in het theater. 

Het perspectief was altijd al 
een thema in het werk van Green
away, zoals in The Draughtmans 
contract (1982). Ook in Rosa 
speelt het een belangrijke rol. Dat 
geldt nog sterker voor Greena
way's fascinatie voor het lichame
lijke, voor bloot, voor naakt, voor 
bloed, voor beesten, voor dood, 
voor slachten, zoals die bleek uit 
films als M is for music, The 
Cook etc., de recente The Baby 
of Mkcon en de tentoonstelling 
The Physical self (1991) in Rot
terdam. 

Greenaway is er in zijn films 
en ook in Rosa, waar zijn fïlm-
oeuvre onmiskenbaar doorheen 
schijnt, op uit de toeschouwer te 
confronteren met de weerzinwek
kendste, gruwelijkste en geweld
dadigste beelden. Tegelijkertijd 
doet hij een maximaal beroep op 
het intellect van de toeschouwer 
door die beelden te presenteren 
als het resultaat van een kunstma
tige, cerebrale conceptie, een be-

Ingezonden mededeling 
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Op lakens worden bij de opera Rosa 
hendig virtuoze constructie, die 
bestaat uit duizelingwekkend ge
goochel met tientallen uitgespro
ken en verborgen gedachten en 
associaties. 

Jongleren doet Greenaway al 
met de genre-aanduiding. Hij 
noemt Rosa geen opera, geen 
film, ook geen filmopera maar 'a 
Horse Drama'. In Hollywood is 
de vakterm voor een western juist 
'a Horse Opera'. Greenaway blijft 
natuurlijk verre van de conventies 
van Hollywood. Film in opera is 
overigens niet nieuw. In de door 
Erik Vos geregissseerde Blauw
baards burcht (1973) zagen we 
bij het openen van elke deur een 
stuk film van Frans Zwartjes. 
Maar Greenaway gaat zeer veel 
verder. 

Lukt het Greenaway nog om 
écht te shockeren? Bij mij is dat 
nauwelijks het geval. We zijn als 
operapubliek ook nauwelijks meer 
te schokken. Het operarepertoire 
loopt immers over van geweld, in
cest, moord, doodslag, marteling, 
brandstichting, executie en erger. 
In Amsterdam hebben we het ook 
allemaal gezien: de beestenkar-
kassen in de door Harry Kupfer 
geregisseerde Elektra (1977), het 
blote beulswerk in Kupfers Salo
me (1988), de enorme bak met 
bloed in het toneelstuk Ajax 
(1987), in de regie van Sellars. 
Het valt warempel nog mee: in 
The Baby of Mdcon is er een 
'gang bang', in Rosa zien we 
slechts een 'solo bang', wanneer 

filmbeelden geprojecteerd. (Foto Deen 
Rosa zijn vrouw Esmeralda be
rijdt als een hobbelpaard. Al dat 
bloot en al dat bloed in Rosa is 
bijna zo vanzelfsprekend dat het 
nauwelijks nog opvalt. 

De smerigheid van Rosa is van 
de cleanste soort en werkt estheti
serend. Veel meer dan 'realisti
sche' film — The Cook etc, vond 
ik vreselijk om te zien — schept 
in Rosa het 'echte' theater af
stand. Naast de roerende, soms 
hartverscheurende scènes die Ma-
rie Angel in haar ongelooflijk ge
zongen en gespeelde rol van Es-' 
meralda speelt, zijn de meest ver
ontrustende beelden toch film
beelden: de close-up van de dode 
Rosa, de gigantische brand aan 
het slot, die op de pulsen van An
driessens muziek steeds opnieuw 
sterker opvlamde. 

Meer dan tot identificeren no
digt de voorstelling uit tot obser
veren, tot analyseren. Mij spreekt 
dat aan: Greenaway's aanpak èn 
Andriessens muziek leiden in Ro
sa bij mij zeker tot die vervoeren
de geestelijke opwinding die al
leen opera ïcan teweegbrengen. 

De broeierige, magisch-realisti-
sche, Zuidamerikaanse sfeer in 
Rosa lijkt afkomstig uit de boe
ken van Gabriel Garcia Mirauez: 
Honderd jaar eenzaamheid en 
Kroniek van een aangekondigde 
dood. Dat personages voortdu
rend evolueren tot andere perso
nages verwijst naar Orlanao van 
Virginia Woolf. De blijmoedige 
sado-masochistische onderworpen

van Meer) 
heid, waarmee Esmeralda zich 
verandert van een vrouw in een 
paard om Rosa te gerieven, herin
nert aan Histoire d'0 van Pauline 
Réage. 

Greenaway combineert in Rosa 
de essentie van opera en film. De 
archetypische vormen, personages 
en situaties, alle cliché's uit opera 
èn film (in dit geval de western) 
zijn te herkennen: de filmtitels, 
de ouverture, de aria, de sterf
scène, het liefdesduet, de achter
volging, etc. Er ziin verwijzingen 
naar allerlei opera's: Tristan und 
Isolde tijdens het liedesdood-duet 
tussen Rosa en Esmeralda, het 
slot van Der Ring des Nibelun-
gen: als Rosa's paard Ebola wordt 
verbrand, denken we aan hoe 
Brtlnnhilde op haar paard Grane 
de brandstapel bestijgt. 

Rosa, a Horse Drama behelst 
een onderzoek door een Explora-
trix (een imponerend zingende 
Miranda van Kralingen, die zo 
lijkt weggelopen uit La Traviata) 
naar de dood van Juan Manuel de 
Rosa, componist van western-
filmmuziek. Hij is vermoord on
der verdachte omstandigheden: 
hij werd na weken gevonden, 
slechts gekleed in een hoed en 
met een brandende sigaar in zijn* 
mond. Er is ook sprake van 'te
gennatuurlijke praktijken'. Rosa 
zou niet van zijn vriendin Esme
ralda hebben gehouden, maar al
leen van zijn paard. We zien we 
Rosa twee keer Esmeralda van

achter nemen, alsof hij een paard 
berijdt. 

Anders dan de titel Rosa doet 
vermoeden is Esmeralda het be
langrijkste personage in het en-
gelstalige Horse Drama : zij is het 
tragische slachtoffer. Uiteinde
lijk, als Rosa is vermoord, wordt 
alsnog een huwelijk voltrokken 
tussen zijn lijk en Esmeralda — 
zij is bruid en weduwe tegelijker
tijd. Dan kruipt Esmeralda in de 
baarmoeder van een paard om — 
te laat — te worden herboren als 
veulen. Dat paard is een groot 
speelgoedpaard op wielen. Het 
lijk van Rosa, alsnog als Christus 
gekruisigd, wordt erop gehesen. 
Het is van alle vaak zeer sterke 
beelden van Greenaway verreweg 
het indrukwekkendste — onver
getelijk zelfs. 

Dan zingen Rosa en Esmeralda 
hun liefdesduet. Daarna pas zingt 
Rosa zijn sterfscène, waarvoor hij 
eerder wegens zijn plotselinge 
dood, niet de gelegenheid had. 
Met een onwerkelijk hoge, tedere 
kopstem zingt de bariton Lyndon 
Terracini: 'Ik rijd, ik rijd snel. 
Met paarden, vrouwen, nacht-
paarden, nachtmerries'. Terracini 
— fantastisch getypecast — 
speelt en zingt zijn onverbiddelij
ke macho-rol met overtuiging. 

In Rosa gaat het over de onze
kerheid van echt, net echt en fic
tie, van ideeën en projecties. Er 
zijn denkbeeldige horizontale be
tekenislagen en fysiek aanwezige 
verticale lagen: de filmprojectie

doeken waartussen het podium 
zich bevindt, terwijl er ook nog 
doeken ('vier aan elkaar genaaide 
beddelakens') uit de toneeltoren 
zakken. Is theater echter dan 
film? Zijn de paarden op de film 
realistischer dan het echte paard 
op het podium of het nèt echte 
zeer natuurlijk bewegende paard 
waarop Rosa meer verliefd is dan 
op zijn Esmeralda? Of is dat me
chanische paard slechts een her
senspinsel van héir? Zijn die gi
golo-cowboys de broers van Es
meralda, gestuurd door haar moe
der? En is die moeder misschien 
Maria, die vanuit de hemel dol
lars strooit? 

Die componist Rosa, die vol
gens Greenaway in 1957 in Fray 
Bentos is vermoord, heeft die wel 
echt bestaan? De componist An
driessen betwijfelt het, of wil 
hem liever zien als een fictief per
sonage. Dat geldt ook voor het 
door Greenaway vermoede com
plot om componisten te vermoor
den: Rosa is een van de zeker tien 
componisten die tussen 1945 
(Webern) en 1980 (Lennon) een 
gewelddadige dood stierven. 

Het 'onderzoek' leidt uiteraard 
tot geen enkele conclusie, inte
gendeel: er ontstaan steeds meer 
mysteries. Het verglijden van rea
liteit en fictie wordt in Rosa ver
vat in een streng geordende 
twaalfdelige vorm die ook nog 
voortdurend wordt geëxpliceerd. 
'We gaan nu van het operatheater 
naar de bioscoop'. Het scheppen 
van ironie en verwarring zijn ech
ter ook doeleinden van Greena
way, want zo'n kennelijk als ver
duidelijking gebrachte opmerking 
is feitelijk onjuist. 

Operatheater en bioscoop val
len nier immers samen: opera en 
film fuseren en lopen in elkaar 
over. Als Esmeralda op de brief 
aan haar moeder zint, zien we 
haar die ook schrijven. En het ti-
telpersonage Rosa wordt na een 

op 
geschoten. Sommige theaterscè
nes — op ons af rollende kogels, 
een grote menigte — worden te
gelijk getoond in filmbeelden die 
het theatrale effect explosief ver
groten. 

De keihard versterkte muziek 
van Andriessen — uitstekend ge
speeld onder leiding van Reinbert 
de Leeuw — heeft eenzelfde uit
vergrotende werking. Die herin
nert aan de monumentaliteit van 
De Staat (1976), is nu veel geva
rieerder en heel aansprekend. 
Naast het Brahmswalsje klinkt 
jazzy bigband-sfeer, klip-klop
pend paardengetrappel, de eenza

me mondharmonica van Morrico-
ne in Once upon a time in the 
West wordt geciteerd. Dat is 
slechts incidentele anekdotiek, de 
muziek heeft vooral een geweldi
ge drive en energie. Verder is er 
die smeltende, telkens herhaalde 
aria van Esmeralda: Dear Mama. 

Vernieuwingsdrang is slechts 
één van de drijfveren van Greena
way, hij wil juist ook een morbide 
spel spelen met bestaande kunst
genres. In Rosa wil Greenaway 
film en opera kannibaliseren, tot 
op het bot ontleden en daarna 
monteren tot een collage: iets 
nieuws op basis van het bestaan
de. Opera èn film zijn beide ver
ouderde, conservatieve genre's 
vindt hij. Film is volgens hem 
niets meer dan geïllustreerde lite
ratuur, vastgelegd theater. En 
opera moet zich meer bedienen 
van de beeldmiddelen van film en 
tv in deze tijd en onverhuld ge
weld, seks en dood tonen. 

Greenaway wil de inhoud van 
het genre opera — wel omschre
ven als 'een lied van liefde en 
dood' — verleggen naar 'seks en 
dood'. Dat streven naar meer ex
pliciete seks in de opera van de 
toekomst is voor mij al te plat — 
liefde is een theatraal veel rijker 
gegeven dan seks. In het bestaan
de operarepertoire is liefde bo
vendien vaak onvervuld, drama
tisch is ook dat interessanter. 

KASPER JANSEN 
Voorstelling: Rosa, a Horse Dra
ma van Peter Greenaway en Lou
is Andriessen door de Nederland
se Opera, Asko Ensemble en 
Schönberg Ensemble o.l.v. Rein
bert de Leeuw m.m.v. o.a. Lyn
don Terracini, Marie Angel, Mi
randa van Kralingen, Roger 
Smeets, Christopher Gillett en 
Phillys Blanford. Decor: Steven 
Scott; kostuums: Lia Doorne
kamp; visueel concept en regie: 
Peter Greenaway. Gezien: 2/11 
Muziektheater Amsterdam. Her
halingen: 5, 8, 11, 14, 17, 22, 25, 
28/11. 
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Met actuele gegevens vat» 
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Dolby Pro-Logic Surround set 
JVC Maenat W M feefmotogws 
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JVC DOLBY PRO-LOGIC SURROUND 
RECEIVER SET 
Bestaande uit: 
JVC RX-508 RECEIVER 
Met een uitgangsvermogen van 
«70 Watt voor, 20 Watt centraal en 
2x20 Watt achter met Dolby Pro-Logic 
geluidsweergave en 40 voorkeuze
zenders voor FM/AM. 
JVC TDW 208 DUBBEL 
AUTOREVERSE CASSETTEDECK 
Dubbel cassettedeck met 'Dynamics 
Detection Recording Processor' en Dolby 
B/C. HX-pro. 
JVC XL-V174 CD-SPELER 

speler met 15 nummers 
Programmering en diverse zoek- en 
herhaal functies. 
MAGNAT MONITOR 500 VOOR
LUIDSPREKERS 
Kwaliteits luidspreker. Dit 2-weg systeem 

is belastbaar tot 100 Watt maximaal. 
WHARFEDALE 2130 CENTER 
LUIDSPREKER 
Compacte luidspreker die tussen de twee 
frontluidsprekers wordt geplaatst. 
JVC SP-ES 5 SURROUND-
LUIDSPREKERS 
Twee kleine bas-reflex luidsprekers die, 
achter u geplaatst, er voor zorgen dat u 
midden in het geluidsbeeld zit. Set incl. 
compulink afstandsbediening. In zwart 
uitgevoerd, frontbreedte van 43 cm. 
NORMALE PRIJS_2544> 
CorrectSetprijs 

1999 

HI-8 VIDEOCAMERA MET 
STEADYSHOT 
Met z'n Hi-8 systeem wordt een 
superieure beeldkwaliteit verkregen. 
En met de digitale beeld stabilisator 
(Steady Shot) is uw opname absoluut 

i. Demotorzoomhaalthette 

Steady Shot 
filmen onderwerp tot 12x dichterbij, en 
met de digital zoom zelfs tot 24x. 
Tevens is deze videocamera voorzien 
van 4 Program-AE functies voor de meest 
voorkomende opname situaties, 
Hifi-stereo geluid registratie, afstands
bediening en vele automatische functies. 
Incl. accu, acculader/netadapter, 
schouderriem en AV-kabel. 
NORMALE PRIJS 2799.-
Correctprijs 

2199 
Video-8 videocamera 

programmeren. Zeer snel autofocus 
systeem zorgt voor altijd haarscherpe 
beelden. Met de audio/video dubbing is 
het mogelijk achteraf een bestaand beeld 
en geluid te vervangen. Voorzien van 
2 titelpagina geheugens en ingebouwde 
titelgenerator. Incl. accu, acculader, 
AV-kabel, schouderriem en 
afstandsbediening. 
NORMALE PRIJS l£9Sf.-
Correctprijs 

VIDEO-8 VIDEOCAMERA 
Gebruiksvriendelijke videocamera met 
vele automatische functies en maar liefst 
16x digitale zoom. Met de draadloze 
afstandsbediening kunt u titels 999 

Inclusief instructie film 
Canon 

CANON UC-X1 HIR-STEREO Hi-8 VIDEO CAMERA 
MET OOG BESTURING 
Een echte wereldprimeur is deze videocamera van Canon 
met 'Eye Control'. Binnen het kleurenzoeker-beeld is een 
klein kader aangebracht die de bewegingen van het oog 
volgt. Aangezien dit kader ook voor het autofocus 
systeem wordt gebruikt zal de scherpstelling altijd perfect 
worden ingesteld op datgene waar u naar keek. Ook 
functies zoals: fader, datum of titels in beeld brengen kunt 
u met het oog bedienen. De beeldstabilisator zorgt voor 
trillingsvrije opnamen en met del 2x zoom (24x digitale 
zoom) haalt u onderwerpen feilloos dichterbij. Progam-AE 
functies voor de meest voorkomende opname situaties en 
vele digitale functies zoals: overlap, strobe, mozaïek, 
freeze dragen bij tot ongelooflijke mogelijkheden. 
Incl. lithium ION accu, acculader/ netvoeding, 
afstandsbediening en videoband met videotips. 
Correctprijs 

4699 

PHILIPS SH0W-WEEKEND| 
Bij Correct aan de Bergweg 110 Rotterdam zal er op vrijdag 
4 en zaterdag 5 november een Philips Show-weekend 
gehouden worden. Correct al 55 jaar beeld en geluid 
specialist in grote merken toont u op deze dagen een breed 

pakket van mmps zoais: breedbeeld televisies, design modellen, matchline 100Hz en 
super grootbeeld televisies. Op hifi gebied worden de nieuwste CD-i en CD spelers op 
top klasse Philips apparatuur gedemonstreerd. Verder vindt u bij Correct Philips 
videorecorders, -camera's, -autoradio's, -soundmixers, -wereldontvangers, 
-discman's, -klokradio's, -faxen, -monitoren en -telefoons. Specialisten en een 
promotie team van Philips zijn op deze dagen aanwezig en zullen u met de Correct 
verkopers de Philips produkten demonstreren. Correct levert alle Philips apparatuur uit 
voorraad. De produkten die in deze advertentie afgebeeld staan is slechts een kleine 
greep uit het grote assortiment. 

MAANDAG _ 
DINSDAG 
WOENSDAG_ 
DONDERDAG 
VRIJDAG (KOOPAVOND) 
ZATERDAG 

11.00-18.00 UUR 
_9.30-18.00 UUR 

9.30-18.00 UUR 
9.30-18.00 UUR 
9.30-21.00 UUR 
9.00-17.00 UUR 

BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: 
Met de tram: lijn 4,6 en 9. Met de bus: 170,171 en 173 
stoppen praktisch voor de deur en bus 35,39 en 40 
stoppen bij Station Noord, ook vlakbij. Met de auto: 
volg de diverse aanwijsborden. 

i. i n j Betaling met bank- of giropas pincode, p Parkeren in de 2 parkeergarages t/o Correct. 
Bergweg 110, Rotterdam 

Voor telefonische bestellingen 010-4.618.600 
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Opstand in het joodse getto van Warschau, april 1943. 

Alleen de waarheid bevrijdt Polen 
van 'antisemitische complexen' 

De Poolse schrijver Andrzeij Szczypiorski liet zich onlangs in deze krant kritisch uit over de 'witte' 
plekken in de Poolse geschiedschrijving en de mythevorming over het Poolse heldendom. Daarvoor 

verdient hij waardering, vindt historica Paula Gruber. Niettemin heeft zij de indruk dat Szczypiorski de 
antisemitische complexen waaraan de Polen volgens hem lijden probeert te vergoelijken. 

De Poolse schrijver An-
drzej Szczypiorski uit
te in een interview met 
Laura Starink zijn vol

doening over het feit, dat Polen 
voor het eerst in vijftig jaar weer 
aan de beschaafde wereld grenst. 
Hij vertelde over de betrekkingen 
van Polen met Duitsland en Rus
land en dat de Polen niet Duits
land, maar Rusland als het groot
ste gevaar voor hun land beschou
wen. Verder spreekt hij over een 
aantal Poolse complexen: het min
derwaardigheidscomplex tegen
over de Duitsers en het complex 
van het antisemitisme. 

Inderdaad is het zo, dat de Po
len van hun twee machtige buren 
van oudsher de Russen als gevaar
lijker beschouwen. Tot op de dag 
van vandaag kunnen de Polen hun 
joodse medeburgers niet verge
ven, dat zij, voor zover zij daartoe 
kans zagen, massaal naar Rusland 
vluchtten toen de Duitsers in sep
tember 1939 Pölért bifrhetivielen. 
Hun doodsvijand was niet Rus
land maar juist Duitsland. On
danks de ontberingen in de kam
pen hadden zij een grote kans te 
overleven. Van de in totaal 
300.000 overlevende Poolse joden 
heeft zich 78 procent in de Sov
jet-Unie gered. In de ogen van de 
Polen waren al deze joden com
munisten. 

Bij het bespreken van de anti
semitische complexen van de Po
len laat Szczypiorski zich in het 
interview (NRC Handelsblad, 1 

oktober) kritisch uit over de 'wit
te' plekken in de Poolse geschied
schrijving, over het Poolse katho
licisme en over de mythevorming 
bij het Poolse heldendom en mar
telaarschap. Voor deze gedachten-
gang kan men grote waardering 
hebben. Helaas is hij niet hele
maal consequent. De 'witte' plek
ken vervangt hij door 'grijze' en 
de oude mythen vervangt hij door 
nieuwe. Zo beschuldigt hij Clau-
de Lanzmann ervan dat zijn film 
'Shoah' tendentieus is, omdat hij 
domme Poolse boeren toont, die 
grappen over joden maakten. 
Waarom, vraagt hij, laat Lanz
mann geen Polen zien die joden 
gered hebben? Dat was toch veel 
moeilijker in Polen dan bijvoor
beeld in Nederland? w 

Over deze bescH^ldigingen. 
ben ik echt verbaasd. Hetwasim^ 
mers heel gevaarlijk joden te hel
pen, ook in Nederland. De bewe
ring van Szczypiorski dat Poolse 
joden geen Pööls kohdéff "Spréken1,' 
toont aan dat Hij mê'f dP&uWép 
van de Poolse joden niet goed be
kend is. Er waren veel joden die 
net zo goed Pools spraken als de 
Polen zelf. Maar joden helpen 
was een kwestie van betrokken
heid. Meedoen in het verzet was 
ook levensgevaarlijk. Toch was 
het Poolse ondergrondse leger het 
sterkste van alle bezette landen. 
De Polen hadden het er voor over 
hun levens in gevaar te brengen 
om de vijand te bestrijden. Voor 
de joden hadden zij dat niet. 

De hulp aan joden werd niet 

Ingezonden mededeling 

KeerptUlf 

CJixtfoxi, 
De populariteit van Bill Clinton is de afgelopen 

weken eindelijk iets gegroeid. 

Echter, bij de verkiezingen voor het Congres 

domineren binnenlandse thema's, met de stijgende 

criminaliteit als grootste aandachttrekker. 

Kan Clinton nog iets doen, als zijn mede

wetgevers zich tegen hem keren? 

Deze week oók in Intermediair: 

• Het ABP als melkkoe van de overheid. 

• Mannen: de mythe van de midlife-crisis. 

HOUDT 

als verzetsdaad beschouwd, in te
genstelling tot Nederland. Daar
om was het verraad tegen de jo
den in Polen zo groot. De drem
pel was laag. Er waren niet alleen 
criminelen en afpersers die de jo
den verraadden, zoals Szczypior
ski ons wil doen geloven. Ook 'ge
wone' burgers deden dat, omdat 
het niet als een daad van collabo
ratie met de vijand werd be
schouwd. Het feit dat na de oor
log de organisatie van de Poolse 
verzetsstrijders, de ZBOWiD geen 
leden aannam wier 'enig' verzet 
tijdens de bezetting het redden 
van joden was, spreekt in dit ver
band boekdelen. 

De beschuldigingen tegen 
Lanzmann zijn onzinnig, omdat 
de meerderheid van de weinige 
Polen die joden hebben geholpen 
anoniem wenste te blijven. Zij 
waren bang voor intimidaties en 
wraak van buren, bang om door 
vrienden en verwanten met de 
nek te werden aangekeken. Daar
over schrijft Michkl Borwicz, 
hoofd van de Joodse Historische 
Commissie na de oorlog. Toen hij 
berichten met namen van diege
nen, die joden in de oorlog had
den geholpen, wilde publiceren, 
gebeurde iets heel onbegrijpe
lijks. De betrokkenen zelf protes
teerden fel tegen het bekendma
ken van hun namen. In het Poolse 
tijdschrift Kultura dat in Parijs 
verschijnt (1958, no. 11) citeerde 
hij Maria Hochberg-Marianska, 
die in het voorwoord van een 
bloemlezing over geredde kinde
ren schreef: „Ik weet niet of ie
mand buiten de Poolse grenzen 
zich zou kunnen voorstellen, dat 
men zich zou moeten schamen 
voor het redden van een weerloos 
kind uit de handen van misdadi
gers of dat men daardoor in pijn
lijke situaties terecht kan ko
men". 

De indruk ontstaat dat Szczy
piorski de door hem beschreven 
antisemitische complexen, waar
aan de Polen volgens hem lijden, 
probeert te vergoelijken. Dit valt 
ook op te maken uit de wijze 
waarop hij 'het ontmaskeren van 
witte plekken' aansnijdt in samen
hang met het artikel van de jour
nalist Michal Cichy in de krant 
Gazeta Wyborcza' van 29-30 ja
nuari jongstleden. De schokkende 
onthullingen van Cichy over een 
bijzonder pijnlijk thema tijdens 
de opstand in Warschau in augus
tus 1944 werden door Szczypior
ski zeer kort, bagatelliserend en 
verkeerd beschreven: „In de cha
otische nadagen van de oorlog 
werd een aantal uit de kampen te
ruggekeerde joden door het Pool
se verzetsleger AK geliquideerd". 

In feite ging het hier om de 
verhouding tussen het Poolse ver
zet en de joden, vooral tijdens de 
opstand in Warschau in augustus 
1944. Niet over de chaotische na
dagen van de oorlog, zoals Szczy
piorski zegt, maar over het hoog
tepunt van de Poolse strijd tegen 
de Duitsers, waarop het Poolse 
ondergrondse leger zich geduren
de de hele oorlog had voorbereid. 
En het waren niet uit de kampen 
teruggekeerde joden. Het waren 
joden, die tot dan toe het geluk 
hadden gehad alle zoekacties te 
overleven. 

Toen de opstand begon, meld
den zich vele joden bij de opstan
delingen om hun bijdrage te leve
ren aan de strijd. Dat was echter 
niet eenvoudig. Het merendeel 
sloot zich aan bij het kleinere 
linkse Volksleger, de Armia Lu-
dowa (al), meestal omdat hier jo
den werden toegelaten. De andere 
verzetsorganisaties, de Armia 
Krajowa (ak, dat ondergeschikt 
was aan de Poolse Regering in 
Ballingschap in Londen) en de 
fascistische NSZ, lieten geen jo
den toe. Als men ontdekte dat ze 
jood waren, werden zij vaak ver
moord. Gewoonlijk waren dat ac
ties van individuele verzetslieden. 
Maar het kwam bij sommige af
delingen ook voor dat joden ge
woon in het openbaar werden te

rechtgesteld. Meestal ging het om 
absurde beschuldigingen van spio
nage ten gunste van Duitsland. 
Joden die tot dan toe hadden 
overleefd, legitimeerden zich 
vaak met valse 'arische' papieren. 
Vanwege deze valse papieren wer
den zij als Duitse spionnen en 
verraders van Polen 'ontmaskerd' 
en vermoord. 

Over deze laatste fase van de 
Shoah is niet veel geschreven. Al
leen enkele joodse historici heb
ben, op grond van berichten van 
de weinige overlevenden en 
schaarse archiefstukken, over de
ze tragische gebeurtenissen ge
schreven. Poolse historici houden 
zich in het algemeen bijna nooit 
met de jodenvervolging bezig. In 
gevallen dat zij daar wel over 
schreven, was dat om aan te tonen 
hoe omvangrijk de hulp van de 
Polen aan de joden was en om aan 
te tonen dat de joden zelf gedeel
telijk schuldig waren aan hun ei
gen ondergang. Tijdens de op
stand in het getto van Warschau 
in april 1943 hebben de joden aan 
den lijve ondervonden hoe 'om
vangrijk' deze zogenaamde hulp 
was. 

Over de mislukte opstand in 
Warschau in augustus 1944 en de 
begane fouten mag niet worden 
gesproken, alleen over dapperheid 
en heldendom. Ook omdat een 
grote tol aan mensenlevens was 
betaald. Daarom was het bijzon
der moedig van Michal Cichy om 
het artikel 'De zwarte kaarten van 
de opstand' te schrijven. Hij was 
ervan overtuigd dat het nu, in het 
democratische Polen van 1994, 
mogelijk zou zijn de schokkende 
waarheid over hetgeen zich tij
dens de opstand heeft afgespeeld 
te beschrijven. Hij zag het als 
zijn plicht een archiefonderzoek 
over deze gebeurtenissen te publi
ceren en hij verhaalt onder ande
re over de joden die in plaats van 
hun steentje te kunnen bijdragen 
aan de strijd tegen de Duitsers 
door de soldaten van de AK wer
den doodgeschoten. Cichy onthult 
hoe de commandant van een ba
taljon, kapitein Stykowski-'Hal' 
het bevel gaf alle 150 joden die 
zich op het terrein van het voor
malige getto bevonden, op te spo
ren en te vermoorden. Daarmee 
werd het werk van de Duitsers 
alsnog voltooid. 

Cichy heeft sindsdien geen 
rust meer: de overgrote meerder
heid van de reacties op zijn arti
kel was fel en negatief. Door ve
len wordt hij sindsdien als vijand 
van Polen beschouwd en doodge-
wenst. Maar niet alleen Cichy 
heeft zich in de democratische 
gezindheid van de meerderheid 
van de Polen vergist. Ook Adam 
Michnik, de hoofdredacteur van 
de Gazeta Wyborcza en verant
woordelijk voor Cichy's publika-
tie werd heftig gekritiseerd. 

In een inleidend artikel tot de 
bijdrage van Cichy schrijft Mich
nik dat de opstand een heroïsche 
daad was, gericht tegen de over
weldigende overmacht van de na
zi's. Maar nu vindt hij, dat de Po
len rijp zijn voor democratie, wat 
betekent dat zij recht hebben op 
de hele waarheid over hun eigen 
verleden. Hij zag echter niet het 
dilemma, dat de meerderheid van 
de Polen geen behoefte heeft aan 
deze waarheid. 

Mijn conclusie is dat als de 
Polen 'antisemitische complexen' 
storend vinden, zij afstand moe
ten nemen van alle vervalsingen 
en mythen en eerlijk alle 'witte' 
en 'grijze' plekken uit hun. ge
schiedenis moeten verwijderen. 

Om de joden zelf gaat het hier 
tenslotte niet meer. Die zijn al 
lang uit het Poolse leven verdwe
nen. De ruim drie miljoen tellen
de joodse gemeenschap is door de 
Duitsers en hun handlangers ver
moord. En degenen die de shoah 
overleefden, werden gedurende 
de naoorlogse jaren uit Polen ver
dreven. 

Paula Gruber is historica. 

De boot naar Indië 
Waarom moeten Nederlanders 
die in de jaren dertig in Neder-
landsch Indie werkten worden af
gespiegeld als overbetaalde, ge
makzuchtige en racistische lieden 
(NRC Handelsblad, 27 oktober)? 
De waarheid is immers dat het 
overgrote deel van die trekkende 
landgenoten toentertijd heel wat 
soberder leefde en minder vaak 
naar Nederland reisde dan het 
merendeel van de huidige onbaat
zuchtige ontwikkelingswerkers. 
Ik heb zelf tussen 1929 en 1941 
met mijn ouders de reis heen en 
terug eenmaal gemaakt. Het eer
ste wat toen in de eerste klas op
viel, was dat hij leeg was. De zo
genaamde spilzieke rubberplan
ters konden de passageprijs niet 
opbrengen en reisden in de wel 
volle lagere klassen. De mooiste 
hut bij ons werd niet door een 
planter bezet maar door een me
juffrouw Ruys die, meen ik, uit 
Rotterdam kwam en voor haar 
plezier rondreisde. 
En waarop berust de mededeling 
dat de Javaansche bedienden aan 
boord als 'koelies' werden behan
deld? Op de beschreven expositie 
heb ik daarover niets gezien. Men 
kan gerust aannemen dat zij als 
bedienden werden behandeld. 
Waarom zou dat anders zijn ge
weest? Werden de obers van het 
Haagse Des Indes in 1935 behan
deld als de polderjongens bij de 
Zuiderzeewerken? Ik kan me dat 
niet voorstellen. 
W . A .  S W A A N ,  
Bloemendaal 

Minister Wijers 

Iln een artikel van Frank van 
Empel (NRC Handelsblad, 

29 oktober) wordt merkwaardi
gerwijs de loftrompet gestoken 
over het optreden van minister 
Wijers tijdens de behandeling van 
zijn eerste begroting. Hoog wordt 
opgegeven van zijn improvisatie
talent. Als treffend voorbeeld 
word t  z i jn  an twoord  op  een  C D A -
vraag aangaande de winkelslui
tingswet ten tonele gevoerd. Hier
in meldt de minister ondernemers 
te kennen die het fantastisch zou
den vinden wanneer zij hun win
kel langer open kunnen laten... 
Dit antwoord van de minister is 
nietszeggend, vooral gevoegd bij 
het gegeven dat ondergetékenden 
zeer veel ondernemers kennen 
met een wel heel andere mening 
dan die van Wijers. Wijers sugge
reert dat zijn mening is gebaseerd 
op geluiden uit de middenstand. 
Als hij in deze een oprecht demo
craat zou zijn, zou hij een be
trouwbare peiling moeten houden 
onder ondernemers en personeel 
in de detailhandel, in plaats van 
zich te beroepen op een paar ge
luiden in z'n eigen omgeving. Een 
uitslag van zo'n peiling zou echter 
weieens wat onplezierig kunnen 
uitvallen voor de minister. Het 
zal er dan ook wel niet van ko-
men- r, ao r?31^>nR XOf 
R E N É  A C K E R M A N N  e n  
L O E T  V A N  V R E U M I N G E N ,  
Emmen en Gouda 

2 Met enige ergernis lazen wij 
het artikel van Frank van 

Empel over Wijers. Hem wordt 
hierin niets dan goeds toegedicht. 
Hij zou inmiddels al bijna twee 
nationale debatten hebben ontke
tend (Winkelsluitingswet en kern
energie). De presentatie van zijn 
begroting in de Tweede Kamer 
verliep ook al glansrijk. Van Em
pel stelt in dit verband onder 
meer dat de invulling van de be
zuinigingen op het departement 
van Economische Zaken niet tot 
verhitte discussies heeft geleid. 
Vervolgens schrijft hij dat Wijers 
voor 99 procent de door ambtena
ren aangedragen voorstellen heeft 
overgenomen. In dit geval is het 
niet meer dan logisch dat de be
groting ten departemente inder
daad niet veel discussie zal heb
ben opgeroepen! 
Het moet minister Wijers nagege
ven worden dat hij in relatief kor
te tijd veelvuldig van zich heeft 
doen spreken. Tot dusver betreft 
het alleen nog woorden en in hoe
verre hij erin zal slagen dit om te 
zetten in daden moet nog worden 
bezien. Voor een algehele lofzang 
is het in dit stadium dan ook te 
vroeg. Kritische kanttekeningen, 
die aangeven dat ook de betref
fende journalist zich hiervan be
wust is, ontbreken echter geheel 
in het artikel. Het doet denken 
aan een sportverslaggever die bij 
de 10 kilometer schaatsen al na 
twee rondjes de tijden begint te 
vergelijken met die van een nieuw 
wereldrecord. Een euforische, 
maar ook non-kritische benade
ring, die niet past bij de preten
ties van NRC Handelsblad. 
W O U T E R  K O L K  e n  
P H I L I N E  H O F M A N ,  
Amsterdam 

Oranje collectebus 

Na mijn derde collecteweek voor 
een fonds dit jaar moet me toch 
eens iets van het hart. Ik zou 
graag in contact willen komen 
met de ontwerper en/of fabrikant 
van de oranje collectebussen. Die 
zou ik graag als straf voor het lu
dieke maar absoluut onhandige en 
dus weinig functionele ontwerp 
willen veroordelen tot 'de rest van 
zijn/haar leven langs de deur 
gaan met het eigen Wanproduct'. 
Er zit namelijk een veel te smalle 
en ook nog halfrond lopende gleuf 
in de bussen, die een vijfgulden
munt slechts met forceren door
laat; om over zakjes, gevuld met 
kleingeld nog maar niet te spre
ken. Bovendien lijkt de fabrikant 
van deze ondingen nog een mono
polie te hebben ook, want waren 
het jaren geleden nog uitzonde
ringen die de oranje collectebus 
in gebruik namen, tegenwoordig 
doen steeds meer fondsen het. 
Over collectezakjes gesproken: 
die mogen wat mij betreft ook 
verboden worden, 't Kost de col
lectant drie keer zoveel werk: 
zakjes rondbrengen (of geld om 
het bij kranten/folderbezorging 
mee te laten nemen), de grote 
moeite aan de deur om de zakjes 
in de ludieke gleuf gepropt te 
krijgen en bovendien bij het tel
len het weer openen van al die 
zakjes. En nog steeds blijken veel 
mensen de zakjes te gebruiken 
om van hun, vaak waardeloze res
tanten buitenlands kleingeld af te 
komen. Ik pleit voor de terugkeer 
van de ouderwetse stalen bus, die 
gelukkig bij de wat "armere en 
zuiniger' fondsen nog steeds 
wordt gebruikt, al zijn ze soms 
wat haveloos. Ik ben erg be
nieuwd of de verantwoordelijke 
fabrikant/ontwerper het lef heeft 
zich bekend te maken, of in ieder 
geval het ontwerp te wijzigen om
wille van de functionaliteit. Ik 
zou het toejuichen en met mij 
waarschijnlijk vele andere collec
tanten. 
M A R I E - L O U I S E  J A N S S E N ,  
Castricum 

Februaristaking 

Henriëtte Boas vindt dat de Fe
bruaristaking nu wel vaak genoeg 
is herdacht (NRC Handelsblad, 
25 oktober). Daar denken de dui
zenden die nog steeds ieder jaar 
vaak in koud en guur weer enige 
uren voor de herdenking in de rij 
gaan staan anders over. En de or
ganisatoren doen dat zeker niet 
als pr-activiteit voor Amsterdam 
of voor de gunsten van de VS of 
Israël, zoals mevrouw Boas stelt. 
Zij doen dat omdat het herden
ken van dit protest tegen racisme 
helaas zeer actueel is. 
Dat de Februaristaking niet in de 
Zaanstreek, Weesp en Hilversum, 
waar ook werd gestaakt, wordt 
herdacht, is begrijpelijk daar de
genen die daar behoefte aan heb
ben dit tezamen met de anderen 
bij de dokwerker doen. Zoals er 
nog steeds speciale autobussen 
met deelnemers aan de herden
king uit Groningen en Rotterdam 
komen. En in Rotterdam, waar 
toen niet gestaakt is, bestaat zelfs 
al vele jaren een 'Stichting Her
denkingscomité Februaristaking 
1941 Rotterdam en omstreken', 
dat ieder jaar in de Laurenskerk 
een herdenking organiseert, bege
leid door een relevante tentoon
stelling en activiteiten met en 
voor kinderen/jongeren. Daarbij 
worden racistische tendensen van 
nu in het licht geplaatst van ver
gelijkbare ontwikkelingen vóór en 

Ingezonden mededeling 

De betere verzekerings
adviseur herkent u aan 

één letter 
De A is het keurmerk waaraan u de betere verzekeringsadviseur 

kunt herkennen. Deskundig, onafhankelijk, vertrouwd. 
En lid van de NBvA, de Nederlandse Bond van Assurantie

bemiddelaars. Dat geeft u de zekerheid dat uw belangen 
optimaal worden behartigd. Voor de betere verzekerings
adviseur bij u in de buurt, bel de NBvA: 03440-20200. 

Verzekeringsadviseurs waar je A tegen zegt 

in de Tweede Wereldoorlog en 
wat daar tegen toen wèl en niét is 
gedaan. 
De Februaristaking geeft volop 
aanleiding ontwikkelingen in het 
heden te relateren aan gebeurte
nissen van toen: de confrontatie 
met een ongekende vorm van ra
cisme, mensen die een duidelijk 
protest wilden laten horen door 
een daad hier tegenover te stellen 
en hun nek uitstaken om dat waar 
te maken, organisatoren die er in 
slaagden er een massa-actie van te 
maken door een in de hele stad 
zichtbaar signaal en alibi voor 
thuis-blijven te geven (de tram-
staking) waarmee zij ongetwijfeld 
ook vele toch wat angstige twijfe
laars over de streep haalden. En 
natuurlijk ook de les dat men ra
cisme al in een vroeg stadium 
moet bestrijden. Er is dan ook al
le aanleiding de Februaristaking ' 
te blijven herdenken. 
H .  D E  B O E R ,  
Rotterdam 

Pam en paus 

Het is misschien wel verhelde
rend voor Max Pam (NRC Han
delsblad, 28 oktober) en voor de 
lezers van om te weten dat de 
paus filosofie gestudeerd heeft en 
gepromoveerd is op een studie 
over de filosoof Max Scheler. 
Ook vermeldenswaard is het feit 
dat de paus (hij was toen nog kar
dinaal) een filosofisch werk het 
licht heeft doen zien in het kader 
van de Analecta Husserliana. In 
1969 in het Engels (uit het Pools 
vertaald) verschenen onder de ti
tel The Acting Person, waarvan 
de sporen duidelijk zijn terug te 
vinden in enige encyclieken van 
zijn hand. In dit strikt filosofisch 
opgebouwde boek probeert Woy-
tila te komen tot de formulering 
van een christelijke ethiek. In de
ze poging schuilt natuurlijk zijn 
verwantschap met Thomas van 
Aquino, die immers ook probeer
de langs de weg van het denken 
tot zijn bewijs van het bestaan 
van God te geraken. 
Vanzelfsprekend redeneren zowel 
de Middeleeuwer als de huidige 
paus vanuit de achtergrond van 
hun vaste geloof in God en Chris
tus, maar beiden beschouwen de 
wetenschap als een propedeuse 
voor een gefundeerd geloof, dat 
op zichzelf natuurlijk een gave 
Gods (genade) is. Beiden ontken
nen strijdigheid tussen weten
schap en geloof. Vandaar ook het 
door Max Pam geconstateerde en
thousiasme van de paus voor een 
goed begrepen Wittgenstein. Al
leen een wetenschap die zich aan
matigt alles te doorgronden wordt 
door alle drie afgewezen en dat is 
het verwijt dat de paus richt tot 
de Verlichting. 
F . A .  V O N  S C H M I D ,  
Breda 

De man met de baard 

Terecht zijn ze elke dag voorpagi
na-nieuws, de half-filosofische 
mijmeringen van Koos van Zome
ren. Ze zijn zonder meer senti
menteel, maar de specifieke com
binatie van scherpzinnigheid en 
sentimentaliteit die van Zomeren 
hanteert balsemt de ziel. 
Van de week echter verviel hij 
zich in een hebbelijkheid die al 
jarenlang een slechte gewoonte is 
in NRC Handelsblad: het ridicu
liseren van religieuze gevoelens. 
Hij volgde het gebruikelijke pa
troon. Eerst wordt de godsdienst 
voorgesteld in de vorm van een 
allersimpelste volks-vroomheid, 
die eigenlijk niet echt bestaat, on
geveer die waarin God als een ou
de man met een baard zou wor
den gezien, en vervolgens worden 
'zulke ideeën' als te belachelijk 
voor woorden aan de kant gescho
ven. Hahaha. 
En passant doet Van Zomeren 
daarbij zijn oma of zijn tante on
recht die ooit de botsing tussen 
een trein en een autobus overleef
de, en daarin 'de hand van god' 
zag. Die aangrijpende gebeurtenis 
zal ongetwijfeld voortaan tot haar 
levendigste herinneringen hebben 
behoord, en die zal haar op de 
fragielheid van het bestaan en de 
merkwaardigheden van het lot 
hebben gewezen. Dat kan een re
ligieuze ervaring zijn in zoverre 
men er god als de heer van het lot 
in kan herkennen, dat wil zeggen 
dat men de gebeurtenissen in het 

mensenleven als zinvol beschrijft, 
en de samenhang ervan met de 
voortgaande ontwikkeling van dat 
leven erkent. 
Het getuigt öf van kwaadwillig
heid öf van simplisme te stellen 
dat men god niet danken kan voor 
de redding uit een kwaad dat hij 
eerst zou hebben gezonden. Als 
Van Zomeren in zijn spot immers 
consequent had willen zijn had 
hij moeten bedenken dat in het 
man-met-baardisme het goede in
derdaad van god komt, het boze 
echter van de duivel. 
L . W . J .  B R E E K I J S ,  
Zutphen 

Doonesbury 

In het artikel van Maarten 
Huygen over de CalifornisChe po
litieke campagne voor de Ameri
kaanse sénaat (NRC Handels
blad, 1 november) wordt de strip
tekenaar Doonesbury opgevoerd. 
Dat Garry B. Trudeau (New 
York, 1948) zijn naam veranderd 
heeft in die van een van zijn strip
figuren is mij blijkbaar ontgaan. 
Garry Trudeau is trouwens niet 
de eerste de beste; in 1975 ont
ving hij voor de actuele en politie
ke strip Doonesbury de Pulitzer-
prijs voor Editorial Cartooning. 
Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Pulitzerprijs werd een 'ko
mische strip' onderscheiden in de
ze categorie. 
J E R R Y  A .  V E C H T ,  
Castricum 

Ako-prijs jüiu / nST.'S 
' J U  U O  

In de discussie over de toeken
ning van de AKO-prijs voor dit 
jaar heb ik tot dusver twee vraag
stellingen gemist. De eerste is: 
Wat is de bedoeling van de Ako-
prijs en wat waren de criteria van 
de jury van literaire deskundigen 
voor de nominatie van de zes door 
haar geselecteerde boeken? De 
tweede is: Hoe stonden de zes au
teurs van wie een boek werd ge
nomineerd tegenover deze nomi
natie? 
De Ako-prijs is naar mijn mening, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de Libris-prijs, bestemd voor een 
werk dat weliswaar literaire waar
de heeft maar tevens een breed 
publiek aanspreekt en om die re
den door een breed publiek zal 
worden gekocht. Enkele van de 
zes genomineerde boeken beant
woordden niet aan deze criteria, 
daar ze veel te dik waren, of te in
gewikkeld, of zoals Bandoeng-
Bandung van F. Springer, lezers 
in België niets zeiden. 
Wat de genomineerde auteurs be
treft: verscheiden van de genomi
neerde boeken zijn zeer persoon
lijk. Het is te begrijpen dat de au
teurs behoefte voelden hun erva
ringen te boek te stellen en ze 
ook te laten uitgeven. Maar wil
den ze nu werkelijk dat die onder 
ogen zouden komen van Jan en 
Alleman, in plaats van van werke
lijk geïnteresseerde lezers? Ze 
hadden hun nominatie ten slotte 
kunnen weigeren. Als ik Gerhard 
Durlacher was zou ik met deze 
prijs niet blij zijn. 
H E N R I E T T E  B O A S ,  
Badhoevedorp 

Polen en Duitsland 

In NRC Handelsblad van 17 ok
tober probeert Paul Scheffer te 
verklaren waarom in Polen de be
reidheid om Duitsland bij herden
kingen van de Tweede Wereld
oorlog te betrekken groter is dan 
in Nederland, terwijl de Polen 
veel meer hebben geleden onder 
de Duitse bezetting. Hij oppert 
dat misschien de rol van het ver
zet tijdens de oorlog, die in Polen 
groter was dan in Nederland, het 
verschil verklaart. Het zou ook 
kunnen dat de verklaring niet in 
het verleden, maar in het heden 
gezocht moet worden. De Polen 
weten dat zij het eerst bedreigd 
zullen worden als het mis gaat in 
hun instabiele buurland Rusland 
en dat zij dan voor bescherming 
afhankelijk zullen zijn van Duits
land. Als Nederland in zo'n situa
tie zou belanden, zouden de anti-
Duitse sentimenten van Nederlan
ders ook snel afnemen. 
P E T E R  D E  B R U I J N ,  
Amsterdam 
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Israel krijgt verzet

dat het verdient

IN DE MARGE
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Mouin Rabbani 

Het geweld van de moslim-funda
mentalistische verzetsbeweging 
Harnas wordt terecht veroordeeld 
als een niet te rechtvaardigen ant
woord op de Israelische militaire 
bezetting. Maar het beleid van Is
raël biedt ook geen uitzicht op 
een einde aan de onderdrukking 
en het bloedvergieten. Het komt 
neer op een voortzetting van de 
omstandigheden die tot het ont
staan van Harnas hebben geleid. 

Bezettingsmachten hebben per 
definitie veiligheidsproblemen. 
Gezien hun gewoonte de oor
spronkelijke bevolking te onder
werpen, de plaatselijke hulpbron
nen te plunderen en vreedzaam 
verzet te criminaliseren is het ge
woonlijk slechts een kwestie van 
tijd voor een volksbeweging op
komt die de bezetter confronteert 
met hetzelfde geweld dat deze 
gebruikt om zijn heerschappij te 
handhaven. 

In het geval van Palestina heeft 
de combinatie- van ballingschap 
en harde onderdrukking geleid tot 
het ontstaan van Al-Fatah, het 
Volksfront voor de Bevrijding van 
Palestina (PFLP) en andere groe
pen die uiteindelijk zijn terecht
gekomen onder de paraplu van de 
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie 
PLO. De volkssteun voor de PLO 
was tot voor kort overweldigend. 
Volgens opiniepeilingen genoot de 
PLO meer steun onder de Palestij-
nen dan enige regering in het 
Westen bij haar eigen electoraat. 
Toen Israël in 1976 op de Weste
lijke Jordaanoever gemeente
raadsverkiezingen organiseerde, 
er — ten onrechte — van uit-van 
gaand dat net nationalistische 
blok die zou boycotten, behaalden 
PLO-kandidaten een enorme over
winning: ze kregen 18 van de 24 
gemeenteraden in handen, on
danks Israelische intimidatie. 

Geconfronteerd met de duide
lijke afwijzing van zijn bezet-
tingsbeleid had Israël de moge
lijkheden van een vreedzame af
tocht van zijn troepen uit de Wes
telijke Jordaanoever en de Gaza-
strook — in de context van een 
historisch compromis met het Pa
lestijnse volk — moeten en kun
nen onderzoeken. In plaats daar
van koos het voor het permanente 
conflict. Het vestigde tientallen 
nieuwe nederzettingen in bezet 
gebied en lanceerde een meedo
genloze oorlog tegen de Palestijn
se bevolking in Libanon, die uit
liep op de bloedbaden van Sabra 
en Shatila in 1982. Het ontketen
de een 'IJzeren Vuist-beleid' te
gen de bevolking op de Westelij
ke Jordaanoever en in de Gaza-
strook, deporteerde burgemees
ters en ontbond onwillige ge
meenteraden. Tegelijkertijd keek 
Israël uit naar alternatieven voor 
de PLO die bereidwilliger waren 
dan de berustende pro-hashemiti-
sche elite. 

De Dorpenliga's werden ge
schapen, een verzameling geharde 
criminelen en collaborateurs, be
wapend, gekleed en gevoed door 
Israël. Om voor de hand liggende 
redenen werkte dit averechts. De 
Moslimbroederschap, voorloper 
van Harnas, leek veelbelovender: 
deze authentieke plaatselijke, ex
treem conservatieve sociale bewe
ging instrueerde tot vreugde van 
Israël haar leden liberale en link
se invloeden binnen de Palestijnse 
samenleving te bestrijden, en pas 
daarna de Israelische bezetting. 
Net toen de Verenigde Staten 
hun desastreuze liefdesgeschiede
nis met Saddam Hussein begon
nen in de hoop de Islamitische 
Revolutie in Iran in toom te hou
den, ondernam Israël alles wat in 
zijn macht lag om de Broeder
schap te steunen in haar strijd om 
de ziel van het Palestijnse volk. 
Talat Lafi, een linkse vakbondsor
ganisator in het Rafah-vluchtelin-
Jpnkamp in de Gazastrook, is niet 
de enige die zich herinnert hoe 
Israelische soldaten zijn buurt af
zetten en zijn kameraden in be
dwang hielden terwijl de zware 
jongens van de Broederschap hem 
tot pulp sloegen. 

Dit beleid werd niet beëindigd 
toen in februari 1988 Harnas 
werd gevormd als gewapende tak 
van de Moslimbroederschap, een 
reactie op een daling van haar po
pulariteit, veroorzaakt doordat zij 
niet deelnam aan de intifadah. 
Het Israelische leger, er nog 
steeds van overtuigd de PLO te 

kunnen vernietigen en zijn bezet
ting te kunnen voortzetten, steun
de Harnas stilzwijgend in zijn po
gingen de Palestijnse samenleving 
zijn aanwezigheid en wil op te 
leggen. Israelische soldaten bij
voorbeeld deden hun uiterste best 
om winkels open te houden tij
dens algemene stakingen die wer
den uitgeroepen door de met de 
PLO verbonden Verenigde Natio
nale Leiding van de Opstand 
(UNLU), maar bleven actief afzij
dig als Hamas-activisten geweld 
gebruikten om winkeliers in Ram-
allah, Bethlehem en elders te 
dwingen gehoor te geven aan sta-
kingsoproepen van de Hamas-lei-
ding. 

Geen wonder dat de Israelische 
journalist Chaim Baram Nobel
prijswinnaar Yitzhak Rabin (mi
nister van defensie tijdens de inti
fadah) heeft bestempeld als 'me
de-oprichter van Harnas'. Een Ha-
mas-leider uitte zich, toen hij 
twee jaar geleden na zijn deporta
tie naar een heuvel in Libanon 
met de Britse journalist Robert 
Fisk sprak, glimlachend in soort
gelijke zin: „Wij zijn een schep
ping van Israël — zij hielpen 
ons. 

Het zou natuurlijk bespottelijk 
zijn te beweren dat Israël de aan
slagen die Harnas op Israelische 
doelen heeft uitgevoerd, bewust 
heeft gepland, ook al kan Israël 
zich gezien het bovenstaande de 
vele, met medeweten van de auto
riteiten naar de Gazastrook ge
smokkelde wapens, niet onttrek
ken aan een flinke dosis verant
woordelijkheid. 

Maar de les moet zijn dat Isra
ël, wat het ook doet, oog in oog 
zal blijven staan met een veilig
heidsprobleem — totdat het zijn 
bezettingsambities opgeeft, op
houdt met systematische schen
dingen van de rechten van de 
mens (die niet zijn afgenomen 
sinds de akkoorden van Oslo), en 
werkelijk vooruitgang boekt bij 
de zinvolle overdracht van en 
land èn zeggenschap aan de Pales-
tijnen. Ten tweede: als Israël het
zelfde beleid tegen Harnas voert 
als het tegen de PLO heeft ge
voerd, zal het falen als het geluk 
heeft, en een nog gevaarlijker vij
and scheppen als het slaagt. Ten 
derde: Israël moet niet de illusie 
koesteren dat minder machtige en 
minder competente partners — 
vroeger de Broederschap en nu de 
PLO — kunnen slagen waar zijn 
eigen leger en inlichtingendien
sten hebben gefaald. En ten slot
te: Israël moet zich niet verstop
pen achter zijn eigen propaganda 
en zo kansen op vrede laten lo
pen. Net als de PLO omvat Ha
rnas uiteenlopende politieke stro
mingen, waarvan er enkele tegen 
een verdere escalatie van het ge
weld zijn en bereid lijken realisti
sche discussies met Israël aan te 
gaan. Israël is in het verleden be
reid geweest hen te steunen met 
het doel verwarring te zaaien in 
de Palestijnse samenleving en 
praat nog steeds met de gevangen 
Hamas-leider sjeik Ahmed Yas-
sin, elke keer als er een Israeli
sche soldaat wordt ontvoerd. Dan 
kan het. nu ook met hen spreken 
voor het veel opbouwender doel 
Israelische en Palestijnse levens 
te sparen. 

Wat de derde Nobelprijswin
naar betreft, Yasser Arafat: hij 
bevindt zich in een weinig benij
denswaardige positie. Hij heeft 
gezworen Israël en de Israelische 
nederzettingen te beschermen te
gen zijn eigen volk maar is niet in 
staat de Palestijnen veiligheid te 
bieden tegen Israël en de kolonis
ten. Hij ziet zich bovendien ge
confronteerd met de Israelische 
eis Harnas te vernietigen. Mis
schien kan hij dat, maar alleen 
ten koste van een burgeroorlog en 
een politiestaat. Arafat zou er 
goed aan doen Israël te laten we
ten dat zolang de Palestijnen geen 
werkelijk gezag krijgen, niet kan 
worden verondersteld dat ze het 
in de praktijk brengen. Als hij 
geen manier vindt om de Pales
tijnse nationale agenda te verster
ken en niet wordt vervangen door 
iemand die dat wel kan, komt de 
deur wijd open te staan voor die
genen die de oproep tot vestiging 
van een exclusief joodse staat 
hebben beantwoord met een eis 
tot vestiging van een exclusief is
lamitische staat. 

Mouin Rabbani is Midden Oos-
ten-deskundige. 

Begrafenis van de Molukse leider generaal Tamaele in 1978. (Foto Koen Wessing) 

Foto's geven een onvervangbaar 
beeld van de geschiedenis 

De mogelijke beëindiging van de documentaire foto-opdrachten van het Rijksmuseum staat niet op 
zichzelf, vindt Flip Bool. Deze beslissing past in een reeks van maatregelen die de fotografische 

infrastructuur in Nederland in korte tijd grondig dreigt aan te tasten. 

Fotominnend Nederland 
werd onlangs opgeschrikt 
door het bericht 'Rijks
museum: voorlopig geen 

foto-opdracht' (NRC Handels
blad, 7 oktober). Wat is het ge
val? Sinds 20 jaar wordt door de 
afdeling Nederlandse Geschiede
nis van het Rijksmuseum jaarlijks 
aan één of meestal meer vooraan
staande Nederlandse fotografen 
een opdracht verstrekt zorgvuldig 
gekozen aspecten van de samenle
ving vast te leggen die zich niet 
in de vorm van objecten laten ver
zamelen. 

Aan hun visie en inzet danken 
wij beelden die binnen zeer korte 
tijd geschiedenis zijn geworden. 
Men denke bijvoorbeeld aan de 
foto die Koen Wessing in het ka
der van de opdracht 'Andere cul
turen' op 20 december 1978 in 
Zeist maakte tijdens de begrafe
nis van de Molukse leider gene
raal Tamaele en waarover hij in 
een interview met Max Pam ooit 
zei: „Toen de begrafenisstoet 
kwam aanrijden dacht ik: 'De Go
den zijn goed gezind, het begint 
te sneeuwen. Hier worden pal
menstrand, de zonovergoten blau
we zee, het vleesetende oerwoud 
met zijn gakkende, kwakende en 
klepperende vogels begraven in 
de sneeuw. Hier vinden het kolo
nialisme, het KNIL, de politionele 
acties hun graf in de sneeuw'." 

Juist door deze opdrachten 
over een reeks van jaren te ver
strekken aan verschillende foto
grafen geven de inmiddels bijna 
2000 foto's niet alleen een beeld 
van de veranderingen in onze sa
menleving, maar documenteren 
zij ook de ontwikkelingen die zich 
binnen de fotografie voltrokken 
en voltrekken. Voor het Rijksmu
seum is dit eens te meer van be
lang nu de fotografie sinds 26 ja
nuari 1994 eindelijk officieel ook 
deel uitmaakt van het verzamel
beleid van het Rijksprentenkabi
net. Op die datum werd de 19de-
eeuwse fotocollectie van de Rijks
dienst Beeldende Kunst immers 
inclusief haar conservator Mattie 
Boom in aanwezigheid van velen 
plechtig aan het Rijksmuseum 
overgedragen. Deze collectie is 
inmiddels aanzienlijk verrijkt 
door een intensieve speurtocht 
naar verborgen fotografische 
schatten in de bibliotheek en an
dere collecties van het Rijksmuse
um. 

De dreigende beëindiging van 
de documentaire foto-opdrachten 
van de afdeling Nederlandse Ge
schiedenis komt dus beleidsmatig 
op een buitengewoon onverwacht 
en ongelukkig moment. Het lijkt 
te triviaal voor woorden, maar de 
aanleiding tot deze onzalige ge
dachte vormt de aanstaande pen
sionering van Wim Vroom als di
recteur van de afdeling Neder
landse Geschiedenis. Insiders en 

fotografen weten maar al te goed 
dat hij de initiator en drijvende 
kracht was achter deze jaarlijkse 
foto-opdrachten. Zijn pensione
ring is natuurlijk een prachtig 
moment om te schermen met ter
men als 'nieuw beleid' en op voor
hand een punt te zetten achter 
een baanbrekende verzamelactivi
teit waarvan het belang mede 
door continuïteit wordt bepaald. 
Daarbij wekt het overigens ver
wondering dat het hoofd presen
tatie en niet het hoofd collectie 
van de Rijksmuseum-directie de
ze voorgenomen beleidsbeslissing 
desgevraagd aan de pers heeft be
vestigd. 

Een ieder die het opdrachten-
beleid op het gebied van de foto
grafie in Nederland kent, weet 
dat het voorbeeld van de afdeling 
Nederlandse Geschiedenis van 
het Rijksmuseum talloze lokale, 
provinciale en particuliere instel
lingen heeft gestimuleerd tot ver
gelijkbare initiatieven. Goed voor
beeld deed dus volgen. Maar het 
is niet denkbeeldig dat stopzet
ting van de documentaire op
drachten van het Rijksmuseum 
ook anderen op een idee brengt. 

Op 30 maart jl. opende minis
ter Hedy d'Ancona (van welzijn, 
volksgezondheid en cultuur) het 
zogenaamde Huis van de Fotogra
fie aan de Witte de Withstraat 63 
te Rotterdam, dat onderdak biedt 
aan het Nederlands Foto Insti
tuut, het Nederlands Fotoarchief 
en het Nationaal Foto Restauratie 
Atelier. Daarbij sprak zij onder 
meer de volgende woorden: „Met 
de voltooiing van het complex 
hier in Rotterdam is naar mijn 
mening tevens de infrastructuur 
voor de fotografie — althans op 
rijksniveau — voltooid". 

Door decentralisatie en ver
zelfstandiging van overheidsdien
sten reikt de ministeriële arm 
echter steeds minder ver. Wat 
enerzijds aan infrastructuur wordt 
opgebouwd, kan zonder invloed 
van de rijksoverheid aan de ande
re kant worden afgebroken. De 
documentaire foto-opdrachten der 
afdeling Nederlandse Geschiede
nis van het Rijksmuseum staan 
helaas niet op zichzelf. Wat de 
fotografie betreft dreigt de 'op 
rijksniveau voltooide infrastruc
tuur' binnen een buitengewoon 
kort tijdsbestek grondig te wor
den aangetast. Enkele voorbeel
den mogen hier volstaan. 

De fotografische verzamelacti
viteiten van het Prentenkabinet 
der Rijksuniversiteit Leiden — 
dat zich door de verwerving van 
de collectie-Grégoire in 1953 tot 
de eerste en belangrijkste openba
re Nederlandse fotocollectie ont
wikkelde — behoren nagenoeg 
tot het verleden. Terwijl dit insti
tuut zijn collectie jarenlang kon 
verrijken door een beroep te doen 
op de zogenaamde 'Tijdelijke aan

koopregeling moderne beeldende 
kunst ten behoeve van musea' bij 
het ministerie van WVC, heeft de 
Mondriaan Stichting recent een 
nieuwe regeling gepresenteerd. 
Afgezien van de mogelijkheid tot 
een incidentele bijdrage in de ver
werving van 'zeer bijzondere wer
ken of collecties', veronderstelt 
deze nieuwe regeling een eigen 
structureel aankoopbudget van 
minimaal 100.000 gulden per 
jaar. Aangezien het Prentenkabi
net der Rijksuniversiteit Leiden 
zelfs bij benadering niet aan deze 
eis kan voldoen, rest er per jaar 
niet meer dan een schamele 3000 
gulden voor nieuwe aanwinsten. 
Het mag duidelijk zijn dat de ge
wenste continuïteit van de collec
tievorming hierdoor ernstig in het 
gedrang komt. 

Door de verwerving van de 
collectie-Grégoire en de initiatie
ven van professor Hans van de 
Waal was het Kunsthistorisch In
stituut van de Rijksuniversiteit 
Leiden van oudsher de enige plek 
in Nederland waar de geschiede
nis van de fotografie structureel 
op het lesprogramma stond. Ge
durende bijna tien jaar verzorgde 
Tineke de Ruiter het onderwijs 
op dit gebied. Maar aan deze si
tuatie is onlangs door herstructu
rering een einde gekomen, met 
als gevolg dat deze docente op 
het gebied van de fotografie zich 
om moet scholen tot de kunstnij
verheid. Een nieuw te benoemen 
hoogleraar moderne kunst moet 
naast vele andere taken in de ont
stane leemte voorzien. Wonderen 
zijn de wereld nog niet uit, maar 
wat betreft het wetenschappelijk 
onderwijs is de toekomst voor de 
fotografie zeker ongewis. 

Sinds tien jaar wordt onder de 
bezielende leiding van de Leidse 
kunst- en fotohistorica Ingeborg 
Leijerzapf de inmiddels tot vier 
delen uitgegroeide, losbladige 
lexicon Geschiedenis van de Ne
derlandse fotografie in monogra
fieën en thema-artikelen uitgege
ven. Jarenlang werd deze uitgave 
mede mogelijk gemaakt door sub
sidies van het ministerie van 
wvc. Maar sinds de Mondriaan 
Stichting de subsidietouwtjes in 
handen heeft, is het de vraag of 
continuering van deze buitenge
woon belangrijke uitgave in 1995 
mogelijk is. Pas na protesten van 
talrijke vooraanstaande personen 
en kunstinstellingen heeft de 
Mondriaan Stichting immers voor 
1994 een gedeelte van de ge
vraagde en noodzakelijke subsidie 
ter beschikking gesteld, met de 
uitdrukkelijke mededeling dat pe
riodieke of structurele bijdragen 
daarna niet bespreekbaar zijn. 
Slechts doordat net Prins Bern-
hard Fonds is bijgesprongen haalt 
de lexicon in ieder geval met ze
kerheid het einde van 1994. 

Wat het tijdschrift Perspek-

tief betreft heeft een uitgebreide] 
nationale en internationale lobby; 
helaas minder effect gehad op det 
Mondriaan Stichting. Ook in ditj 
geval was het voortbestaan door 
hulp van derden tot medio ditj 
jaar veilig gesteld. Tot nu toe is 
het zeker dat in februari 1995 
een volgend nummer zal verschij
nen dankzij een koppeling van het 
tijdschrift met de manifestatie:) 
(Alter) Ego Documents die met; 
steun van de gemeente Amster
dam wordt gerealiseerd. Maar on
danks alle inspanningen vanj 
hoofdredacteur Bas Vroege is hetj 
zeer de vraag of dit eminent be-j 
langrijke tweetalige platform voorj 
de autonome fotografie het einde, 
van 1995 zal halen. Hierdoor: 
dreigt de teloorgang van het enige 
Nederlandse tijdschrift op het ge
bied van de fotografie dat interna
tionaal de nodige aandacht trekt. 

Enkele maanden na de benoe
ming van Adriaan Monshouwer 
als directeur van het Nederlands 
Foto Instituut werd (in de zomer' 
van 1993) het Amsterdamse Ca
non Image Centre gesloten, dat 
onder leiding van Monshouwer ja
renlang een belangrijk platform 
had gevormd voor fototentoon
stellingen in Nederland. Met de 
hakken over de sloot wist het 
voormalige cultureel centrum De 
Moor in de ontstane leemte te 
voorzien door zich met inlevering 
van de nodige subsidie in 1993 te 
transformeren tot Amsterdams 
Centrum voor Fotografie. Het 
voortbestaan ervan is in ieder ge
val voor de periode van het lopen
de Kunstenplan, tot eind 1996,, 
gegarandeerd. Maar gezien de 
wispelturigheid van het Amster
damse kunstbeleid, blijft het 
voortbestaan van deze sympathie
ke en laagdrempelige instelling 
daarna aan een zijden draadje 
hangen. 

Ten slotte zag de Coöperatie
ve Vereniging Fragment Uitgeve
rij zich onlangs gedwongen haar 
faillissement aan te vragen, na in 
een periode van 15 jaar een in
drukwekkend fonds aan fotoboe
ken te hebben opgebouwd. Hoe
wel alles in het werk wordt ge
steld ook in deze leemte te voor
zien, vormt dit een nieuwe slag 
voor het fotoklimaat in Neder
land. Met de officiële opening 
van het Huis van de Fotografie in 
Rotterdam mag dan van rijkswe
ge de infrastructuur van de foto
grafie zijn voltooid, wanneer af
braak elders schering en inslag is, 
blijkt de infrastructuur van de fo
tografie in Nederland wankeler 
dan ooit. Het wordt tijd dat de fo
tografen eensgezind en luid van 
zich laten horen. Hun toekomst 
staat immers op het spel. 

Flip Bool is directeur van de 
Stichting Nederlands Fotoar
chief. 

Twee zondagavonden, twee documentai
res op de televisie. Vorige week zondag 
deed de KRO een poging tot reconstruc
tie van de laatste maanden van minister
president Lubbers. Afgelopen zondag 
vertoonde de VPRO een BBC-documen-
«jre over de val van de Berlijnse Muur. 
Afgezien van de importantie van de ge-
fcurtenis was er nog een markant ver
schil. In het programma van de BBC kwa
den talloze van de politici die in het na
jaar van 1989 een hoofdrol speelden, uit
voerig aan het woord. Allemaal vertelden 
ze hun verhaal over wat er die maanden 
Was gepasseerd. De kijker kreeg daardoor 

prachtige vorm van oral history 
voorgeschoteld. 

Maar dan de documentaire over Lub-
oers een week eerder. Die moest het zon-
Qer één hoofdpersoon stellen. Er was wel 
Jet hen gesproken, althans dat werd in 

e aankondiging gezegd, maar ze waren 
,let te zien. Ook bleef onduidelijk welke 
l°°,'drolspelers waren geconsulteerd. Het 
s de makers van het KRO-programma 

t®"welijks te verwijten; ze zullen onge-
wijfeld hebben geprobeerd Lubbers, 
rinkman, Van Velzen en al die anderen 

t '
e e®n rol hebben gespeeld in de laatste 

urbiilente maanden van de Nederlandse 
"unister-president voor de camera te krij-
Ien- Tevergeefs. Want wat in het buiten
and heel gewoon is, in het openbaar ver
moording afleggen, is in Nederland 

m°g. steeds uitermate ongebruikelijk. Me-
oires worden niet geschreven en inter-
'ews over cruciale gebeurtenissen niet 

gegeven. 
Het gevolg is dat de belangstellende 

het in Nederland veelal moet doen met 
hear-say verhalen. Als het niet hoeft, dat 
wil zeggen als de Eerste of Tweede Ka
mer er niet naar vraagt, hullen Neder
landse (ex)-bewindslieden zich in een 
diep stilzwijgen. Als het gaat om lopende 
zaken, valt dat nog wel enigszins te billij
ken. Vaak is een onderhandelingsproces, 
want dat is het toch meestal in ae poli
tiek, niet gediend bij openbaarheid. Zo
dra dat wel zo is, dan weten de betrokke
nen niet hoe snel zij de publiciteit moe
ten bereiken. Wat in Nederland echter 
opvalt is het stilzwijgen over reeds afge
sloten zaken. Juist politieke geschied
schrijving is uitermate gebaat bij oral 
history. Zoveel spelers, zoveel lezingen 
van het gebeurde, is de ervaring. Alleen 
blijven in Nederland die openbare terug
blikken uit. Hooguit wil een enkeling nog 
wel eens wat kwijt in de smoezelige off 
the record-sfeer. Er zijn voldoende rede
nen voor het zwijgen: de eigen carrière is 
nog niet voorbij, men heeft geen zin oud 
collega's voor het hoofd te stoten, er is 
geen behoefte om wonden open te rijten. 

En zo blijven de vragen. Als het mee
zit zal wellicht ooit het Centrum voor 
parlementaire geschiedenis in Nijmegen 
— dat de naoorlogse politieke periode in 
kaart brengt — die vragen nog enigszins 
kunnen beantwoorden. Maar dan zonder 
de hoofdrolspelers te hebben gesproken. 
Als dit standaardwerk in het huidige 
tempo geprocudeerd blijft worden, zullen 

In het openbaar 
graag 

Door Mark Kranenburg 

misschien de kleinkinderen van de kinde
ren van Lubbers te weten komen wat 
zich in 1994 rondom hun overgrootvader 
heeft afgespeeld. Maar je zou het zo 
graag uit de mond van Lubbers willen 
horen, het nu willen weten. Waarom 
heeft hij in de race om het voorzitter
schap van de Europese Commissie zo ge
opereerd? Waren er toezeggingen uit an

dere landen? Waarom bekoelde de relatie 
met de Duitse bondskanselier Kohl? 

Het is misschien nog te vers en boven
dien is Lubbers nog niet onder dak. Maar 
ook bij 'onschuldiger' onderwerpen valt 
de stilte achteraf over de loop der dingen 
op. Wat is er bij voorbeeld nu precies ge
beurd tijdens het befaamde 'WAO-week-
einde' dat begin 1993 zijn apotheose be
leefde ten huize van minister De Vries in 
Bergschenhoek? De betreffende WAO-
wetsvoorstellen zijn inmiddels afgedaan, 
er is een ander kabinet, dus wat dat be
treft liggen er geen obstakels meer. Maar 
dan zijn er altijd weer de persoonlijke be
langen die al te veel openhartigheid in de 
weg staan. Lubbers moet nog verder, 
Brinkman is nog lang niet aan zijn pensi
oen, De Vries wil nog wat, er zijn moge
lijke toekomstige coalitieverhoudingen 
die prudentie eisen. Zo blijft de mist. 

Interessant is of dit nog zal verande
ren. Nu na de verkiezingen van mei alles 
in Den Haag anders is, is het de vraag of 
ook de omgangsvormen op dit terrein 
zich zullen wijzigen. Het zou zeer ge
wenst zijn, want het moet toch te denken 
geven dat het reeds 25 jaar oude boek 
Het verschijnsel Schmelzer nog steeds 
de meest onthullende kijk achter de 
schermen van de politiek geeft. Demo
cratie is niet voor bange mensen, wordt 
wel gezegd, maar dat heeft niet kunnen 
voorkomen dat Nederland oneindig veel 
bange politici heeft voortgebracht. Als 
één man staan ze achter hun leider, wan
neer de vertrouwensvraag aan de orde is. 

Maar tegelijkertijd kwekken ze als vol
leerde roddeltantes över de leider op 
voorwaarde dat het maar op basis van 
anonimiteit gebeurt. 

Dergelijk gedrag neemt soms extreme 
vormen aan. De meest onschuldige opvat
tingen krijgen al het predikaat 'confiden
tieel'. Een rondgang enkele maanden ge
leden van een journalist bij de CD A-frac
tie over het gewenste profiel van de nieu
we partijvoorzitter die toen nog naarstig 
werd gezocht, leverde wel een flink aan
tal meningen op, maar geen toeschrijfba-
re. Waarom? Waarom mag het individue
le oordeel van Kamerleden over een der
gelijke profielschets niet openlijk worden' 
geventileerd? 

De 'paarse lente' zou moeten leiden tot 
meer dualisme. Als dat inderdaad lukt is 
er sprake van een verschuiving van de 
machtsverhoudingen van het kabinet 
naar het parlement. Het betekent meer 
open gedachtenwisselingen, niet alleen 
tussen fracties en kabinet, maar ook tus
sen en binnen fracties. Nu nog heerst de 
terreur van de sector-specialisten die na
mens hun hele fractie het officiële partij
standpunt verkondigen. Maar naarmate 
de afwegingen minder ideologisch gela
den zijn, is er meer ruimte voor zelfstan
dige meningsvorming en opvattingen bin
nen de partijen. Individualisering is ook 
voor het politieke bedrijf zelf een gege
ven. Bij opvattingen horen politici. Die 
mogen dan ook best meer van zich laten 
horen. Op één voorwaarde: in de open
baarheid. 

e 
Omkeerbare banen 

IN EEN OPVALLEND snel tempo hééft minister 
Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) zijn 'banen-

lan' aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Het begrip 
anenplan is immers politiek gezien zwaar beladen. Was 

een eerder banenplan niet de politieke molensteen van de 
vorige PvdA-minister van sociale zaken, Den Uyl? Dat 
Melkert al zo snel zijn ideeën kan ontvouwen zegt veel 
over de gewijzigde omstandigheden. Er is duidelijk ge
leerd van het verleden. Het woord 'banenplan' bestaat 
weliswaar nog wel, maar het ambitieniveau is geheel an
ders. Den Haag kan de werkloosheid niet oplossen. De 
40.000 banen die het kabinet wil scheppen vooï langdurig 
werklozen en waarover in het regeerakkoord van PvdA, 
WD en D66 al afspraken waren gemaakt, worden nu na
drukkelijk gepresenteerd als sluitstuk van het beleid. Bo
vendien is gekozen voor een sterk decentrale uitvoering. 
Ook dat was in het verleden anders. 

Terecht stelt Melkert in zijn notitie aan de Tweede Ka
mer dat uitbreiding van werkgelegenheid moet komen van 
een beleid dat is gericht op lastenverlichting (vooral om 
laagbetaalde arbeid goedkoper te maken), verbetering van 
de werking van de arbeidsmarkt en een meer activerende 
werking van de sociale zekerheid. De vraag is echter of de 
zogeheten 'harde kern' van de werklozen hiermee völledig 
wordt bereikt. Daar licht dan ook een taak voor de over
heid: mensen die anders gemarginaliseerd dreigen te-wor
den, toch weer op een of andere manier in het arbeidspro
ces zien te krijgen. 

AAN DEZE VOORWAARDE moeten de banen uit 
het plan van het kabinet dan ook worden getoetst. Als het 
om een puur kunstmatige uitbreiding van de collectieve 
sector gaat, schiet het zijn doel voorbij. De omvang van 
de collectieve sector is een kwestie van politieke afweging. 
Meer blauw op straat is bij voorbeeld zo'n duidelijke poli
tieke keuze. Dan moeten er ook echte agenten komen die 
dienovereenkomsig worden ingeschaald en betaald. Een 
banenplan om langdurig werklozen aan het werk te krij
gen zou daarvoor niet mogen worden misbruikt. Toch 
dreigt dit te gebeuren. De eerste experimenten met het 
plan beginnen in de grote gemeenten. Zij kunnen aan-, 
spraak maken op extra banen in de openbare veiligheid. 
Maar dat is een verkeerde volgorde. Het aanstellen van 
meer veiligheidsfunctionarissen moet strikt genomen een 
gevolg zijn van onveilige situaties en niet van het bestaan 
van langdurige werkloosheid. 

In elk banenplan schuilt het gevaar van verdringing. 
Dat geldt ook voor het plan van Melkert. In de eerste fase 
van het plan, volgend jaar, is sprake van 2.500 banen in de 
zorgsector. De zorginstellingen zullen deze in dank aan
vaarden, na de noodgedwongen bezuinigingen van voor
gaande jaren. Maar is het uiteindelijke resultaat niet 
slechts dat de mensen die destijds zijn ontslagen nu zijn 
vervangen door goedkopere, want gesubsidieerde arbeids
krachten? 

EEN BANENPLAN MOET altijd aanvullend zijn. De 
ervaringen in het verleden hebben geleerd dat al heel 
gauw een zeer groot grijs gebied ontstaat waarbij het plan 
zijn oorspronkelijke doel voorbij schiet. In de notitie van 
Melkert wordt veelvuldig gebruikgemaakt van het woord 
experimenten. Dat moet inderdaad de kracht van zijn plan 
worden. Opdat er niets onomkeerbaars gebeurt. 

Paarden 
Vroeg in de geschiedenis van 
de georganiseerde mensheid is 
afgesproken dat misdaad niet is 
toegestaan. Stelen, afpersen, 
doodslaan — het is allemaal 
verboden. Dat er toch nog 
steeds mensen zijn die zich niet 
aan die afspraken houden is een 
van de grote teleurstellingen 
van onze tijd. 

Extra sneu dus dat gisteren 
bekend werd dat het aantal 
paardendiefstallen hand over 
hand toeneemt. In Brabant 
wordt al een paard per nacht 
gestolen en volgens ingewijden' 
zijn hier professionele paarden
dieven aan het werk. Men kan 
zich voorstellen welke paniek 
dit nieuws op het ministerie van 

justitie heeft veroorzaakt. 
Dacht men net met richtmicro
foons, infiltranten, front stores 
en kroongetuigen de georgani
seerde misdaad te hebben inge
haald, blijkt dat de boeven van 
plan zijn de geschiedenis van 
het overtreden van de wet nog 
eens dunnetjes over te doen. Na 
de paardendieven krijgen we 
straks weer overvallen op post
koetsen, gifmengsters smeden 
al overal slechte plannen en de 
struikrovers zijn zich aan het 
warmlopen. Vermoeiend, maar 
vooral alarmerend. Want als 
zelfs in de misdaad de vooruit
gang zoek is, zit er ook weinig 
schot meer in de beschaving 
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B.A.A. Bouwman, drs. L. van der Heide, drs. 
D.A. Hooghiemstra, P. Michielsen, C.L. 
Roelants, R. van de Roer, U.A.M. Stein. 
Correspondenten: drs. S.C. Adolf (Madrid), 
J.M. Bik (Bonn), S.M. Bouman (Tel Aviv), 
J.W. Brummelman en drs. J.B.M. Donker 
(Brussel), mr. M.E. Chavannes (Partfs), Th. 
Engelen djubtyana), drs. P C. Friese (Tokio), 
J.P. ter Horst (Kaapstad), mr. M. Huygen 
(Washington), drs. W.E.C. van Kemenade 
(Peking), drs. M. Leendekker (Rome), drs. 
L.A.M. Ligtenberg (New York), K. Lindijer 
(Nairobi), dra. J.F. Ntfenhuis (Moskou), R.J.E. 
Roscam Abbing (Mexico-Stad), F. Santing 
(Ankara), drs. D.F. Schaling (Praag), drs. A.S. 
Spoor (Wenen), drs. F.H. van Straaten (New 
Delhi), drs. D. Vlasblom (Jakarta), D. 
Wittenberg (Londen). 
Kunst: drs. H.J. Eysvoogel (chef), drs. P. 
Steinz (plv. chef), J.B. Beerekamp (film), drs. 

R.C. van den Boogaard, drs. L. ter Borg, drs. 
J.W. den Hartog Jager, drs. B.J. Heijne, drs. 
B.J.M. Hulsman, K.J. Jansen (muziek), P.J.M. 
Kottman (film), P.H.M. Luttikhuis, dr. R.P. 
Mulder (literatuur), J. Roodnat (toneel), 
W.P.B. Steenhuis, drs. B. Stigter, G.M. 
Telgenhof, M. Vermeijden (beeldende kunst). 
Economie: drs. M. de Waard (chef), drs. 
M.W.M. Kerres (plv. chef), K. Berkhout, drs.* 
M.C. Breedeveld, drs. J. Buddingh', drs. M.O. 
Christern, W. van Enk, H.J. Gerritsen, B.W.L. 
Greif, K. Knip, A. Pols, drs. F.H. de Raat, 
M.N. Schinkel, M. Serné, drs. M.K. 
Tamminga, drs. F.J. Versteeg, H. Wammes, 
Th.W. Westerwoudt; 
beurzen en bedrijven: R. de Puy, drs. P.G.H. 
Wessels. 
Sport: drs. A.J.L. Ribbens (chef), drs. J.J. 
Bloembergen, G. van Holland, J. Klippus, drs. 
R.U.M.M. Otten, E.J. Oudshoorn, G. de Vries. 
Wetenschappen en onderwas: 
drs. R. Biersma (chef), drs. D. van Delft, L.J. 
Heyting, drs. W.G.M. Köhler. 
Weekagenda: mr. M.A. Rtlmke (chef), D.J. 
Rondeltap. 
Zaterdags Bijvoegsel: mr. F.E. Jensma (chef), 
T.L. Metz, T.J. Rooduijn. 
Boeken: H.A. van Wynen (chef), C. Coster van 
Voorhout, drs. R. van Gelder, Fr. van 
Mondfrans. 
Vandaag: T. Schoemaker. 
Achterpagina: drs. M. de Vos. 
Vormgeving: S. Saaltink (chef), W. Boom (plv. 
chef), H. van den Berg, J.M.T. van Bommel, 
H.M. Cannon, D. Ebbendorf, K. Endenburg, 
R.P. Fontyn, B. Grötz, J.G. Karstel, H. van 
Laarhoven, K. Mathysen Gerst, W.I. Morsch, 
R.F. van Schagen, E. van Trigt, J.A.S.H. 
Verbeem, J.P. van der Wyk. 
Fotoredactie: Vincent Mentzel (fotograaf), drs. 
H.C.A. Robbers. 
Weekeditie v.h. buitenland: 
M.I. van Eeuwen, M.K. Meulmeester. 
Systeem red.: C.J. Verschure (chef), drs. D. 
Limburg, F. Koning, C.P. van Nus. 
Adressen redactie: 
Amsterdam: Paleisstraat 1 (postbus 3372, 
1001 AD); tel. 020-6266966/ fax 
020-6254936. 
Den Haag: Parkstraat 19 (postbus 909, 2501 
CX); tel. 070-3645844/ fax 070-3615139. 
Rotterdam (Alexander): Marten Meesweg 35 
(postbus 8987, 3009 TH); tel. 010-4066111/ 
||X 010-4066967 of 4066968. 



pq BERICHTEN 
Familieberichten zijn mededelingen van: 

® geboorte, verloving en huwelijk 
(standaard 38 mm breed) 

(g) overlijden en in memoriam 
(standaard 78 mm breed) 

Het plaatsen van een Familiebericht in 
NR.C Handelsblad kost resp. f 6,57 (A) en 
f 13,14 (B) per mm in hoogte, excl. BTW. 

NRC M HANDELSBLAD 
P-H 

Fam. Berichten zie pag.6 

t 
Heden is vredig ingeslapen onze lieve moe
der, schoonmoeder, grootmoeder en over
grootmoeder 

J0ANNA WILHELMINA MARIA 
MATHON-SMITS VAN OYEN 

Vrouwe in Oyen 
gehuwd geweest met Th. E. E. H. Mathon 

op de leeftijd van 92 jaar. 

's-Gravenhage: M. G. Servatius-
Tasso Fragoso 

W. O. Servatius 
Amsterdam: Henri 

Londen: Marina en David, Daniël 
's-Gravenhage: Edmond 

Parijs: Monique 

Groningen: 

's-Gravenhage: 

Kampenhout: 
Amsterdam: 
Rotterdam: 

Amsterdam: 

J. E. E. M. Mohr-Mathon 
A. F. Mohr 
Wilfred en Ellen, Vivian, 
Sander 
Marijke en Derk, Axel 
Pieter en Dertje 
Rutger en Talitha, Carline 
Eric 

Parijs: W. F. Th. Mathon 
's-Gravenhage, 2 november 1994 
Ruychrocklaan 368 
2597 EE 's-Gravenhage 

De overledene is overgebracht naar het 
rouwcentrum Vierling/Hofstra, Dreibholtz-
straat 1 (hoek Wassenaarseweg) te 's-Gra
venhage, alwaar geen bezoek. 

De Eucharistieviering zal worden gehouden 
op maandag 7 november om 11.30 uur in de 
parochiekerk St. Paschalis Baylon, Wasse
naarseweg 53 te 's-Gravenhage, waarna 
aansluitend om 12.45 uur de bijzetting in het 
familiegraf zal plaatshebben op de R.K. Be
graafplaats aan de Kerkhoflaan 10 te 's-Gra
venhage. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren 
in de ontvangkamer van de begraafplaats. 

Enige en algemene kennisgeving 

Na moedig gedragen lijden is van ons heen
gegaan onze geliefde neef 

MICHIEL SCHUTTER 
16 juli 1949 31 oktober 1994 

Arnhem: W. J. de Boer-Schutter 
W. C. de Boer 
Nick de Boer 
Mieke de Boer-Bruins 
Dorine van Doorn-de Boer 
Vincent van Doorn 

Vrijdag 4 november om 11.00 uur is het af
scheid in de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage. 

Tot ons groot verdriet overleed veel te jong 
onze vriend en ons oud-medebestuurslid 

MICHIEL SCHUTTER 
Namens de vele oud-bestuursleden van 
JASON en SIB, 
Marianne Spangenberg-Carlier 
Winfried van den Muysenbergh 
Kees Nederlof 
Rio D. Praaning 

Heden overleed mijn lieve vrouw 
PAULINE FRAY-BOEVÉ 

* 9 februari 1920 t 2 november 1994 

C. Fray 
en verdere familie 

Park Leeuwensteijn 21 
2272 AA Voorburg 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
maandag 7 november om 13.30 uur in het 
crematorium Eikelenburg, Eikelenburglaan 
te Rijswijk. 

Aansluitend is er gelegenheid tot condole
ren in de ontvangkamer van het cremato
rium. 

t 
Op Allerheiligen mocht meegaan naar God: 
mijn allerliefste, onze lieve vader, schoonva
der, opa en broer 

NOUD BERKVENS 
* 1 augustus 1918 t 1 november 1994 

LEONIE BERKVENS-JOOSTEN 
Hans Christiaan en Karen Tangel 
Josephine en Frans Fluitsma 
Maaike, Hielke, Bart, Joost 
Mathil en Dick Teerling 
Christiaan, Sander, Josephientje 
Odet en Noor Maas 
Thom en Hetty Meuwissen 
Marianne, Chantal, Anouk, Jeroen 
Maaike en Bouke Barnas 
Laurens en Norbert Bode 
Sebastiaan en Monique Ensing 
Jos Berkvens 

Kasteel Doorwerthstraat 65 
5037 TR Tilburg 

De avondwake zal gehouden worden op vrij
dag 4 november om 19.00 uur in de St. 
Maartenkerk (Maranatha), Cobbenhagen-
laan 19 te Tilburg. 

De uitvaartmis zal gehouden worden op za
terdag 5 november om 14.00 uur in de St. 
Lucaskerk, Lage Witsiebaan 85 te Tilburg. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden 
op de begraafplaats Vredehof Gilzerbaan, 
Gilzerbaan, Tilburg. 

Liever geen bezoek aan huis 

NSC 
CONGRES 

ORGANISEREN? 

Het Nederlands 
Studie Centrum 

kan u helpen met: 

de inhoud 
van het congres 

het vinden van 
sprekers 

het werven van 
deelnemers 

deelnemers
registratie 

logistieke 
gang van zaken 

Informatie? 
Bel nu: 

010-434 99 66 

Nederlands 
Studie Centrum 

Creativiteit in inhoud 
en uitvoering 

—f 
AKZO NOBEL 

De Raad van Bestuur van Akzo Nobel 
N.V. -voorheen Akzo N.V.- deelt mede 
dat, na verkregen goedkeuring van de 
Raad van Commissarissen, besloten is 
over het boekjaar 1994 een interim
dividend van NLG 1,50 per gewoon 
aandeel van NLG 20,— uit te keren. 

Aan houders van aandelen waarvoor 
een CF-stuk werd afgegeven zal het 
dividend ter beschikking worden 
gesteld door tussenkomst van de 
bewaarder bij welke het dividendblad 
van die aandelen op 2 november 
1994, na het sluiten der boeken, in 
bewaring is. 

Tegen inlevering van dividendbewijs 
nr 43 van de gewone aandelen der 

vennootschap is dit dividend minus 25% 
dividendbelasting met ingang van 
14 november 1994 betaalbaar. 

Betaalkantoren in Nederland: 
Hoofdkantoor 
ABN AMRO Bank N.V. 
voorts 
MeesPierson N.V., Internationale 
Nederlanden Bank N.V. te Amsterdam 
en Arnhem, alsmede bij F. van Lanschot 
Bankiers N.V. te 's-Hertogenbosch en 
Rabobank Nederland te Utrecht. 

Arnhem, 3 november 1994 

Akzo Nobel N.V. 

Op woensdagmorgen 2 november 1994 is 
rustig overleden onze lieve moeder, schoon
moeder en vrolijke oma 

MARGARETA HENDRIKA 
VAN THULL-RUTGERS 

sinds 19 januari 1980 weduwe van Drs. F. W. van Thull 

op de leeftijd van 85 jaar. 

Roden: Minnie van Dockum-van Thull 
Arnold van Dockum 

Lex en Nicole 
Margreet 

Hilversum: Tineke Bakker-van Thull 
Pieter Bakker 

Tim en Miriam 
Derek en Nicole 

Correspondentieadres: 
Tesselschadelaan 22 
1217 LH Hilversum 

De overledene is overgebracht naar het uit
vaartcentrum van de Gooische Uitvaartver
zorging „Den Huil" aan de Utrechtseweg 11 
te Hilversum, alwaar geen bezoek. 

De crematieplechtigheid zal plaatshebben 
op maandag 7 november om 13.00 uur in 
het crematorium „Den en Rust" aan de 
Frans Halslaan 27 te Bilthoven. 

Na afloop van de plechtigheid is er gelegen
heid de familie te condoleren in de ontvang
kamer van het crematorium. 

Vertrek vanuit Amalialaan 94 te Baarn om 
12.20 uur. 

Op haar verzoek maken wij nu pas bekend 
dat 

ARDA BOS 
op 30 oktober jl. is overleden. 

Voor ons een einde-meid. 

Dinsdag 1 november hebben wij haar in zeer 
besloten kring begraven op de begraaf
plaats „Tolsteeg" te Utrecht. 

Gaarne nodigen wij u uit voor een informele 
bijeenkomst op vrijdag 4 november a.s. van 
19.00 tot 20.00 uur in „Het Oude Tolhuys", 
Weg naar Rhijnauwen 13 te Utrecht. 

Namens de naaste familie en vrienden: 
Bert Bos 
Ferdi de Ley 

Lepelenburg 39, Utrecht 

Contact-adres: Bert Bos 
Kruisweg 70, 2011 LG Haarlem 

Ik kies een 
vastgoed 
opleiding 

van PBNA. 
4(085-575 911 

Kalibratie-instructie' 
Natuurlijk gemaakt me 
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Uiteraard krijgt u bij ons een rekeningnummer. Maar u wordt 
het nooit. Want als de ING Bank iets belangrijk vindt, dan is het 
persoonlijk contact. Daarom werken wij met een accountmanager. 

Iemand die uw financiële situatie kent en die u daar
door snel en deskundig kan adviseren. Wanneer u maar wilt, ook 
's avonds. Kom eens langs; na één keer kennen we u bij naam. ING AT) BANK 
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Verstilling en breekbaarheid 
vormen al eeuwen de leidraad van 
het leven in de boeddhistische oase 
Luang Prabang, gelegen in 
noordwestelijk Laos. De 
communistische overheid maakte 
er onlangs een einde aan de 
reisbelemmeringen voor Westerse 
toeristen. De monniken vrezen nu 
dat het dorp zal verworden tot 
benzinestation. Capitalism kills 
contemplation. 

Een gat in de tijd 
ontsloten 

Foto rechts: Twee vrouwen 
in traditionele kledij in de 
stad Luang Prabang 

Foto's Lineke Rippen 

Luang Prabang wacht verstild bet moderne Laos af 

Propagan-
da-affiche 
voor 
technisch 
onderwijs 

F R E N K  V A N  D E R  l . I N D E N  

Ze bidden naast het verroeste Rus
sische afweergeschut op de top 

van de Phu Si-heuvel. Ze prevelen 
hun manjra'g. tussen ghettoblasters en 
televisies tej de opening van de eerste 
hifi-winkW in de streek. Ze spreken 
met geloken ogen een wens uit na de 
geboorte van een kiijd. En ze vouwen 
glimlachend de handen in riksja's die 
hen door stoffige straten voeren, langs 
de verkoopster van Franse baguettes, 
de affiches met loze leuzen, de zilver
smid, de openlucht-fresco's, de enige 
kopieermachine in een omtrek van 
honderd kilometer, de goudgeverfde 
en afbladderende gevels, de kruiden
menger, de staarten van Amerikaanse 
bommen die tegenwoordig dienst doen 
als plantenbak. 
Daar rijden en slenteren ze, de monni
ken van Luang Prabang. Als de zon 
ondergaat boven het tropisch regen
woud lijken hun oranje- en saffraan-
kleurige gewaden bijna lichtgevend. 
In de verte slaat iemand op een gong. 
Overal concerteren klokkeluiders. 
Spoedig zullen in de kloosters gezan
gen klinken. Sterren, duisternis, een 
lamp. een schim, dauw. een wolk. een 
droom, een bliksemflits en een zeep
bel - zo moeten wij alles dat gescha
pen is zien, zeggen boeddhistische ge
schriften. Verstilling en breekbaarheid 
als leidraad. 
Hoe lang is die levenshouding nog op
gewassen tegen het offensief van Lao-
tiaanse hervormers, planologen, We-
reldbank-deskundigen en project-ont-
wikkelaars? Hoe overleeft deze geeste
lijke oase in een land dat zich na de
cennia van isolatie ontsluit, een land 
dat volgens officiële publikaties wil 
uitgroeien tot een 'moderne, beweeg
lijke Indochinese natie'? 

Zoals VOC-handelaar Gerrit Jan 
van Wuystoff in 1641 een van de 

eerste Westerlingen was die per prauw 
de Mekong overstak om in Laos te ar
riveren, ben ik - met de nachttrein 
vanuit Bangkok aangekomen bij de 
grensrivier - een van de laatsten. Bin
nenkort wordt de provisorische ferry 
waarschijnlijk opgeheven. Twee kilo
meter van de pier ligt immers de net 
geopende Friendship Bridge, die het 
explosief-kapitalistische Thailand ver

bindt met de sloom-socialistische 
heilsstaat van de Pat het Lao. 
De betonkolos symboliseert een ont
wikkeling die halverwege de jaren 
tachtig als 'perestrojka avant la lettre' 
in de Democratische Volksrepubliek 
Laos op gang-kwam: privatisering* af
schaffing van 'hinderlijke regels, in
structies en geboden', verwelkoming 
van buitenlandse investeerders. Just 
like before, it's yesterday once more, 
zingen studenten bij wijze van Engel
se les op de tonen van The Carpen-
ters. Yesterday once more, inderdaad: 
de vertimmerde communistische eco
nomie lijkt verdacht veel op het ver
foeide systeem uit de monarchistische 
tijden van weleer. 

Laos behoort tot het handjevol armste 
landen ter wereld; de helft van de 
staatsinkomsten betreft ontwikkelings
gelden. De failliete overheid smacht 
dan ook naar financiële injecties. In 
het kader van de 'Open brug-politiek' 
zijn vandaag de dag behalve entre-
peneurs ook toeristen welkom. Steeds 
meer reisbelemmeringen behoren tot 
het verleden. Niet alle bureaucrati
sche verworvenheden zijn overboord 
gezet ('Steek de stroom voorzichtig 
over, tastend naar stenen onder het 
wateroppervlak', luidt tenslotte het 
Aziatische gezegde), maar de tijd van 
de nachtklok, het aanvragen van apar
te permits voor iedere stad en provin
cie, de afgrendeling van n'importe 
welk minderhedengebied en de ver
plichte begeleiding door partijgidsen 
is voorbij. 

De hoofdstad Vientiane, een be
duimeld monument van Frans 

kolonialisme en mislukt marxisme-le-
ninisme, heeft de bezoeker kleine 
charmes te bieden. Een kruidensauna 
in de paalwoningen bij het bostempel-
tje Wat Sok Pa Luang. Een beklim
ming van de Patuxai, de suiker-
taartige triomfboog in het hart van de 
quasi-metropool. Een rondgang door 
het Museum van de Revolutie met 
zijn retorische geschiedschrijving en 
mystificaties. Een dansje in de Feel-
ing Well Disco. Een wandeling door 
het doolhof van de Taldat Sao, een 
markt waar kooplieden luidkeels be
renklauwen, zijde, slangetong, smok-
kelporno, gefrituurde varkensoren en 

papaya aanprijzen. Een proeverij in de 
Lao beer Company. Een rendez-vous 
met VN-hulpverleners en vertegen
woordigers van donorlanden die 's 
avonds verkoeling zoeken bij de Nam 
/Vin-fontein. Of een kom citroengras-

' soep (tóm ydm) m het « rustieke 
A/ócai'-restaurant. 
De grootste attractie voor toeristen 
bevindt zich echter ruim tweehonderd 
kilometer ten noorden van Vientiane. 
Hoe gering die afstand ook mag zijn, 
makkelijk bereikbaar blijkt de boed
dhistische enclave Luang Prabang 
niet. Op één vergane, van de Franse 
kolonisten geërfde locomotief met een 
kromgetrokken Efteling-spoortje na is 
in Laos nog geen trein gesignaleerd. 
De weinige asfaltwegen (vijfduizend 
kilometer in een land met de afmetin
gen van Groot-Brittanië) zijn back-
breakers. Tijdens het regenseizoen 
veranderen de veredelde zandpaden in 
modderpoelen. 
„Maar de belangrijkste reden om de 
trip niet met een auto te maken", zegt 
een Zweedse diplomaat droogjes, „is 
dat u dan misschien wordt doodge
schoten. Door royalistisch gezinde re
bellen, door bandieten, of door verte
genwoordigers van stammen die zich 
gediscrimineerd voelen. Eerder over
kwam dat regeringsadviseurs uit de 
Sovjet-Unie en medewerkers van in
ternationale banken." 
Veruit preferabel is dus het vliegtuig. 
Lao Aviation verzorgt dagelijks twee
maal een vlucht naar Luang Prabang, 
en ondanks verontrustende signalen 
(het bordje 'Show your weapons' op 
de luchthaven; de wolken die onder
weg het krakkemikkige toestel komen 
binnendrijven) zet de bemanning de 

Russische Wl-twinprop keer op keer 
veilig aan de grond. 

Pagodes, reliekschrijnen, stupa's, 
gebedsmolens: Luang Prabang, 

eeuwenlang de hoofdstad van 'Het 
Koninkrijk van Een Miljoen Olifan
ten', ademt religiositeit. Achtduizend 
inwoners, 32 tempelcomplexen. Zelfs 
het hyperboeddhistische Himalaya-
staatje Bhutan herbergt geen gemeen
schap die prat kan gaan op zo'n getals
matig bewijs van godsdienstigheid. 
De machtsovername door de commu
nisten in 1975 werd hier ervaren als 
een rechtstreekse bedreiging van het 
Theravada-boeddhisme. Na waarschu
wingen en golven propaganda volgden 
concrete maatregelen. Kaysone Phom-
vihan, voorman van de Pathet Lao, de
creteerde dat scholen geen aandacht 
meer dienden te besteden aan spiritue
le zaken. Op het verstrekken van aal
moezen aan monniken kwamen hoge 
boetes te staan. Geestelijken moesten 
in strijd met hun beginselen aan het 
werk op de akkers. Sommige kloosters 
werden afgebroken. Andere kregen 
een nieuwe functie: opslagplaats, vee
stal, vergaderzaal. 
Lang duurde de periode van repressie 
niet. Het bewind merkte dat het diep
gewortelde geloof geen plaats maakte 
voor rode, deels van Ho Chi Minh ge
leende theorieën. De morrende bevol
king dwong de Partij tot een ver
standshuwelijk: voortaan zouden 
Marx, Lenin en Boeddha 'natuurlijke 
kameraden' heten. Zij aan zij sieren 
hun konterfeitsels nu de leslokalen in 
kloosters. Links hoor ik novices re-
gime-vriendelijke wijsheden opdreu
nen, rechts vangt mijn oor klassieke 

gezangen op. Hoe de jongste, volledig 
marktgerichte inzichten door deze po
litieke en levensbeschouwelijke huts
pot kunnen worden geroerd is ondui
delijk. 
Luang Prabang, letterlijk een gat in 
de tijd, bekommert zich niet om het 
actuele discours in Vientiane. De reli
gieuze rust wordt slechts verstoord 
door krijsende varkens, flarden Thaise 
pop, een lallende voorbijganger die te 
diep in zijn glas rijstwijn heeft geke
ken, de tewaterlating van een jonk, 
een rammelende en met touw bijeen
gehouden Ford Mustang. De atmos
feer is die van een draaglijke zwaar
heid: niet plechtstatig, eerder losjes -
een hemels soort down to ear/A-heid. 
In dit gehucht is niets te doen maar 
des te meer te beleven, 's Morgens om 
zes uur verlaten de monniken massaal 
hun wats (tempels). Blootsvoets wan
delen ze onder de bloeiende eucalyp
tus* en amandelbomen door naar het 
dorpscentrum. De bonzes dragen een 
rieten mand, waarvan het deksel 
wordt opgelicht zodra devoot knielen
de burgers in zicht komen. Elke och
tend zitten de inwoners klaar met hun 
donatie: een bal plakrijst, een stuk ge
droogd vlees, een halve banaan, wat 
groenten. Zo bedelen de zwijgende 
monnikken traditioneel hun mond
voorraad bij elkaar. 

De vraag is niet öf, maar wanneer een 
einde komt aan de rituelen in Luang 
Prabang. Mede door de prevalerende 
bastion-mentaliteit van het communis
tische regime bleef het unieke dorp 
geruime tijd gevrijwaard van wereldse 
fenomenen als Michael Jackson-pos-
ters, corruptie, Nivea-handcrème, 

Aankondiging van een concert om de opening van de Friendship Bridge (Mehkong brug) te vieren 

Reisinformatie 

zware misdaad, The International He
rald Tribune, antiekjagers, credit 
cards, Honda-motoren, CNN en aids. 
Maar zo langzamerhand duiken ze 
hier op, aangevoerd vanuit het 'ver
dorven' Vientiane. Als de oude Route 
Coloniale 13 tussen de hoofdstad en 
dit oord over drie jaar met steun van 
de Aziatische Ontwikkelingsbank is 
getransformeerd tot semi-snelweg, 
moet Luang Prabang rekenen op niets 
minder dan een invasie. 
„We vrezen de toekomst", zeggen lo
kale boeddhistische leiders. „De hui
dige intensivering van het contact met 
Vientiane is slechts de voorbode van 
wat ons staat te wachten." Binnen een 
decennium, leggen ze uit, komt in 
booming Zuidoost-Azië een keten van 
'halve racebanen' tot stand die voor 
het eerst in de geschiedenis een reis 
over land tussen Singapore en Peking 
mogelijk maakt. „Net als de Friend
ship Bridge wordt Luang Prabang één 
van de Laotiaanse schakels in die rou
te. Een kruispunt. Een scharnier van 
de centrale transport-as door de snelst 
groeiende regio ter wereld." 
Boos schallen de stemmen door de 
kloosterhal — soms wordt het zelfs 
verstokte boeddhisten teveel. ..Capita
lism kills contemplation, maar de re
gering heeft er geen bezwaar tegen 
dat ons cultuurgoed teloor gaat, dat 
Luang Prabang zal verworden tot een 
benzine-station. Zolang het maar geld 
opbrengt! Weet u wat wij weieens te
gen elkaar zeggen? Terwijl de val van 
het communisme voor andere volksde
len bevrijding betekent, moeten wij 
rekening houden met onze totale on
dergang." Ironischer kan de geschie
denis niet zijn. 

Reizigers die vóór hun 
vertrek verzekerd willen 
zijn van een Laotlaans vi
sum kunnen boeken bij 
gespecialiseerde tour 
operators als Chlnawin-
kel Koning Aap, Haar
lemmerstraat 36, 1013 ES 
Amsterdam (Inl 
020-6226934). De beno
digde papieren moeten 
persoonlijk worden op
gehaald bij de ambassade 
van Laos In Bangkok (193 
Sathon Thai Road, door
deweeks geopend van 9-
ISu). Daarna per vlieg
tuig of trein doorreizen 
naar de eindbestemming. 
Wie beschikt over een 
beperkt budget, Improvi
satievermogen en geduld 
kan terecht bij elk wille
keurig reisbureau in de 
Thaise hoofdstad. De 
procedure vergt door
gaans drie werkdagen. 

Hotels Vientiane 
• The Aslan Pavllllon Ho
tel. Het voormalige Ho
tel Constellation, vereeu
wigd in John Le Carre's 
The Honourabte School
boy. Inmiddels gemoder
niseerd; nondescrlpt maar 
comfortabel. Tweeper
soonskamers circa $40,-. 
Thanon Samsenthal. Inl 
00-85621219036. 
• Lane Xang Hotel. Tot 
voor kort Vlentiane's 
grootste bron van bui
tenlandse deviezen. Ooit 
bedoeld als eigentijds en 
luxueus (zwembad!), 
maar nu lichtelijk in staat 
van verval. Tweeper
soonskamers niettemin 
circa $60,-. Thanon Fa 
Ngum. Inl 
00-85621214102. 
• Lanl I. Sfeervolle, naast 
een tempelcomplex gele
gen villa (niet te verwar
ren met Lanl li). Twee
persoonskamers: circa 
$35,-. Thanon Setthathi-
rat. Inl 00-856 21219272. 

Hotel Luang Prabang 
• Villa de la Prlncesse. 
Klein, als hotel vermomd 
herenhuls van de uitge
rangeerde koninklijke fa
milie. Wordt gerund 
door prinses Maneelal 
(moeder van enkele 
troonpretendenten). Pu
re lokale atmosfeer. 
Tweepersoonskamers cir
ca $30,-. Rue Sakkarine. 
Inl 00-8566817041. 

Aanbevolen reisgids 
Onlangs publiceerde 
Azië-kenner Joe Cum-
mlngs de model-reisgids 
Laos - o travel survival 
kit. Verschenen bij uitge
verij Lonely Planet Publi-
cations, ISBN 
0864422032 (ƒ 30,-). 
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Een echt Engels pak

W E E K A G E N D A  /  NRC HANDELSBLAD 
M O D E  DONDERDAG 3 NOVEMBER 1994 

De welverzorgde welvoorziene elegante conservatieve wereld van Sir Hardy Amies 
een tachtigjarige. Mijn medewer
ker Ken Fleetwood die de coutu
re onder zijn hoede heeft be
zoekt haar nu, sinds 1989. Denk 
niet dat dit betekent dat we 
dress the Queen. Wij leveren een 
deel van haar garderobe." 

Na ons gesprek in Kensing-
ton nam Sir Hardy mij 

mee, ontspannen in de auto ach
ter de chauffeur, naar Savile 
Row. Daar is alles ruimte en 
licht, en dempende vloerkleden 
waarover de medewerkers glim
lachend voorbijzweven. Klanten 
zijn nergens te zien; dit is geen 
zaakje om even binnen te lopen. 
Als er in de loop van de ochtend 
toch nog een mevrouw in de 
deuropening zou verschijnen 
wordt zij in de voorkamers ont
vangen. De achterkamers zijn 
voor de mannen. 
In de vrouwenwinkel heerste stil
te, maar die middag zou er een 
show zijn op de eerste verdie
ping. Ik werd meegenomen naar 
het achterhuis waar Ian Garlant 
aan het hoofd staat van de kleer
makerij. Er was een benijdens
waardig mooie jongen bij, ge
naamd Matthew, die een aantal 
pakken en jassen voor mij toon
de. Een confectiepak van Hardy 
Amies kan hier gekocht worden 
voor een gulden of 1600. Op 
maat gemaakt wordt het lelijk 
duurder, net als de verbluffende 
lange blauwe getailleerde winter
jas die Matthew tot slot demon
streerde: pak of jas, zowat 2500 
pond, dus zeg 7000 gulden. 
De baas zelf, die mij aanvanke
lijk had rondgeleid, was intussen 
naar boven vertrokken voor een 
vergadering. Ik zag het Huis zo
als het voortgezet zal worden 
wanneer hij helemaal verdwenen 
is: hij heeft het nagelaten aan 
zijn medewerkers. 
Zijn invloed ondervond ik nog 
enige uren, en misschien voor
goed. De welverzorgde welvoor
ziene elegante conservatieve we
reld die Hardy Amies om zich 
heen heeft opgeroepen is te 
moeilijk om na te volgen, maar 
niet om in gedachten te houden. 
Wat een geslaagd leven! — en 
nu ging hij weer op reis, de ocea
nen over. Ik heb een gevoel dat 
ik de maat van de wereld goed 
ken, schrijft hij in zijn boek; en 
'I have been very happy in it'. 

*) Hardy Amies, The English-
man's Suil - Uitg. Quartet 
Books, £12 

minder soepel zou de last van 
veertig jaar jacks en jeans en 
basketbalschoenen hem te mach
tig hebben kunnen worden. Nu 
heeft hij zich steeds weer vrijge-
speeld en gehandhaafd, met een 
mate van gelijk aan zijn kant: 
want the Englishman's suit is er 
nog. 
Amies laat zich niet verleiden tot 
krasse opmerkingen over een 
paar vormen van dracht die hij 
in zijn boek verwerpt; de te kor
te sok, het doekje in de borstzak 
dat nergens voor gebruikt mag 
worden, het grijze pak met open 
hemd zonder das, en het woord 
jacket voor jasje, dat de Duke of 
Devonshire het meest non-V 
woord van de Engelse taal vond, 
te vervangen door coat. Al die 
fouten moeten ingezien worden, 
maar daarna kunnen wij erover 
ophouden. Amies toonde meer 
belangstelling voor de onder
scheidingen in het Nederlandse 
spraakgebruik. Geen colbert 
maar jasje; geen kostuum maar 
pak. Pak! Wat een prachtig 
woord, dat vond hij een voorbeel
dige benaming. 

Dat behalve Hardy Amies 
zelf ook zijn zaak stand 

heeft gehouden is niet in de eer
ste plaats te danken aan Engelse 
klanten. De financiële grondslag 
wordt verzekerd door confectie
bedrijven in het buitenland, 
vooral in Japan en Amerika, die 
zijn ontwerpen met zijn naam in 
massale hoeveelheden verkopen; 
en hij heeft nu ook vijf winkels 
in China op zijn lijst staan. „Ei
genlijk ben ik tegen het woord 
ontwerpen," zegt hij. „De ont
werpen bestaan allang in princi
pe. Kleermaken is een kwestie 
van aanpassen, in het algemeen 
aan de veranderende mode, en in 
het bijzonder, wanneer je maat
pakken maakt, naar de wensen 
van de klant, met hulp van ons 
oordeel." Zo staat het ook in zijn 
boek, waar hij het woord arbiter 
prefereert boven designer. 
Hetzelfde geldt voor ons werk 
voor de Koningin, zei hij toen ik 
haar ter sprake bracht: het zou 
te gek zijn om de halve morgen 
bij Sir Hardy door te brengen en 
zijn hofleverancierschap over te 
slaan. „Zij weet wat zij wil en 
wat niet; wat haar stijl is. O nee, 
dat is te chic voor mij, zegt zij 
van sommige ontwerpen. She 
has style without chic. Haar kle
ding behandel ik allang niet 
meer zelf; het is geen werk voor 

vuldig als haar outfit is samenge
steld, zo verwezen kijkt ze langs 
de camera. Op een andere foto 
van Gruen staat Harry naast Ig-
gy Pop. Pop houdt Harry in een 
houdgreep en zij steekt haar 
tong in zijn oksel. 
Ook Roberta Bayley, in die tijd 
de vriendin van Richard Heil, 
maakte een aantal veelzeggende 
portretten. Een van haar foto's 
van de Ramones sierde de hoes 
van hun eerste lp, Ramones 
(1976). We zien vier vroegoude 
jongens met gescheurde spijker
broeken, vet haar en korte T-
shirts die uitgezakte buiken to
nen; er werd geen enkele moeite 
gedaan flatteus over te komen. 

De oorspronkelijke bassist 
van de Ramones, Dee Dee 

Ramone, die de groep in 1989 
verliet, woont tegenwoordig in 
Amsterdam. Dee Dee, oftewel 
Douglas Colvin, over die begin
periode: „Wij waren vier eenvou
dige kids uit Queens en CBGB'S 
was voor ons sprookjesland. Alles 
kon daar, er was geen autoriteit. 
De club was iedere avond open, 
tot vijf uur de volgende dag en 
ook als we zelf niet moesten spe
len gingen we er meestal naar 
toe om te drinken en flipperkast 
te spelen." 
In de beginjaren bestond het pu
bliek voornamelijk uit travestie
ten, Heli's Angels en zwervers, 
vertelt Colvin. „Dat bracht de 
buurt met zich mee. De Bowery, 
waar CBGB'S aan ligt, is bevolkt 
met alcoholisten en daklozen. 
Die kwamen soms ook binnen. 
Maar toen de Talking Heads en 
dat soort bands in CBGB'S gingen 
optreden, zo rond 1977, kwam er 
een omslag. Daarna zag je er 
vooral studenten en kunstenaars
types." 
De herinnering aan CBGB'S valt 
Colvin zwaar, zegt hij. „Het lijkt 
allemaal heel feestelijk, maar ik 
heb ook slachtoffers zien vallen. 
Drugs en drank speelden zeker 
in die buurt een grote rol. En 
van alle bands die er optraden 
zijn er natuurlijk ook een aantal 
de mist in gegaan. Die speelden 
nooit ergens anders dan op dat 
enkelhoge podium, voor een 
schamel bedrag, altijd maar weer 
voor dat wilde beesten-publiek 
van CBGB'S." 

Blank Generation Revisited, 
photo's from the punk and new 
wave era. Roberta Bayley, Ste-
phanie Chernikowski, Bob Gru
en, Godlis, George DuBose en 
Ebet Roberts in Melkweg Gale
rie, Lijnbaansgracht 234a, Am
sterdam. Wo t/m zo 14-19u30 
(toegang gratis), wo t/m zo 
19u30 — 24u (avond-entree-
prijs). Inl 020-6241777 

WEG MET 

het theezakje 
Kleine ergernissen, het 
dagelijks leven zit er vol 
mee. De een krijgt 
kromme tenen van te 
korte herensokken, de 
ander wordt furieus van 
de vieze, lauwe, slappe 
smaakjes-thee die je 
vandaag de dag in het 
café geserveerd krijgt. 

Een hele riks 
voor niks 
FLORENCE VAN BERCKEL 

Diep medelijden heb ik met 
het buitenshuis theedrin

kende deel van de natie. Zielig is 
het, hoe die klanten hun theezak
je in het water van te lage tem
peratuur op en neer hengelen, 
terwijl de koffiedrinker een ver
rukkelijke, versgezette koffie-
verkeerd met echte melk krijgt 
voorgeschoteld. Wreed is het dat 
de theedrinker decent moet klun
gelen met een nat zakje en een 
asbak. En alle moeite is nog ver
geefs ook, want smaak zal het 
vocht in het glas niet hebben. 
Eerst thee in de kop, dan water 
erop. Aan die gulden regel valt 
niet te tornen. Probeer koffie 
eens andersom te zetten. Probeer 
thee eens met een koffiekoekje 
weg te soppen. Maar dat is niet 
het ergste. Het ergste is de 
schaamteloze rekening van twee 
gulden vijftig. Daar kun je een 
cappuccino voor kopen! Een hele 
riks voor niks! En niemand mort. 
De Nederlandse uitbater telt 
fluitend zijn winst uit. 
Theewater moet fluiten. Fluitend 
koken van genot en dan op de 
thee, in een met heet water om
gespoelde pot worden gegoten. 
Na een minuut of vijf trekken is 
de thee een geurige, amberkleu
rige drank met smaak. 
Waarom bejegent de Nederland
se horeca-ondernemer thee met 
zoveel minachting? Het is de 
schuld van espressomachine. 
Sinds dit geavanceerde speeltje 
in zwang is, is thee een zielloos 
produkt van gestoomd water uit 
de pijp van de moderne koffie
pot. De machine heeft de koffie

drinker verlost van het lustontne-
mende kannetje koffiemelk met 
zijn geronnen randje, dat is waar. 
Maar hoe sterker de koffie werd, 
hoe slapper de thee. Hoe zorg
vuldiger de koffie gezet, des te 
meer werd thee een doe-het-zelf 
produkt. 
Sommige caféhouders komen 
theedrinkers weliswaar tegemoet 
door een mandje met allerlei 
soorten en smaken thee bij het 
water te serveren. Maar die gea
romatiseerde blaadjes zijn net zo 
misleidend als een knoflookcap-
sule die van alle smaak en geur is 
ontdaan. 
Morren, volk! Eis een pot versge
zette thee voor uw riks. Claim 
thee van een theemelangeur, die 
tenminste natuurlijke aroma's 
aan zijn produkt toevoegt. Thee 
die bovendien niet duurder is 
dan een pak verantwoorde es-
pressokoffie. Goed gedoseerde 
thee is niet bitter, mocht u daar 
bang voor zijn. Die knaak geeft u 
bovendien recht op een kannetje 
echte melk. En op een kaakje. 

Sir Hardy Amies, behalve 
Dressmaker to the Queen ook ma
ker van perfecte mannenpakken, 
noemt zichzelf liever geen ontwer
per. 'Kleermaken is een kwestie 
van aanpassen, aan de mode, en als 
je maatpakken maakt aan de 
klant'. Laten we hem arbiter noe-
men. 

Snatn 
oQ ra • 

\ .nys njir .i 'ïubbidbnod XaM 
is js -Het was het 'epicentrum van de punk', de le

gendarische club CBGB, in New York. Blondie, 
de Ramones en de Talking Heads gaven er hun 

eerste optredens. De Melkweg in Amsterdam 
haalt met een fototentoonstelling over CBGB de 

wilde-beesten-jaren zeventig even terug. 

Foto 's van de oerpunk 

Eerste optre
den van de 
Talking 
Heads als 
kwartet in 
CBGB te New 
York, 1977 
Foto Godlis 

Leer, bieren Ingang van de CBGB in de Bowery, New York Foto Godlis 

flipperkasten 

HESTER CARVALHO 

Is punk ontstaan in Londen of 
in New York? Dat twistpunt 

zal wel nooit helemaal worden 
opgelost. De Engelsen maakten 
in 1976 het meeste tumult, maar 
New York had toen al een voor
zet gegeven waar Londen op kon 
doorborduren. In een zaaltje in 
downtown-New York werd im
mers al in 1974 weerbarstige 
muziek gespeeld door muzikan
ten in een outfit van zwart leer 
en zonnebrillen. 
Het bewuste zaaltje was CBGB's 
- daar gaven groepen als de Talk
ing Heads, Blondie, Television 
en de Ramones hun eerste optre
dens. Daar ontstond een scene 
van muzikanten die invielen in 
eikaars band, eikaars vriendinnen 
afpikten, samen dronken werden, 

nachtenlang achter de flipperkast 
stonden en nog succes hadden 
ook. CBGB's, waar slechts 350 
man publiek in past, groeide zo 
uit tot het 'epicentrum van punk
rock'. Ook nu, twintig jaar later, 
is het een van dè zalen van New 
York, met nog altijd vijf ver
schillende bands per avond, en 
nog altijd de grote gele luifel 
met letters in saloon-stijl die 
'CBGB & OMFUG' spellen. 
CBGB & OMFUG, de afkorting 
van 'Country, Blue Grass, Blues 
& Other Music For Uplifting 
Gourmandizers', werd in 1973 
opgericht door ex-marinier Hilly 
Kristal. Maar de country-bar die 
hem voor ogen stond, sloeg niet 
aan. En toen groepen als de Ra
mones zich aandienden was Kris
tal bereid ze een kans te geven. 
Al zei hij in 1974 nog tegen Joey 

Ramone: „Men zal jullie haten, 
maar ik neem jullie." Het was 
het begin van een glorietijd. 

Aan CBGB'S in de periode 
1973-1980 wijdt de galerie 

van de Melkweg deze maand een 
foto-expositie onder de naam 
'Blank Generation Revisited' — 
genoemd naar de punk-klassieker 
Blank Generation van Richard 
Heil. De foto's die hier worden 
getoond vormen het kinderalbum 
van een latere generatie helden. 
Iggy Pop, David Byrne, Debbie 
Harry, Lydia Lunch, Richard 
Heil en Joey Ramone waren nog 
jong, gretig en onbezonnen. Ze 
werden vastgelegd door mensen 
uit de eigen scene-, jonge fotogra
fen die zo vertrouwd waren dat 
ze ongestoord hun vrienden kon
den bespieden. 
Zo zien we Joey Ramone en 
Debbie Harry samen in bed 
(weliswaar niet in CBGB's, wel in 
New York). Joey zag er destijds 
uit als een witte neger, Debbie is 
een 'onschuldig' high-school 
meisje. Punkzanger Stiv Bator 
staat in de kleedkamer omringd 
door topless vrouwen met grote 

lachende monden, Richard Heil 
bewondert een nieuwe tatoeage 
van Johnny Thunders. Als alter
natief voor het rondhangen in de 
benauwde club was zitten op 
voor de deur geparkeerde auto's 
blijkbaar een geliefde bezigheid: 
de leden van The Clash, Lydia 
Lunch en James White, de gita
rist van de Dead Boys — alle
maal hebben ze zich oyer een 
motorkap gedrapeerd. 
De zes fotografen van wie in de 
Melkweg werk wordt getoond, 
zijn ook na de punktijd, in de ja
ren tachtig, in de fotografie ac
tief gebleven. De bekendste van 
hen is Bob Gruen, die begin ja
ren zeventig al een 'naam' was. 
Gruen was bevriend met het 
echtpaar Lennon-Ono en maakte 
beroemde foto's van John Len-
non, waaronder die van Lennon 
in een halter-T shirt met de op
druk 'New York City'. 
Gruen maakte net zulke eenvou
dige portretten van de muzikan
ten in CBGB'S. Hij fotografeerde 
Debbie Harry in een zebrajurkje, 
met haaietanden-sieraden, een 
pruik van engelenhaar en een pet 
met slangeprint. Maar zo zorg-

J. J. PEEREBOOM 

In Savile Row, de straat van 
de voornaamste Londense 

kleermakers, is op nummer 14 
achter een achttiende-eeuwse ge
vel het huis Hardy Amies Ltd. 
gevestigd. Ook dat is een kleer
makerij, hoewel niet alleen en 
niet van oorsprong. Hardy 
Amies, geboren in 1909, trad in 
1934 bij een Londense couturier 
in dienst, en begon na de Tweede 
Wereldoorlog voor zichzelf. In 
1950 kreeg hij een opdracht om 
Prinses Elisabeth's kleren te ont
werpen voor een Canadees be
zoek, en enkele jaren later werd 
hij Dressmaker to Her Majesty. 
Aan die eer heeft hij zijn alge
mene bekendheid in Engeland te 
danken, en zijn ridderschap: Sir 
Hardy Amies. Maar hij legt zich 
sinds dertig jaar meer toe op het 
maken van mannenkleren. 
Deze zomer, kort voor zijn 
vijfentachtigste verjaardag, heeft 
hij zijn vierde boek gepubli
ceerd, The Englishman's Suit*. 
Daarin beschrijft hij hoe het mo
derne mannenpak zich ontwik
keld heeft uit de paardrijkleding 
van tweehonderd jaar geleden. 
Hij vertelt iets van zijn jeugd en 
zijn loopbaan, en hij ontvouwt 
zijn visie op een maatschappij 
waarvan hij verwacht dat het 
twee- of driedelige pak er een 
plaats en een betekenis zal be
houden. 
Die visie is controversieel, of zou 
het zijn, als Sir Hardy niet boven 
de partijen was komen te staan, 
charmant en bejaard en aanzien
lijk. Ik wil niet onhebbelijk doen 
tegen onze premier, schrijft hij, 
maar dat die een klasseloze 
maatschappij aanbeveelt is te be
treuren. „ƒ want not less class 
but more class" — want dat be

rekent de beste kwaliteit van din
gen. Waarschijnlijk bedoelde de 

Sir Hardy Amies Foto Snowdon, illustraties uit The Englishman's Suit 

premier dat allen gelijke kansen 
moeten hebben, maar zo is het 
al: „/ am the living proof of 
that" (want vader Amies had een 
gewone kantoorbaan bij de huis-
vestingsdienst van het graafschap 
Londen). 

Hardy Amies woont op drie 
adressen: appartementen in 

Kensington en New York, en een 
huis in de Cotswolds ten westen 
van Oxford. In Kensington werd 
ik onlangs door hem ontvangen, 
's ochtends om half tien twee da-

voor4at hU alweer naar New 
ork moest voor zaken. Hij is £ 

een lange man, zeker wel een 
meter negentig, die alleen niet zo 
hoog boven de vloer uitrijst om
dat hij voorovergebogen loopt, 
een van de weinige tekenen van 
zijn leeftijd. Hij praat makkelijk 
en tegemoetkomend, met het 
vaste richtingsgevoel van iemand 
die zich niet van zijn eigen voor
nemens laat afleiden. Af en toe 
raadpleegde hij zijn PR-adviseur 
Peter Lumley die erbij zat, maar 
die heeft hij zelden nodig. 
Hij draagt op deze ochtend een 
grijs pak waarvan het jasje vijf 
knopen heeft, dus een stuk hoger 
en lager kan sluiten dan de nog 

steeds gangbare tweeknoops jas
jes. „Ik ben ervan overtuigd dat 
het tweeknoops model zijn tijd 
gehad heeft," zei hij. 
„Drieknoops is al beter, dan 
trekken de revers minder open 
doordat de stof beter van de 
schouders naar beneden komt; en 
wij gaan volgens mij de kant van 
vijf op, al zullen wij misschien 
niet verder dan vier komen. Kijk 
maar hoe dit jasje om mij heen 
zit, en minder geforceerd wordt 
als ik sta." 
Inderdaad, het zat ruimer, maar 
het leek mij jammer van de das 
waarvan alleen het boveneind 

zichtbaar bleef. „Maar in dit mo
del hoort op den duur een andere 
das thuis, een strik die verder 
naar buiten komt." Zoiets als de 
dichter W. B. Yeats draagt op 
zijn portretten van 1900? Het 
zou kunnen, dat moet zich op
nieuw ontwikkelen. 
Amies neemt een beweeglijke 
dubbelzinnigheid in acht over de 
toekomst van het mannenpak. 
Hij deelt eerst de lakens uit: zo 
zal het gaan, zo moet het. Maar 
hij staat klaar om zich aan te 
passen, want misschien zal het 
toch weer niet zo gaan. Als hij 
hetzij minder overtuigd was of 
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Ambassadeurs van vreemde landen 
nemen vaak hun eigen kok mee. 
Soms vertrouwen ze als echte 
wereldreizigers ook wel op een kok 
uit het gastland of vragen een 
landgenote om op hoogtijdagen in te 
springen. Wat eet de ambassadeur 
en wat eet zijn kok. Het derde deel 
van een serie. 
Pamela Nel PHILIP MECHANICUS 

Foto Philip 
Mechanicus Pamela Nel was oorspronke

lijk technisch tekenaar en la
ter architect, en werkte in Zuid-
Afrika aan de bouw van winkel
centra en kantoorgebouwen. 
Toen ze trouwde met een Neder
landse man ging ze in'Den Haag 
wonen. Hoewel ze als binnen
huisarchitect aan de slag kon zag 
ze daar niets in, „omdat de hui
zen hier bijna allemaal identiek 

zijn en iedereen alles zelf bij 
\ Ikea koopt." Ze aarzelde 

niet toen ze door de 
Zuid-Afrikaanse am
bassadeur in Neder
land, Albert Nothna-
gel, gevraagd werd 
om te helpen koken 

bij speciale gelegenhe-
(o den. 

yy, n (JP Zoals bij de viering van de 
presidentsverkiezing bijvoor

beeld. De Zuid-Afrikaanse voed
seldeskundige en schrijfster Re-
nata Coetzee kwam naar Neder
land om op de ambassade twee 
diners, een volgens blanke en een 
volgens zwarte receptuur, te ko
ken. Pamela Nel vond het een 
eer om 'langs haar sij en aan haar 
voete' mee te werken. 

Mijn eerste indruk van Ne
derlands voedsel was dat 

ze hier alleen maar enorme plas
tic schalen met huzarensalade 
leeg eten. Dat bleek voorname
lijk aan de familie van mijn man 
te liggen. Want toen ik hier wat 
langer was merkte ik dat mensen 
juist heel avontuurlijk zijn en 
van alles proberen. Maar Neder
landers zijn ook meesters op 
junk-foodgebied. Patat met pin
dasaus erop, dat vind ik zalig. Bij 
ons eet je het alleen met ketch
up, de Amerikaanse manier. 

De discipline was straf, opsmuk was ver
boden, uitgaan mocht een keer in de 
maand. En nog vonden burgers vrouwen 
in dienst bij de marine rare meiden die 
achter de mannen aan zaten. 'Lipstick, 
panties en pumps' laat een zonnig beeld 
van 50 jaar Marva zien. 

Wat Marva's 
niet mochten 

Affiche uit 
I945 
Foto collectie 
Marinemuseum 

Pamela Nel en de 
regenboogkeuken 
van Zuid-Afrika 
Onze keuken komt van overal, 
zoals ook Zuid-Afrikanen overal 
vandaan komen. Wij hebben 
voorvaderen uit Engeland, Schot
land, Duitsland, Frankrijk en 
Portugal, maar ook invloed van 
de slavenhandelaren die uit 
Zuid-Amerika kwamen. 
Daar komt bijvoorbeeld oor
spronkelijk een soort mais van
daan, sorghum, die wij kafferko
ren noemen. In Zuid-Amerika is 
het veevoer, maar bij ons wordt 
sorghum voor alles gebruikt. De 
korrels zijn niet geel maar wit. 
Het doet wel aan gort denken. In 
Nederland is het totaal onbekend 
en kun je het niet kopen. 
De Nederlandse keuken heeft 
veel invloed gehad in de Kaap 
maar om een of andere reden is 
hij niet naar Transvaal gekomen. 
Daar zie je veel meer de invloed 
van de zwarte Afrikaanse kook
kunst. Natal was een Britse kolo
nie, dus daar eten ze meer roast-
beef en Yorkshire Pudding. Het 
is heel interessant dat je in een 

land zoveel verschillende typen 
keukens kunt vinden. Wij noe
men ons nu de 'Rainbow Nation' 
en de keuken weerspiegelt dat 
heel goed. 
Als ik originele Zuid-Afrikaanse 
gerechten op tafel wil zetten kies 
ik meestal voor de keuken van de 
Kaap met zijn Nederlandse in
vloed, die Zuid-Afrikaans ver
werkt is. Wij maken bijvoorbeeld 
een waterblommetjesbredie, dat 
is een stoofpot van waterlelies en 
springbok. Maar er zijn ook an
dere bredies, zoals van schape
vlees en tomaat. 

Echt Zuid-Afrikaans is bil
tong. Om het heel simpel te 

zeggen: gedroogd vlees. Het 
wordt gepekeld, er worden pe
per, gemalen kruidnagel en ande
re specerijen aan toegevoegd en 
dan wordt het buiten opgehan
gen, in een soort kastje dat goed 
met muskietengaas is be
schermd, en zo wordt het ge
droogd.'Het is een tussendoortje. 

T O M A T E N B R E D I E  
Vijf eetlepels zonnebloemolie verwarmen In een stevige pan en daarin 
(in gedeelten) 750 gram, In stukken gesneden en met bloem bestoven, 
schapevlees aanbraden. Al het vlees terug in de pan, en twee gesneden 
uien, een gesneden prei en een fijngestampte teen knoflook erbij doen. 
Roer door elkaar tot de uien een beetje kleur hebben gekregen en voeg 
dan een stuk geschilde en fijngesneden gemberwortel toe, een volle 
theelepel gemengd korianderzaad, kardamom en peperkorrels en 
een klein gesneden rode peper en 750 gram tomaten (zonder schil en 
klein gehakt) en een groot glas droge witte (Kaapse) wijn. Deksel erop 
en op een kleine vlam twee uur op het vuur laten staan. Af en toe om
roeren. 
Op smaak brengen met zout, peper en wat bruine suiker. Twee eetle
pels chutney naar keuze toevoegen. Deksel van de pan en op het vuur la
ten staan tot het vlees gaar Is. Als het gerecht ruim van te voren Is ge
maakt kan eventueel eerst het afgekoelde vet worden afgeschept. 
Serveer de bredie bij grote krulmlge gekookte aardappelen. 

Iedereen eet de hele tijd biltong 
om te snoepen. Als je naar een 
rugbymatch kijkt zit je ook bil
tong te eten. Op straat eet je het, 
het is heerlijk. Behalve van var
kensvlees wordt het van alle 
soorten vlees gemaakt. Traditio
neel wordt vooral koedoe en 
springbik gebruikt en ook struis
vogel. In de wildparken kan je 
biltong van olifantenvlees kopen. 
Het is een oude manier van vlees 
conserveren, zoals de trekboeren 
het deden en zoals ze het meena
men op de schepen. 
De Heren Zeventien hebben sla
ven uit Malakka naar de Kaap 
gebracht voor de suikerrietplan
tages, zo hebben we die keuken 
erbij gekregen. Het doet denken 
aan wat Nederland de Indische 
keuken noemt, bij ons heeft zich 
dat op andere wijze ontwikkeld. 
Wij hebben wel een paar Indone
sische restaurants maar rijsttafel 
kennen wij niet. Daarom maak ik 
dat altijd als er gasten uit Zuid-
Afrika komen. 
Renata Coetzee weet alles van de 
Zuid-Afrikaanse keuken. Het 
was fantastisch om samen met 
haar te koken. Ze heeft The 
Cape Country Kitchen geschre
ven, dat gaat over de blanke 
kookkunst en Puna: Roots of 
Traditional African Food Cultu
re. 
De zwarte mensen raken steeds 
meer geürbaniseerd en hun dieet 
wordt steeds westerser. Tot dit 
boek van Renata Coetzee kwam 
was er nog nooit over het tradi
tionele Afrikaanse voedsel ge
schreven. Hun cultuur was nooit 
beschreven en dreigde verloren 
te gaan. Ik wil eraan meewerken 
om de traditie van het zwarte 
Afrikaanse voedsel te behouden. 

Ons diner op de ambassade 
begon met een apéritif: 

Umqombothi, dat is bier. Ook 
weer gemaakt van sorghum, die 
bijzondere mais. Je kunt het heel 
snel maken. Het is geen helder 
bier, meer koffiekleurig. Vooral 
gedronken door de zwarte men
sen. Die kennen geen koffie of 
thee, ze drinken water of sor-
ghumbier. Ik vind het lekker 
maar niet iedereen denkt er zo 
over. 
Het voorgerecht was Dipolokwe, 
een gerecht uit Soto. In het 
Zuid-Afrikaans Mieliebolletjes 
met grondbonepasta. Mielie is 
mais, gewone gele mais. Daarvan 
worden broodjes gebakken met 
pasta van pinda's erbij. 
Hoofdgerecht was Iqhude, 
springbok gekookt op de Xhosa-
manier. Het wordt dan precies 
draadjesvlees. Lang gesudderd. 
We hadden ook Inyoni, dat is 
een Zulugerecht: wilde duifjes 
met waterblommetjes. Ze zijn 
een beetje als tulpen met kleine
re bladen. Die bladeren zijn 
groen met rode wijnkleurige 
punten eraan. Moeilijk om te 
verwerken; wanneer ze niet erg 
vers zijn vallen ze zo uit elkaar. 
Ik had verse waterblommetjes la
ten komen maar in Zuid-Afrika 
heb je ze ook in blik. 
Daar hadden we Umnqgusho bij: 
een salade van droge bonen en 
sorghum en Marogo Imfino: wil
de spinazie. Dat is helemaal geen 
spinazie maar een verzameling 
van verschillende eetbare blade
ren die buiten in het veld verza
meld zijn. 
Als nagerecht Perekisi, pere, 
apola en ubusi: wilde perziken, 
peren en appelen met honing. 
Zwarte mensen eten geen zoetig
heid maar wel honing. De nieu
we generaties die in de steden 
wonen eten' wel suiker. Het is 
triest, want ze waren eerst heel 
gezond. Darmkanker of hoge 
bloeddruk was volkomen onbe
kend. Nu begint dat op te ko
men. 
Renata is van oorsprong diëtiste 
en voelt zich daar erg bij betrok
ken. Het is ook onderdeel van 
mijn besluit om terug te gaan 
naar Zuid-Afrika. Ik wil deel 
zijn van wat daar aan de hand is. 
Dit is voor mij de kans om meer 
te leren over Zuid-Afrikaans 
voedsel. Het was zo lang geen 
goed gevoel om Zuid-Afrikaans 
te zijn. Nu ben ik trots op wat 
daar gebeurt." 

Arend Lefferts heeft 
altijd oog voor goede 
zaken gehad. Zo richtte 
hij een Verkoopkantoor van 
Punaises op en pionierde hij 
met premiums voor reclame
campagnes. Maar zijn grote 
liefde betreft de globe, in alle 
soorten en maten. 'Tot mijn 
laatste snik zal ik de Glo
be Industrie blijven 
dienen.' 

Zakenman 
in globes 

JASPER ENKLAAR 

Een statig herenhuis aan de 
Zwolse Veerallee. Naast de 

voordeur prijkt een zware kope
ren plaat: De Eerste Nederland-
sche Globe Industrie. Hier 
woont en werkt Arend Lefferts, 
zakenman 'in globes'. 
In het woonhuis annex kantoor 
ontvangt Lefferts zijn globe-klan-
ten. Overal in het huis staan we
reldbollen, oud, nieuw, groot en 
klein. In de hal staan de eerste 
modellen te pronken. Ook in de 
woonkamer ontbreken de globes 
vanzelfsprekend niet. Een groot 
model verbergt de bar. Onder 
het noordelijk halfrond gaat een 
kleine verzameling sterke drank 
schuil. Boven aan de trap, op 
weg naar het kantoortje en de 
biljartkamer annex toonzaal, pas
seren we weer een globe. Dit
maal is het een maanglobe, maar 
wel een bijzondere. Een groot 
gedeelte van het maanoppervlak 
is wit. „Deze is van voor de 
Spoetnik", legt Lefferts de blin
de vlek uit. 
Lefferts raakte bij toeval in de 
globes verzeild. Na de oorlog 
kwam hij via een kennis in con
tact met de Zwitserse kaartenfa-
brikant Kummerly & Frey. „In 
1949 ben ik begonnen met glo
bes, maar ik had net zo goed in 
naalden kunnen beginnen of in 
kop-en-schotels. Er was in die pe
riode overal gebrek aan. Ik ben 
toevallig met globes begonnen." 
De matrijs om de bollen te per
sen huurde hij van tijd tot tijd 
bij de Zwitserse kaartenfabri-
kant, die ook de op maat gesne
den kaartsegmenten leverde. 
Daarop liet hij in 'thuisvlijt' de 
kaartsegmenten plakken, die af
gedekt werden met de poolschijf-
jes. Dat was een heel precies 
werkje, omdat alle breedtegra
den, plaatsnamen, grenslijnen en 
waterlopen exact op elkaar moes
ten aansluiten. Daarna werden de 
globes gelakt. Natuurlijk zonder 
oneffenheden, want globe-lief
hebbers zijn berucht om hun 
scherpe oog voor het geringste 
foutje. 

Omdat de omzet van alleen 
wereldbollen niet voldoende 

was, ontplooide Lefferts daar
naast allerlei andere handelsacti
viteiten, van af en toe Elschotti-
aanse dimensies. „Het is niet 
groot, maar het zijn allemaal 
aanvullende werkzaamheden met 

enige winstmogelijkheden, want 
de Eerste Nederlandse Globe In
dustrie alleen was een te smalle 
basis", vertelt hij. 
Zo richtte Lefferts bijvoorbeeld 
het Kepo Verkoopkantoor van 
Punaises op. Later kwam daar 
ook nog het Holland Ruyter Ver
zendhuis bij. Met het verzend
huis pionierde Lefferts met pre
miums voor reclamecampagnes: 
Kwatta-soldaatjes, Page-luiers, 
acties voor Shell en voor de 
Avro. In 1967 introduceerde hij 
via een BP-actie de vouwfiets in 
Nederland. Al meer dan vijfen
dertig jaar importeert hij boven
dien de zogenaamde Talmeter-
rolmaat, „het grootste wonder 
van de laatste eeuw op het ge
bied van meten", volgens Lef
ferts. 
Zijn laatste troef op handelsge
bied zijn geschenkdoosjes met 
gedroogde turf en bloemen- en 
plantenzaadjes. Met honderddui
zenden tegelijk verstuurt hij nu 
'grow your own' aardbeien, as
ters, wilde rozen, vergeet-me-
nietjes, bosviooltjes en mini-
blauwsparretjes naar verre be
stemmingen. Want oog voor goe
de zaken heeft Lefferts altijd ge
had, ook nu nog. „Ik ben 73 en 
ik vind het nog steeds heel 
leuk." 
Vanaf 1949 tot halverwege de ja
ren zestig liet Lefferts de globes 
in Nederland maken. In de jaren 
vijftig maakte het Polygoon-jour-
naai daar nog opnamen van. „Ik 
ben wel tien keer naar <le Cineac 
gegaan om dat te zien. Dat was 
toch geweldig!" Maar vanwege 
de stijgende loonkosten besloot 
hij eind jaren zestig alleen nog 
maar globes te importeren. 
Sindsdien is hij een gespeciali
seerde wereldbollenimporteur 
met de grootste collectie globes 
in Nederland: van mini-wereld-
bolletjes tot een reuzeglobe met 
een doorsnede van 127 centime
ter. Globes als boekensteun, als 
tafelmodel en als staand model. 
Maanglobes, reliëfglobes, of his
torische globes. 

Bij de Eerste Nederlandsche 
Globe Industrie in Zwolle 

zijn wereldbollen in alle soorten 
en maten te vinden. Alle model
len staan in het magazijn. De 
meest courante heeft Lefferts 
thuis, opgesteld op en rond het 
oude cafébiljart. De reuzenglobe, 
volgens de brochure de grootste 
in serie vervaardigde verlichte 

globe ter wereld, hoort duidelijk 
niet bij de courante modellen. 
„Ik heb er in de laatste vijftien 
jaar misschien vier van verkocht. 
Ik heb er nog twee in het maga
zijn, daarna stop ik ermee." Er 
moet dan ook een bedrag van 
rond de vijftienduizend gulden 
voor betaald worden. 
De gemiddelde particulier geeft 
volgens Lefferts aan een globe 
een bedrag uit tussen de honderd 
en de vijfhonderd gulden. „Maar 
ik heb ze hier ook voor een lage
re prijs, de globes voor kinderen 
van rond de dertig gulden. Als 
ouders hier langs komen met hun 
kind, hoeven ze niet met lege 
handen weg te gaan." 
Lefferts levert aan kantoorboek
handels, scholen en, steeds meer, 
aan particulieren. „Er is een 
groep, ik noem ze de VUT-ers, 
die hun levenlang een globe heb
ben willen kopen, maar daar 
nooit aan toe gekomen zijn. Als 
ze met de VUT gaan, is het ein
delijk zover. Vroeger waren het 
alleen maar scholen en zo en dan 
eens een keer een particulier. 
Maar vandaag is het zo gewoon 
om aan alle mogelijke plekken op 
de wereld te denken, ook door de 
televisie, dat veel mensen naast 
de atlas graag een globe erbij 
hebben." 

Helemaal actueel kan een globe 
nooit zijn, erkent Lefferts. 
„Staatkundige en politieke ver
anderingen zijn een probleem. 
Het is zoveel mogelijk bijge
werkt: zoals de streep tussen 
Oost- en Westduitsland. En nu is 
het Rusland in plaats van de 
Sovjet Unie. Maar in Joegoslavië 
zijn ze nog bezig. Je kunt het 
nooit helemaal bijhouden." 
Ondanks het succes van zijn an
dere handelsactiviteiten zal Lef
ferts altijd 'in globes' blijven. In 
het boekje met verzamelde afo
rismen dat hij uitbracht bij het 
veertigjarig jubileum van zijn 
Globe Industrie schreef hij: 
'Sinds 1 mei 1939 zelfstandig in 
zaken en nooit failliet gegaan.' 
„Het was mijn eerste zaak van 
belang. Daarom ga ik ermee 
door. Tot mijn laatste snik zal ik 
de Globe Industrie blijven die
nen. Ik heb geen tijd meer om 
naar alle kantoorboekhandels toe 
te gaan, zoals ik vroeger deed. 
Maar als ze bij mij bestellen, le
ver ik nog altijd. Al die mensen 
in het hele land koester ik alsof 
het mijn eigen kinderen zijn." 

Assortiment 
globes van De 
Eerste Ne
derlandsche 
Globe Indus
trie 

MARIJE VLASKAMP 

Als achttienjarige Marva zat 
ik bij de verbindingsdienst 

hele nachten als enige vrouw in 
een kamer vol mannen. Maar al
les bleef keurig. De jongens heb
ben me alleen aan het roken ge
bracht", zegt de nu 64-jarige 
Mies Klomp-Scheurleer. Op de 
tentoonstelling Panties, pumps 
en lipstick in het Marine-muse-
um in Den Helder haalt zij her
inneringen op aan haar tijd bij de 
Marine Vrouwen Afdeling 
(Marva). Een jubileumexpositie, 
want deze week is het vijftig jaar 
geleden dat de Marva is opge
richt. Op 31 oktober 1944 be
krachtigde koningin Wilhelmina 
vanuit Engeland het besluit de 
marine ook voor vrouwen toegan
kelijk te maken, 
Van ongewenste intimiteiten of 
discriminatie van mannelijke col
lega's heeft Mies Klomp - die 
van 1948 tot 1951 in dienst was -
nooit last gehad. Wel van bur
gers, die haar uitscholden voor 
matras of onderlegger. „De bur
germaatschappij dacht dat 
Marva's rare meisjes waren die 

uit waren op avonturen met man
nen", zegt Klomp. 
Om dat beeld en de vooroordelen 
binnen de marine te bestrijden 
was de discipline straf bij de 
Marva's. De meisjes werden 
streng geselecteerd: een socialist 
in de familie was al reden voor 
afwijzing. Eenmaal in dienst 
mochten er geen sieraden wor
den gedragen, op een horloge of 
verlovingsring na. De onderschei
dingstekens waren blauw, want 
de gebruikelijke gouden distinc
tieven vond men te opzichtig 
voor vrouwen. De dag dat Klomp 
in dienst nylons droeg staat haar 
nog bij. 
haar nog levendig bij. 
„Mijn meerdere stuurde me te
rug om me te verkleden, want 
dat mocht niet. Dikke, zwarte, 
wollen kousen droegen we", zegt 
Klomp, die de naam van de ten
toonstelling bekritiseert, want 
ook pumps en lipstick waren ver
boden. De haarlengte - twee cen
timeter boven de boord -, de 
Marva-huizen met toezicht op de 
vrouwen, zelfs het ondergoed 
was erop gericht een wuft imago 
tegen te gaan. Zo was er de 

'black-out', een lange, donkere 
onderbroek met elastiek in pij
pen en taille die bij het instap
pen in èen vrachtauto het zicht 
op een wit Marva-slipje moest 
verhullen. De - vrouwelijke - lui-
tenant-ter-zee G. Meiman zoekt 
nog naar een 'black-out' want op 
de expositie is de gehate broek 
die tot 1971 werd verstrekt, niet 
te zien. 

De marva's werkten aan wal 
zodat de mannen in Neder-

lands-Indië konden worden inge
zet. Varen op marineschepen was 
voor een vrouw uitgesloten. Pas 
in 1981, na aanname van de wet 
Gelijke Behandeling, werden 
proeven met gemengd varen ge
houden. Tot de integratie van 
vrouwen in de marine (en de op
heffing van de Marva) in 1982 
konden Marva's geen hogere 
rang dan die van hoofd Marva 
(sergeant-majoor) bereiken, want 
voor de officiersstrepen waren 
zes maanden dienst op zee ver
plicht. Een marine-schip werd al
leen tijdens excursies bezocht. 
Ook wapens waren voor Marva's 
verboden. 

Vrouwelijke matrozen aan boord van de Piet Hein 
Foto Willem Middelkoop 

De eerste lichtingen kregen hun 
opleiding in Engeland waar de 
Marva was opgericht, tot de ver
huizing naar Nederland in 1946. 
In dat jaar werkten 549 vrouwen 
aan de wal bij de marine, aanvan
kelijk in beroepen als typiste, 
huishoudster of ziekenverzorg-
ster, later ook als verkeersleid-
ster of telexiste. Voorafgaand 
aan de vakopleiding kregen de 
recruten hun Eerste Militaire 
Vorming (EMV), die 's ochtends 
bestond uit huishoudelijk werk 
in het Marva-huis. 's Middags 
stonden lessen krijgstucht, cere
monieel en exercitie op het pro

gramma. 
Dat Marva's niet zo braaf waren 
als op de foto's, waar gezellig
heid om de potkachel en huis
houdelijke klusjes de hoofdrol 
lijkt te spelen, blijkt uit Klomp's 
stiekeme kroeg-avondjes. Straf 
bij betrappen: huisarrest. „Als er 
een MP, militaire politie, aan
kwam, kroop ik dus snel onder 
een tafel of sloot me op in het 
toilet." 
De tentoonstelling vertelt nage
noeg niets over dergelijke over
tredingen en de straffen die erop 
stonden. Zowel in de wervings
film uit 1948 als op de foto's 

waaruit de grootste deel van de 
tentoonstelling bestaat, zijn voor
namelijk Marva's te zien die met 
tevreden gezichten huishoudelij
ke werkjes verrichten, en geluk
zalig kijken naar gepoetste, 
brandschone glazen. 
De titel van de tentoonstelling is 
ontleend aan één wervingsposter, 
waarop een fotomodel glimla
chend haar lippen stift. 'Dag 
Marva, je maakt de marine een 
stuk aardiger' is de begeleidende 
tekst. Dit schiet Klomp in het 
verkeerde keelgat: ,je deed geen 
lippenstift op, behalve als je een 
keer in de maand in burger uit 
mocht." De regels en voorschrif
ten zijn haar in het burgerleven 
bijgebleven. „Als ik na zonson
dergang een vlag zie hangen op 
Koninginnedag, erger ik me nog-
steeds dood. Dat is de marine, 
die discipline zit gewoon in me." 

Panties. Pumps, en Lipstick, t/m 
4 dec, Marinemuseum, Hoofd
gracht 3, Den Helder, di t/m vr 
10-I6u45, za-zo 13-16u30, ma 
13-16u45. Toegangsprijzen: vol
wassenen f7,50, kinderen 5-15 
jaar f4. Inl 02230-56834 
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Donald Duck, 
Suske en Wiske 
Landelijk/ Antwerpen 
Donald Duck, Goofy en Mlckey 
Mouse staan in levende lijve op het 
toneel bij de voorstelling 'Paniek In 
Duckstad', die tot maart volgend 
jaar op zaterdagen door Nederland 
trekt. Duckstad dreigt gesloopt te 
worden, omdat een rijke aannemer 
op die plaats kantoren en fabrieken 
wil laten bouwen. Donald Duck en 
zijn vrienden zullen dat natuurlijk 
tot elke prijs willen verhinderen. 
Een modern onderwerp en het 
wordt flink spannend. Drie kwar
tier voor de voorstelling kun je al 
terecht in de foyer waar onder 
meer een tekenaar en een Inkleur-
der laten zien hoe het weekblad 
Donald Duck word gemaakt. Het 
Donald Duck Theater komt dit jaar 
nog in Enschede, Twentse Schouw
burg (12 nov), Amstelveen, Cultu
reel Centrum (19 nov), Eindhoven, 
Stadsschouwburg (26 nov)en 
Amersfoort, De Fllnt (10 dec). Vol
gend jaar ook nog In Roosendaal 
(28 jan), Leeuwarden (4 febr), Le
lystad (11 febr), Deventer (18 
febr), Alkmaar (4 mrt), Venlo (11 
mrt) en Emmen (18 mrt). Voor
stellingen telkens om 13u 15 en 
15u45, foyer drie kwartier voor de 
voorstelling geopend. Toegangs
prijs ƒ i 2,50, leden van de Donald 
Duck club (clubpas meenemen!) 
ƒ 9. Inl en bespreken bij de plaat
selijke VVV's. 
Net zo beroemd als Donald zijn de 
Belgische stripfiguren Suske en 
Wiske, in 1945 voor het eerst ge
tekend door Wllly Vandersteen. 
Ze zijn dus in I995 50 |aar oud, al 
worden stripfiguren uiterlijk nooit 
ouder. Suske en Wiske zijn wel an
ders gaan spreken. Vroeger klapten 
(spraken) ze een soort Antwerps 
zo van : 'Volg ml| maar, dan zult ge 
wat gaan zien' en nu praten ze 'be

schaafd'. De getekende avonturen 
zijn In de loop van de tijd ook ge
moderniseerd en nu zijn de zeldza
me oude albums heel geliefd bij 
verzamelaars. Bij het nieuwe thea-
teravontuur staat de sterrentapper 
centraal. Dat is een uitvinding van 
professor Barabas, waarmee hij mi
lieuvriendelijke energie van de ster
ren kan opvangen. Wiske kan niet 
met haar fikken van het toestel af
blijven en dan gaat het vreselijk 
fout. Met de teletljdmachine reizen 
Suske en Wiske, Lambik en Jerom 
naar Mexico, het oude Egypte en 
naar China. Spannende avonturen 
en het eindigt gelukkig allemaal 
met een groot feest. De spectacu
laire voorstellingen van Suske en 
Wiske De Musical zijn In de Stads
schouwburg Antwerpen (2.000 
plaatsen) tot 8 jan 1995 van wo 
t/m zo, met op za vaak twee voor
stellingen. Toegangsprijzen voor 
kinderen BF (Belgische francs) 400 
(2de rang) en BF 450 (Iste rang); 
voor volwassenen BF 600 en BF 
650. Voor res en Inl 00-32322737-
47. De Nederlandse première Is op 
23 juni I995 in Breda en daarna 
nog in Amsterdam, Den Haag, 
Leeuwarden en Eindhoven. Begin 
I995 wordt de musical in vier de
len door de Belgische omroep 
BRTN uitgezonden. 

Voorlezen 
Rotterdam, 6 nov. 
In het Schielandhuis, waar nu een 
prachtige schilderijententoonstel
ling Is over Rotterdamse meesters 
uit de Gouden Eeuw, wordt op 6 
nov om I4u speciaal voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar een voorlees-
middag gehouden waarbij verhalen 
worden verteld uit de zeventiende 
eeuw. Zoals er nu veel Nederland
se vrachtwagens op de Europese 
wegen rijden, waren er toen veel 
Hollandse schepen op de wereld-

Snertvaarttocht 
Najaar en winter hebben In de 
Biesbosch altijd iets geheimzinnigs, 
het lijkt een schraal landschap, met 
kale bomen en veel water, maar als 
je goed om je heen kijkt zie je de 

prachtige kleuren van het riet tus
sen de flarden nevel en de kale wil-
gentakken en het speciale Bles-
boschllcht. Omdat het zo kaal Is 
zijn de fouragerende ganzen en 
overwinterende vogels goed te be
kijken In de riet- en polderland
schappen. Bij hoog water is er een 
goede kans dat er reeën te zien 
zijn. Het Natuur en recreatieschap 
De Hollandse Blesbosch organiseert 
elke zondag een snertvaarttocht 
met de boot de Groeneplaat op 
zoek naar de watervogels. Je vaart 
dan tussen de Nieuwe Merwede en 
de Beneden Merwede door het 
Steurgat en het Moldlep en kunt 
dan op het dek naar het landschap 
en de dieren kijken, of beneden In 
het schip bij de verwarming lekker 
erwtensoep eten, of tosti's en war
me dranken. De tocht duurt onge
veer twee uur. Voor de tocht is er 
een korte inleiding met dia's over 
de wintervogels. Aan boord zijn er 

Herfst in de 
Biesbosch 
Foto Freddy 
Rikken 

verrekijkers en een telescoop aan
wezig. Wel warme kleren aantrek
ken of meenemen. Snertvaartoch-
ten, elke zondag tot eind maart, 
behalve feestdagen. Prijs Inclusief 
de erwtensoep ƒ 17,50 voor vol
wassenen, ƒ 12,50 voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar, ƒ 15 voor 65+. 
Start 12u30 bij bezoekerscentrum 
Hollandse Blesbosch, Baanhoekweg 
53, Dordrecht. Inl en reserveren 
078-211311. 

Rikkie Rups 
Eindhoven, t/m 19 febr '95. 
'Alles wat bloeit en groeit en 
steeds weer boeit' heette het 
vroeger, tegenwoordig heet het 
'milieu educatie', maar het gaat ge
woon over de natuur, de bloem
pjes, de vogeltjes en de bijtjes. 
Over die natuur kom je veel te 
weten als je de tentoonstelling Rik
kie Rups bezoekt in het Milieu 
Educatie Centrum Eindhoven waar 
je ook met Je handen mag kijken. 
Eerst zie je een videoband over de 
rups Rikkie, een piepklein rupsje 
dat eet en eet en maar doorgroeit, 
je ziet hoe hij allerlei avonturen 
meemaakt, zich verpopt en uit
groeit tot een prachtige vlinder. 
Op de tentoonstelling zijn vriend
jes van de rups, de slak en de bij, In 
levende lijve aanwezig. Verder is er 
een lees- en knuffelhoek, een span
nende voelkast, je kan aan bloemen 
ruiken, puzzels maken, dleregelui-
den raden via de koptelefoon en 
bewegingen van dieren nadoen, die 
op video worden voorgedaan. Mi
lieu Educatie Centrum, Genneper-
weg 145, Eindhoven. Ma t/m vrij 
I3u30-I7u, zo 14-I7u. Toegang 
gratis. Inl 040-387490. 

Informatie over activiteiten voor kin
deren kunt u sturen naar: NRC Han
delsblad Kinderagenda, Postbus 8987, 
3009 TH Rotterdam. 

Samenstelling Dik Rondeltap 

BIOSCOPEN 

AMSTERDAM 
ALFA l (6278806) Prisdlla (16) I3u30 I6u 
19u30 22u II: Four weddings and a fu-
neral (al) I3u 15u45 18u45 21 u30 III: Na-
tural bom killers (16) I3u I5u45 I8u45 
21 u30 IV: 04 (16) I3u30 I6u I9u30 22u 
ALHAMBRA I (6233192) Natural bom kil
lers (16) 13u 15 I6u l8u45 2lu30ll:Four 
weddings and a funeral (al) 13u 15 16u 
(beh. za. zo. wo.) 18u45 2lu30 
BELLEVUE CINERAMA (6234876) The mask 
(12) 13u15 I6u I9ul5 22u za. zo. I4u 
I6u30 I9uI5 22u 
CINERAMA II (6266227) Clear and present 
danger(l6) I3u I5u45 18u30 21 u30 
CALYPSO I (6234876) Forrest Gump (12) 
13u 15 16u30 20u30 II: I love trouble (12) 
13u15 I6u 18u45 21u30 
CINEAC (6243639) The remains of the 
day(al) 11 u45 I4u45 I7u45 20u45 
CINECENTER (6236615) CORALINE: Mina 
Tannenbaum (16) I4u I6u309 19u 15 
22u zo. ook 11 u PEPPE NAPPA: Ladybird, 
ladybird (16) I7u I9u30zo. ook 11 u 
And the band played on (16) I4u 22u 
PIERROT: II gattopardo (16) ISu zo. ook 
11 u Short cuts (16) 20u 15 JEAN VIGO: 
Into the West (16) I4u I6u I9u30 22u 
zo. ook i I u 
CINEMA I (6151243) True lies (16) 18u45 
21 u45 za. zo. wo. ook I2u30 I5u30 II: 
The mask (12) I9u 2lu30 za. zo. wo. 
ook I3u45 I6u 
CINEMA OSCAR (5475175) Short cuts (12) 
vr. za. I9u30 Lifetimes (16) ma. di. 
20u30 
CITY I (6234579) The specialist (16) 13u 15 
I6u 18u45 21 u30 II: The chase (12) tijden 
als IIII: Reality bites (al) 13u 15 (beh. za. 
zo. wo.) I6u I8u45 2lu30 IV: The Flint-
stones (al) 13u 15 16u Color of night 
(16) I8u45 21 u30 (beh. ma. wo.) V: 
Speed (12) tijden als I VI: Baby's day out 
(16) tijden als I VII: The crow (16) tijden 
als I 
DESMET (6273434) Mama (16) 19u 22u 15 
di. wo. I9u Whispering pages (16) 
20u45 04 (16) 19u30 21 u 15 di. wo. 22u 15 
Jeanne la Pucelle: les batailles (16) zo. 
13u Jeanne la Pucelle: les prisons (16) 
di. wo. I9u30 True Romance (16) do. 
zo. ma. 23u Eraserhead (16) vr. za. 23u 
zo. I4u Insignificance (16) di. wo. 23u 
La discesa di adi a Floristella (16) zo. 
16u 15 Sovjet Elegy & An example of 
intonation (16) zo. 16u 15 
KRITERION I (6231708) Kika (16) I7u30 Si-
rens (16) 20u Prisdlla (16) 22u 15 (beh, 
di.) Sneak preview (16) di. 22ul5 II: 
Witness (16) ma. 19u30 Lifetimes (16) 
I7u za. zo. ook I4u45 Het sexuele le
ven der Belgen (16) I9u30 (beh. ma.) 
Rock 'n roll Junkie (16) 21 u45 
MAISON DESCARTES (6224936) Cuisine et 
dépendance vr. di. 20u 
THE MOVIES I (6245790) Reality bites (al) 
I7u30 19u30 2lu45 za. zo. ook I5u II: 
1000 Rosen (16) I7ul5 I9u45 22u za. 
zó. ook 15u III: Four weddings and a fu
neral (al) 19u45 22 zo. ook 15u 
Shadowlands (al) I7u15 za. ook I5u IV: 
Como agua para chocolate (12) I7ul5 
I9u30 zo. ook I5u Natural bom killers 
(16) 21 u45 za. ook 15u 
RIALTO l (6753994) Ladybird, ladybird 
(16) I9u45 22u II: Trys dienos (16) I8u 
Darkness in Tallin (16) 20u 22u 15 Wit
ness/ De baby huilt/ De tunnel/ 
Brainloop/ Dachkammer (16) zo. 14u 
SOETERIJN (5688500) Fafewell to my con
cubine ma. 20u30 
TUSCHINSKII (6262633) True lies (16) 
I2u45 I5u30 18u15 21u15 II: When a 
man loves a woman (al) 13u 15 16u 
18u45 21 u30 III: Clear and present dan-
ger (16) I3u I5u45 I8u30 2lu30 IV: The 
dient (16) I3ul5 I6u (beh. za. zo. wo.) 
18u45 21 u30 V: Schindier's list (12) 14u 
(beh. za. zo. wo.) 20u 15 VI: Wolf (12) 
13u 15 I6u I8u45 2lu30 ma. 13u 15 I6u 
DE UITKIJK (6237460) Fresa y chocolate 
(16) I7u30 I9u45 22u zo. ook I5u 
FILMMUSEUM (5891400) Neerland's volks
leven in de lente (16) do. 19u ma. 21 u30 
Blackmail (16) do. 20u De Rijn van Lo-
bith tot aan de zee (16) do. 21 u30 di. 
19u De Nederlandse Noordzeevisserij 
(16) vr. I9u di. 21 u30 Caged heat & 
The naked cage (16) vr. 20u 20.000 
mijlen over zee (16) vr. 21 u30 wo. 19u 
Stalen knuisten (16) za. 19u wo. 21 u30 
Loulou (16) za. 20u De tabakscultuur 
op midden Java za. 2lu30 Bouw- en 
architectuurfilms Polygoon (16) zo. 
I9u De Volharding (16) zo. 20u De le
vensstrijd van Oene en Anke (16) zo. 
2lu30 Drie weken huisknecht ma. I9u 
Muriel ma. 20u Tonka Sibenice di. 20u 
Actualiteiten, reclamefilms, fragmen
ten uit 1944 wo. 20u 

NACHTVOORSTELLINGBN (16) 

CITY I: The specialist vr. za. OOu 15 II: 
The crow vr. za. OOu 15 III: Striking dis
tante vr. za. OOu 15 IV: Color of night vr. 

za. OOu 15 
DESMET La discesa di adi a Floristella 
(16) za. 24u 
KRITERION I: Blood simple vr. za. 24u 15 
II: Taxi driver vr. 24u 15 
MELKWEG Cronica di un amore do. vr. 
20u 15 II grido wo. 20u 15 
MOVIES I: Rock & Roll junkie vr. za. 
24u 15 II: A dockwork orange vr. za. 
24u 15 III: Reservoir dogs vr. za. 24u 15 IV: 
Natural bom killers vr. za. 24u 15 

KINDERVOORSTELLINGEN (al) 
ALHAMBRA II De Aristokatten za. zo. wo. 
I3ul5 16u 
CINEMA OSCAR De Aristokatten za. zo. 
14u30 wo. 14u 
CITY lil Jungle Jack 13u 15 16u (beh. ma. 
di.) 
FILMMUSEUMDe rode ballon zo. I3u Pip-
pi Langkous zo. 15u Ali Baba en de 40 
rovers zo. 13u Daantje de wereldkapi-
oen zo. 15u 
KRITERION I: Jungle Jack za. zo. wo. I3u 
ISu II: Brontosaurus wo. I3u ISu za. zo. 
I3u 
RIALTO Avontuur met een staartje zo. 
13u Een brief naar de hemel zo. ISu 
wo. ISu IS 
TUSCHINSKI IV De Aristokatten za. zo. 
wo. 13u IS I6u V: Duimelijntje za. zo. 
wo. 13u 15 I6u 

ARNHEM 
REMBRANDT (085-456045) True lies (16) 
14u30 18u30 21 u30 REMBRANDT LUXE: 
Forrest Gump (12) I4u 20u30 
PALACE I (085-421334) The mask I9u 15 
21 u45 za. zo. ook 14u II: Four weddings 
and a funeral (12) 18u45 21 u 15 Duime
lijntje (al) za. zo. 14u30 
EURO CINEMA I (085-514514) The crow 
(16) I3u45 18u45 21u15 zo. ook I6ul5 
vr. za. 13u4S 19u 15 22u II: The specialist 
(16) I3u45 I8u45 21u15 zo. ook 16u15 
vr. za. I3u45 I9u 2lu45 III: Baby's day 
out (al) I3u45 I8u45 zo. ook 16u 15 vr. 
za. 13u4S 19u Coior of night (16) 21 u 15 
(beh. di.) vr. za. 22u Sneak preview (16) 
di. 21 u30 IV: Clear and present danger 
(16) I3u45 (beh. za. zo. wo.) 20ul5 zo. 
ook 16u 15 vr. za. 18u45 21 u45 vr. ook 
13u45 The Flinstones (al) za. zo. wo. 
I3u45 V: Wolf (12) I8u45 ma. di. do. ook 
13u45 zo. ook 16u 15 vr. za. 19u 15 vr. ook 
13u45 Speed (12) 21 u 15 Aristokatten 
(al) za. zo. wo. 14u 
FILMHUIS I (085-424283) Viotence and pas
sion vr. za. 19u30 Rocco e i suoi fratelli 
zo. I9u30 Ludwig ma. I9u30 
l'lnnocente di. wo. I9u30 Matj do. 
19u30 Como Agua para chocolate 
2lu45 (beh. ma.) do. ook I9u30 Nikita 
za. 24u Een hele schep geld zo. wo. I4u 
II: Moge u gelukkig worden! 19u30 (beh. 
wo.) Ladybird, ladybird 21 u45 Passion 
fish I9u30 (beh. wo.) Roma, citta aper-
ta wo. 19u30 

ASSEN 
DE KOLK I (05920-13330) Baby's day out 
(al) vr 18u30 za 14u 19u zo. 14u 20u wo. 
I4u Wolf (16) za. 21 u30 II: True lies 
(16) do. ma. wo. I9u30 vr. 2lu45 za. 
18u30 2lu4S zo. 14u 20u Freid Green 
Tomatoes (12) di. 20u30 

DELFT 
APOLLOI (015-123251) The specialist (12) 
vr. t/m zo. I9u 2lu30 ma. t/m wo. 20u 15 
II: Forrest Gump (al) vr. t/m zo. I9u 22u 
ma. t/m wo. 20u 15 
STUDIO-D (015-123280) The mask (al) do. 
t/m zo. I9u 2lu30 ma. t/m wo. 20u 15 zo. 
ook I4u30 
DELFIA I (015-123855) Clear and present 
danger (16) 20ul5 za. I9u 22u zo. ook 
I4u30 II: The crow (16) I9u2lu30ma. 
t/m wo. 20u 15 Jungle Jack (al) za. zo. 
wo. I4u30 III: True lies (16) tijden als I IV: 
The Chase (12) do. t/m zo. I9u 2lu30 
ma. t/m wo. 20u 15 baby's day out za. 
zo. wo. I4u30 
FILMHUIS DELFT (015-140226) De eso no se 
habla 20u zo. ook I4u30 Until the end 
of the world 22u 

DEN BOSCH 
CINEMA PARADE I (073-809858) The crow 
(16) 18u45 21 u30 do. vr. di. ook 13u45 
zo. ook 14u The gold rush za. 20u Het 
kale spook wo. I4u30 II: When a man 
loves a woman (al) 21 u30 zo. ook 13u45 
I8u45 ma. I8u45 EURO CINEMA I 
(073-147755) True lies (16) do. ma. t/m 
wo. 13u45 20u vr. I8u45 2lu45 za. I9u 
22u De aristokatten za. zo. wo. I3u45 II: 
The specialist (16) I3u45 18u45 21 u30 
zo. ook I6ul5za. I3u45 19u30 22u 15 III: 
Baby's day out (al) 13u45 I8u45za. 
13u45 19u30 zo. ook 16u 15 Sneak pre
view (16) wo. 21 u30 Forest gump (12) 
21 u za. 2lu45 IV: The mask (al) 13u45 
18u45 21 u30 zo. ook 16u 15 za. 13u45 
I9u30 22ul5 V: Speed I3u45 18u45 
2lu30za. I3u45 19u30 22u 15 zo. ook 
16u 15 
FILMTHEATER JEROEN (073-125125)The 
blue kite 20u45 (beh. zo.) 

DEN HAAG 
ASTAI (3463500) The mask (12) 13u 15 
16u 18u45 21 u30 II: The crow 13u 15 16u 

18u45 21 u30 III: True lies (16) 15u45 
I8u30 2Iu30 
BABYLON I (3471656) Forrest gump (12) 
I4u 17u 20u30 II: Four weddings and a 
funeral (al) 13u 15 I6u 18u45 21 u30 III: 
Prisdlla (16) tijden als II 
METROPOLE I (3456756) True lies (16) 13u 
15u45 18u30 21 u30 II: When a man 
loves a woman (al) 16u 18u45 21 u30 vr. 
ma. di. ook 13u 15 III: Clear and present 
danger (16) I3u I5u45 18u30 21 u30 IV: 
Natural bom killers (12) 16u 18u45 
21 u30 do. vr. ma. di. ook 13u 15 V: Reali
ty bites (al) 13u 15 16u 18u45 21 u30 
ODEON I (3462400) Speed (12) 13u 15 16u 
18u45 21 u30 II: Baby's day out (al) 
13u 15 16u 18u45 Color of night (12) 
21 u30 III: The chase tijden als IIV: The 
remains of the day (al) 11 u45 14u45 
I7u45 20u45 
HAAGS FILMHUIS I (070-3656030) Ladybird, 
ladybird (16) 19u30 zo. wo, ook 16u 15 
Mama (16) 21 u45 zo. wo. ook 14u 1000 
rosen zo. wo. 16u 15 II: Fresa y chocola
te (16) 19u30 zo. wo. ook 16u 15 Sonati
ne (16) 21 u45 zo. wo. ook 16u 15 III: 
Nouveaux horizons (16) do. 20u Ham
let (16) vr. 20u Austerlitz (16) za. 20u 
Andrei roeblov (16) zo. 20u La dolce 
vita (16) ma. 20u La fayette (16) di. 20u 
Manuscript gevonden te Sargossa (16) 
wo. 20u 

NACHTVOORSTELLINGEN (16) 

ODEON l Man's best friend/ Living 
dead 11/ The hidden 11/ The armaga-
don za. OOu 15 II: Wolf za. OOu 15 III: Full 
edipse/ Necronomicon/ Raven dance 
za. OOu 15 

KINDERVOORSTELLINGEN (AL) 

ASTA III De Aristokatten za. zo. wo. 
13u 15 
METROPOLE II Duimelijntje za. zo. wo. 

The Mask 

13u 15 IV: Jungle Jack za. zo. wo. 13u 15 
ODEON II The flinstones za. zo. wo. 
13u 15 
HAAGS FILMHUIS Het gebochelde paard
je zo. wo. 14u Kralen van glas zo. wo. 
I4u 

EINDHOVEN 
REMBRANDT I (040-449033) True lies (16) 
I4u30 I8u30 2lu30 II: The chase (12) 
I4u30 18u30 21 u30 III: The mask I4u30 
I9u30 22u IV: Four weddings and a fu
neral (al) I9u 22u Beverly Hills cop III 
ISu V: I love trouble (12) I5u I9u30 
When a man 21 u30 Duimelijntje (al) 
za. zo. wo. 13u30 
CINEMA PARISIEN (040-449176) Forrest 
Gump (12) 20u30 zo. ook I4u 
EURO I (040-433733) The specialist (16) 
I3u30 I8u45 21 u30 zo. ook I6u II: Clear 
and present danger (16) 21 u30 Wolf 
(12) 18u45 III: Color of night 21 u30 Ba
by's day out (16) 13u30 18u45 Sneak 
previeuw di. 2lu30 IV: Speed (16) 13u30 
I8u45 2lu30 zo. I6u The Flinstones (al) 
za. zo. wo. 13u30 V: The crow (16) 
13u30 18u45 21 u30 De aristokatten (al) 
za. wo. I3u30 zo. I3u30 I6u 

ENSCHEDE 
ALHAMBRA I (053-312525) The specialist 
(16) I8u45 21 u30 vr. za. I9u30 22u30 vr. 
za. wo. ook I4u30 zo. ook 15u30 Turks 
fruit/ Terug naar Oegstgeest ma. 20u 
II: Forrest Gump (12) 20u30 za. 14u30 
19u 15 22u30 ma. wo. ook I4u30 zo. ook 
I5u III: True lies (16) do. ma. t/m wo.20u 
vr. 19u 15 22u45 za. 19u 15 22u45 za. ma. 
wo. ook I4u30 Speed do. zo. I8u45 
21 u30 vr. za. 19u 15 22u 15 De aristokat
ten za. wo. I4u30 zo. I5u IV: Baby's day 
outvr. I9u30za. I4u30 I9u30zo. I5u30 
wo. 14u30 Four weddings and a funeral 
18u30 vr. za. 22u zo. 21 u 15 The snap
per do. ma. di. 21 u30 Sneak preview 
wo. 21 u30 V: When a man loves a wo
man (al) 18u45 21 u30 (beh. ma.) vr. za. 
19u 22u The Flintstones (al) za. wo. 
14u30 zo. I5u 

LUMIERE I (053-319747) The mask (12) 
18u45 21u15 vr. za. I9u 21u45 za. wo. 
ook 14u zo. ook 15u II: The crow 
(al) 18u45 21 u30 za. I4u I9u2lu45 zo. 
ook I5u wo. ook I4u III: Speed do. zo. 
18u45 21 u30 vr. za. 19u 15 22u 15 De ari
stokatten za. wo. I4u30 zo. I5u 

GRONINGEN 
CAMERA I (050-137200) Baby's day out (al) 
I4u I9u wo I4u True lies (16) do. t/m 
di. 21 u 15 The fall of the Roman empi
re (al) wo. 20u The crow (16) vr.. za. 
OOu IS II: Reality bites (16) I3u45 I9u 
21 u30 zo. ook 16u 15 Natural born kil
lers (12) vr. za. 24u III: When a man 
loves a woman (al) I8u45 21 u30 di. 
I8u45 zo. ook 16u 15 do. vr. ma. di. ook 
13u45 Duimelijntje (al) za. zo. wo. 
Kul5 IV: Speed (12) 18u45 za. zo. ook 
OOu 15 Sneak preview (16) di, 21 u45 
The specialist (16) I3u45 21 u 15 zo. ook 
16u 15 The Flinstones (al) za. zo. wo. 
I4u 
CITY I (050-124441) The mask (12) do. zo. 
t/m wo. 13u 15 I6u 18u45 21 u30 vr. za. 
I3u45 I6u I8u45 2lu30 II: Clear and 
present danger (16) 13u 15 21 u30 III: 
The remains of the day (al) 11 u45 
14u 15 I7u45 20u45 
CONCERTHUIS (050-120433) Forrest Gump 
(12) do. zo. t/m wo. 20u30 vr. za. I9u 
22u 15 zo. ook 15u30 Jungle Jack (al) za. 
14u30 zo. 13u30 04 (16) 18u45 (beh. vr. 
za.) vr. za. 24u 
LIGA 68 (050-120433) Twee Italianen (16) 
vr. za. 19u Lifetimes (16) 19u30 22u vr. 
za. 20u30 zo. ook 15u In weiter Ferne, 
so nahl (16) vr. za. 23 u 
THE MOVIES (050-120433) Aristokatten 
(al) za. zo. wo. Hul5 Four weddings 
and a funeral (al) 18u45 21 u30 zo. ook 
16u 15 

HAARLEM 
BRINKMANN (023-322232) The crow (16) 
14u (beh. za. wo.) (zo 16u 15) 19u 21 u45 
The specialist (16) I3u45 (beh. wo.) (zo. 
16u 15) I8u45 21 u30 za. 19u30 22u 15 
The mask (12) 14u 18u45 21 u 15 (za. 14u 
19u45 22u15) (zo. I3u45 I9u 21 u30 Ba
by's day out (al) 18u45 (beh. ma. di.) zo. 
wo. ook I3u45 za. I3u45 I9u Speed (12) 
I3u45 (beh. za. zo. wo.) 21 u (beh. za. ma. 
di.) za. di. ook 21 u30 Four weddings 
and a funeral (al) I9u 21 u45 (beh. di.) 
zo. ook 16u do. vr. ma. ook 13u45 di. 
13u45 18u45 The Flintstones (al) za. zo. 
wo. 14u Jungle Jack (al) za. zo. wo. 14u 
Shadowlands (al) zo. 16u 15 Duimelijn
tje (al) za. zo. wo. 14u Sneak preview 
(16) ma. 2lu45 
CINEMA PALACE (023-311004) De Aristo
katten (al) za. zo. wo. I3u30 True lies 
(16) do. t/m zo. 15u30 18u30 21 u30 ma. 
t/m wo. 20u za. zo. wo. ook 15u30 
LUXOR (023-311865) Forrest Gump (12) 
20u 15 vr. za. 18u45 22u za. zo. ook 14u 
FILMSCHUUR (023-312439) The blue kite 
do. t/m di (beh. zo.) 21 u De prinses en 
de trollen zo. 14u30 lm lauf der zeit 
wo. 20u 

LEEUWARDEN 
CINEMA (058-123887) True lies (12) do. 
t/m za. I9u 2lu45 zo. t/m wo. I9u 21 u30 
za. ook 14u zo. ook 14u 16u30 
STUDIO F (058-123887) The crow (12) do. 
t/m za. I ?u 21 u45 zo. t/m wo. 19u 21 u30 
za. ook I4u zo. ookl4u I6u30 
CLUB I (058-125220) De aristokatten (al) 
vr. za. zo. wo. l4uForrest Gump (12) 
do. t/m za. I9u 2lu45 zo. t/m wo. I9u 
2lu30 zo. ook I6u30 do. ma. di. ook I4u 

Baby's day out (al) do. t/m wo. 14u 
l9u zo. ook I6u30 Speed (12) do. vr. 
21 u45 za. t/m,wo. 2lu30 III: The specia
list (12) do. t/m za. I4u I9u 2lu45 zo. 
t/m di. I4u 19u 2lu30 zo. ook I6u30 IV: 
Het gaat pas goed als een Tiroler 't 
doet (18) 14u When a man loves a wo
man (al) do, t/m za. I9u 2lu45 zo. t/m 
wo. I9u 2lu30 zo. ook I6u30 V: The 
mask (al) do. t/m za. I4u I9u 21 u45 zo. 
t/m wo. 14u 19u 21 u30 zo. ook 16u30 

LEIDEN 
LIDO I (071-124130) The specialist (12) 
19u 21 u 15 vr. za. zo. wo. ook I4u30 II: 
Baby's day out (al) 18u45 vr. za. zo. wo. 
ook 14u30 Forest gump (al) 20u45 III: 
The chase (12) I9u 21u15 vr, za. zo. wo. 
ook I4u30 IV: The flinstones (al) vr. za. 
zo. wo. 14u30 Speed (12) 18u45 21 u45 
STUDIO (071 -133210) The crow (16) 19u 
21 u 15 De aristokatten vr. za. zo. wo. 
I4u30 
KIJKHUIS (071-142895) Como agua para 
chocolate 19u30 21 u45 Shadowlands 
do. t/m zo. 20u Howard's end ma. 20u 
Troi couleurs: bleu di. 20u 22u 15 Trol 
couleurs: blanc wo. 20u 22u 15 

LELYSTAD 
ALPHA THEATER I (03200-26562) The spe
cialist (16) do. ma. di. 20u vr. zo. I8u45 
21 u30 za. I4u I9ul5 22ul5 wo. I4u20u 
II: Duimelijntje (al) za. zo. wo. I4u True 
lies (12) do. ma. di. wo. 20u vr. zo. I8u45 
21 u30 za. 19u 15 22u 15 III: The mask (12) 
do. ma. di. wo. 20u vr. zo. I8u45 2lu30 
za. I4u 19u 15 22u 15 

CINEMA PALACE I (043-215662) The speci
alist 18u30 21 u30 II: Baby's day out (16) 
I8u30 za. zo. wo. I4u30 Speed (16) 21 u 
(beh. ma.) Sneak preview ma. 2lu III: 
The crow (16) 18u30 21 u 15 za. zo. wo. 
ook 14u30 De Aristokatten (al) za. zo. 
wo. I4u30 
FILMTHEATER LUMIÊRE I (043-214080) Lady
bird, ladybird 20u Round midnight do. 
za. ma. wo. 22u straight no chaser vr. 
zo. di. 22u II: Decalog 20u30 Janion ja-
mon do. vr. za. 23u 

NIJMEGEN 
CALYPSO I (080-234945) The crow I4u 
I8u45 21 u 15 za. I4u l9u22uzo. I3u30 
I6u i 8u45 21 u30 II: The mask !4u (zo. 
I3u30) 18u45 2lu30 za. I4u I9u 22u III: 
De Aristokatten (al) za. zo. wo. 14u 
When a man loves a woman (al) 18u45 
za. 19u zo. ook 16u Speed 21 u 15 (beh. 
zo.) za. 2lu45 
CARÖLUSI (080-230503) The specialist 
(16) 14u (zo. 13u30) I8u45 21u15 za. I4u 
19u 15 22u zo. ook 16u II: Baby's day out 
(al) I4u (zo. I3u30) 18u45 za. I4u I9u 
zo. ook 16u Clear and present danger 
21 u za. 21 u4S Sneak preview (16) wo. 
2lu30 
CENTRUM (080-220039) True lies (16) 
I4u30 I8u30 2lu30 II: Forrest Gump (al) 
I4u30 20u30 
CINEMARIENBURG I (080-221612) Ladybird, 
ladybird 20u 1001 Rosen 22u IS vr. za. 
ook OOu 15 Como agua para chocolate 
zo. 16u Sneak preview di. 22u II: Roma 
cita aperta do. 19u45 The last seduc-
tion 20u30 (beh. do.) vr. za. ook 24u00 
04 22u30 (beh. di.) 1000 rosen zo. 15u30 
lil: Swan lake, the zone do. t/m 
zo. I9u45 Het fort van Soeram ma. t/m 
wo. 19u45 Kika 22u Ladubird ladybird 
zo. I5u45 
SCALA (080-220030) Rock 'n roll junkie 
20u (beh. za.) Four weddings and a fu
neral 22u 15 za. ook 19u45 zo. 16u 

ROTTERDAM 
ALHAMBRA (4330293) The remains of the 
day (al) I Iu45 I4u45 I7u45 20u45 II: 
Wolf (12) 16u 18u45 21 u30 do. vr. ma. 
di. ook 13u 15 
CALYPSO I (4131855) Forrest Gump (12) 
13u 15 17u 20u30 ll: Four weddings and 
afuneral (al) I3ul5 I6u I8u45 2lu30 III: 
Prisdlla (16) tijden als II 
CINERAMA I (4115300) The mask (12) 
I3ul5 I6u I8u45 2lu30 II: The chase 
(12) tijden als IIII: Reality bites (al) tijden 
als IIV: When a man loves a woman 
(al) tijden als I V: The Flintstones (al) 
13u 15 16u I love trouble (12) 18u45 
21 u30 
CORSO (4121110) True lies (16) 12u45 
I5u30 18u15 21u15 
IMAX (4048844) Blue planet (al) 14u (beh. 
ma.) za. zo. ook I6u Yellowstone (al) 
do. t/m zo. 13u 15u 19u di. wo. 15u 19u 
Dances with woives (al) 20u (beh. ma.) 
LUMIERE I (4117755) The specialist (16) 
13u 15 16uJ 8u45 21 u30 II: The crow (16) 
13u 15 I6u I8u45 2lu30 III: Clear and 
present danger (16) I3u I5u45 I8u30 
21 u30 IV: Natural born killers (12) I6u 
18u45 21 u30 vr. ma. di. ook 13u 15 
THALIA (4111555) Speed (12) 16u 21 u30 
Baby's day out (al) 13u 15 18u45 
VENSTER l (4361311) Ladybird ladybird 
(16) 20u zo. ook 14u30 Fresa y chocola
te (16) 22ul5 zo. ook I4u30 II: L'art 
d'exposer (16) do. 19u30 Dehors-de-
dans (16) do 21 u30 Rome Romeo( 16) 
za. 21 u30 La nuit des toiles (16) zo. 
I9u30 Zoo zero (16) zo. 2lu30 Le Lou-
vre immaginaire (16) di. 19u30 Rome 
Romeo (16) di. 21 u30 Wilde aardbeien 
(16) wo. I9u30 India song (16) wo 
21 u30 III: Sonatine (16) 20u Rock & roll 
junkie (16) 22u (beh. ma.) IV: Rouge zo. 
14u30 Sneak preview (16) ma. 22u 15 
Mina Tannenbaum I9u30 22u 

NACHTVOORSTELLINGEN (16) 
LUMIERE I The specialist (16) vr. za. 
OOu 15 11: The crow vr. za. OOu 15 III: Co
lor of night vr. za. OOu 15 
VENSTER l Even cowgirls get the blues 
vr. za. 00u30 II: Dehors-dedans vr. 
23u30 Rome Romeo za. 23u30 III: Rock 
'n roll junkie vr. za. OOu 15 IV: Sirens vr. 
za. OOu 15 

KINDERVOORSTELLINGEN (al) 
ALHAMBRA II Duimelijntje za. zo. wo. 
13u 15 
LUMIERE lil De Aristokatten za. zo. wo. 
13u 15 IV: Jungle Jack za. zo. wo. 13u 15 

TILBURG 
CINEMA HEUVELPOORT I (013-358885) The 
mask (12) do. t/m zo. 14u30 19u 21 u30 
ma. t/m wo. I4u30 20u II: The specialist 
(12) do. t/m zo. I4u30 I9u30 22u ma. t/m 
wo. I4u30 20u III: Speed (16) do. t/m zo. 
19u 15 ma. t/m wo. 20u vr. ma. di. ook 
I4u30 The Aristocats (al) za. zo. wo. 
I3u The Flintstones (al) za. zo. wo. I5u 
When a man loves a woman (al) do. 
t/m zo. 22u . IV: Forrest Gump (12) do. 
t/m zo. 14u 21 u ma. t/m wo. 14u 20u V: 
Jungle Jack (al) za. zo. wo. I3u30 Clear 
and present danger (12) vr. t/m zo. 
21 u30 Four weddings and a funeral (al) 

do. t/m zo. I8u45 do. ook 21 u30 ma. t/m 
wo. 20u vr. ma. di. ook I4u30 
CINECITTA I (013-421379) Wolf (12) do. 
t/m zo 20u Sneak preview (16) di. 22u 
Natural bom killers (16) 22u 15 (beh. 
di.) ma. t/m wo. ook I9u45 II: Shadow
lands (al) 19u45 True romance (16) 
22u 15 lil: Schindier's list (12) 20u45 
MIDI (013-422822) True lies (16) do. ma. 
t/m wo. 20u 15 vr. za. zo. 21 u Baby's day 
out I4u30vr. za. zo. ook I8u45 
FILMTHEATER LOUIS (013-490390) Freinds 
do. t/m di. 19u30 Le jeune Werther vr. 
za. 22u Pippi in Taka Tuka land wo. 
14u30 Ossessione wo. 19u30 Paris is 
burning wo. 22u 

UTRECHT 
CATHARIJNE I (030-334400) True lies (16) 
13u30 (zo. I4u30) I8u30 2lu30 za. I3u30 
19u 22u 15 II: The Flintstones (al) za. zo. 
wo. 14u 15 The chase (12) 19u 21 u45 vr. 
ma. di. ook I4u zo. ook I6ul5 III: The 
crow (al) 18u45 21 u zo. ook 16u 15 do. 
vr. ma. di. ook I4u IV: The specialist (16) 
14u15 19u15 21u45 zo. ook 16u15 
CAMERA (317708) Four weddings and a 
funeral (al) I4u (zo. 13u30) I8u45 2lu30 
za. 14u 19u30 22u 15 Bitter moon (16) 
zo. 16u Sneak preview di. 21 u45 STU
DIO: When a man loves a woman (al) 
21 u IS do. vr. ma. di. ook I4u zo. ook 
16u 15 Baby's day out (al) 19u za. wo. 
ook I4u30 zo. ook I4u30 
CITY (314384) Forrest Gump (12) 20u45 
vr. za. I8u45 22u 15 za. wo. ook I3u30 zo, 
ook I6u 04 (16) do. zo. t/m wo. I8u45 
MOVIES I Prisdlla (16) 19u 15 21 u45 zo. 
ook 16u 15 II: Reality bites (al) 19u 15 
21 u45 Novecento I (16) zo. 13u Nove-
cento II (16) zo. 16u 
REMBRANDT I (312556) The mask (12) 
13u 15 I6u I8u45 21 u30 II: Natural born 
killers (16) tijden als I lil: Clear and pre
sent danger (12) tijden als I 
SPRINGHAVER I (313789) Fresa y chocola
te (16) I9u45 Speed (16) 2lu45 The 
remains of the day (al) za. zo. wo. 
13u45 Farewell to my concubine (16) 
za. zo. wo. 16u30 II: Como agua para 
chocolate (16) 18u30 Sirens (al) 20u30 
1000 Rosen (16) 22u 15 Even cowgirls 
get the blues (16) za. zo. wo. 12u45 Li
fetimes (16) za. zo. wo. 14u30 The 
snapper (al) za. zo. wo. 16u45 
'T HOOGT I (328388) Darkness in Tallinn 
19u30 21 u30 di. wo. 22u 15 Ladri di bici-
dette I7u30 De wereldverbeteraar ma. 
17u30 A space odyssey di. 21 u30 La 
doublé vie de Veronique wo. 19u 15 II: 
Ladybird ladybird I9u45 2lu45 (beh 
wo.) 22u 15 Le eerde rouge wo. 19u45 
III: 3 * Johan van der Meulen 19u45 
21 u45 _ 

NACHTVOORSTELLINGEN (16) 
CATHARIJNEThe crow za. OOu 15 The 
chase za. 23u45 The specialist za. 
OOu 15 
MOVIES I The shadow vr. za. OOu 15 II: 
Wolf vr. za. 24u 
SPRINGHAVER I Rock 'n roll junkie za. 
OOu 15 II: Easy rider za. OOu 15 

KINDERVOORSTELLINGEN (al) 
CATHARIJNE III Duimelijntje za. wo. 
14u30 zo. 14u 
CITY De Aristokatten za. wo. I4u30 zo. 
I4u 
MOVIES Jungle Jack za. wo. 14u30 zo. 
I4u 

W AG E N I NG E N 
MOLENSTRAATTHEATER (08370-14029) The 
crow (16) do. t/m za. I8u45 22ul5 zo. 
t/m wo. 2lu45 Sirens (12) do. vr. za. 
20u30 zo. t/m wo. 19u45 The mask (12) 
do. t/m za. 20u 15 zo. t/m wo. 19u30 zo. 
ook I6u True lies (16) do. t/m za. I8u45 
22u 15 zo. t/m wo. 21 u30 Forest 
gump( 12) 21 u30 zo. ook 16u Baby's day 
out (al) do. t/m za. 18u45 za. zo. wo. 
I3u45 zo. I6u The secret garden (12) 
za. zo. wo. I3u45 Jurassic park za. zo. 
wo. I3u45 

ZWOLLE 
DE NIEUWE BUITENSOCIETEIT I (038-217666) 
The specialist (16) do. zo. t/m wo. 
19u45 vr. za. 19u30 22u zo. wo. 13u45 II: 
Baby's day out (al) vr. za. 19u za. zo. 
13u30 wo. 15u 15 Speed (12) do. zo. t/m 
wo. I9u30 vr. za. 2lu30 III: Clear and 
present danger (12) zo. t/m wo. 19u30 
za. 19u 21 u45 De Aristokatten (al) za. 
zo. wo. I3u30 
DE KROON I (038-223995) True iies (16) 
do. t/m zo. 14u30 I8u30 21u30 ma. t/m 
wo. 20u wo. ook I4u30 Schindier's list 
(12) zo. 10u30 wo. 20u30 Horror night 
za. 00u30 II: Four weddings and a fune
ral (al) do. t/m zo. 15u 19u30 wo. ook 
15u When a man loves a woman (al) 
do. t/m zo. 22u ma. di. 20u30 The Aris
tocats (al) 13u30 (beh. vr.) III: Forrest 
Gump (12) I4u (beh. ma. di.) 20u30 IV: 
The mask 15u30 19u30 22u ma. t/m wo. 
20u45 wo. ook 15u30 Duimelijntje (al) 
I3u30 (beh. ma. di.) 
FILMHUIS ZWOLLE (038-220475) Friends do 
20u30 A room with a view zo. 20u30 
Une histoire de vent di. I9u30 Rock'n 
roll junkie wo. 20u30 

Photo International 
Aanstaand weekeinde is de laat
ste kans om in het Nederlands 
Foto Instituut de derde en laat
ste dubbeltentoonstelling in het 
kader van de manifestatie Photo 
International te bekijken. In The 
Picture Story richt Robert Pled-
ge, directeur van fotopersbureau 
Contact Press Images zich op 
jonge fotografen die het traditio
nele foto-essay nieuw leven in
blazen. Hij selecteerde werk van 
Nadia Benchallal (vrouwen in Al
gerije), Ricardo Davila (stralings
slachtoffers uit Tsjernobyl) en Lu 
Nan (psychiatrische ziekenhui
zen in China). Frits Gierstberg 
besteedt in Different Stories 
aandacht aan jonge fotografen 
en beeldend kunstenaars en hun 
verbeelding van maatschappelijk 
engagement T/m 6 nov in het 
Nederlands Foto Instituut, Witte 
de Withstraat 63, Rotterdam, di 
t/m zo 11 -17u. Toegangsprijs 
ƒ5,- Inl. 010-2132011. 

Publiek debat 
De Europese Culturele Stichting 
bestaat veertig jaar en viert dat 
met een publiek debat over Eu-
rope 2000: between hope and 
anxiety. Het publiek kan discus
siëren met deskundigen als Han-
na Suchocka (voormalig premier 
van Polen), econoom Riccardo 
Petrella en directeur van het So
ciaal en Cultureel Planbureau A. 
van der Staay. Between Hope 
and Anxiety S nov, Olofskapel, 
Barbizon Hotel, Prins Hendrik
kade 59-72, I M8u4S. Prijs ƒ 60, 
studenten ƒ 30. Inl. Europese 
Culturele Stichting 020-6760222 

Augsburgs Zilver 
T/m 4 dec is in het Provinciaal 
Museum Sterckshof, ofwel het 
Zilvercentrum, in Deurne (Ant
werpen) een expositie van Augs
burgs zilver te zien. In het Zil
vercentrum, sinds juni van dit 

jaar gevestigd in een kasteel, 
vindt men kerk- en huiszilver uit 
kerken en abdijen, openbare ver
zamelingen en privé-collecties, 
daterend van 1590 tot de vroege 
19e eeuw. Di t/m zo I0-I7u30, 
Hooftvunderlei 160. Inl 
00-33605250. 

Chinese opera 
Het Amsterdamse Soeterijn-the-
ater viert zijn twintigste verjaar
dag met optredens van The Pe
king Opera Ensemble. Op 3, 4 en 
5 november treedt het gezel
schap op met 'De Apenkoning', 
waarin een rebelse koning Aap 
het met bovennatuurlijke midde
len opneemt tegen andere Ko
ningen en onsterflijken in het « 
Hemelrijk. Het stuk is gebaseerd 
op een klassieker uit de Chinese 
literatuur. Alleen voor de zater
dagavondvoorstelling om 20u30 
in de grote zaal van het Tropen-
instituut zijn nog kaarten voor 
ƒ 35 te koop, de andere voor
stellingen zijn uitverkocht. Tro
peninstituut, Mauritskade 63, 
Amsterdam, 020-5688500. 

Cuba, children of Tsjernobyl Foto 
Ricardo Davila-Wood 

FILMS 
BRIEF NAAR DE HEMEL Mooi en liefdevol portret van een grootvader en zijn 

kleinzoon die een innige relatie hebben. Kleine veranderingen zijn ware aardver
schuivingen in het leven van een kind, maar regisseuse Wang junzheng toont dat 
die niet per se schade te weeg brengen. Prachtige rol van kind-acteur Shl Chen. 
Amsterdam, Rlalto. 

A CLOCKWORK ORANGE Stanley Kubrlcks herschepping van Anthony Bur-
gess' moraliteit waarin een gewelddadige tiener tot robot wordt gemanipuleerd 
en vlce versa. Amsterdam, Movies. 

THE CRYING GAME De rijke en prachtig geconstrueerde, zevende, film van de 
Ier Nell Jordan Is tegelijk een politieke thriller, een liefdesgeschiedenis en een ver-
haai over loyaliteit. Het voornaamste thema Is dat liefde blind maakt, hoe de aard 
van het beest|e ook ligt, wat een adembenemend verrassende wending In het ver
telde Inleidt. Breda, Concordla. 

1000 ROSEN Monomaan, geen tegenspraak duldend filmdebuut van toneelregis
seur Theu Boermans. Doorgecomponeerd en overgeconstrueerd werk over de 
keuze tussen alles of niets; volmaakt geluk of ondergang. De acteurs, van toneel
gezelschap De Trust, zijn zo vergroeid met hun rollen, dat hun bijdrage een vlek
keloos effect sorteert. Amsterdam, Movies; Utrecht, Sprlnghaver; Den Haag, 
Filmhuis; Nl|megen, Clnemarlënburg. 

EASY RIDER Dennis Hopper en Peter Fonda op weg door een Amerika vol 
wreedheid en onbehagen: een cultfilm uit 1970. Utrecht, Sprlnghaver. 

IM LAUF DER ZEIT Drie uur reizen door het Duitse platteland en de gevoel
servaringen van twee jonge mannen die elkaar en zichzelf wat beter leren kennen 
In Wlm Wenders' even nuchter als subtiel verteld fllmavontuur—nieuwe stijl. 
Haarlem, Toneelschuur. 

JU-DOU (Secret Love, Hidden Faces) De tweede film van de Chinese cineast 
Zhang Ylmou Is opnieuw een knallend vormgegeven, meesleurend drama van pas-
sle.kleur en beweging, dit maal In een textlelverfbedrljfje aan het begin van deze 
eeuw. Nijmegen, Clnemarlënburg. 

Ladybird, Ladybird 

LADYBIRD LADYBIRD Aangrijpende speelfilm In documentaire stijl van Ken-
neth Loach over een vrouw die, wegens vermeende ongeschiktheid voor het 
moederschap, afstand moet doen van haar kinderen. Onvergelijkelijk mooie rol 
van Crissy Rock als ongepolijst, wild moederdler dat haar kroost beschermt. Een 
film met een boodschap, maar zo liefdevol gemaakt dat hij geen pamflet wordt. 
Amsterdam, Rlalto, Clnecenter; Utrecht, Hoogt; Den Haag, Filmhuis; Rotterdam, 
Lantaren/Venster; Nl|megen, Clnemarlënburg; Arnhem, Filmhuis; Maastricht, Lu-
mière. 

THE REMAINS OF THE DAY Met flair en zwier en gesteund door de meer 
dan voortreffelijk spelende Anthony Hopklns en Emma Thompson verfilmde 
James Ivory Kazhuo Ishlguro's roman 'The Remains of de Day': over een butler 
die zich In de jaren dertig zo volmaakt als butler heeft opgesteld dat hij In 1958 
nog steeds niet weet hoe hij moet leven. Utrecht, Sprlnghaver. 

SHORT CUTS Robert Altman vertaalde een aantal korte verhalen van Raymond 
Carver over de onverklaarbaarheid van leugens, dood en ander verdriet In het al
ledaagse leven van blanke Amerikanen tot een kunstig, helaas schijnbaar wel sa
menhangend mozaïek van eikaars pad kruisende personages. Naast de jazzsongs 
van Annle Ross zorgen onder meer Tim Robblns, Bruce Davlson, Jennlfer Jason 
Lelgh, Tom Walts en Llly Tomlln voor ruim drie uur amusement en verbazing. 
Amsterdam, Clnecenter; Eindhoven, Plaza; Goes, 't Beest; Zwolle, De Kroon. 

SCHINDLER'S LIST Sobere en gewetensvolle verfilming door Steven Splelberg 
van Thomas Keneally's boek over de Sudetendultser en zakenman Oskar Schlnd-
ler, door wiens gezegende tussenkomst meer dan elfhonderd Joden van de gaska
mers in Auschwitz werden gered. De opportunist en oweeër wordt aanvankelijk 
met verve geportretteerd, maar de film wordt van begin af aan ook gekenmerkt 
door een griezelig soort vaart die past bij niet te stuiten gbeurtenlssen en de on
ontkoombare systematiek van het judenfrei maken. Amsterdam, Tuschlnskl; Best, 
Blo; Schijndel, City; Wagenlngen, Molenstraat. 

THE SNAPPER Verfilming van Roddy Doyle's gelijknamige boek door Stephen 
Frears speelt zich af in het noorden van Dublin. De twintigjarige dochter van de 
Curiey's biijkt na een vrijblijvend nummertje zwanger te zijn, maar weigert de 
naam van de vader te onthullen. Een verheffend, maar nooit stichtelijk portret 
van een chaotisch huishouden, waar bloemrijke taal gebezigd wordt en de Guln-
ness rijkelijk vloeit. Enschede, Alhambra; Utrecht, Sprlnghaver. 

WILDGROEI Excentrieke tweede speelfilm van Frouke Fokkema leunt zwaar op 
theatrale en grillige taalexperimenten, maar getuigt van moed en eigenzinnige 
woede. Schrijfster Hllde van Mleghem keert per boot terug naar Betuws landhuis, 
bewoond door ex-mlnnaar (Thom Hoffman) die haar verstootte en hun ongebo
ren kind vermoordde, om haar te vervangen door haar aantrekkelijker zusje (El
len ten Damme). Alkmaar, Provadja. 

EN VERDER Reservoir Dogs, Amsterdam, Movies. 
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ARGENTINIË Een overzicht van 
kunst uit Argentinië van I920 t/m 
I994 Is te zien In het Museum of Mo
dern Art In Oxford. Europese Invloed 
Is duidelijk zichtbaar, maar dan ge
transformeerd In Argentl|nse kleur en 
kracht. De oprichter van de bewe
ging 'Nuevo Reallsmo', Antonl Bernl, 
bl|voorbeeld, was onder de Indruk 
van Glorglo de Chlrlco en Salvador 
Dall en later van het cublsme. Politie
ke kunst komt In de jaren 50 voor, 
die een emotioneel karakter krijgt na 
de dood van Eva Peron In I952. T/m 
31 dec. Oxford, MOMA, 30 Pembro-
ke Street. Dl t/m za 10-18u, do 10-
2lu, zo I4-I8u. Inl 00-44865728608. 
RITA DONAGH De schilderijen 
van de Ierse schilderes Rlta Donagh 
zijn nauwkeurige perspectieven van 
de gebeurtenissen In Noord-lerland. 
T/m 20 nov. Manchester, Corner
house Gallery, 70 Oxford Street. Dl 
t/m za I I-I8u, zo 14-18u. Inl 00-44-
612365244. 
ALICE De 9-jarige Sasa Hanau speelt 
de rol van Allee In Christopher 
Hampton en Martha Clarke's nogal 
wilde Interpretatie van het leven van 
Lewls Carroll. Het toneelstuk Is geba
seerd op wat Carroll zelf heeft ge
schreven — wat Hampton en Clarke 
maken van zijn gedachten en privé le
ven wordt op het toneel op schitte
rende wl|ze uitgewerkt. Londen, 
Cottesloe Theatre, South Bank Cen-
tre. 3 t/m 8, 16 en 17 nov. Inl 
00-44719282252. 
EN VERDER Köthe Kollwitz t/m 4 
dec In de Royal Festival Hall, Londen 
(00-44719210600); Barry Flanagan 
t/m 19 nov In de Waddlngton Galle-
rles Londen, (00-44714378611); Ve
netië t/m 14 dec In de Royal Acade-
my, Londen (00-44713964555); De 
Sitwells t/m 22 jan In de National 
Portralt Gallery, Londen (00—44713-
060055). 

DUITSLAND 
OUDE TESTAMENT Mozes voor 
het brandend braambos, de geschie
denissen van Boas en Ruth, Yaël, De-
borah en Barak: het zijn maar een 
paar episodes uit het Oude Testa
ment die op een tentoonstelling In 
het Westfïllsche Landesmuseum In 
MQnster worden verbeeld. Schilderij
en en prenten van Rembrandt, zijn 
leermeester Pieter Lastman, Jan Lle-
vens, Jan Steen en Arent de Gelder 
tonen list en bedrog, verslindende 
passie, liefde en dood sinds de Zon

deval. Tentoonstelling lm Lichte 
Rembrandts. Das alte Testament lm 
goldenen Zeitalter der Nlederlïndl-
schen Kunst. T/m 20 nov. Domplatz 
10. Dl t/m zo 10-18u, do av tot 22u. 
Inl 00-49251590701. 
HET WRAK Rond tweeduizend 
jaar geleden zonk een met driedui
zend ton luxe goederen beladen schip 
op weg van Athene naar Rome, op 
vijf kilometer van het Tunesische ha
venplaatsje Mahdia. In 1907 ontdek
ten sponsdulkers het wrak In veertig 
meter diepte. Tot 1913 werd het 
grootste gedeelte van de vracht ge
borgen: zullen, levensgrote beelden 
uit marmer, monumentale vazen, 
kandelabers uit brons en veel meer. 
Deze verbazingwekkende schat Is 
voor de eerste keer bulten Tunesië In 
Bonn te zien. Relnlsches Landesmuse
um, Colmantstrasse 14. T/m 29 jan. 
Dl t/m vr 9-l7uur, wo 9-20 uur, za 
en zo 10-17u. Inl 00-4922872941. 
BLINKY PALERMO De spotnaam 
'Bllnky Palermo' kreeg de vroegere 
Beuys-leerling Peter Helsterkamp 
vanwege zijn gedurfde outfit - hoed 
en zonnebril - dat aan een Italiaanse 
mafloso deed denken. Het Bonner 
Kunstmuseum wijdt een tentoonstel
ling aan de excentrieke kunstenaar 
uit het Rijnland die In 1977 plotseling 
op 34-jarlge leeftijd overleed, met 
schilderijen, tekeningen, schilderijen 
op stof en metaal, en objecten. Frle-
derich Ebertallee 2. T/m 29 jan. Dl 
t/m zo 10-18u. Inl 00-49228776213. 
EN VERDER Snake song/Ie voyeur, 
theaterproduktle met dans en mime, 
gespeeld door de Vlaamse Needcom-
pany olv regisseur Jan Lauwers In 
Theater Am Turm, Frankfurt. 9 t/m 
13 nov (00-49691545104); Frivol ero
tische fotografieën uit de jaren 20, 
Kunstverein Mannhelm. 5 nov t/m 29 
jan (00-49621402208); foto's van de 
Hongaar Brassaï t/m 27 nov In het 
Museum Frlderlclanum In Kassei 
(00-49561770033); Max Beekman 
t/m 8 jan In de Staatsgalerle Stuttgart 
(00-497112124050). 

FRANKRIJK 
FOTO'S Een van de evenementen 
van de Mois de la photo (met 80 ten
toonstellingen verspreid over de stad. 
00-33140414091) Is ongetwijfeld de 
tentoonstelling met ISO originele af
drukken van Walker Evans (1903-
1975) over het thema De Stad. Een 
onderwerp waarmee de Amerikaanse 
fotograaf zijn visie op de moderne 
tijd geeft. Parijs, Centre National de 
la Photographle, Hotel Salomon de 
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Zelfportret Edgar Degas, Musée d'Orsay, Parijs 

eeuwse Franse schilderijen kan vin
den. Een aantal daarvan, waaronder 
een niet eerder getoonde versie van 
de Grande Odalisque van Ingres, een 
zelfportret van Degas en van Cour
bet, Un Cavalier Arabe van Delacrolx 
en La vie et la mort van Gauguln, 
worden nu tentoongesteld In Parijs, 
Musée d'Orsay. T/m 8 jan, dl t/m za 
I0-I8u, do t/m 2lu45, zo 9-18u. Inl 
00-33140494814. 
Rothschild, Rue Berryer II. T/m 5 
dec. Inl 00-33153761232. 

TONEELATTRIBUTEN Vanwege 
herstelwerkzaamheden vinden er tot 
en met half januari geen voorstellin
gen plaats in de Comédle Fran^alse. 
Het theater of Le Francais, dat In 
1680 door Lodewijk XIV werd opge
richt, profiteert van de gelegenheid 
om voor de eerste keer zijn buiten
gewone patrimonium ten toon te 
stellen: van de beroemde fauteuil van 
Molière tot en met de decor- en kos
tuummaquettes van kunstenaars als 
Raoul Dufy, Marle Laurendn, Jean 
Marais en Sempé. Parijs, Comédie 
Fran^alse, Place Colette I. T/m 4 
dec. Dag. I I-I8u. Inl 00-33144581-
316. 

LES OUBLIÉS DU CAIRE Verrukt 
over de piramides, de sfinxen en de 
antiquiteiten In het Museum van Cai
ro, heeft de westerse bezoeker geen 
flauw Idee dat hij In dezelfde stad en
kele van de mooiste negentlende-

EN VERDER: Pathé Premier Empire 
du Cinéma t/m 6 maart In het Cen
tre Porjipldou te Parijs (00-331447-
81233); Antonio, images de mode 
t/m 26 feb in het Musée de la Mode 
et du Textlle te Parijs (00-331445-
55978); Anton/e Tdpies t/m 4 dec In 
de Galeries Natlonales du Jeu de Pau-
me (00-33142606969); Nicolas Pous-
sin en Gustave Caillebotte t/m resp 2 
en 9 Jan In het Grand Palals te Parijs 
(00-33144131717). 

BELGIE 
GAUGUIN Om te herdenken dat 
Paul Gauguln 100 jaar geleden België 
bezocht werd een grote overzichts
tentoonstelling opgezet, met werk 
van Gauguln en van de Belgische kun
stenaars die toen werkten In de stijl 
van de vrije esthetiek. Luik, Salie 
Salnt-Georges, Féronstrée. T/m 15 
jan. Dag 11 -18u, wo I l-22u. Inl 00-
3241212616. 
KARAMAZOV Drie broers keren 
terug naar het landgoed van hun los
bandige vader. Wie vermoordt hem? 
Richard Crane maakte een toneelbe
werking van Dostojevskl's Gebroe
ders Karamazov. Het stuk wordt bij 
het ensemble Torka T. Gespeeld 
door vier jonge acteurs In een regie 
van de Schot Robert Slan. Antwer
pen, Zwarte Zaal, Reyndersstraat. 5 
nov t/m 19 dec. Inl 00-3232338288. 

ZIN Drie buitenlandse curators 
maakten In één museum drie ten
toonstellingen over de relatie tussen 
kunst en samenleving en de zin van 
tentoonstellen in een museum. Er is 
werk te zien van Gordon Matta-Clark 
en van kunstenaars die tussen 1958 
en 1969 het artistieke leven In Ant
werpen bepaalden, zoals Guy Mees, 
Jef Verheyen en VIc Gentlls. Antwer
pen, Museum voor Hedendaagse 
Kunst, Leuvenstraat. T/m 28 nov. Dl 
t/m zo 10-18u. Inl 00-3232341188. 
EN VERDER: Vervalsing, vals zoals 
ze is: Blen de Moor speelt een mono
loog van Jan Fabre, t/m 12/11 In Les 
Tréteaux In Brussel (00-3222176937); 
Hannu VOisönen: overzicht van het 
werk van een vooraanstaand Fins 
kunstenaar, t/m 13/11 In het Fins 
Cultureel Centrum in Antwerpen 
(00-3232318751). 

ITALIË 
KRIJGERS In 1974 stuitte een groep 
Chinese boeren op de begraafplaats 
van keizer Shlhuangdl, die heeft ge
leefd In de 2de eeuw voor Christus. 
Het graf werd bewaakt door meer 
dan tienduizend aardewerken krij
gers, dat het leger van Xlan Is gaan 
heten. Een aantal daarvan Is naar Ro
me gehaald. Gallerla Colonna, via del 
Corso. T/m 30 jan. Dagelijks l0-20u. 
Inl 00-3966780437. 
NEDERLANDERS Elf galerieën In 
Rome presenteren leder een contem
poraine kunstenaar uit Nederland. 
Onder hen zijn Inez van Lamsweerde, 
Dirk Lansink, Lydla Schouten en Er-
wln Olaf. De meeste tentoonstellin
gen lopen, met wisselende openings
tijden, heel de maand november 
door. Inl 00-3964871270. 
LOMBARDIJE De Milanese Jaar
beurs viert haar 75-Jarlge bestaan 
met een tentoonstelling over de 
schilderkunst In Lombardlje In de 
tweede helft van de negentiende 
eeuw. Deze sluit aan op eerdere ex
posities over de beelden kunsten In 
Noord-ltallë in de zeventiende en 
achttiende eeuw. Fiera, porta Domo-
dossola. T/m 10 dec. Dagelijks 10-
I8u. Inl 00-39249977264. 
EN VERDER Renaissance-architec-
tuur t/m 5 nov In palazzo Grassl In 
Venetië (00-39415231680); Toulouse-
Lautrec t/m 19 nov In palazzo Forti 
In Verona (00-394S800I903); Alver 
Aalto t/m 20 nov In Palazzo delle Es-
poslzloni In Rome (00-3964885465); 
de architect Leon Alberti t/m 10 dec 
In Palazzo Te in Mantua (00-3937-
6369198). 

Dag van de Kunstuitleen 

NEW YORK 
VITA EN VIRGINIA Elleen Atkins 
bewerkte de correspondentie tussen 
de hoofdrolspelers van Bloomsbury's 
meest spraakmakende romance: Vlta 
Sackvllle-West en Vlrglnla Woolf. 
Vanessa Redgrave speelt Vlta, Eileen 
Atkins Is Vlrglnla In 'Vlta & Vlrglnla'. 
Regie Zoe Caldwell. Union Square 
Theater, 100 East I7th Street (bij 
Park Avenue South). Première 21 
nov. Previews vanaf 16 nov. Inl 
00-12125050700. 

MONSTERS Krakende deuren, krij
sende vrouwen en enge muziek bege
leiden de tentoonstelling 'Screams on 
Screen: 100 Years of Horror film' In 
de New York Public Library for the 
Performlng Arts'. Naast een meer 
dan levensgrote Klng-Kong en Dracu-
la, presenteren ruim 300 requlsleten, 
foto's, posters en trailer klassieke en 
moderne griezels als weerwolven, le
vende doden, haaien, heksen en ande
re vormen van Het Kwaad. Lincoln 
Center Plaza. T/m 30 april 1995. Inl 
00-12128701600. 

PRAAG IN NEW YORK Het 
World Financial Center wijdt een mi-
ni-festlval aan de stad Praag met een 
aantal tentoonstellingen en muzikale 
evenementen. Onder meer de 'Mini-
salon', met werk uit het jaar 1984 
van Tjechische en Slavische dissidente 
kunstenaars, In de Courtyard Gallery, 
220 Vesey Street (Upper Level) en de 
'Praagse Lunch Serenade', een serie 
van kamermuziek door de Aaron 
Copland School of Music, iedere dins
dag van I2u30 tot 13u 15, in de 
openbare ruimtes van het World Fi
nancial Center. Gratis. T/m 4 dec. Inl 
00-12129450505. 

EN VERDER Exhibition-ism. Mu
seum and African Art, over de 'fou
te', want niet aan doel en functie be
antwoordende uitstalling van Afri
kaanse voorwerpen, t/m 5 mrt In het 
Museum for African Art (00-121296-
61313): The Italian metamorfosis, 
1943-1968 In het Guggenhelm Up-
town t/m 22 |an (00-12124233500); 
The Structure of Style: Modernism in 
Dutch Applied Arts In het Cooper-
Hewltt Museum, t/m 19 febr 
(00-12128606868); The Origins of 
Impressionism en De Kooning. t/m 8 
|an In het Metropolitan Museum 
(00-12128795500); ]ewish Life in Tsa-
rist Russia: A World Rediscovered In 
het Jewish Museum, t/m 5 mrt 
(00-12124233230); Bob Flanagan's 
Visiting Hours In The New Museum, 
t/m 31 dec (00-12122191222). 

Postmoderne beginneling of ze-
ventiende-eeuwse meester; iede
re kunstenaar heeft wel eens 
potten, vruchten en bloemen ge
schikt en geschilderd. Daarom is 
het stilleven het thema van de 
dag van de Kunstuitleen, die za
terdag in 78 kunstuitleencentra 
wordt gevierd. Vijf beeldende 
kunstenaars hebben speciale 
werken gemaakt die te koop of 
te leen zijn. Zo is er een mezzo
tint van Joop Vegter in kleur. 
Mezzo-tint is een techniek met 
de bijnaam 'de zwarte kunst' 
vanwege het fluwelige uiterlijk 
van de afdrukken. In Schiedam 
mogen bezoekers stillevens op
eten. In Gorinchem en Zwolle 

worden stilleven-diners georga
niseerd. Voedsel voor de maag 
en de geest want onder het eten 
wordt een lezing gehouden. Het 
viergangendiner in Zwolle op 
zondag kost, inclusief wijnen, 
koffie en twee presentjes ƒ 125. 
Wie kunst combineert met de 
zaterdagse tocht langs de winkels 
gaat naar de Haagse Denneweg, 
waar vijf etalages als stillevens 
zijn ingericht. Voor nieuwe en 
oude abonnees gelden kortingen 
bij lidmaatschap, lenen, en terug
brengen van kunst diele laat is. 
Voor meer informatie: Landelijk 
Bureau Federatie Kunstuitleen, 
Plein 23, Den Haag, 
070-3655336. 
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TENTOONSTELLINGEN Op 5 
nov (20u) opent literatuurcriticus Arjan 
Peters de tentoonstelling 'Over schrijvers 
en beeldende kunst', waar drie kunstwer
ken van Suchan Kinoshita, Jaap de Graaf en 
Ines de Rooijen geconfronteerd worden 
met taalwerken van de schrijvers Atte 
Jöhgstra, Ed van Eeden en Carl Friedman. 
T/m 27 nov. Wo t/m zo 13-I7u. De 
Loods, Scheldestraat 26, Breda. Inl 
076-226994/ 140817. 
De tentoonstelling 'Multatuli in den vreem
de', waar veel van de vertalingen van het 
werk Multatuli (oa in het Bahasa indonesia, 
Chinees en Japans) te zien zijn, duurt t/m 
maart 1995, di 10-17u. Multatuli Museum, 
Korsjespoortsteeg 20, Amsterdam, inl 
020-6281938. 

AMSTERDAM Joost Zwagerman 
spreekt op 6 nov (14u) over zijn boek 'De 
buitenvrouw'. Bibliotheek, Prinsengracht 
587. inl 020-5230900. 

DEN HAAG Rein Edzard, Michiel 
Kerbosch en muzikant Jan van Dijk spelen 
op 10 nov (20u30) 'Muizen en mensen' 
van john Steinbeck en op 4 en 5 nov 'Tor
tilla Flat'. De dichters Liesbeth Sonneveld, 
Gijs Calis en Adrieke Göbel lezen op 6 nov 
(I4u) voor uit eigen wefk. Theater 
.Branoul,'Maliestraat 12. Inl. 070-3657285. 

Tijdens de Dag voor de Vrienden van het 
Letterkundig Museum op 6 nov (I4u) 
spreekt Anna Enquist over haar eigen 
werk, Vic van de Reijt over brieven van 
Willem Elsschot en Anton Korteweg, di
recteur van het museum, geeft een over
zicht van de recente ontwikkelingen. De 
dag wordt ingeleid door F. Springer en er 
wordt een film over het leven van Willem 
Elsschot vertoond. Ned. Letterkundig Mu
seum en Documentatiecentrum, Prinses 
Irenepad 10. Inl 070-3471114. 

ENSCHEDE Op 5 nov (16u) leest 
Jan Wolkers voor uit eigen werk, gaat hij 
in dialoog met een forum en het publiek 
over 'Jan Wolkers, als auteur, beeldhou
wer en kunstschilder' en opent hij een ex
positie met zijn schilderijen en beelden. 
Muziekcentrum, Noorderhagen 27. Op 7 
nov (20u) worden de films 'Terug naar 
Oegstgeest' en 'Turks fruit' vertoond. 
Theater Alhambra. 

ROTTERDAM Irina Liebmann leest 
op 10 nov (20u) voor uit haar roman 'In 
Berlin'. Goethe-lnstitut Rotterdam, 's Gra-
vendijkwal 50-52. Res 010-4365411. 

UTRECHT Op 10 nov (20u) houdt 
Pierre Dubois, biograaf van Belle van 
Zuylen in een serie lezingen rond Belle van 
Zuylen, een inleiding over de Verlichting. 
Diepenbrockzaal, Drift 21. Inl 030-532436. 

ZWOLLE Arnon Grunberg spreekt 
op 9 nov (20u) over zijn boek 'Blauwe 
maandagen'. Stadsschouwburg Odeon, 
Zwolle. 

DRUKWERK Cora Dera, Michael 
Kolf en Arie Lenoir spreken op 5 nov 
(I6u30) over kunst en drukwerk. Vrije 
Academie Kennemerland, Nieuwe Gracht 
124, Haarlem. Res 023-252656. 

LICHAAM Camiel van Winkel houdt 
op 6 nov (15u30) een lezing over de ver
borgen betekenis van onwillekeurige bewe
gingen van het lichaam in het moderne tijd
perk, naar aanleiding van werken van oa 
Arthur Elsenaar en Aernout Mik. Koepel
zaal, Utrechtse School, Boorstraat 107, 
Utrecht. Inl 030-315844. 

ARCHITECTUUR Tijdens een De
sign Master Class, georganiseerd door het 
Berlage Instituut gaan een aantal gastdo
centen tijdens openbare lezingen in op hun 
ideeën over architectuur, hun eigen be
weegredenen en inspiratiebronnen en pre
senteren zij recente projecten. Op 7 nov 
(20u) zijn Art Zaaijer en Tony Fretton te 
beluisteren, op 8 nov (02u) Marijke de 
Goey en Steve Christer en op 9 nov Rieg-
ier & Riewe. IJsbaanpad le, Amsterdam. Inl 
020-6755393. 

REMBRANDT Theo Laurentius 
houdt op 8 nov (20u) een lezing met de ti

tel 'Op zoek naar de echte Rembrandt'. 
Dorpskerk, Wassenaar. 

INTELLECTUEEL In de serie 'Intel
lectuele kringen in de 20ste eeuw' besteedt 
de Hongaar Istvèn Eörsi op 8 nov (20u) 
aandacht aan de gebeurtenissen rond de 
Petöfi-kring, waar hijzelf deel van uitmaak
te. Deze kring oefende kritiek uit op de 
neo-stalinistische regering in Boedapest 
voor de inval in november 1956. Senaat
zaal Academiegebouw, Domplein 29, 
Utrecht. Inl 030-532436. 

DANS Rudi van Dantzig spreekt op 8 
nov (20u) over zijn boeken 'Voor een ver
loren soldaat' en 'Het spoor van de ko
meet', besteedt aandacht aan het maken 
van balletten en laat video-opnamen zien 
van Rudolf Nureyev. Zeeuwse Bibliotheek, 
Kousteensdijk 7, Middelburg. Inl 
01180-30250. 

ARCHEOLOGIE Maarten Dolmans 
houdt op 8 nov (20u) een lezing over ar
cheologie in Leiden. Rijksmuseum van 
Oudheden, Rapenburg 28, Leiden. Inl 
071-163163. 

UTOPIE In de reeks 'Utopieën van 
de 20ste eeuw' houdt prof dr H.J. Achter
huis een lezing over technologie als utopie. 
Na afloop (21 u30) is de film 'A Space 
Odyssey' van Stanley Kubrick te zien. Film
theater 't Hoogt, Hoogt 4, Utrecht. Inl 
030-532436. 

INDONESIË Marius Hazeveld houdt 
op 8 nov (13u30) een dialezing over het 

dagelijkse en het mystieke leven in Indone
sië. Museon, Stadhouderslaan 41, Den 
Haag. Inl 070-3381338. »nT ïi 

AVANT-GARDE Stefan Hertmans, 
Helmut Lethen en Ton Naaijkens spreken 
op 8 nov (20u30) in de reeks 'De erfenis 
van de avant-garde' over het expressionis
me en de Eerste Wereldoorlog. De Balie, 
Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam. 
Res 020-6232904. 

MUSEUM Kunsthistoricus Yke Kra
mer gaat in zijn lezing over het nieuwe 
Groninger Museum op 8 nov (I9u30) in op 
Alessandro Mendini en het Tjechisch kubis
me. Tablinium, De Oosterpoort, Tromp-
singel 27, Groningen. Inl 050-125593. 

GESCHIEDENIS Prof Jan Bank geeft 
op 9 nov (20u 15) een lezing over Neder
land als calvinistische natie. De Rode Hoed, 
Keizersgracht 102, Amsterdam. Inl 
020-6257368. 

KUNST Onder de titel 'De moderne 
kunstenaar, schepper van een wereld' 
spreekt Madga Sosef op 9 nov (12u30) 
over hoe de moderne kunstenaar de wer
kelijkheid probeert te verbeelden. Theater 
Branoul, Maliestraat 12. Inl 070-3657285. 

KAPEL Op 2 nov (19u30) houdt dr 
Jan de Jong een lezing over de plafond
schilderingen van Michelangelo en de 
wandtapijten in de Sixtijnse Kapel in Rome. 
Tablinum, De Oosterpoort, Trompsingel 
27, Groningen. Inl 050-719600. 

ARCHITECTUUR Op 9 nov (20u) 
spreekt architect Herman Herzberger over 

.zijn werk. Academie van Bouwkunst, Ged. 
Zuiderdiep 158, Groningen. 

KUNST Onder de titel 'Het ene 
zwarte gat is het andere niet' houden 
voormalig studenten van de afdeling Voor
heen van de Rietveld Academie, lezingen 
over kunst na de academie. Op 9 nov 
(I4u) is de beurt aan filmer Mark de Cloe. 
Academie St. Joost Gehoorzaal, Beuken
laan I, Breda. Inl 076-250305. 

ETHIEK Dr E van Leeuwen spreekt 
op 10 nov (20u) over medische macht en 
medische ethiek. Congrescentrum De Een
hoorn, Kon. Wilhelminalaan 33, Amers
foort. Inl 020-4445296. 

ARCHIPOLIS Ter gelegenheid van 
de manifestatie 'Archipolis, over de gren
zen van de architectuur' worden twee 
maanden op diverse lokaties lezingen gege
ven. Op 4 nov (14u) spreken stedebouw
kundig ontwerper Donald Lambert en ar
chitect Peter Wilson over het veranderen
de beeld van de stad uit oogpunt van de 
ontwerper. En Rob van Engelsdorp Gaste
laars, hoogleraar Geografie van Stad en 
Platteland, doet op 10 nov (I6u30) het
zelfde vanuit het oogpunt van de stadsbe
woner. Complex Woudestein, Erasmus 
Universiteit, Burg. Oudlaan 50, Rotterdam. 
Inl 015-786410. Op 8 nov spreken prof dr 
B. Verschaffel en dr ir L. Boelens over de 
materialisering en rematerialisering van de 
werkelijkheid. Waagtheater, Markt 11, 
Delft. Res 015-134150. Architect Anton 
Alberts houdt op 10 nov (20u) een lezing 
over de relatie tussen opdrachtgever en ar
chitect. Collegezaal Nieuwenhof, Zwingel
put 4, Maastricht Inl 043-883541. 

MUZIEK 

ALKMAAR 
PROVADJA (072-110136) Tomoko Mukaiy-
•ma (piano)/ Stefan Husson (accorde
on) za. 20u30 
DE VEST (072-191817) GROTE ZAAL: Angela 
Groothulzen za. 20u 15 

AMERSFOORT 
DE FLINT (033-758404) Mathilde Santlng 
zo. 20u 15 Intermezzo wo. 20u 15 ST. 
AEGTENKAPEL: Black Umfolosl za. 20ui5 
STADSHAL: Concertgebouw Kameror
kest mmv Quirine Vierssen (cello) di. 
20ul5 
DE LIEVE VROUW (033-618865) GROTE 
ZAAL: Ferdlnand Groos/ Joep Lans/ 
Amlna Figarova vr. 20u30 

AMSTERDAM 
ARENA (020-6947444) The Brandos vr. 
I5u Big Audio ma. 22u Adorable do. 
22u 
BEURS VAN BERLAGE (020-6270466) AGA 
ZAAL: Rubln Kwartet zo. 14u 15 YAKULT 
ZAAL: Nederlands Kamerokrest olv Phi-
'ippe Dotremont mmv Romain Bischoff 
(bariton) e.a. vr. za. do. 20u 15Symfonie-
orkest Utrechts Conservatorium zo. 
20u 15 
BIMHUIS (020-6231361) Stafford JAmes 
Project vr. 21 lu Nat Adderty Quintet 
ja. 21 u Eric Vloelmani Quartet/ Duo 
Leonardo Amuendo e.a. wo. 21 u Plet 
Kuiters Kwartet do. 21 u 
CONCERTGEBOUW (020-6718345) GROTE 
ZAAL: Het Brabants Orkest olv Hubert 
wudant mmv Theodora Geraets vr. 20u 15 
Koninklijk Concertgebouworkest/ 

ro°t Omroepkoor olv John Eliot Gardi-
r>er mmv Andr&s MoInSr (tenor) za. zo. 
^5u KCOV Amsterdam/ Amsterdams 
Promenade Orkest olv MArtin Kammin-
ga mmv Diane Verdoodt (sopraan) e.a. za. 
20u 15 Ivo Pogorelich (piano) zo. 20u 15 
"oofdstadkoor/ Het Obrechtorkest/ 
Collegium Muslcum Amstelodamen-
m/ "*t0 

Kinderkoor di. 20u 15 Konink
lijk Concertgebouworkest olv Kurt San-
-erling wo. do. 20u 15 KLEINE ZAAL: Melos 
*w*rtet vr. 20ul j Vermeer Kwartet 
2a' 20u 15 Conjunto Ibérlco olv Elias Ari-

zcuren zo. 11 u Schönberg Kwartet mmv 
Paul Verhey (fluit), Erica Waardenberg 
(harp) zo, 14u 15 Syrinx Saxofoonkwar
tet zo. 20u 15 Reizend Muziekgezel
schap ma. 20u Christiane Oelze (so
praan)/ Hans Peter Blochwltz (tenor) 
e.a. di. 20u 15 Alexander Kwartet wo. 
20ul5 Sonja van Beek (viool)/ Maurlce 
Lammerts van Bueren (piano) do. 
20ul5 
CULTUREEL CENTRUM AMSTELVEEN 
(020-5475175) OSCARZAAL: Astrid Nijgh 
do. 20u30 
ENGELSE KERK (020-6249665) Eva Nüjsén 
(sopraan)/ Jan Karisson (fortepiano) e.a. 
vr. 20u 15 Camera Trajectina za. 20u 15 
J. Landré (fluit)/ E. Belma (sopraan) ea. 
zo.I4u45 
DE KLEINE KOMEDIE (020-6240534) Fay Lo-
vsky & Draadloos vr. za. 20u 15 Gruppo 
Vocal Cuba di. t/m do. 20u 15 
MEERVAART (020-6107393) Fatna Bent el 
Houcine vr. 20u30 Percussie-ensemble 
uit Guinee di. 20u 15 Melanie wo. 20u 15 
Jaime Torres y su Gente do. 20u 15 
MELKWEG (020-6241777) Thione Seck & 
Le Raam Daan vr. 22u Julia P. Hers-
heimer zo. 14u The MEdltatlons zo. 
21 u30 G. Love and Special Sauce di. 
21 u The Figgs/Love Spit Love wo. 
21 u30 Jet Black Joe do. 22u 
MUZIEKTHEATER (020-6255455) La Belle et 
la Béte (Philip Glass Ensemble) vr. 20u 15 
Muralis (Dansgroep Krisztina de ChStel) 
wo. do. 20u 15Rosa (De Nederlandse 
Opera) za. di. 20u 
PARADISO (020-6264521) The Jesus Lizard 
vr. 22u Salad/ Done Lylng Down/ Po
wer of Dreams e.a. za. 21 u ines Con-
treras y sus Grupo Flamenco zo. 21 u 
Johnny Halliday ma. 2lti Nieuw En
semble olv Ed Spanjaard di. 20u30 Ben 
Harper & Band wo. 22u Marisa Monte 
y Grupo do. 22u 
PLEINTHEATER (020-665456) Che Tango vr. 
20u30 Studio C di. 20u30 Trio Zang 
voor Vriendschap do. 20u30 
SOETERIJN (020-5688500) Mbira-muzlek 
uit Zimbabwe wo. 20u30 Taipei Chi
nese Music Ensemble do. 20u30 
WESTERKERK (020-6247766) Reitse Smits 
(orgel) za. 14u Boudewijn Zwart (caril
lon) za. I5u Jos van der Kooy (orgel) za. 
I6u 
DE IJSBREKER (020-6681805) Taipei Chine
se Music Ensemble e.a. vr. 20u30 Gru
po Encuentros de Musica Contempo-
ranea za. 20u30 Gamelan Ensemble 
Gending olv Jurrien Sligter zo. 20u30 Het 
Trio ma. 20u30 Peter Prommel & Ali 

N'Diaye Rose wo. 20u30 Concorde En
semble do. 20u30 

APELDOORN 
GIGANT (055-216346) Misty in Roots vr. 
22u 
ORPHEUS (055-211899) Flairck vr. 20u WE-
GENER ZAAL: Astrid Seriese za. 20u 

ARNHEM 
SCHOUWBURG (085-437343) GROTE ZAAL: 
Cuadro Flamenco wo 20u 15 

DEN HAAG 
DR. ANTON PHILIPSZAAL (070-3609810) Re
sidentie Orkest olv Leonid Grin mmv 
Yayoi Toda (viool) za. 20u 15 zo. 14u 15 
Ivo Pogorelich ma. 20u 15 
DILIGENTIA (070-3651851) Folke Nauta 
(piano) zo. I4u30 Vermeer Kwartet do. 
20ul5 
DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG 
(070-3469450) GROTE ZAAL: Angiique lo-
natos di. 20u30 
NEDERLANDS CONGRESGEBOUW 
(070-3548000) 
O.L.S. (070-3232464) Latuga Barki vr. 22u 
PAARD (030-3601838) Compulsion vr. 21 u 
Sjako! za. 21 u Misty in Roots zo. 21 u30 
Adorable wo. 21 u30 Ben Harper & 
Band do. 21 u30 
REGENTENKAMER (070-3888436) Astrid 
Hel&ny (zang)/ Dobrinka Yankova (so
praan) zo.20uI5 

DORDRECHT 
KUNSTMIN (078-148938) GROTE ZAAL: Na-
bucco (Dordrechts dameskoor e.a. mmv 
Liesbeth Damen e.a.) ma. di. 20u KLEINE 
ZAAL: Cuadro Flamenco za. 20u30 

EINDHOVEN 
EFFENAAR (040-454199) Pop Will Eat Its-
elf/ Blaggers/ Headless Chickens vr. 
21 u Black Umfolosl zo. 14u30 21 u 
MUZIEKCENTRUM FRITS PHILIPS (040-655600) 
GROTE ZAAL: Orchester der Beetho-
venhalle Bonn/ Phllharmonisches 
Chor der Stadt Bonn olv Dennis Russel 
Davies Philips Orkest Vereniging olv 
Jules van Hessen mmv Hans Liberg (piano) 
za. 20u 15 The Nylons zo. 20u 15 Karin 
Lechner/ Sergio Tiempo di. 20u 15 Jai
me Torres y Su Gente wo. 20ul5 Het 
Brabants Orkest olv Uwe Mund mmv El
len Corver, Sepp Grotenhuis (piano) do. 
20u 15 VSB ZAAL: Het Reizend Muziek

gezelschap olv Christiaan Bor Nieuwe 
Slagwerkgroep Amsterdam zo. 12u 
Flamenco de Madrid do. 20u 15 
STADSSCHOUWBURG (040-1II122) GROTE 
ZAAL: Les contes d'Hoffmann (Opera 
van Krakow) do. 20u 15 

ENSCHEDE 
MUZIEKCENTRUM ENSCHEDE (053-858500) 
GROTE ZAAL: Orkest van het Oosten 
olv Gabriele Bellini mmv Emmy Verhey (vi
ool) zo. I4u30 ARKE ZAAL: Wyneke Jor-
dans en Leo van Doeselaar (pianoforte) 
vr. 20u Marius van Paassen en het 
Raphael kwartet wo. 20u Rotterdams 
Conservatorium (strijkkwartetten) olv le
den van het Daniël Kwartet Mbira-mu-
ziek van de Shona (Zimbabwe) do. 20u 
TWENTSE SCHOUWBURG (053-858585) 
GROTE ZAAL: Gouden regen (Benny 
Neyman) di. 20u 
VESTZAKTHEATER (053-301887) Voices In 
Vestzak vr. 20u30 

GOUDA 
GOUDSE SCHOUWBURG (01820-13750) GRO
TE ZAAL: Wood, Winds en Strings 
(Francis Goya en Peter Weekers) za. 20u 
Russischs Folklore Festival di. 20u 

GRONINGEN 
HET KRUITHUIS (020-125444) J.J.C Helder 
(Silicone Kitty) zo. 15u 

HAARLEM 
CONCERTGEBOUW (023-423366) GROTE 
ZAAL: Noordhollands Philh. Orkest olv 
Graeme Jenkins mmv Arielle Vernède (pia
no) en Erika Waardenburg (harp) vr. 
20u 15 Haarlems Opera Koor za. 20u 15 
Look what they've done to my song 
(Melanie) do. 20u 15 KLEINE ZAAL: Tafel-
muziek (Jeugdconcert) zo. I4u30 PATRO
NAAT (023-326010) Once Upon a Reveiu-
tion (Sjako!) vr. 21 u30 All tomorrow's 
parties za. 22u 

HEERLEN 
STADSSCHOUWBURG (045-768570) Music is 
the magie (Astrid Seriese) vr. 20u 

HILVERSUM 
CENTRUM NEDERLANDSE MUZIEK 
(035-240957) Paul Komen (fortepiano) zo. 
16u 

LEIDEN 
K&O KAPELZAAL (071 -141141) 
LAKTHEATER Coll'arte musica do. 20u30 

MAASTRICHT 
THEATER A.H. VRIJTHOF (043-210380) Euro
peen Jazz Night mmv Wynton Marsalis 
(trompet)/ Denise Jannah vr. 2lu Sym-
phonie Orkest van Maastricht olv 
jun'ichi Hirokama mmv Moshe Hammer 
(viool) za. 20u 15 European Jazz Night 
mmv Archie Chepp Quartet/ Toos Janssen 
zo. 20u 15 Les Percussions de Guinée 
ma. 20u 15 Ronald Broutigam (piano) 
do. 20uI5 

NIJMEGEN 
DOORNROOSJE (080-559887) Jawbreaker/ 
Bambix vr. 21 u Terry Woods And The 
Bucks wo. 21 u 
STADSSCHOUWBURG (080-221100) Music 
Meeting vr. 20u30 More than a sound 
(Multifox) za. 20u Music Meeting zo. 
I4u30 

ROTTERDAM 
DIZZY (010-4763605) Yann & special sup
port zo. I6u Paul Hoek Groep Hans van 
Oosterhout (drums) Harry Emmery (bas) 
Ben van Dungen (tenorsax) Paul Hoek (gi
taar) di. 22u Cornell Rochester trio Jan 
Kuiper (gitaar) Anthony Jackson (bas) Cor-
nelI'Rochester (drums) do. 2lu30 

DE DOELEN (010-2171717) GROTE ZAAL: 
Rotterdams Philharmonisch Orkest 
olv Yoel Levi mmv Emanuel Ax (piano) vr. 
20u 15 RET Mannenkoor olv Charles v.d. 
Veeke mmv The Deep River Quartet e.a. 
za. 20ul5 Groot Rotterdams Koor e.a. 
zo. 12u30 KLEINE ZAAL: Carlo Domenico 
(gitaar) za. 20u 15 De Stem Vreewijk olv 
Ger Otte mmv Stichting Rotterdams Jon
genskoor e.a. zo. 14u30 Doelenensem
ble zo. 20u 15 Combattimento Consort 
Amsterdam olv Jan Willem de Vriend 
ma. 20u 15 Reizend Muziekgezelschap 
wo. 20u 15 
DE EVENAAR (010-4111055) Taipei Instru-
mentai Ensemble za. 20u 15 Fatna Bent 
El Houcine & Ensemble zo. 20u 15 
NIGHTTOWN (010-4363534) BASEMENT: 
Pink Moon/ Blond Ambitions/ Mem-
phis Mothers vr. 21 u 
ROTOWN (010-4362669) Townes van 
Zandt vr. 22u Simone Roerade/ Candy 
Dulfer zo. 22u Jimmy Lafave ma. 22u 
ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 

(010-4118110) GROTE ZAAL: Les contes 
d'Hoffmann (Opera van Krakow) vr. 
20u 15 
ZAAL DE UNIE (010-4333534) Leonardo 
Quartet (strijkkwartetten) vr. 20u30 
Strijkkwartet 'Plus' za. 20u30 

TILBURG 
NOORDERLIGT (013-4322220) Maluku 
Groove vr. 21 u45 Noorderlichtshow za. 
22u Inner Clrde wo. 21 u 
SCHOUWBURG (013-362033) GROTE ZAAL: 
Puccini's Café (Jan Akkerman) di. 20u 15 

UTRECHT 
KIKKER (030-341108) I love Lucy (16-17) 
za. 22u 
RASA (030-316040) Flamenco (Grupo So-
lea) za. 20u30 Ensemble Neyries zo. 
20u30 Fatna Bent El Houcine & En
semble zo. 14u 
SJUHUIS (030-340436) 
TIVOLI (030-318840) Helloween vr. 20u30 
The Iguanas za. 20u30 Jimmy Lafave 
en Ben Harper di. 20u30 De Dijk wo. 
do. 20u30 
VREDENBURG (030-334344) GROTE ZAAL: 
Koperensembles Koninklijk Conserva
torium olv Martin van de Merwe vr. 
12u30 Rode Symphonle Orkest olv 
Mark Foster vr. 20u 15 Radio Kameror
kest olv Bernard Klee mmv Jacques Zoon 
(fluit) za. 20u 15 Radio Kamerorkest olv 
Bernhard Klee mmv Jacques zoon (fluit) 
zo. I4u30 Rodio Filharmonisch Orkest 
olv Ion Marin mmv Peter R'osel (piano) 
Alexander Barantschik (viool) zo. 19u30 
Symfonie Orkest Utrechts Conserva
torium olv Cristobal Halffter mmv Hans 
van Loenen (trompet) ma. 20u 15 KLEINE 
ZAAL: Musica Alta Ripa mmv Danya Se-
gal (blokfluit) Anne Röhrig (viool) Ursula 
Bundies (viool) e.a. za. 20u 15 Madredeus 
ma. 20u 15 Vermeer Kwartet di. 20u 15 
Flamenco de Madrid wo. 20u 15 Het 
reizend Muziekgezelschap olv Christi
aan Bor mmv Paul Rosenthal (viool) e.a. 
do. 20ul5 

ZWOLLE 
J.C. HEDON (038-231966/ 423) Tröckener 
Kecks za. 22u 
SCHOUWBURG ODEÖN (038-218500) 
SCHOUWBURGZAAL: Angela Groothul
zen en Band vr. 20u NIEUWE BUITENSO-
CIETEIT: Gouden regen (Benny Neyman) 
do. 20u 

ATLETIEK Een selectie uit de trimlo-
pen van het komende weekeinde: za 5 
nov halve marathon in Elspeet (ook af
standen vanaf 3 km, aanvang I3u30, inl. 
055-333819); Plantsoenloop in Gronin
gen (3 km om I Su 10, 6-12 km om 
15u35, 050-121708); Erasmusronde in 
Rotterdam (10,5 en 21,1 km, aanvang 
I lu, 010-4431640); Sint Joosttrimloop in 
Sint Joost (LI (3, 6, 9, 12, 15 km, aan
vang 15u, 04754-84995. 
Zo 6 'nov Winterloop in Sneek (10 km, 
aanvang 11 u, 05140-4991); Wintercup 
in Lelystad (2, 5, 10, 15 km, aanvang 
I lu, 03200-42393), Bosloop in Amster
dam (5, 10, 15 km, aanvang I0u30, 
075-285509), Maple Leaf in Hilversum 
(1,5 en 3 km om I3u, 6 en 9 km om 
13u30, 035-854772), Panbosloop in 
Zeist (meerdere afstanden, van 3 tot 21 
km, aanvang I2u, 030-442149). 
DAMMEN 6 tot 28 nov Wereldkam
pioenschappen voor mannen in Den 
Haag, in het oude raadhuis aan de Java-
straat. Aanvang dagelijks 13, behalve op 
de rustdagen II, 17 en 23 nov. 
HOCKEY Programma in de vrouwen-
hoofdklasse; zo 6 nov (aanvang I2u45) 
Laren-Oranje Zwart, MOP-Kampong, 
Rotterdam-HGC, Amsterdam-Bloemen-
daal, Victoria-Groningen, HDM-Den 
Bosch. 
De competitie in de hoofdklasse bij de 
mannen ligt stil ivm de voorbereiding van 
Oranje op het WK in Australië. 
PAARDESPORT do 3 tot ma 7 nov 
Jumping Amsterdam in de Rai te Amster
dam. Dagelijks een vol wedstrijdpro
gramma, ook 's avonds. Vr vanaf 8u (on
der meer springen en dressuur, za vanaf 
7u30 en zo vanaf 9u30, met om I3u in 
de Europahal Internationaal Springen om 
de Grote Prijs van Amsterdam, waaraan 
veel topcombinaties zullen deelnemen. 
SCHERMEN za 5 en zo 6 nov Airbor-
ne Trophy in Arnhem, zeer sterk bezet 
internationaal degentoernooi voor man
nen. Za (vanaf 11 u) en zo (vanaf 9u) 
voorrondes in sportcomplex Valkenhui
zen aan de Beukenlaan, finales zo vanaf 
I4u30 in het gemeentehuis van Arnhem. 
VOETBAL Programma in de eredivisie; 

-za 5 nov (aanvang I9u30) Heerenveen-
Roda JC, Go Ahead Eagles-Sparta, MVV-
RKC; zo 6 nov (aanvang I4u30) Willem 
ll-Ajax, NEC-Dordrecht'90, Feyenoord-
NAC, Volendam-FC Twente, FC 
Utrecht-PSV, FC Groningen-Vitesse. 
Wo 9 nov (aanvang I9u30) Roda JC-
Willem II, Ajax-FC Groningen, Vitesse-
FC Utrecht, PSV-MVV, RKC-Volendam, 

NAC-Go Ahead Eagles, Feyenoord-
NEC. 
Eerste divisie: za 5 nov (aanvang I9u30) 
Eindhoven-Veendam, RBC-FC Den 
Haag, Helmond Sport-Heracles, Den 
Bosch-Excelsior, Fortuna S.-Cambuur 
Leeuwarden, AZ-Top Oss, VVV-FC 
Zwolle, Emmen-De Graafschap; zo 6 
nov (aanvang I4u30) Haarlem-Telstar. 

AMSTERDAM 
AMSTELVEENS POPPENTHEATER 
(020-6450439) Prinses Pom (Theater Xy-
nix) (v.a. 6 jr.) za. 14u30 
DE BRAKKE GROND (020-6266866) Krekel 
en mier (De PaardenKathedraal)(v.a. 4 
jr.) zo. 14u 
CULTUREEL CENTRUM AMSTELVEEN 
(020-5475175) De Europese theater 
voorleesdag (v.a. 6 jr.) zo. I4u 
JEUGDTHEATER DE KRAKELING 
(020-6245123) De toverfluit (Frank Groot
hof) (v.a. 8 jr.) vr. za. 20u De bruine 
prins (Theater Pruim) (v.a. 6 jr.) zo. I4u 
Het fluwelen konijn (Speeltheater Hol
land) (5-8 jr.) wo. 14u 16u 
MEERVAART (020-6107393) Alice! (De Ver
beelding) (v.a. 7 jr.) wo. 14u 
OSTADETHEATER (020-6795096) Prinses in 
toren (Theaterwerkplaats het balkon) (v.a. 
4 jr.) wo. 14u 15 
PLEINTHEATER (020-6933380) Do, a deer, a 
femaie deer (De Dochters van Gijs Ver-
kuyl) (v.a. 7 jr.) wo. 14u30 
POLANENTHEATER (020-6821311) Pero of 
de geheimen van de nacht (Speelthea
ter Holland) (v.a. 5 jr.) zo. 15u 
THEATER ZUIDOOST (020-6951411) Maan-
parels (Katoen) (v.a. 6 jr.) 

DEN HAAG 
POPPENTHEATER GUIDO VAN DETH 
(070-3280208) De gouden Hand (v.a. 4 
jr.) za. I4u30 
THEATER A/H SPUI (070-3465272) Suud en 
Lea (Burrp!) (v.a. 7 jr.) zo. I4u30 

ROTTERDAM 
JEUGDTHEATER HOFPLEIN (010-4662044) 
Roodkapje (Hofpleinproduktie) (v.a. 6 jr.) 
za. 19u zo. 14u 
ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 
(010-4118110) KLEINE ZAAL: Het laatste 
kind (Theater Artemis) (v.a. 8 jr.) zo. 15u 

UTRECHT 
KIKKER (030-341108) De ondergang van 
de Titanic (Stichting Unieke Zaken)(v.a. 6 
jr.) wo. 15u 
STADSSCHOUWBURG (030-331343) Asse
poester zo. 14u30 
VREDENBURG (030-314544) KLEINE ZAAL: 
Porgy & Bess Go Latin (v.a. 6 jr.) (Neu-
v a  M a n t e c a  e n  D o n a l d  J o n e s )  z o .  I l u  
I4u30 

Voor  in format ie  o f  reserver ingen  kunt  u  
be l len  met  Tan ja  van  Woense l ,  

t e le foon  O IO  -  406  6272  o f  faxen  O IO  -  406  6980 .  

Unieke ligging in 't 
hart van de Hoekse 
Waard met terras aan 
het water van de 
Binnenmaas. Ruime 
parkeergelegenheid. 
15 min. rijden vanaf 
Rotterdam. 

a la carte 
restaurant 
Gelegenheid voor 
het houden van 
recepties, partijen, 
buffetten, diners e.d. 

Vrouwehuisjesweg la Mijnsheerenland 01862-1629 

VOORKEUR 

M U Z I E K  
NIEUW ENSEMBLE Het Nieuw Ensemble olv Ed Spanjaard speelt een pro

gramma met drie Nederlandse premières van componisten van belang. Van de 
Amerikaan Elllott Carter wordt uitgevoerd Syrlnga (1978), een cantate over de 
Orpheus-mythe met bariton Davld-Wllson Johnson, mezzo-sopraan Lucia 
Meeuwsen en gitarist Helenus de Rijke als solisten. Van de Engelsman Brlan 
Ferneyhough gaat On Stellar Magnitudes (1994) — met de bezetting van Schön-
bergs Pierrot Lunaire Is het een serie kleine opera-scènes. Van de Oostenrijker 
Frledrlch Cerha gaat Quellen (1993). Het programma wordt gecompleteerd met 
ouder werk van Berlo (Chemlns li, 1967) en Boulez (Dérlve, 1984). 6 nov I2u30 
Theater Bis Den Bosch; 8 nov. 20u30 Paradlso Amsterdam; 10 nov 20ul5 De 
Vereenlglng Nijmegen. Inleiding: telkens een uur voor aanvang. 

IVO POGORELICH De pianist Ivo Pogorelich maakt een korte tournee door 
ons land met op het programma muziek van Chopln (Prelude In cis, op. 45 en 
Vier scherzl) en Moessorgskl (Schilderijen van een tentoonstelling). 3 nov 20u 15 
De Doelen Rotterdam; 6 nov 20u 15 Concertgebouw Amsterdam; 7 nov Dr. An
ton Phlllpszaal Den Haag. 

MUSIC NIGHTS MAASTRICHT Het Jazz MECCA In Maastricht Is niet meer 
maar de Music Nlghts maken hopelijk veel goed. De vrijdag Is gewijd aan electrl-
sche jazz met de gitaristen Mlke Stern en John Scofleld en The Brecker Brothers,' 
op zaterdag Is het dansen geblazen met Rosa Klng en Maceo Parker & Roots Revl-
slted en zondagmiddag Is er Jazz waar je rustig een kopje thee bij kunt drinken: 
het Rosenberg Trio, Toots Thlelamans en de big band van ex-Count Basle werk
nemer Frank Foster. Zaal Berghmans/Ster der Toekomst doet mee met twee 
Blues Parades, daarnaast zijn er vijftien cafés die deze dagen jazz en blues tappen. 
4 t/m 6 nov. op en rond het Vrijthof Maastricht. Info: 043-210380. 

CHALLENGE JAZZ NIGHT Het BIMhuls wijdt, en dat Is een novum, een hele 
avond aan één platenlabel, te weten Challenge. Voor de prijs van één zijn vier 
acts te horen: het kwartet van trompettist Erlc Vloelmans, het gitaar-bas duo Le-
ortardo Amuedo/Heln van de Geyn, de Zuldamerlkaanse groep Bacan met zange
res Llllan Vlelra, de bebopgroep de Houdlnl's en aan het eind nog Iets uitdagends 
samen. 9 nov BIMhuls Amsterdam, aanvang 20u. 

POP WILL EAT ITSELF Het volmaakte huwelijk tussen een popgroep en een 
samplemachine. 3 nov Melkweg, Amsterdam, 4 nov Effenaar, Eindhoven. 

HARRY CONNICK, JR. Muzikale erfgenaam van de jonge Frank Slnatra heeft 
nu een 'funky' plaat gemaakt, geïnspireerd op de jazz-roots uit New Orleans. 4 
nov Congresgebouw, Den Haag. 

STATUS QUO 'Agaln agaln agaln agaln agaln agaln agaln agaln/ Why don't we 
do lt/ why don't we do it agaln?' De vlerkwartsmaten-boogle van Status Quo 
verandert nooit. 5 nov Rijnhal, Arnhem. 

JOHNNY HALLIDAY 'Monsieur rocque & rolle' zingt nu In het Engels. 7 nov 
Paradlso, Amsterdam. 

V 
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THEATER 

ALKMAAR 
PROVADJA (072-110136) Darwins dochter 
(Growing Up In Public) vr. 20u30 
DE VEST (072-191817) GROTE ZAAL: Ange-
lika Oei vr. 20ul 5 Uitverkorenen (Niet 
Uit Het Raam) vr. 20u 15 Romeo & Julia 
(Teo Joling, Mark Kingsford) za. 20u 15 
Horse & Bamboo Theatre zo. 14u30 
Heartbreak House (RO Theater) di. 
20u 15 HH ZAAL: Rolbrug (Wimie Wil
helm, Joop Wittermans) do. 20u 15 

AMERSFOORT 
DE FLINT (033-726094) De markies van 
Keith (Theater van het Oosten) vr. 20u 15 
De schommel (KNS Raamtheater) do. 
20ul5 
DE LIEVE VROUW (033-618865) GROTE 
ZAAL: Jeroen van Merwijk za. 20u30 Je
roen van den Berg ma. di. 20u30 De 
Rafaëls (Theater De Korre) vr. 
20u30 

AMSTERDAM 
DE BALIE (020-6232904) GROTE ZAAL: De 
keizer (René Eljon e.a.) vr. za. wo. do. 
20u30 
BELLEVUE (020-6247248) GROTE ZAAL: De 
meid/ Open huwelijk (Het Vervolg) vr. 
za. 20u30 Nooit zal het paradijs aan
breken (Stichting Strooker) zo. ma. 
20u30 Cutup-uppercut (Alex 
d'Electrique) di. t/M do. 20U30KI 
ZAAL: Comedy Explosion vr. za. 
20u30Alles moet weg (André Manuel) 
20u30 (beh. zo. ma.) PALONIZAAL: Mono
loog (Simone de Beauvoir) (Het Oran
jehotel) wo. do. 22u 
DE BRAKKE GROND (020-6266866) EXPO-
ZAAL: Grimm (De Tijd) vr. za. 20u30 Een 
heel leven in een uur of twee (Theater-
Teater) di. t/m do. 20u30 
CARRÉ (020-6225225) Dame Edna vr. 
20u 15 Hoffmanns vertellingen (Opera 
van Krakow) ma. 20ul5 Herman Finkers 
di. t/m do. 20ul5 
CULTUREEL CENTRUM AMSTELVEEN 
(020-5475175) GROTE ZAAL: De Spaanse 
hoer (Haarlems Toneel) za. 20u 15 Bri-
tannicus (HNT) ma. 20u 15 Marjolein 

ff 20 

Touw di. 20ul5 (Die lustige Witwe) wo. 
do. 20u 15 OSCARZAAL: Liefdesbrieven 

ine Ruysschaert, Jo Decaluwe) wo. 
:0u30 

DE ENGELENBAK (020-6266866(dag)/ 6263644 
(avond) Buigen & barsten (Vrij Theater) 
vr. za. 20u30 Ghetto (Toneelgroep Hil
versum) do. 20u30 
FELIX MERITIS (020-62313II) Ein Fest für 
Boris/ Happy days (Maatschappij Discor-
dia) vr. za. 20u30 SHAFFYZAAL: Zeca Nu-
nes 20u30 (beh. ma.) 
FRASCATI (020-6266866(dag)/ 6235723(avond) 
ZAAL I: Twee. Vrouw. No 102 (Tamara 
Huilmand) vr. za. 20u30 Brazilian wo-

men (Cosmic) di. t/m do. 20u30 ZAAL II: 
Requiem voor een spion (Noord Ne
derlands Toneel) do. 21 u 
DE KLEINE KOMEDIE (020-6240534) Grupo 
Solea zo. 20u 15 
MELKWEG (020-6241777) FONTEINZAAL: 
Point Blank (United Cowboys) vr. t/m 
zo. 20u30 
NIEUWE DE LA MAR THEATER (020-6233462) 
Smakelijke voortzetting (Paul Haenen) 
20ul5 (beh. zo. ma.) 
OSTADETHEATER (020-6795096) Heksen
jacht (Turquoise Toneel) vr. za. 2lu 
POLANENTHEATER (020-6821311) Een zee 
van tijd (Theaterwerkplaats Voorheen De 
Kleine Holte) za. 20u30 Drie familietra
gedies (Dood Paard) za. 20u 15Vooruit 
met wwelvaartl (LRV Theaterprodukties) 
do. 20u30 
SOETERIJN (020-5688500) Taiwan Peking 
Opera do. 18u 
STADSSCHOUWBURG (020-6242311) GROTE 
ZAAL: O'Neil (En geef ons de schadu
wen) vr. za. 20u 15 Het Folkloristisch 
Danstheater zo. ma. 20u 15 BOVENZAAL: 
II campiello (Piccolo Theater Noord) vr. 
za. 20u 15 Betrayal (LEST) do. 20u 15 
DE STALHOUDERIJ (020-6262282) Wednes-
day Night Live wo. 20u30 Boo Haha 
(Subtheater) vr. t/m zo. 20u30 Magie 
Mirror (Marionettentheater) do. 20u30 
TRANSFORMATORHUIS (020-6279070) Ilias 
(Toneelgroep Amsterdam) ma. t/m do. 
I9u30 
HET VEEM THEATER (020-6260112) The 
third person (Arthur Rosenfeld, Ana 
Teixidó) za. zo. 21 u Go home (Catharina 
Haverkamp, Trudie Lute) wo. do. 21 u 

APELDOORN 
GIGANT (055-216346) Een zee van tijd 
(Voorheen) do. 20u30 
ORPHEUS (055-211899) Valstrik voor een 
man alleen (Hollandse Comedie) za. 20u 
Scapino Rotterdam di. 20u De markies 
van Keith (Theater van het Oosten) wo. 
20u Die CzardasfUrstin (Muziektheater 
Praag) do. 20u WEGENER ZAAL: Frlts 
Lambrechts do. 20u 

ARNHEM 
SCHOUWBURG (085-437343) GROTE ZAAL: 
Introdans za. 20u 15 De markies van 
Keith (Theater van het Oosten) do. 20u 15 
KLEINE ZAAL: Written on the wind vr. 
za. 20u30 Over de berg (De Verbeel
ding) zo. 13u30 Het voordeel van de 
twijfel (Toneelgroep WAK) ma. di. 20u30 
Malte (Stichting De Kist) wo. 20u30 
Naakt (De Types) do. 20u30 

BREDA 
CONCORDIA STADSSCHOUWBURG 
(076-223522) THEATER ACHTEROM: Pot
ters joke (Paul Clark) vr. 20u 15 Pieter 
de Rijk za. 20u IS Veni, vidi, video (Het 
witte water) zo. ma. 20u 15 Titaantjes 
(Johannes Kemkens) do. 20u 15 

DEN HAAG 
APPELTHEATER (070-3502200) GROTE ZAAL: 
Het weerzien (Sacha Bulthuis, Christine 
Ewert e.a.) vr. za. wo. do. 20u 15 STUDIO I: 

O'Neil (en geef ons de schadu
wen) met Lars Norén, Stads
schouwburg Amsterdam 
Foto Corneel Maria Ryckeboer 

Het uur U/ Awater (De PaardenKathe-
draal) wo. do. 20u 
CIRCUSTHEATER (070-3511242) Phantom 
of the opera 20u 15 (beh. ma.) zo. ook 
l4uHerman Finkers ma. 20u 15 
DILIGENTIA (070-3651851) Achter mijn 
ogen (bram Vermeulen) vr. 20u 15 Be
paalde dingen (Theo Maassen) za. 20u 15 
DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG 
(070-3469450) GROTE ZAAL: Britannlcus 
(HNT) vr. za. 20u 15 La volupté de 
l'honneur (Théatre Hébertot, Atelier 
ThéStre Actuel) do. 20u 15 
LITERAIR THEATER BRANOUL (070-3657285) 
Muizen en mensen (Rein Edzard Pro-
dukties) vr. za. 20u30 Tortilla Flat (Rein 
Edzard Produkties) vr. za. 20u30 
NEDERLANDS CONGRESGEBOUW 
(070-3548000) The sound of Motown vr. 
t/m zo. 20ul5 (beh. ma.) 
THEATER AAN HET SPUI (070-3465272) GRO
TE ZAAL: The death of generous Henry 
(De Rotterdamse Dansgroep) vr. za. 
20u30 KLEINE ZAAL: Fegefeuer In Ingol-
stadt (Nestheaters) vr. za. 20u30 De 
dochter van de lucht (Tonenlschuur 
Haarlem) do. 20u30 

DORDRECHT 
KUNSTMIN (078-148938) GROTE ZAAL: Pur
per za. 20u 15 KLEINE ZAAL: Itoek en het 
ijsbeertje wo. 15u 

EINDHOVEN 
STADSSCHOUWBURG (040-111122) GROTE 
ZAAL: Les oiseaux du paradis (Lichtstad 
Revuetheater) vr. za. 20u 15 zo. I4u Evita 
ma. 18u 21 u Britannlcus (HNT) di. 
20u 15 Compania Vincente Saez wo. 
20u 15 GLOBETHEATER: Lebbis en Jansen 
vr. 20u30 

ENSCHEDE 
THEATER A.D. MARKT/ CONCORDIA 
(053-311089) Cutup-uppercut (Alex 

d'Electrique) vr. 20u30 Potter'i Joke 
(Paul Clark) za. 20u30 Rolbrug (Wimie 
Wilhelm en Joop Wittermans) wo, 20u30 
Number 101, Your time is up (Zuil van 
Volta en Tamara Huilmand) vr. 20u30 
TWENTSE SCHOUWBURG (053-858585) 
GROTE ZAAL: Heartbreak house (Ro 
Theater) vr. 20u De niewe kleren van 
de keizer (Introdance Educatief) za. 19u 
Gegijzeld wo 20u My fair lady (Paul van 
Vliet) do. 20u KLEINE ZAAL: Heerlijk dat 
Bertje er niet is (Erna Sassen en Wivine-
ke van Groningen) wo 20u 

GOUDA 
SCHOUWBURG (01820-13750) GROTE ZAAL: 
Kom dans met mij (Introdans Educatief) 
vr. 20u De kleren van de keizer (Intro
dans) zo. 14u30 Have you met miss 
Bell? (Madeline Bell en The Swingmates) 
wo. 20u Nooit meer dansen (geen 
dansproductie) (Het Volk) wo. 20u30 
Valstrik voor een man alleen (Holland
se Comedie) do. 20u KLEINE ZAAL: Achter 
mijn ogen (Bram Vermeulen) do. 20u30 

GRONINGEN 
HET KRUITHUIS (020-125444) Dood paard 
(De onsterfelijken & Dominique) vr. 20u30 
Het huis van schone slaapsters (Sylvia 
Poorta en Luc Boyer) do. 20u30 
STADSSCHOUWBURG (020-125645/ 46): My 
fair lady (Paul van Vliet, Vera Mann, Piet 
Bambergen, Huib Broos, e.a.) vr. za. 
20u 1.5 Kaspar Hauser (Stuffed Puppet 
Theatre) zo. 20u 15 The best of Paul de 
Leeuw (Paul de Leeuw) ma. 20u IS Les 
contes d'Hoffman (Opera van Krakow) 
olv Ewa Michnik di. 20u 15 De sprookjes 
van Grim (De Tijd) wo. 20u 15 Uadi (Vi-
cente Saez) do. 20u 15 

HAARLEM 
CONCERTGEBOUW (023-423366) GROTE 
ZAAL: KLEINE ZAAL: Het komt allemaal 
goed (Frits Lambrechts) za. 20u 15 
STADSSCHOUWBURG (023-423366) Ope
rettevereniging Hulsbergen vr. za. 
19u45 Flairck (alias De Symphomanen) 
zo. 20u 15 Bloedlink (Hetty Heyting) ma. 
di. 20ul5 The Sunshine Boys wo. do. 
20u 15 
TONEELSCHUUR (023-312439) BENEDEN
ZAAL: Needies & opium (Robert Lepage) 
za. 20u30 Kniertjes knie (Micheal Matth-
ews) di. wo. 20u30 Vagavuur in Ingol-
stadt (Marieluise Fleisser) do. 20u30 BO
VENZAAL: Malte (Peter Sonneveld) vr. za. 
20u30 Veldslagen (Reinald Goetz) di. wo. 
do. 20u30 

HEERLEN 
STADSSCHOUWBURG (045-768570) Het 
Nationale Ballet za. 20u Valstrik voor 
een man alleen (Hollandse Comedie) 
ma. 20u La Bloemen (Karin Bloemen) di. 
20u 

LEIDEN 
LAKTHEATER (071 -124890) Vorst aan de 
grond (Studio Peer) vr. za. 20u30 
LEIDSE SCHOUWBURG (071 -131943/ 44) 

Kwast en mes (Herman Verbeek en Hel-
mert Woudenberg) vr. 20u 15 The lady 
wants to know (Laura Fygi) za. 20ul5 
De wereld is stapelgek, nou wij nog! 
(Seth Gaaikema) di, 20u 15 Later is te 
laat (met o.a. Willem Nijholt) wo. do. 
20ul5 

MAASTRICHT 
THEATER A.H. VRIJTHOF (043-210380) Yvon-
ne (westvlaams Theaterkollektief Malper-
tuis) di. 20ul5 De heldenlul (Erik van 
Muiswinkel en Margot Ros) wo. 20u 15 

NIJMEGEN 
042 (080-222045) Go Home (Trudy Lute/ 
Catharina Haverkamp) vr. 20u30 Knast: 
De Darkroom als Onderbewustzijn 
(Les Enfents Terribles) za. 20u30 Point 
Black (Monty/ United Cowboys) do. 
20u30 
STADSSCHOUWBURG (080-221100) Het 
Nationale Ballet di. 20u Scherzo (Mini 
& Maxi) wo. do. 20u 

ROTTERDAM 
BIBLIOTHEEKTHEATER (010-4338258) Odys-
seus (Mark van de Veerdonk) za. 20u30 
SCHOUWBURG (010-4118110) GROTE ZAAL: 
Virginia Woolf (RO Theater) za. 20u 15 
Regen (Guy Sonnen e.a.) ma. di. 20u 15 
Oleanna (Peter Faber) wo. do. 20u 15 
KLEINE ZAAL: Ombat (Peter De Graef) vr. 
za. 20u30 Red ons, Maria Montanelli 
(Dirk Groeneveld) wo. do. 20u30 

TILBURG 
SCHOUWBURG (013-432220) GROTE ZAAL: 
La Bloemen (Karin Bloemen) vr. 20u 15 
Paul McKenna's Hypnose Show za. 
20u 15 Het Nationale Ballet wo. 20u IS 
STUDIOZAAL: 't Komt allemaal goed 
(Frits Lambrechts) vr. 20u30 Zonder 
Fratsen (Tom Oosterhuis) za. 20u30 De 
Kamperfoelie (Stolte en Visscher) wo. 
20u30 Doodgewoon (Basterd) do. 20u30 

UTRECHT 
KIKKER (030-341108) Slagersmeisjes (Inde
pendent) vr. 20u30 Febril (Marcello Eve-
lin) do. 20u30 
STADSSCHOUWBURG (030-310241) Het 
Nationale Ballet vr. 20u Les contes 
d'Hoffmann (Opera van Krakov) za. 20u 
De Sunshine Boys ma. di. 20u BLAUWE 
ZAAL: Heerlijk dat Bertje d'r niet is! 
(Sassen en Van Groningen) vr. za. 20u30 
Leonce & Lena zo. 15u De Rafaëls (de 
Korre) wo. 20u30 Esther ('t Muztheater) 
do 20u30 

ZWOLLE 
J.C. HEDON (038-231966/ 423) Wij staan 
gelukkig hier (duet Siglette) wo. 2lu 
SCHOUWBURG ODEON (038-218500) Erik 
of het klein insecteboek za. 19u30 
SCHOUWBURGZAAL: Ronald Brautigam 
di. 20u De tweestrijd (Carolus Clussius 
College) vr. 20u MANEGEZAAL: Voor-
prowven en natafelen (Janpieter Bou-
dens) zo. 16u TUINZAAL: Een boel touw 
(Marjolein Touw) wo. 20u 

Droom te koop 
Alle dromen van de jaren-vijftig 
liefhebber met een zak vol geld 
zijnte koop op Rock around the 
Jukebox, een beurs die in het te
ken van de jaren vijftig en zestig 
staat. Rock around the Jukebox, 
Autotron Rosmalen, Graafsebaan 
133, Rosmalen, 5 t/m 6 nov 10-
I8u. Toegangsprijzen: volwasse
nen 413,50, kinderen t/m 12 jaar 
ƒ3,50. Inl. 04192-19050. 

Noordelijk 
Film Festival 
Negentig films in een weekend 
zien is een onmogelijke zaak, dus 
de bezoeker van het Noordelijk 
Filmfestival staat voor een moei
lijke keuze. Dilemma's die dit 
weekeinde moeten worden op
gelost in Leeuwarden: jonge Chi
nese filmers of Amerikaanse 
cultfilms, afstudeerfilms van de 
Film en Televisie Academie of 
een retrospectief gewijd aan Ri-
chard Burton. Noordelijk Film 
Festival, Stadsschouwburg Leeu
warden en Filmhuis Leeuwarden, 
Ruiterskwartier 4, Leeuwarden. 
Vrij 4 nov 20u, za 5 en zo 6 nov 
I2u. Toegangsprijzen: passe-par-
tout ƒ 67,50, dagkaart ƒ, 35, 
avondkaart ƒ 25, nachtkaart 
(vanaf22u)/ 15. Inl. 
058-137396 

Dance '94 
Internationale topdansers verza
melen zich dit weekeinde in 
Slagharen, waar onder het motto 
Dance '94 verschillende titels te 
behalen zijn. Zo wordt er gestre
den om de Europese Kampioen
schappen Latin voor Professio
nals. Een dagkaart inclusief 
drankjes en hapjes kost ƒ 50. 
Dans '94, 4 t/m 6 nov, De Bonte 
Wever, Prinses Marijkelaan 36, 
7776 ZG Slagharen. Inl. 
05231-7123. 

 

AMSTERDAM 
STEDELIJK MUSEUM (020-6799912) Young 
Industrial Designers 32 produkten van 
industrieel ontwerpers uit Nederland, 
Duitsland en Frankrijk staan tot 20 nov 
tentoongesteld in de tuin van het museum. 
CARIN DELCOURT VAN KRIMPEN 
(020-6209297) Xavier Ines Werk van de 
Spaanse sieradenkunstenaar Ines en beel
den van Rolf Engelen. T/m 26 nov, 

ARNHEM 
GEMEENTEMUSEUM (085-512431) Gebroken 
lijnen retrospectief van Emmy van Leer-
sum (1930-1984) toont eigenzinnige, 
strakke en geometrische sieraden van van 
de invloedrijke ontwerpster. T/m 6 nov. 

DELFT 
Techniek Museum Delft (015-138311) Een kast 
met inhoud Fietsbellen, reiskoffers, auto
stoelen en melkverpakkingen, draadloze 
telefoons, en koffie-automaten geven een 
beeld van 25 jaar industrieel ontwerpen in 
Nederland, t/m 31 dec. 

TERRA (015-147072) Horst Göbbels Scha
len, vazen en kommen van dun porselein, 
soms heel fragiel door perforaties, t/m 26 
nov. 
TRITS SIERADEN (015-132697) Tien jaar De 
- verbouwde - galerie viert met twee te
rugblikken (werk van Annelies Planteydt en 
Laura Bakker) en een vooruitblik (recent 
werk van verschillende sieradenontwer-
pers) dat ze tien jaar geleden opende. 

DORDRECHT 
INTERMEZZO (078-136307) CRÈME/crème 
Solo-expositie van meubelmaakster Henny 
Wilten. Haar ontwerpen zijn sober en 'van 
een bijna streng Hollandse functionaliteit'. 
Kleur? Overwegend crème. T/m 24 nov. 

GRONINGEN 
PLUIMAGE (050-182190) Ingeborg Van-
damme Sieraden van metaal, papier en 
plantedelen, t/m 26 nov. 

DEN HAAG 
HAAGS GEMEENTEMUSEUM (070-3381III) 
Frank Govers haute couture 1960-1995, 
t/m 8 jan. 
DUBIO (070-3635134) A@A Kussens, tafel
kleden, en tassen van stof dië er zo uitziet 
dat hij niet van hout te onderscheiden is. 
Van Anneke Pleiter en Anneke van 'T 
Hoog, t/m 5 nov. 

'S-HEER HENDRIKSKINDEREN 
MI-PARTI (01100-31819) Dressing Domes-
tlc Dreams Meubels, woningstoffering en 
verlichting, va 22 okt. 

HUIZEN 
HUIZER KLEDERDRACHTMUSEUM 
(02152-51913) 1000 jaar mode 78 poppen 
in kleding vanaf de I Ide t/m de 20ste 
eeuw. T/m 4 mrt 1994. 

LEERDAM 
NATIONAAL GLASMUSEUM (03451 -12714) 
Huize Cochius 'Een bezoek aan de ver
zameling van het museum', dat gevestigd is 
in het voormalige woonhuis van P.M. Co
chius, directeur van de glasfabriek Leerdam 
van 1912-33. Glazen voorwerpen voor de 
hal, de kapel, woon-, eet- en slaapkamers, 
keuken, toilet, badkamer en zolder. T/m 8 
jan. 

MAASTRICHT 
AMARNA (043-218577) The Designers's 
Preference papieren tassen en sleutelhan
gers van Monique Hiltermann; beschilderde 
doeken van Ella Koopman. Mode-ontwer
pers als Montana, Yamamoto en Feraud 
gebruiken haar werk. T/m I I nov. 

NIJMEGEN 
MARZEE (080-229670) Wintercollectie 
Kleding van Marian Eradus, Marta de Wit 

De mannencollectie van D.A.G. 
in Modekafee Hal 4, Rotterdam 
Foto René Clement 

en Ollie Zwitserhood. Plus Aspekte von 
Serie, sieraden van studenten uit Düssel-
dorf. T/m 9 nov. 

OOSTERBEEK 
GALERIE AMPHORA (085-333685) Keranova 
Werk van 'een nieuwe generatie keramis
ten' is te zien in Oosterbeek en Arnhem 
(o.m. galeriën Terra en Keramaikos) t/m 
20 nov. Een greep uit de namen: Paula 
Bouwstra, Bernice Schutte, Esther Stasse, 
Niek Hoogland en Lot Moorees. 

RHEDEN 
GEMEENTEHUIS (08330-21016) Hill Metse
laar Historisch, nieuw en non-functioneel 
zijn uitgangspunten van kledingontwerpster 
Metselaar. T/m 30 nov. 

ROERMOND 
STEDELIJK MUSEUM (04750-33496) Dick van 
der Meijden vazen, schalen, peper-en-
zoutstellen van keramiek, steengoed, alu
minium. T/m 13 nov. 

ROTTERDAM 
MODEKAFEE (01830-35401) Modekafee + 
'Presentaties en prijzen scheppen kan-
senl/?' is het thema van een extra Modeka
fee op 5 nov, aanvang I9u in Hal 4 (Wa-

tertorenweg 200). Sprekers Marjan Unger, 
Gisela Prager en Fred Evertse debatteren 
over het effect van modeshows, prijzen en 
wedstrijden. Daarna volgt een modeshow 
van Stigters Dutch Design, Erik en Bien, 
Mario Bongers en D.A.G. 

DOMUS ARTIS - KUNSTHAL (010-4148878) 
Dorien David Sprookjes uit Rotterdam is 
de titel van een David's modeshow met 
bruids- en feestkleding. 6 nov, aanvang 
I7u. 

ART & CASEY (010-2141472) A day at the 
races Hoedenexpositie t/m 19 nov. 
ART OF LIVING (010-4362174) En Suite 
Meubels en tapijten van Leusink & Griffi
oen, t/m 9' nov. 

HET SCHIELANDSHUIS (010-4334188) Mode
beelden III Kostuums en accessoires van 
1790-1990. T/m okt '95. Plus 10 jaar Ly-
dia Bremer Sieraden van een Rotterdam
se ontwerpster, t/m 13 nov. 

UTRECHT 
HET NEDERLANDS SPOORWEGMUSEUM 
(030-306206) Gestroomlijnd Op de expo
sitie '60 jaar trein en stroomlijn' zijn behal
ve treinen, auto's en andere vervoermidde
len ook gebruiksvoorwerpen opgesteld. Ze 
hebben gebogen lijnen en ronde vormen 
gemeen. T/m 8 jan. 

MUSEA 

ALKMAAR 
STEDELIJK MUSEUM (072-110737) Jan Ver
snel fotograaf van de ruimte, t/m 27 nov. 

AMERSFOORT 
MUSEUM FLEHITE (033-619987) Laetitia de 
Haas/ Henk Wolvers t/m 20 nov. 
DE ZONNEHOF (033-633034) Driedimensi
onale typografie een project van Joseph 
Semah t/m 13 nov. 

AMSTELVEEN 
MUSEUM VAN DER TOGT (020-6415754) Sy-
bren Valkema t/m 6 nov. 

AMSTERDAM 
ALLARD PIERSON MUSEUM (020-5252556) 
Homerus en Ilias Grieks epos over de 
Trojaanse oorlog v.a. 5 nov. 
MUSEUM AMSTELKRING (020-6246604) Louis 
Royer een Vlaamse beeldhouwer in Am
sterdam t/m 27 nov. 
AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM 
(020-5231822) Het 'Kasteel van Amstel' 
t/m 8 jan. In beeld gebracht beeldhouw
kunst uit de collectie, t/m 8 jan. 
JOODS HISTORISCH MUSEUM (020-6269945) 
Uriel Birnbaum ontwerpen uit de bundel 
'De keizer en de architect', t/m 20 nov. 
De groten van de marge werk van Jozef 
en Isaac Israels en andere Nederlands-
joodse kunstenaars (1850-1945), t/m jan. 
NIEUWE KERK (020-6268168) De tulp en de 
kunst verhaal van een symbool, t/m 6 nov. 
RIJKSMUSEUM (020-6732121) Kleren maken 
de man kostuums en accessoires uit de 
18de eeuw, t/m 6 nov. Schijnwerpers op 
sculptuur portretten van Jan Baptiste Xa-
very, t/m 11 dec. Marmer, sits en bro-
caat sierpapier in het Rijksmuseum, t/m 12 
feb. 
RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH 
(020-5705200) Odilon Redon 
(1840-1916) t/m 15 jan. 
STEDELIJK MUSEUM (020-5732911) De best 
verzorgde boeken If93 t/m 15 nov. 
Gemeentelijke kunstaankopen 1993 
t/m 13 nov. Kop op kop installatie Moniek 
Toebosch, t/m 20 nov. Asger Jorn t/m 27 
nov. Couplet 3 Guido Lippens, Jos van 
Merendonk, David Bade, Ruud Bloemheu-
vel, Bertien van Manen, Gerard Muller, t/m 
27 nov. Georg Baselitz t/m I jan. Eu-
gène Leroy t/m I jan. BUREAU AMSTER
DAM (020-4220471): Jan van Grunsven/ 
Eran Schaef t/m 27 nov. 
THEATERMUSEUM (020-6235104) Tomaat in 
perspectief theatervernieuwing in de ja
ren '60 en '70, t/m 26 feb. 
TROPENMUSEUM (020-5688295) World of 
love één wereld, vier gezinnen, t/m 29 jan. 
VERZETSMUSEUM (020-6449797) Helen 
Ernst t/m 27 nov. 

APELDOORN 
RIJKSMUSEUM PALEIS HET LOO (055-212244) 
Hollandse I9e-eeuwse schilderkunst 
uit de Hermitage en Paleis Het Loo 
t/m 13 feb. 
VAN REEKUM MUSEUM (055-219155) [Dit is 
geen Mondriaan] collages van Jirl Kolér, 
t/m 4 dec. Neoplastische kamer van 
Wladyslaw Strzeminski t/m 15 jan. 
Meubelontwerpen van tijdgenoten 
van Strzeminski t/m 15 jan. 

ARNHEM 
GEMEENTEMUSEUM (085-512431) Gebroken 
lijnen Emmy van Leersum 1930-1984, t/m 
6 nov. Biënnale Gelderland t/m 13 nov. 
DEPENDANCE: De IJssel t/m 6 nov. 

ASSEN 
DRENTS MUSEUM (05920-12741) Op de 
koop toe premiums 1920-1960, t/m 6 
nov. Chris van der Hoef t/m I dec. 
Boerenlandschap in beweging ander
halve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en 
het Drents Landbouw Genootschap, t/m 8 
jan. 

BERG EN DAL 
AFRIKA MUSEUM (08895-42044) Een kind 
van twee werelden zwangerschap en ge
boorte in Afrika, t/m 31 dec. Het gezin 
in Afrika t/m 31 dec. 

BERGEN 
MUSEUM KRANENBURGH (02208-98927) Drie 
voor een een keuze van en door Karei 
Colnot, David Kouwenaar en Kees den 
Tex, t/m 22 jan. 

BERGEN OP ZOOM 
GEMEENTEMUSEUM HET MARKIEZENHOF 
(01640-42930) Tussen vrijheid en vrede 
het bevrijde Zuiden, september 1944-mei 
1945, t/m 20 nov. 

BREDA 
BREDA'S MUSEUM (076-223110) Don Law-
rence striptekenaar, t/m 31 dec. 
DE BEYERD (076-225025) Germinations 8 
Europese biënnale voor jonge kunstenaars, 
v.a. 5 nov. 

DELFT 
STED. MUSEUM HET PRINSENHOF 
(015-602357) Leonardo della Notte, Le-
onaert Bramer (IS96-1674) t/m 13 
nov. 
TECHNIEK MUSEUM (015-138311) Een kast 
met inhoud 25 jaar industrieel ontwerpen 
in Nederland, t/m 31 dec. 

DEN BOSCH 
HET KRUITHUIS (073-122188) Magdalene 
Odundo: African beauty t/m 6 nov. 
NOORDBRABANTS MUSEUM (073-133834) 
De vrede bevochten Noord-Brabant 50 
jaar bevrijd, t/m 20 nov. Heimwee naar 
de klassieken.de beelden van Matthieu 
Kessels en zijn tijdgenoten, 1815-1840, t/m 
8 jan. 

DEN HAAG 
HAAGS GEMEENTEMUSEUM (070-3381111) 
Stadscollectie Den Haag t/m 6 nov. 
Tomas Rajlich t/m 6 nov. Balthasar 
Solvyns 'Les HindoOs' exotische muziek in 
prent, t/m 27 nov. Frank Govers haute 
couture 1960-1995, t/m 8 jan. 
HAAGS HIST. MUSEUM (070-3646940) Rode 
Residentie honderd jaar sociaal-democra-
tie, t/m 8 jan. 
MAURITSHUIS (070-3469244) Vermeer in 
het licht presentatie van gerestaureerde 
schilderijen, t/m 4 dec. 't Land van Pau-
lus Potter v.a. 8 nov. 
MUSEON (070-3381338) Suriname weten 
hoe het gegaan is, t/m 5 mrt. 
MUSEUM BREDIUS Het zevende museum 
werk van Rob van Koningsbruggen, t/m 6 
nov. 
MUSEUM PALEIS LANGE VOORHOUT 
(070-3381III) Miguel Ybanez t/m 20 nov. 
Pablo Picasso de kunstenaar en zijn mo
del, t/m 20 nov. 
PTT MUSEUM (070-3307500) Over kunst en 
vliegen postzegelontwerpen, t/m 8 jan. 
Verborgen collectie een keuze uit de 
kunstcollectie van KPN, t/m 29 jan. 
RIJKSMUSEUM MEERMANNO-WESTREENIA-
NUM (070-3462700) Tellus internationale 
kalligrafen in het voetspooor van Mercator, 
t/m 29 nov. 

HARDINXVELD-GIESSENDAM 
MUSEUM DE KOPEREN KNOP (01846-11366) 
Frank Nix v.a. 5 nov. 

DEN HELDER 
MARINEMUSEUM (02230-56902) Panties, 
pumps, en lipstick 50 jaar vrouwen bij 
de Marine, t/m 4 dec. 

DEVENTER 
MUSEUM DE WAAG (05700-93780) Willy 
.Zandvliet (1926-1982) t/m 13 nov. 

DOMBURG 
MARIE TAK VAN POORTVLIET MUSEUM 
(01188-4618) Reconstructie Tentoon
stelling van Schilderijen, Domburg, 
Juli-Augustus 1912' t/m 15 jan. 

DORDRECHT ; 
DORDRECHTS MUSEUM (078-134100) Kleur 
en raffinement de Unicorno collectie, 
t/m 15 jan. 

DRONTEN 
RIJKSMUSEUM VOOR SCHEEPSARCHEOLOGIE 
(03210-13287) Schepen op tegels, tegels 
uit schepen t/m 15 nov. 

EINDHOVEN 
MUSEUM KEMPENLAND (040-529093) Sculp
tuur rond 1900 opbloei van de Neder
landse beeldhouwkunst 1880-1925, t/m 27 
nov. 
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in het verleden, heden en toekomst, t/m 4 
dec. 

HAARLEM 
HISTORISCH MUSEUM ZUID-KENNEMER-
LAND (023-422427) Ko Doncker I 
(1874-1917) t/m 8 jan. 
TEYLERS MUSEUM (023-319010) Barbara 
Kletter paddestoelen, t/m 6 nov. Andre-
as Schelfhout als tekenaar t/m 13 nov. 
VERWEYHAL (023-164290) Er groeit een 
beeldhouwkunst in Nederland vrije 
beelden 1900-1960, t/m 15 jan. 

HEERENVEEN 
MUSEUM WILLEM VAN HAREN (051,30-23408) 
Dik Bruna t/m 11 dec. 

HEERLEN 
STADSGALERIJ HEERLEN (045-764449) Jo
seph Beuys t/m 13 nov. 

HEINO 
HANNEMA-DE STUERS FUNDATIE 
(05729-1434) Jan Voerman sr. t/m 20 nov. 

HELMOND 
GEMEENTEMUSEUM (04920-47475) In dagen 
van papiernood affiches in Nederland, 
t/m I jan. 

WBÊKBKÊÊBÊË 

Fototentoonstelling 'Idealen in Brabant' bibliotheek Katholieke 
Universiteit Brabant in Tilburg Foto Caroline Schröder 

ENSCHEDE 
MUSEUM JANNINK (053-319093) Stukje 
voor stukje de geschiedenis van de leg
puzzel, t/m 4 dec. 

FRANEKER 
J4USEUM 'T COOPMANSHÜS (05170-2192) 
Friso Henstra illustrator van kinderboe
ken, t/m 5 nov. Balthasar Bekker leven 
en werk van de Friese predikant, t/m 12 

GOUDA 
STEDELIJKE MUSEA (01820-88440) GASTHUIS
KAPEL: Nicholas Dings t/m 20 nov. VAN 
BUURENZAAL: Hans Tutert t/m 27 nov. 
ZUIDHOLLANDS VERZETSMUSEUM 
(01820-20385) Van nazi-kwartet tot Hlt-
ler-joker spellen en legpuzzels 
1925-1945, t/m 9 jan. 

GRONINGEN 
VOLKENKUNDIG MUSEUM GERARDUS VAN 
DER LEEUW (050-635791) Indisch kompas 
installatie van Joris Wille, t/m 4 dec. On
der de Waringboom de Molukse vrouw 

HILVERSUM 
GOOIS MUSEUM (035-292826) Hilversum-
sche vaandels en vereenigingen, 
1880-1950 t/m 20 nov. 

HOORN 
MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW 
(02290-14001) 35 jaar Barbie privé-collec-' 
tie poppen, t/m 30 nov. 
WESTFRIES MUSEUM (02290-15783) Suiker
goed de geschiedenis van de suiker, t/m 
11 dec. 

KATWIJK 
KATWIJKS MUSEUM (01718-13047) Over ha
ring hakken en bloem snijden werk van 
Peter Bastiaanssen, t/m 19 nov. 

LEIDEN 
MUSEUM BOERHAAVE (071-214224) Het ko
peren kabinet schatkamers van de we
tenschap 1550-1950, t/m 5 mrt. 
RIJKSMUSEUM HET KON. PENNINGKABINET 
(071-120748) Gewogen of bedrogen het 
wegen van geld in de Nederlanden, t/m I 

RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE 
(071-211824) Volkskunst van verre col
lectie Elisabeth Houtzager, t/m 8 jan. 

MIDDELBURG 
ZEEUWS MUSEUM (01180-26655) Mondri
aan en Toorop temidden van hun tijd
genoten in Domburg t/m 14 jan. 
DE VLEESHAL (01180-75522) Max Becher/ 
Andrea Robblns fotografie, t/m 27 nov. 

NAARDEN 
COMENIUS MUSEUM (02159-43045) Boekie-
boekie illustratoren van kinderboeken en 
andere kunstenaars, t/m 15 jan. 

NIJMEGEN ~ ~~ 
MUSEUM COMMANDERIE VAN SINT JAN 
(080-229193) Biënnale Gelderland t/m 20 
nov. 
NATUURMUSEUM NIJMEGEN (080-230749) 
De groene golf natuur in de stad, t/m 20 
nov. 
PROVINCIAAL MUSEUM G.M. KAM 
(080-220619) Geschiedenis uit zand en 
grind nieuwe vondsten uit de Oude Rijn 
bij Xanten, t/m 8 jan. Kunsten van het 
vuur Romeinse ambachten in Nijmegen, 
t/m 29 jan. 

OTTERLO 
RIJKSMUSEUM KRÖLLER-MÜLLER (08382-1241) 
Bart van der Leek t/m 27 nov. 

PURMEREND 
MUSEUM WATERLAND (02990—22605) Aart 
Roos en tijdgenoten t/m 4 dec. 
PURMERENDS MUSEUM (02990-28755) 't He
le end naar Purmerend openbaar ver
voer van boemeltje tot megabus, t/m 26 
mrt. 

ROERMOND 
STEDELIJK MUSEUM ROERMOND 
(04750-33496) Dick van der Meijden t/m 
13 nov. Cuypers' kunstwerkplaatsen 
t/m 20 nov. 

ROTTERDAM 
MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN 
(010-4419400) Ader, Förg, Struth en 
Welling t/m 13 nov. Alexej von Jaw-
lensky t/m 27 nov. Jacques Callot gra
fiek, t/m 4 dec. Jan Fabre foto's door 
Mapplethorpe, Helmut Newton e.a. van 
theaterstukken van Jan Fabre, t/m 8 jan. 
Glas zonder glans gebruiksglas uit de bo
dem van Nederland en Vlaanderen 
1300-1800, t/m 8 jan. Nederlandse 
kunst vanaf 1^00 v.a. 5 nov. Van Eyck 
tot Breughel Hollandse en Vlaamse schil
derkunst 1400-1550, t/m 22 jan. 
CHABOTMUSEUM (010-4363713) Zadkine 
vroege beelden, t/m 4 dec. Vijf fotogra
fen, vijf visies opnamen van 'De verwoes
te stad , t/m 4 dec. 
HIST. MUSEUM ROTTERDAM SCHIELANDS
HUIS (010-4334188) Onvermoede kanten 
van historische kostuums t/m 13 nov. 
Tien jaar Lydia Bremer Sieraden, t/m 
13 nov. 
KUNSTHAL (010-4400300) Csontviry 
(1858-1919) t/m 6 nov. De doem der 
Daciërs 6000 jaar archeologische schatten 
uit Roemenië, t/m 20 nov. Het Hollands 
interieur foto's van Theo Baart, t/m 20 
nov. Dolf Henkes (1903-1989) t/m 20 
nov. De zeven wereldwonderen model
len van de beroemdste gebouwen uit de 
Oudheid, t/m 20 nov. 
MARITIEM MUSEUM PRINS HENDRIK 
(010-4132680) De beste fotografen staan 
aan wal t/m 6 nov. De haven van Ten 
Have het werk van graficus Frangis ten 
Have, t/m 8 jan. Halen en brengen Rot
terdam logistiek knooppunt, t/m 12 mrt. 
MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE 
(010-4111055) Van Bombay tot Shanghai 
historische fotografie in Zuid- en Zuid-

oost-Azië, t/m 5 feb. Venda hedendaagse 
kunst uit Zuid-Afrika, t/m 26 feb. 
NATUURMUSEUM (010-4364222) Maasvlak
te 1993 pin-hole en digitale fotografie, 
t/m 6 nov. De geur van het depot col
lectie uit de motteballen, t/m 11 dec. 
NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT 
(010-4401200) Thuis in de stad Europan, 
ontwerpen voor het wonen in de Europese 
stad, t/m 4 dec. De verborgen opgave, 
thuis in de stad t/m 15 jan. 

SCHIEDAM 
STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM (010-4269066) 
Er was eens een sprookje t/m 20 nov. 
Le cadre et Ie reflet foto's en installatie 
Alain Fleischer, t/m 27 nov. Aankopen 
Artoteek Schiedam t/m 27 nov. 

TILBURG 
NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM (013-367475) 
Marja Hooft/ Danielle Janssen t/m 6 
nov. C.A. Wertheim v.a. 10 nov. Kunst 
van zaken kunst van en over bedrijven, 
t/m 15 jan. 
DE PONT (013-438300) Dan Asher t/m 8 
jan. Jeff Wall t/m 12 feb. 

UTRECHT 
MUSEUM HET CATHERIJNECONVENT 
(030-313835) Rekkelijk of precies remon
stranten en contraremonstranten ten tijde 
van Maurits en Oldenbarnevelt, t/m 20 
nov. 
CENTRAAL MUSEUM (030-362362) Graven 
in een grensgebied archeologische vond
sten uit de Kromme Rijnstreek I -1000 na 
Cbr., t/m 20 nov. Paul Klemann droom-
tekeningen, t/m 8 jan. 

VELSEN-ZUID 
MUSEUM BEECKESTIJN (02550-12091) De we
reld in stukjes, historische legpuzzels, 
leerzaam en aangenaam t/m 4 dec. 

VENLO 
LIMBURGS MUSEUM (077-596762) Verande
rend landschap de aardrijkskunde-
schoolplaten van R. Schuiling en J.M. de 
Feijter, t/m 13 nov. 
MUSEUM VAN BOMMEL-VAN DAM 
(077-513457) Rik Wouters retrospektief, 
t/m 4 dec. 

VLISSINGEN 
STEDELIJK MUSEUM VLISSINGEN 
(01184-12498) Wim de Maat t/m 11 dec. 
Het leven ging door het leven in Vlissin-
gen tijdens de Tweede Wereldoorlog, t/m 
13 feb. De bevrijding van Walcheren 
t/m 13 feb. 

WAGENINGEN 
DE CASTEELSE POORT (08370-21436) Tus
sen berg en Rijn: zicht op de Wage-
ningse uiterwaarden t/m 11 dec. 

ZUTPHEN 
MUSEUM HENRIETTE POLAK (05750-16878) 
Nathalie van den Eerenbeemt t/m 6 
nov. 
STEDELIJK MUSEUM ZUTPHEN (05750-16878) 
Architectuur voor kinderen t/m 6 nov. 

ZWOLLE 
MUSEUM DE STADSHOF (038-232647) Gug-
ging werken van psychiatrisch patiënten, 
t/m 18 dec. 
NATUURMUSEUM (038-227180) Stenen in 
de stad herkomst van gesteenten en sedi
menten die in de stedebouw worden ge
bruikt, t/m 31 dec. 
PROVINCIAALS OVERIJSSELS MUSEUM 
(038-214650) Zwolle en de SDAP een be
gin van een democratische beweging, t/m 
27 nov. Het heen en weer educatieve 
tentoonstelling over openbaar vervoer, t/m 
27 nov. 

VOORKEUR 

THEATER 
DE MARKIES VAN KEITH Een amusante en met vaart geregisseerde voorstel-

llng van Leonard Frank bij Theater van het Oosten over een markies die rijk en 
beroemd hoopt te worden met een door hem op te richten Palels voor Schone 
Kunsten. Het stuk van Frank Wedeklnd werd aangevuld met muziek van Willem 
Breuker. Onderhoudend spel van Theo Pont (titelrol), El|a Pelgrom, Han Römer. 
3 nov Tlel De Agnletenhof, 4 nov Amersfoort De Fllnt, 8 nov Zutphen De Han-
zehof, 9 nov Apeldoorn Orpheus, 10 nov Arnhem Schouwburg. 

GRIMM Sara de Bosschere en Sam Bogaerts geven met overgave de gruwelge-
schledenlssen ten beste zoals de gebroeders Grlmm ze In eerste Instantie opte. 
kenden In hun sprookjesboek: slechte moeders zijn nog geen stiefmoeders ge
worden, van kuisheid is geen sprake en In een ondubbelzinnige moraal Is nog niet 
voorzien. Met deze voorstelling zoekt regisseur Lucas Vandervost een glimp vjn 

de mens op de richel tussen natuur en cultuur, onderschelden van de beesten, 
maar nog ongeschaafd en onbekend met schaamte. 4 en 5 nov Amsterdam De 
Brakke Grond, 9 nov Groningen Stadsschouwburg. 

NOOIT ZAL HET PARADIJS AANBREKEN, TOCH MOET IK LEVEN 
Gekte, God en vrouwen bepalen het leven van de Leldse schrijver Maarten Bies
heuvel. Shlreen Strooker bewerkte twee van zijn tragikomische verhalen tot een 
speelse voorstelling met veel acteurs en veel beweging, zang en livemuziek. 3 nov 
Zaandam Speeldoos, 6 en 7 nov Amsterdam Bellevue, 10 nov Franeker De 
Koornbeurs. 

INDRODANS Twee jonge choreografen grepen hun kans bij Introdans. Klrsten 
Debrock maakte 'Aumelas Steps', een plezierig speels ballet op muziek van Chop. 
in. Mirjam Dledrlch laat In 'Rif* acht tierige 'vissen' dansen op een composlte van 
Góreckl. Gevoegd bij ouder werk van Taylor en Chrlste ontstond er een harmo
nieus en smaakvol programma. 3 nov AT&T Danstheater Den Haag, 4 nov Stads
gehoorzaal Kampen, 5 nov Schouwburg Arnhem. 

HET WEERZIEN, EEN TRILOGIE In een tinkelend heldere enscenering van 
Aus Greldanus speelt Sacha Bulthuis diepgravend mooi een vrouw die vecht voor 
haar gevoel temidden van een zichzelf exposerende, kleinsteedse kunstkring, 
boosaardig bij elkaar geschreven door Botho Strauss. 4, 5, 9 en 10 nov Den Haag 
Appeltheater. 

LATER IS TE LAAT Willem Nijholt In 'Present Laughter' van Noël Coward als 
de zelfingenomen, IJdele, vileine, maar o zo Innemende toneelspeler wiens liefdes
leven Feydeau-achtlge complicaties krijgt. 4 nov Purmerend De Purmaryn, S nov 
Roosendaal De Kring, 8 nov Meppel Ogterop, 9, 10 nov Lelden Schouwburg. 

HET LAATSTE KIND Door Artemls. Vier ouderloze kinderen trekken samen 
rond op zoek naar geborgenheid, gesymboliseerd door een el. Ontroerend en 
grappig, mooi geacteerd. Bekroond met de Hans Snoek jeugtheaterprljs 1994. 
Vanaf 8 Jaar. 4 nov Bergeljk CC De Kattendans, 6 nov Rotterdam Schouwburg, 9 
nov Apeldoorn Schouwburg Orpheus. 

PERO In een heldere, poëtische muzlektheatervoorstelllng speelt de Jeugdgroep 
Speeltheater Holland de geschiedenis van Perö, een verliefd Italiaans bakkertje. 
Poppen en acteurs en musici zijn evenwaardig In een schilderachtig landschap met 
de prachtigste details. Vanaf 7 Jaar. 6 nov Amsterdam Polanentheater, 9 nov 
Utrecht Stadsschouwburg Blauwe Zaal. 

EN VERDER O'Neill (en geef ons de schaduwen) 4, 5 nov Amsterdam Stads
schouwburg; Brandweermannen, vanaf 9 jaar. 6 nov Deventer; Gegijzeld met 
Hulb Broos, Carol van Herwijnen en Gees Llnnebank. S nov Wagenlngen Schouw
burg Junushoff, 9 nov Enschede Twentse Schouwburg, 10 nov Vlaardlngen Stads
gehoorzaal; Alles heeft zijn prijs van Jenny Arean. 4 nov Heerenveen Posthuis, 9 
nov Hengelo Schouwburg, 10 nov Nieuwegeln De Kom; My fair lady met Paul 
van Vliet, Vera Mann en Plet Bambergen. 4 en S nov Groningen Stadsschouwburg, 
8, 9 nov Venlo De Maaspoort, 10 nov Enschede Twentse Schouwburg; Cutup up
percut van Alex d'Electrique. 4 nov Enschede Concordla, 8 t/m 10 nov Amster
dam Bellevue; Oefening op de moeder en de zoon met Wouter Steenbergen. 4 en 
5 nov Eindhoven Plaza Futura. 

GALERIE 
WILLIAM ENGELEN De Rotterdamse kunstenaar Wllllam Engelen (1964) ver

koopt niets, toont niets, en maakt dat tot onderwerp van zijn kunst. Zijn tot In 
de puntjes afgewerkte objecten lijken afkomstig uit een toonzaal voor kantoor
spullen, alleen zijn ze nutteloos. Op een computerscherm Is te zien hoe zijn uit
geholde versies van de werkelijkheid angstwekkend veel op de werkelijkheid lij
ken. T/m 27 nov. CBK Tentoonstellingen, Westersingel 83, Rotterdam. Wo t/m 
zo 12-17u. 

ROMANTISCH PROGRAM In Lokaal 01 rinkelen bellen, slingert een groene 
windbuis gierend door de lucht, en kiert een spelende accordeon een nachtkastje 
open. Een betere begeleiding dan dit aan speelautomaten herinnerende gerinkel, 
geplolnk en gekraak van de Amerikaanse geluldskunstenaar Norman Andersen 
kunnen het bakstenen landschap van Mare Cloet en de aan elkaar geklonken figu
ren van Karei Goudsblom zich niet wensen. Het Romantisch Program. Genealogie 
van Herinnering en Verlangen. Mare Cloet, Karei Goudsblom en Norman Ander
sen. T/m 21 nov. Lokaal 01, Kloosterlaan 138, Breda. Do t/m zo 13-17u. 

VIJF LUSTRUMS Collectlon d'Art, de galerie van Cora de Vries, bestaat 25 Jaar. 
Om dit te vieren heeft De Vries een Jubileumtentoonstelling gemaakt met werk 
van kunstenaars die de afgelopen Jaren bij haar exposeerden. Geen debutanten of 
experimenten, maar kunstenaars die hun weg naar de musea hebben gevonden. 
Met oa Armando, Baselitz, Brands, Commandeur, Constant, Freijmuth, Van Hoek, 
Teeken, Westerlk. T/m 10 dec. Keizersgracht SI6, Amsterdam. Dl t/m za 13-
I7u. 

DE PAVILJOENS De gemeente Almere kocht de op treinwagons geïnspireerde 
paviljoens van de Belgische architecten Paul Robbrecht en Hllde Daem, die op de 
laatste Documenta In Kassei hun diensten als expositieruimte al bewezen, als per
manente ruimte voor wisselende exposities. De eerste heet Phantasmagorla en nu 
staïn In drie wagons op pootjes een vliegtuig van Panamarenko, schilderijen van 
Leon Adriaans, Ko Aarts en Rlnke NIJburg en beelden van Paul de Reus tuusen 
het lege Almeerse landschap. Paviljoens, Odeonstraat 5, Almere-stad (vlakbij het 
station). T/m 4 dec. Dl t/m zo 12-17u. 

EN VERDER Ceci n'est pas un dessin (surrealisme) T/m 26 nov bij Bloom, Am
sterdam; Nieuwe collages en tekeningen van Brecht t/m 19 nov bij Metls In Am
sterdam; Anne Feddema en jan van der Pol t/m 9 nov bij Nouvelles Images In Den 
Haag; Manfred Stumpf t/m 16 nov bij Aklncl In Amsterdam. 

MUSEA 
ODILON REDON De reizende overzichtstentoonstelling van Odilon Redon 

(1840-1916) laat zien hoe de thematiek van de Franse tekenaar, schilder en grafi
cus zich heeft ontwikkeld van gruwelkabinetten met afgehakte hoofden tot ver-
fljnd-zoete mythologische motleven. Houtskooltekeningen, pastels en schilderijen 
waarop de cycloop als rode draad door het werk van Redon spookt. T/m 15 jan. 
Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7, Amsterdam, ma t/m zo I0-I7u. 

ROTTERDAMSE MEESTERS Ook Rotterdam kende zijn Gouden Eeuw. lx 
het Schielandshuls hangen 80 schilderijen die gemaakt zijn door meesters die kor
tere of langere tijd In de Maasstad hebben gewerkt. Landschappen, portretten, 
historiestukken, stallnterleurs en vooral de Rotterdamse specialismen 'brant|es' o' 
'maneschljntjes', dat wil zeggen nachtscènes met veel vlammen en grillige schadu
wen. T/m 15 Jan. Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw. Historisch Museum 
Rotterdam, Korte Hoogstraat 31, Rotterdam. Dl t/m za 10-17 en zo 13-17u. 

COUPLET III Een wirwar van visuele indrukken geven de installaties van David 
Bade, geboren In Cura;ao In 1970. Een berg rlvlerklel met nepsla, een zwarte 
panter en een wolk van gips: zijn eerste solotentoonstelling ter gelegenheid van 
Couplet lil moet volgens de kunstenaar de toeschouwer een beetje pesten. T/m 
30 nov. Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, Amsterdam, ma t/m zo II* 
I7u. 

ASKER JORN Een honderdtal werken van de roerganger van de Cobrabeweglngi 
de Deense schilder Asker Jorn, zijn bijeengebracht voor een hommage aan de in 
1973 overleden expressionist. Zijn belangrijkste werken, waaronder Lettre 4 mon 
flls en Stallngrad, hebben buitenlandse musea voor de overzichtstentoonstelling In 
bruikleen gegeven. T/m 26 nov. Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, Am
sterdam, ma t/m zo 11 -17u. 

ALEXEJ VON JAWLENSKY Voor het eerst Is een uitgebreid overzicht van 
het werk van de Russlsch-Duitse expressionist Jawlensky In Nederland te zien. 
Deze In 1941 overleden schilder was lid van de Neue KUnstlervereln In München. 
Uit die tijd dateren zijn krachtige, felgekleurde stillevens, landschappen en por
tretten. Als Jawlenksy zich na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914) 
In Zwitserland vestigt, leidt het uitzicht van zijn raam tot een serie van bijna 400 
'Variatlonen'. Daaropvolgende reeksen als 'Helllgengeslchter' en 'Abstrakte Köp-
fe' zijn gewijd aan het menselijk gelaat. De chronologisch opgezette tentoonstel
ling Is aangevuld met werk van expressionisten als tijdgenoot Kandinsky. T/m 2' 
nov. Museum Boymans-van Beunlngen, Museumpark 18-20, Rotterdam, dl t/m u 

I0-I7u en zo I I-I7u. 
DE GROTEN VAN DE MARGE Op een paar grote namen als Jozef Israels en 

Paul Citroen na Is het joodse kunstenaarsleven In Nederland In de periode 
1845-194S vrij onbekend gebleven. Een eeuw werk van zestig bekende en onbe
kende joodse kunstenaars uit eigen collectie is bijeengebracht In het Joods Histo
risch Museum. Typisch Joods zijn de meesten van de 165 kunstwerken niet, ma»r 

de tentoonstelling biedt een bonte mengeling van onder andere historiestukken, 
werk van de Haagse School, boerenlnterleurs en stadsgezichten. T/m Jan 1995. 
Joods Historisch Museum, Jonas Daniël Meljerpleln 2-4, Amsterdam, ma t/m l° 
11 -17u. 

EN VERDER: Reconstructie tentoonstelling Domburg 1912 t/m 14 Jan. Marle 
Tak van Poortvlletmuseum, Domburg. Leonart Bramer, tentoonstelling t/m I' 
nov. Stedelijk Museum het Prinsenhof, Delft; Het koperen kabinet, tentoonstel* 
llng over vier eeuwen Instrumenten t/m 5 maart Museum Boerhaave, Lelden; 

Bart van der Leek. tentoonstelling t/m 27 nov. Kröller-MUIIer Museum, Otterloo; 
Rick Wouters, tentoonstelling t/m 4 dec Museum Van Bommel Van Dam, Venlol 
Volkskunst van verre, t/m 8 Jan Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden. 
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Accountants wapenen 
zich tegen claims 
•  

In tegenstelling tot de Ver
enigde Staten besteden in Ne-
detjand de grote accountants 
als KPMG, Coopers & Ly-
brahd en Deloitte & Touche 
nog maar enkele percentages 
van hun omzet aan juridische 
kosten, maar desondanks zijn 
ook hier de accountants zich 
aan het wapenen tegen claims 
van cliënten en derden. In na
volging van hun buitenlandse 
collega's besteden ook de Ne
derlandse accountants steeds 
meer tijd aan de ontdekking 
en bestrijding van fraude. 
Pagina 19 

Herhaalde interventie 
Fed met dollar 
De Federal Reserve, de Ame
rikaanse centrale bank, heeft 
herhaaldelijk geïntervenieerd 
door het kopen van dollars. De 
Fed kocht dollars met yens en 
marken nadat de dollar een na
oorlogs laagterecord ten op
zichte van de Japanse yen had 
bereikt. 
Pagina 18 

Staking Smit Tak na 
akkoord opgelost 
Bonden en de directie van het 
bergingsbedrijf Smit Tak heb
ben gisteren overeenstemming 
bereikt opver een nieuwe 
tweejarige cao. Daardoor werd 
een staking beëindigd door 
HO man personeel, dat een 
prijscompensatie van 1,53 pro
cent had geëist. 
Pagina 20 

Wapenhandelaar 
propageert vrede 
Adnan Khashoggi is terug. De 
Saoedische zakenman — om
streden wegens zijn rol in het 
Iran-contra schandaal, zijn 
banden met de Filippijnse dic
tator Marcos en zijn activitei
ten als wapenhandelaar — 
heeft een nieuwe markt gevon
den: de vrede. 
Pagina 18 

Beurs tevreden over 
winst Philips 
De 530 miljoen winst van Phi
lips in het derde kwartaal 
werd vanochtend op de beurs 
goed ontvangen. De koers van 
net elektronicaconcern steeg 
tegen het middaguur met 2,10 
gulden naar 56,80 gulden. De 
AEX-index won eveneens ter
rein. 2,68 punten op 408,43 
punten 
Pagina 21 
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Half jaar winst 
van KLM stijgt 
tot 476 miljoen 
Door een onzer redacteuren 

AMSTELVEEN, 3 NOV. De KLM heeft in het tweede kwar
taal van het lopende boekjaar (juli tot en met september) 
de netto winst zien stijgen van 204 tot 354 miljoen gul
den. 

In de eerste zes maanden van het 
boekjaar groeide de winst van 244 
tot 476 miljoen op een omzet 4,8 
miljard gulden. De winst per aan
deel steeg in het eerste halfjaar 
van 4,53 naar 5,22 gulden. Op de 
Amsterdamse beurs steeg het 
aandeel KLM vanochtend met 
1,10 gulden naar 48,40. 

Tijdens een toelichting op de 
cijfers verklaarde bestuursvoorzit
ter Pieter Bouw dat de verbete
ring voornamelijk moet worden 
toegeschreven aan de effecten van 
de produktiviteitsverbetering en 
een verdere kostenbesparing. Ook 
begint de samenwerking met de 
Amerikaanse partner Northwest 
Airlines positief in de resultaten 
door te werken. Een derde factor 
die het resultaat van KLM posi
tief heeft beïnvloed is het econo
misch herstel op de belangrijkste 
vervoersmarkten van de lucht
vaartmaatschappij . 

In het tweede kwartaal reali
seerde KLM een vervoerstoena-
me van 9 procent ten opzichte 
van het vergelijkbare kwartaal 
van het vorige jaar. De netto be
drijfslasten per tonkilometer daal
den met 5 procent tot 70,5 cent. 
Het netto bedrijfsresultaat in pro
centen van de bedrijfsinkomsten 
verbeterde van 8,5 procent tot 13 
procent. Half september beschik

te KLM over 3,2 miljard aan li
quide middelen en effecten. De 
netto rentedragende schulden 
daalden tot 130 procent van het 
groepsvermogen. 

In de tweede helft van het 
boekjaar denkt KLM de opgaan
de lijn te kunnen voortzetten. Al 
waarschuwde voorzitter Bouw 
voor het seizoensmatige karakter 
van de luchtvaartindustrie die een, 
juiste prognose bemoeilijkt. Vorig 
jaar werd KLM in de tweede 
helft van het boekjaar met een 
behoorlijke terugval geconfron
teerd. Door de verbeterde econo
mische situatie in de luchtvaart 
denkt KLM die terugval dit jaar 
gedeeltelijk op te kunnen vangen. 
De directie toonde zich daarmee 
voorzichtig optimistisch over de 
resultaten voor de rest van het 
boekjaar. 

Eerder dit jaar maakte KLM ke-
ned dat het tien Airbus-toestellen 
A310-200 gaat verwisselen voor 
zeven vliegtuigen van het type 
Boeing 767-200ER. Via een ope-
rational lease-constructie met de 
nieuwe toestellen acht de KLM 
zich in de toekomst flexibeler en 
dus goedkoper uit. Structureel 
bezuinigen kan ook nog steeds 
door met partners kosten te de
len. 

Accountants willen met cliënt 
maximum claim vastleggen 
Door onze redacteur 
PAUL WESSELS 
AMSTERDAM, 3 NOV. De Neder
landse registeraccountants, ver
enigd in het Nivra, willen het be
drag waarvoor ze maximaal aan
sprakelijk zijn in het geval van 
schadeclaims vastleggen. De ac
countants willen dat doen door in 
hun opdrachtbevestiging met de 
cliënt op te nemen tot hoe hoog 
de eventuele aansprakelijkheid 
reikt. 
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De werkgroep 'openbare ac
countantskantoren' (OPAK) van 
het Nivra ontwikkelt momenteel 
een model van 'standaard
leveringsvoorwaarden', waarin 
aanbevelingen zijn opgenomen 
over de manier waarop de aan
sprakelijkheid gelimiteerd kan 
worden. 

Met de beperking van de aan
sprakelijkheid wil het Nivra, 

waarbij 9.000 registeraccountants 
zijn aangesloten, inspelen op het 
stijgende aantal claims tegen ac
countantskantoren, een gewoonte 
die is overgewaaid uit de Verenig
de Staten. De werkgroep bekijkt 
volgens Nivra-voorzitter prof.dr. 
A. Schilder nog hoe de maximale 
aansprakelijkheid gedefinieerd 
moet worden. „Het is nog te 
vroeg om ze te zeggen of je in ab
solute bedragen een bovengrens 
moet definiëren of dat je moet 
uitgaan van een aantal maal de 
declaratie van de betrokken ac
countant." Schilder beklemtoont 
verder dat afspraken over de 
hoogte van claims alleen worden 
gemaakt met cliënten, niet met 
derden zoals aandeelhouders. „In 
ons ledenbestand en bestuur zijn 
de cliënten (registeraccountants 
werkzaam in het bedrijfsleven, 
red.) eveneens vertegenwoordigd. 
De conceptvoorstellen van de 
werkgroep zullen eerst in deze 
ring worden besproken. We wil
len graag weten wat de cliënten 
van het voorstel vinden." 

PTT Telecom schrapt 
drieduizend banen 
Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 3 NOV. PTT Telecom 
schrapt de komende drie jaar 
3.000 banen. Het telecommunica
tiebedrijf wil daarmee de produk-
tiviteit met 15 tot 20 procent ver
groten. Dit heeft algemeen direc
teur drs. B. Verwaaijen gister
avond meegedeeld. 

PTT Telecom verwacht de ba
nenreductie via natuurlijk verloop 
te kunnen opvangen. Bonden en 
ondernemingsraad bij PTT Tele
com zijn inmiddels door de Tele-
com-directie geïnformeerd. 

De grootste vakbond bij het be
drijf, Abva/Kabo, heeft geschokt 
gereageerd op de aankondiging. 
Bestuurder J. Dekker betwijfelt 
of de ingreep zonder ontslagen 
mogelijk is. De bond, waarbij cir
ca een derde van de werknemers 
bij PTT Telecom is aangesloten, 
wil op korte termijn duidelijkheid 
over de plannen. „Gedwongen 
ontslagen zullen niet worden ge
accepteerd." 

PTT Telecom heeft op dit mo
ment zo'n 32.000 'taken die wor
den vervuld door ongeveer 38.000 
werknemers. Verwaaijen weigerde 
gisteren aan te geven hoeveel 
mensen door het verlies van 3.000 
'taken' hun baan kwijtraken. 
Evenmin wilde hij een schatting 
maken van de besparing die Tele
com met de sanering denkt te be
halen en van de daarvoor benodig
de voorziening. 

PTT Telecom zal nog dit jaar 
vaststellen welke 500 van de 
5.000 taken op het hoofdkantoor 
overbodig zijn. Daarmee kan de 
in 1990 begonnen operatie 'Per
spectief, die van het voormalige 
'nutsbedrijf een commercieel 
slagvaardige organisatie moest 
maken, midden volgend jaar vol
tooid zijn. De resterende 2.500 
banen zullen overwegend in staf-
en ondersteunende functies moe
ten worden gevonden. In april 
1995 moet worden vastgesteld 
welke functies het precies betreft. 
Ook kan, als de digitalisering van 

) 

dit jaar klaar is, het aantal bij de 
aanleg betrokken werknemers 

Bel 070 - 346 47 47 
en vraag naar de voorwaarden 

Financieel bestuurslid Dudley Eustace van Philips (rechts) gaf vanmorgen ten overstaan van de verzamelde pers een toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf. (Foto NRC Han
delsblad/ Freddy Rikken) 

Chips bezorgen Philips forse verbetering resultaat 
Door een onzer redacteuren 
EINDHOVEN, 3 NOV. De bloeien
de markt voor chips heeft Philips 
andermaal een forse verbetering 
van zijn bedrijfsresultaten be
zorgd. De sector Componenten en 
Halfgeleiders droeg het afgelopen 
kwartaal 433 miljoen gulden bij 
op het resultaat van 826 miljoen. 

Daarmee lag het bedrijfsresul
taat van deze Philips-divisie 164 
miljoen gulden boven het niveau 
van het derde kwartaal van vorig 
jaar. De kwartaalomzet van de 
sector steeg tegenover vorig jaar 
van 1894 miljoen tot 2127 mil
joen gulden. Daarmee bleef de 

sector in omvang nog ver achter 
bij de divisie Consumentenelek
tronica (CE), die met 5,05 mil
jard gulden ruim een derde van 
de 40,2 miljard gulden grote con-
cern-omzet beslaat. De omzet van 
CE lag het afgelopen kwartaal 
slechts 78 miljoen gulden boven 
het niveau van een jaar eerder. 
Het resultaat, 114 miljoen gul
den, lag evenwel 207 miljoen gul
den boven dat over de periode ju-
li-september 1993. Vooral krach
tige saneringen bij de nog steeds 
verlieslijdende Duitse dochter 
Grundig, die dit jaar al ruim 
tweeduizend personeelsleden de 

poort uit stuurde, droegen bij aan 
deze verbetering. De Duitse 
markt, verreweg het belangrijkste 
voor de Grundig-verkopen, wil 
overigens nog niet aantrekken. 

» pr< 
van Philips, de fabrikant van tele
communicatiesystemen PKI, 
zorgde ervoor dat de sector Pro
fessionele Produkten en Systemen 
als enige Philips-divisie verlies 
bleef maken. PKI, dat dit jaar al 
1600 medewerkers verloor, is het 
voornaamste onderdeel van deze 
sector. De omzet van de divisie 
was in het derde kwartaal nog 

1,76 miljard gulden, 313 miljoen 
gulden minder dan een jaar eer
der. Het bedrijfsresultaat ver
slechterde niettemin van vier mil
joen gulden negatief tot 94 mil
joen negatief. 

Financieel bestuurslid Dudley 
Eustace zei vanmorgen in een toe
lichting op de kwartaalcijfers dat 
PKI een moeilijk gevecht levert 
om zijn produktielijnen te vullen 
met orders die voor aanvaardbare 
prijzen kunnen worden uitge
voerd. PKI - „misschien wel onze 
grootste teleurstelling" - kampt 
vooral met een enorme terugval 

in opdrachten van zijn voornaam
ste klant, de Duitse PTT. Eustace 
beklemtoonde dat Philips niet van 
plan is PKI af te stoten. 

Het bedrijfsresultaat van het 
hele Philips-concern over de pe
riode januari-september steeg van 
1,6 miljard gulden (3,9 procent 
van de omzet) vorig jaar tot 2,4 
miljard (5,7 procent) nu. 

Onder invloed van het hogere 
niveau van activiteiten nam het 
aantal personeelsleden toe. Philips 
had eind september 241.600 men
sen in dienst, duizend meer dan 
een kwartaal eerder. 

Greenpeace met EZ in de clinch over Borssele 
Door een onzer redacteuren 
AMSTERDAM, 3 NOV. De milieu
organisatie Greenpeace vindt uit
voering van het plan voor moder
nisering van de kerncentrale in 
Borssele, die 467 miljoen gulden 
kost, volstrekt onverantwoord. Al
leen al op bedrijfseconomische 
gronden zou de Zeeuwse kerncen
trale direct moet worden gesloten. 
Dat concludeert de milieu-organi-
satie Greenpeace in het vandaag 
gepubliceerde rapport Afrekenen 
met Borssele. 

Opwekking van elektriciteit 
met een gasgestooke centrale die 
warmte en stroom tegelijk produ
ceert zou meer dan de helft goed

koper uitkomen dan de produktie-
kosten van Borssele. Bij onmid
dellijke sluiting van Borssele zou 
een kostenvoordeel van 1.500 tot 
1.600 miljoen gulden behaald 
kunnen worden. 

Volgens het ministerie van eco
nomische zaken en de Samenwer
kende Elektricteits Produktiebe-
drijven (SEP) in Arnhem is de 
modernisering echter 200 miljoen 
tot 1 miljard gulden goedkoper 
dan sluiting en welke alternatieve 
oplossing ook. Directielid ir. H.A. 
Droog van de Elektriciteits-pro-
duktie maatschappij EPZ, eige
naar van de kerncentrale, zegt dat 
.de cijfers waarvan Greenpeace 

uitgaat zo sterk verschillen van de 
„zo objectief mogelijke" bereke
ningen die in SEP-verband zijn 
uitgevoerd, dat hij niet op de con
clusie van de milieu-organisatie, 
kan reageren. „Alle partijen in de 
elektriciteitssector zijn het eens; 
met onze zorgvuldige berekenin
gen. Daarin zijn de jongste gege-s 
vens over alle kosten, ook van 
eventuele spoedige ontmanteling 
van de centrale, meegenomen", 
aldus Droog. De ontmantelings-
kosten zijn volgens Droog opgelo
pen tot 500 miljoen gulden. 

Greenpeace heeft haar rapport 
uitgebracht met het oog op een 
overleg, volgende week woensdag, 

tussen minister Wijers (economi
sche zaken) en de Vaste commis
sie voor economische zaken in de 
Tweede Kamer over de elektrici
teitssector. SEP en de overheid 
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willen Borssele voor 467 miljoen 
gulden moderniseren om de vei
ligheidsvoorzieningen van de cen
trale aan te passen aan de jongste 
inzichten, neergelegd in studies 
naar aanleiding van de ramp in 
Tsjernobyl in 1986. 

De Tweede Kamer is sterk ver
deeld over dit plan: Partij van de 

Arbeid, D66 en Groen Links wil
len Borssele en ook de -kleine on-
derzoekscentrale in Dodewaard 
(50 megawatt) zo spoedig moge
lijk sluiten. CDA en VVD zijn 
vóór de modernisering, mede om 
de optie kernenergie voor de toe
komst open te houden. De tegen
standers in de Kamer zijn het 
met Greenpeace eens dat het al
leen al op economische gronden 
de voorkeur verdient ruim baan 
te geven aan 
warmte/krachtvermogen in plaats 
van aan Borssele, omdat de kosten 
per kilowattuur van deze centra
les lager zijn dan die van kern
energie. 

het Nederlandse telefoonnet eind 

ia 
nle; 

worden teruggebracht. 
Abva/Kabo voorziet problemen 

door het grote aantal arbeidsplaat
sen dat verloren gaat. De bond 
wijst daarbij ookop lopende reor
ganisaties bij PTT Post, net als 
PTT Telecom een dochterbedrijf 
van het dit jaar naar de beurs ge
brachte Koninklijke PTT Neder
land (KPN). Grootschalige her
structureringen bij onder meer 
expeditieknooppunten en in de 
vijf postregio s zullen tot 1998 
ruim 10.000 arbeidsplaatsen kos
ten, aldus Dekker. Weliswaar zijn 
afspraken gemaakt over een goe
de sociale regeling voor mensen 
wier baan vervalt, „maar met de 
nieuwe sanering bij Telecom 
komt er wel erg veel druk op de 
ketel", meent Dekker. „We vre
zen nu dat het niet lukt zonder 
ontslagen." 

Krediet 
op effecten 

De Robein Bank biedt een 

flexibele kredietfaciliteit 

(min. f. 25.000,--) 

tegen zeer lage rente vanaf 

Door onze redacteur 
HANS WAMMES 
DEN HAAG, 3 NOV. De ontwikke
lingen in de mondiale telecommu
nicatie gaan snel. Het prospectus 
dat Koninklijke PTT Nederland 
publiceerde bij zijn beursgang, in 
juni, meldde de doelstelling van 
dochter PTT Telecom om het 
aantal werknemers in de operatio-
nale sfeer in de twee jaar tot eind 
1994 met 10 procent te verlagen. 
Omineus volgde de zinsnede dat 
het bedrijf hoge prioriteit blijft 
geven aan „efficiencyverbetering 
als onderdeel van zijn permanente 
strategie", hoewel „PTT Telecom 
op dit moment geen verdere in
grijpende inkrimpingen voorziet". 

Vijf maanden later blijkt de be
perkte houdbaarheid van de visie 
van de Telecom-strategen in Den 
Haag. Algemeen directeur drs. B. 
Verwaaijen kondigde gisteren een 
nieuwe '10 procentsronde' aan: 
eind 1997 wil PTT Telecom 
3.000 van zijn circa 32.000 banen 
geschrapt hebben. De produktivi-
teit dient als gevolg daarvan 15 
tot 20 procent te verbeteren. 

Met die taakstelling zoekt het 
bedrijf aansluiting bij de wereld
top in de telecommunicatie: de lo
kale Amerikaanse telefoniebedrij
ven (RBOC's). Gemeten in tele
foonabonnees per medewerker 
•scoren zes van deze zeven 'baby-
Bells' hoger dan Telecom. Bell 
Atlantic is met 300 lijnen per me
dewerker de meest produktieve, 
elk personeelslid van PTT Tele
com kan daar slechts 250 aanslui
tingen tegenover stellen. 

En efficiency, daar draait het 
de komende jaren allemaal om, 
aldus Verwaaijen. „We moeten in 
ons aanbod maatwerk leveren en 
tegelijk op kosten een massapro
ducent zijn." 

Sinds de verzelfstandiging van 
het Staatsbedrijf der PTT in 1989 
is PTT Telecom bezig geweest 
„de organisatie te kantelen" om 
de dienstverlening aan individuele 
klanten te verbeteren. De log-
ambtelijke staatsonderneming die 
zijn afnemers als monopolist de 
wet kon voorschrijven is gaande
weg vervangen door een reeks be-
drijfseenheden die diensten pro
beert te leveren waar hun klanten 

PTT Telecom voelt hete adem 
van concurrentie in de nek 

om vragen. Met succes, aldus 
Verwaaijen. „De dienstverlening 
is meetbaar verbeterd, en financi
eel, tactisch en strategisch gaat 
het eigenlijk heel goed. Telecom 
maakte vorig jaar 1,37 miljard 
gulden netto winst op 11,8 mil
jard gulden omzet. 

De Telecom-directeur wees gis
teren onder meer op de digitalise
ring van het telefoonnet, die effi
ciënte afwikkeling van het tele
foonverkeer en nieuwe, geavan
ceerde diensten mogelijk maakt. 
Op 29 december sluit Telecom in 
Kesteren zijn laatst elektro-me-
chanische centrale, waarmee Ne
derland als eerste Europese land 

een volledig gecomputeriseerde 
telefooninfrastructuur heeft. Ver
waaijen noemde ook de „aanzien
lijke vooruitgang" in levering en 
instandhouding van huurlijnen, de 
aanstaande completering van het 
ISDN-net (waarover tegelijk 
transport van beeld, geluid en da
ta mogelijk is) en de grote animo 
voor het enkele maanden geleden 
in gebruik genomen GSM-net. 
Dit netwerk voor digitale mobiele 
telefonie telt inmiddels 50.000 
gebruikers. 

Ook internationaal blaast PTT 
Telecom, via de joint venture 
Unisource en andere activiteiten 
in het buitenland, zijn partij mee. 
De ontwikkeling daarvan is essen

tieel, „want Telecom heeft niet 
het gemak van een grote thuis
markt", aldus Verwaaijen. „We 
moeten volume uit het buitenland 
halen." 

De motor achter de 'efficiency
slagen' is de liberalisering van de 
mondiale telecom-markt. De Eu
ropese Unie heeft verordonneerd 
dat de lidstaten in 1998 hun tele-
commarkten volledig openen voor 
concurrentie. Nederland heeft al 
verschillende stappen op die weg 
gezet. Iedereen mag hier al jaren 
randapparatuur als telefoons en 
faxen verkopen, de markt voor de 
afwikkeling van dataverkeer is 
vrij, volgend jaar krijgt PTT Tele
com een concurrrent op het 

PRODUKTIVITEIT 
aantal aansluitingen per medewerker 

GSM-net en in 1996 komt er een 
tweede aanbieder van 'aardse in
frastructuur'. Met de verdwijning 
van de exclusieve rechten op de 
normale spraaktelefonie verliest 
PTT Telecom in 1998 zijn laatste 
monopolie. 

Verwaaijen voelt dus de hete 
adem van mededingers in zijn 
nek. Dat legt druk op de marges 
en dwingt tot expansie en beper
king van kosten om de winstge
vendheid in stand te houden, zei 
hij gisteren. 

Verdere winstgroei ziet hij 
daarbij overigens niet als reden 
om het schrappen van de 3000 ta
ken over meer dan drie jaar uit te 
smeren. „Dat zou heel onverstan
dig zijn." Door „proactief reage
ren" kan PTT Telecom „de factor 
tijd" gebruik om zich te concen
treren op zijn doelstelling voor de 
langere termijn. „Daarmee bedien 
je je stakeholders het best." 

Met de groeiende concurrentie 
tussen telecommunicatiebedrijven 
en de liberalisering van nationale 
markten kunnen ook de Neder
landse vakbonden wel begrip op
brengen voor het streven van PTT 
Telecom naar grotere doelmatig
heid. Hun geschokte reactie op 
de jongste plannen van Telecom 
betrof veeleer de vrees dat er 
PTT'ers ontslagen zouden wor
den. „De Nederlandse PTT is de 
meest efficiënte in Europa en de 
winst stijgt", merkt Abva/Kabo-
bestuurder J. Dekker op. „Er 
moet voldoende ruimte zijn voor 
een fatsoenlijke sociale regeling." 

Verwaaijen ontkent niet dat 
PTT Telecom tegenover bijvoor
beeld de Belgische, Duitse en Ier
se zusterbedrijven een toonbeeld 
van doelmatigheid is. Ook in de 
vergelijking met het al veel lan
ger geprivatiseerde British Tele
com - 175 lijnen per medewerker 
- steekt zijn bedrijf gunstig af. 
Maar aan ae Europese concurren-
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tie spiegelt hij zich niet. „Dan 
zou je je in slaap laten sussen." 
PTT Telecom heeft de ambitie in 
1996 tot de vijf beste telecommu
nicatiebedrijven van de wereld te 
behoren. Verwaaijen: „Als je voor 
goud gaat, moet je niet aan zilver 
denken." 
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Commissie wijt 
val roebel aan 
Russisch gezag 
Door onze correspondent HANS NIJENHUIS 
MOSKOU, 3 NOV. De plotselinge val van de roebel vorige 
maand was te wijten aan „onvoldoende coördinatie tussen 
verscheidene federale instellingen". Dat heeft een speciale 
onderzoekscommissie gisteren aan president Jeltsin gerap
porteerd. 

De roebel, die dagelijks aan waar
de tegenover de dollar verliest, 
kelderde op 'Zwarte Dinsdag' 11 
oktober meer dan 20 procent. 
Van verschillende kanten werd 
toen gespeculeerd over samen
zweringen van communisten, van 
commerciële banken, van buiten
landse saboteurs en van joden. 
Deze speculaties worden niet 
door de onderzoekers bevestigd. 
Eerder had het Internationale 
Monetaire Fonds zich kritisch 
uitgelaten over deze theoriên. 

De commissie, waarin ook het 
hoofd van de contraspionage
dienst was opgenomen, deed gis
teren verslag aan de 'veiligheids
raad'. Die raad bestaat uit Jeltsin 
en zijn naaste adviseurs, onder 
wie de premier, de minister van 
defensie en de chefs van Ruslands 
twee inlichtingendiensten. Het 
rapport van de commissie is nog 
niet openbaar gemaakt. Na de zit
ting van de raad werd wel een 
perscommuniqué uitgegeven. 

De raad stelt daarin dat de roe
belcrisis „een klap heeft uitge
deeld aan het hervormingsbeleid, 
aan de sociale stabiliteit, de le
vensstandaard van een belangrijk 
deel van de bevolking en aan het 
internationale prestige van Rus
land." De regering is opgedragen 
„snelle en concrete stappen te ne
men om de roebelkoers en de wis-
sel-operaties te reguleren". De
tails worden niet gegeven. 

De veiligheidsraad beschuldigt 
„een aantal overheidsdienaren die 

de crisis hadden kunnen voorko
men" van „slecht doordachte, zo 
incompentente beslissingen en 
van onverantwoordelijk gedrag". 
Verder hebben volgens de veilig
heidsraad ook „economische fac
toren" een rol gespeeld bij de cri
sis rondom de Russische munt. 
Het persbureau Interfax meldt op 
gezag van 'goed-ingevoerde bron
nen' dat een aantal van de verant
woordelijke 'overheidsdienaren' 
zullen worden vervangen. 

Direct na de roebelcrisis heeft 
president Jeltsin al de waarne
mend minister van financiën, 
Doebinin, en de president van de' 
Centrale Bank, Gerasjtsjenko, 
verwijderd. Het Russische parle
ment nam vorige week vrijdag 
een motie aan waarin Jeltsin om 
meer wijzigingen in de regering 
wordt gevraagd. Parlementsvoor
zitter Ivan Rybkin zei gisteren na 
een gesprek met Jeltsin dat de 
president had toegezegd dergelij
ke wijzigingen binnen één k twee 
weken door te voeren. Namen en 
functies zijn nog niet genoemd. 

Premier Tsjernomyrdin heeft 
zondag gezegd dat het minister
schap van financien nog moet 
worden 'opgelost', wat erop duid
de dat de 'tijdelijk waarnemend' 
opvolger van Doebinin wellicht 
niet de definiteve opvolger is. De 
'waarnemend' president van de 
Centrale Bank, Tatjana Parama-
nova, is daarentegen door Jeltsin 
bij het parlement voorgedragen 
als de nieuwe bankpresident. 

Britse regering ziet 
nagenoeg zeker af van 
privatisering posterijen 
Door onze correspondent 
DICK WITTENBERG 
LONDEN, 3 NOV. De plannen voor 
privatisering van de Britse Post 
verdwijnen voorlopig vrijwel ze
ker in een bureaula. De Britse 
kranten gingen er vanmorgen van
uit dat het kabinet vanmiddag tot 
uitstel van de verkoop zou beslui
ten. De regering had weinig ande
re keuze nadat gisteren tegenstan
ders van de privatisering binnen 
de regerende Conservatieve partij 
ook niet wilden instemmen met 
een compromisvoorstel 

Het afblazen van de privatise
ring is een zware tegenslag voor 
de twee bewindslieden die zich 
het sterkst hebben gemaakt voor 
verzelfstandiging van de Post. 
Daarbij gaat het om minister van 
handel en industrie Michael He-
seltine en minister van financien 
Kenneth Clarke. De verkoop van 
51 procent van de aandelen had 
meer dan één miljard pond moe
ten opleveren. 

Uitstel van de privatisering is 
ook een tegenvaller voor de direc
tie van de Post Office. President
directeur Bill Cockburn verklaar
de gisteren dat een vertraging de 
concurrenten in de kaart speelt. 
De directie heeft 2 miljoen pond 
gespendeerd aan een uitgebreide 
lobby-campagne om de verzelf
standiging erdoor gedrukt te krij
gen. Daarbij werd de Nederland
se Post steeds als voorbeeld ge
steld. De Nederlandse Post zou 
veel meer commerciële armslag 
hebben „en niet voor elk wisse
wasje naar Financien hoeven lo
pen" zoals de Royal Mail, de pos-
terij-poot van de Post Office, 

j Minister Heseltine had deze 
week met een gekunsteld compro
mismodel nog geprobeerd om het 
privatiseringsplan te redden. Hij 
had voorgesteld om niet 51 pro
cent maar 40 procent van de aan
delen naar de beurs te brengen. 
Twintig procent van de aandelen 
zou worden ondergebracht in een 
stichting die door werknemers 
van de Post zou worden beheerd. 
De resterende 40 procent zou ten
minste parlementsperiodes in han
den blijven van de overheid. Op 
die manier had hij de angst willen 
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Door onze correspondent 
STEVEN ADOLF 
CASABLANCA, 3 NOV. Het is 
druk rond het kleine theetafeltje 
waar Adnan Kashoggi audiëntie 
houdt. Terwijl Westerse, Arabi
sche en Israelische zakenlieden 
zich in de tuin tegoed doen aan 
de kreeftschotels en opzwepende 
trommelmuziek doordringt in de 
ruime villa waar de Marokkaanse 
zakengemeenschap zijn gasten 
heeft uitgenodigd, komt Kashoggi 
handen tekort om bekenden te 
groeten. 

„Adnan, ik heb je jaren probe
ren te bereiken! In New York, in 
Marbella: nergens was je vinden", 
kraait een passerende vrouw en
thousiast. De Saoedische zaken
man wendt verlegenheid voor en 
bezweert haar niet te zijn verge
ten. Maar tegenwoordig woont hij 
in Parijs, vandaar. Er wordt ge
zoend, kaartjes worden uitgewis
seld en de vriendin ploft snel 
naast ons in de kussens voor een 

Arabische wapenverkoper doet in vrede 
innige herenigingsfoto op de 
bank. 

Adnan Khashoggi is terug. De 
Saoedische zakenman — omstre
den wegens zijn rol in het Iran-
contra schandaal, zijn banden met 
de Filippijnse dictator Marcos en 
zijn activiteiten als wapenhande
laar — heeft een nieuwe markt 
gevonden: de vrede. Afgezien van 
een pleidooi voor ontwapening 
van de regio, presenteerde Khas
hoggi de afgelopen dagen tijdens 
de economische conferentie over 
het Midden-Oosten en Noord-
Afrika in Casablanca zijn nieuwe 
plannen. Die bestaan uit het op
richten van een „Palestijns Be
drijven Fonds" van 200 miljoen 
dollar dat zich vooral moet rich
ten op de ondersteuning van klei
ne bedrijven. 

Er is het nodige gebeurd sinds 
medio jaren tachtig, toen Khasho
ggi nog de onbetwiste ster was 
van de jet-set in het Spaanse 
Marbella. Maar de schuldeisers, 
de processen, het arrest en het 
daarbij behorende publicitaire on
gemak hebben geen zichtbare 
sporen achtergelaten op de kleine 
Saoedische zakenman. Beminne
lijk als een oude vriend, met de 
soepele charme die zijn handels
merk vormt, licht Khashoggi (58) 
zijn vredesinitiatief toe. „Het Pa
lestijnse bedrijfsleven heeft een 
vliegende start nodig. We kunnen 
niet wachten op de komst van een 
speciale investeringsbank, zoiets 
duurt jaren", meent de zaken
man, terwijl hij zijn woorden be
klemtoont door mij ritmisch in de 
knie te knijpen. 

Het nieuwe investeringsfonds is 
naar zijn opzet gemodelleerd naar 
soortgelijke fondsen die door de 
Amerikanen zijn opgezet in het 
voormalige Oostblok. Door mid
del van leningen en deelnemingen 
moeten bedrijven toegang krijgen 
tot wat ze op dit moment het 
meest ontberen: kapitaal voor in
vesteringen. En aangezien ze de 
ruggegraat van de Palestijnse eco
nomie vormen, moeten het vooral 
de kleinere bedrijven zijn die 
daarvan profiteren. En wel snel, 
want de tijd dringt, meent Khas
hoggi. „Tot nu toe hebben de Pa-
lestijnen weinig geprofiteerd van 
het vredesinitiatief', meent hij. 
„Ik denk dat als er morgen ver
kiezingen zouden worden gehou
den, de extreme Hamas-beweging 
de grote winnaar zou zijn." 

Hét plan lijkt aan te slaan. Een 
lid van de commissie voor Ameri
kaans-Arabische betrekkingen 
strijkt neer op de kussens voor 
kort overleg met Khashoggi. Ver
geten lijkt het verleden waarin de 
zakenman zijn fortuin maakte als 
bemiddelaar in schimmige wapen
contracten in dezelfde regio waar 
hij nu zijn vredesinitiatief op 
richt. Zelf omschrijft Khashoggi 
zijn activiteiten in de bewuste pe
riode als „adviseur van de lucht
vaartindustrie". Na het vertrek 
van zijn Amerikaanse bezoek legt 
Khashoggi uit dat het nieuwe 
fonds in principe opgericht wordt 
met geld van bereidwillige rege
ringen, maar vervolgens onafhan
kelijk en op zakelijke basis zijn 
investeringen zal kiezen. „Het 
gaat om de financiering van klei

ne bedrijfjes. Je geeft ze 20.000 
dollar en ze kunnen aan de slag" 
aldus' Khashoggi. 

De zakenman ontkent desge
vraagd enig eigenbelang bij de 
opzet. Khashoggi wist reeds op 
andere wijze de vruchten van het 
vredesproces te plukken. Vorig 
jaar, toen het vredesproces de 
koersen tot ongekende hoogte 
deed stijgen, wist de zakenman 
naar eigen zeggen zes miljoen 
gulden aan koerswinsten te verzi], 
veren op de beurs van Tel Aviv. 

Het Midden-Oosten heeft de toe-
komst, meent Khashoggi, mits tij. 
dig wordt ingespeeld op de moge-
lijkheden. Over het aanhoudende 
gerommel in de onderhandelin
gen, bijvoorbeeld rond de status 
van Jeruzalem, maakt de zaken
man zich minder zorgen. „Ikjzeg 
u: let op mijn woorden. Over vijf 
jaar wordt Jeruzalem een interna-
tionale stad die vergelijkbaar is 
met Monte Carlo." 

Franse werkloosheid 
naar recordhoogte 
Door onze correspondent 
MARC CHA VANNES 
PARIJS, 3 NOV. De werkloosheid 
in Frankrijk heeft in september 
een nieuwe recordhoogte bereikt, 
12,7 procent van de arbeidsbevol-
king. Rekening houdend met sei
zoensinvloeden zijn 3,5 miljoen 
Fransen zonder werk. Het nieuws 
komt als een teleurstelling na 
twee maanden van daling. 

In mei was de werkloosheid 
ook 12,7 procent, in juli en augus
tus zakte het aantal mensen dat 
werk zocht. De regering van pre
mier Balladur wees er toen op dat 
het herstel was begonnen dankzij 
haar stug volgehouden politiek 
van tekortbeheersing en stimule
ringsbeleid. Een half jaar vóór de 
presidentsverkiezingen komt deze 
knik in de opgaande lijn onoffici
eel kandidaat Edouard Balladur 
slecht uit. 

Minister van arbeid Michel 
Giraud heeft in reactie op de cij
fers gezegd dat de onderliggende 
herstel-lijn onaangetast is. De stij
ging in september was het gevolg 
van een ongebruikelijk groot aan
bod van vrouwen op de arbeids

markt. Die hadden moed geput 
uit alle berichten dat het weer be
ter gaat met de economie en zich 
gemeld voor een baan. De rege
ring blijft bij haar voorspelling 
dat de werkloosheid zich eind 
1994 stabiliseert en dan zal dalen. 
Het aantal langdurig werklozen 
bleef stijgen in september, maar 
de ontslaggolf van dit voorjaar is 
duidelijk minder geworden. 

De werkloosheid stijgt in 
Frankrijk traditioneel sterk in 
september en oktober. Vorige 
september steeg het aantal werk
lozen met 26.000, tegen 14.000 
dit jaar. Desondanks krijgt Balla
dur het de komende maanden 
moeilijk vol te houden dat zijn 
beleid in vijf jaar het aantal werk
lozen met 1 miljoen kan doen da
len. Oppositieleider Martin Mal-
vy (Parti Socialiste) liet gisteren 
in de Assemblée Nationale niet 
na er op te wijzen dat op deze 
manier 200.000 minder werklozen 
per jaar niet wordt gehaald. 

Hoe moeten wij het geringste 
vertrouwen hebben in de andere 
beloften van. kandidaat Balladur?" 

wegnemen dat privatisering ten 
koste gaat van dienstverlening en 
werkgelegenheid. 

Gisteren ging de minister tij
dens noodberaad met de dwarslig
gers binnen de Conservatieven 
nog een stapje verder. Hij bood 
aan niet meer dan een minder
heidsbelang van 49 procent op de 
markt te brengen. Maar ook daar
mee gingen de dissidenten niet. 
Ze wezen de verkoop af als „een 
privatisering teveel". 

Het verzet van de dissidenten 
maakte het voor de regering bij
zonder lastig om een verkoop 
door het parlement te loodsen. 
Meer dan vijftien Conservatieve 
Lagerhuisleden hebben zich te
gen de privatisering verklaard. De 
Conservatieven hebben in het La
gerhuis maar een meerderheid 
van veertien. Met het doordruk
ken van de privatisering riskeerde 
de regering dus een nederlaag. 

Vertegenwoordigers van de 
rechtervleugel binnen de Conser
vatieven vinden dat de regering 
de verzelfstandiging toch had 
moeten doorzetten. Ze verwijten 
John Major slap leiderschap. Ze 
zeggen dat er voor de privatise
ring wel een meerderheid in het 
Lagerhuis te vinden was geweest 
als de dissidenten maar genoeg 
onder druk waren gezet. De lin
kervleugel acht het wijs dat de re
gering het niet tot een confronta
tie heeft laten komen die alleen 
maar de verdeeldheid binnen de 
partij kon vergroten. Ze zegt dat 
de electorale positie van de Con
servatieven met een omstreden 
privatisering ook niet is gediend. 

Uitstel van de verkoop bete
kent vrijwel zeker afstel. Als de 
privatisering dit parlementair jaar 
niet in gang wordt gezet, kan ze 
deze regeringsperiode niet meer 
haar beslag krijgen. Labour had 
al aangekondigd dat ze bij een 
verkiezingszege in 1996 of 1997 
een eventuele privatisering on
middellijk zou terugdraaien. De 
Post Office heeft een jaaromzet 
van 6 miljard pond. Er werken 
178.000 mensen. Het bedrijf 
droeg vorig jaar een winst van 
226 miljoen pond af aan de staat. 

ESSEN — De grootste motorfiets ter wereld siert de jaarlijkse Motor Show in Essen. De motorfiets, die in Californië voor 100.000 dollar  
gebouwd, is 12 meter lang, 4,5 nieter hoog en 2,5 meter breed, en wordt aangedreven door een Cadillac-motor van 300 pk. (Foto AP) 

Fed steunt met solo-actie 
zwakke Amerikaanse dollar 

Door onze correspondent 
MARC LEIJENDEKKER 
ROME, 3 NOV. In Italië is een 
bankoorlog uitgebroken nu twee 
grote banken die pas zijn gepriva
tiseerd vrijwel gelijktijdig probe
ren twee kleinere over te nemen. 
Met deze overnamepogingen is 
samen ongeveer vier miljard gul
den gemoeid. 

Hoofdrolspelers zijn de Banca 
Commerciale Italiana (Comit) en 
de bank Credito Italiano (Credit). 
Deze banken, allebei met hun 
hoofdkantoor in Milaan, zijn in de 
afgelopen twaalf maanden gepri
vatiseerd. De overnamepogingen 
passen in hun expansieplannen, na 
een uitbreiding van hun kapitaal. 

De Credit heeft vorige week 
een als vijandig beschouwd bod 
uitgebracht op de Bolognese bank 
Credito Romagnolo (Rolo). De 
Milanese bank bood voor ieder 
aandeel ongeveer vijftig procent 
meer dan de gemiddelde beurs-
keurs van Rolo in de afgelopen 
zes maanden. De totale kosten 
van dit bod worden geschat op 2 
biljoen lire, ongeveer 2,2 miljard 
gulden. Als de overname lukt, 
zou Credit de tweede particuliere 
bank van Italië worden. 

Bankenoorlog in Italië 
verhevigt, bedrag voor 
overnames naar 4 mld 

Aan dit royale bod is wel een 
voorwaarde verbonden. De aan
deelhouders Rolo zouden op een 
buitengewone aandeelhoudersver
gadering de bepaling in het sta
tuut moeten afschaffen die be
paalt dat een aandeelhouder nooit 
meer dan voor tien procent zeg
genschap kan hebben. 

De leiding van de Rolo heeft 
meteen een barricade opgetrok
ken. Zij heeft dinsdag in alle 
haast een fusie goedgekeurd met 
de Spaarbank van Bologna. De 
gesprekken hierover liepen al ge
ruime tijd, maar waren in septem
ber geschorst. Sommige aandeel
houders verzetten zich hiertegen, 
omdat zij het bod van Credit 
voordelig vinden. 

Terwijl dit gevecht voortgaat 
heeft de Comit gisteren bekend

gemaakt dat zij een bod zal doen 
op Ambroveneto, een bank die 
deels teruggaat op de in 1982 fail
liet gegane Banco Ambrosiano en 
net als die bank geldt als de be
langrijkste katholieke financiële 
instelling in Italië. De Comit wil 
50,1 procent van de aandelen 
Ambroveneto in handen krijgen. 

Omdat de Ambroveneto wordt 
beschermd door afspraken tussen 
een syndicaat van aandeelhou
ders, probeert de Comit eerst de 
medewerking van een grootaan
deelhouder te krijgen als de Fran
se bank Crédit Agricole, de Cre-
diop of een groep van kleinere 
banken in de noordoostelijke re
gio Veneto. 

Deze overnamepogingen heb
ben de Italiaanse bankwereld, een 

paar jaar geleden door minister 
van schatkist en de latere premier 
Giuliano Amato nog omschreven 
als „een versteend woud", in gro
te beroering gebracht. Opvallend 
is dat de Credit en de Comit bei
de als minder efficiënt te boek 
staan dan de banken die ze willen 
overnemen. Maar van veel kanten 
is erop gewezen dat overnames 
onvermijdelijk en vaak wenselijk 
zijn. Hoewel Italië het vijfde in
dustrieland ter wereld is, staat er 
geen Italiaanse bank op de lijst 
van de dertig grootste banken ter 
wereld. 

In financiële kringen is met in
stemming gereageerd op de ma
nier waarop de banken hun bod 
hebben gedaan. Terwijl in het 
verleden overnames vaak in beslo
ten kring werden geregeld, door 
banken en politieke partijen, 
wordt nu een openbaar bod ge
daan waarop ook kleine aandeel
houders kunnen ingaan. Wel is 
het vermoeden versterkt dat op 
de Milanese beurs nog veel mis
bruik van voorwetenschap be
staat. In de vier dagen voordat 
bekend werd dat de Comit Am
broveneto wil kopen, zijn de aan
delen van deze laatste bank met 
25 procent gestegen. 

Door onze correspondent 
NEW YORK, 3 NOV. De Federal 
Reserve Board, het stelsel van 
Amerikaanse centrale banken, 
heeft gisteren op de valutamarkt 
herhaaldelijk geïntervenieerd 
door het kopen van dollars. De 
'Fed' kocht dollars voor yens en 
marken nadat de dollar een na
oorlogs laagterecord ten opzichte 
van de Japanse yen had bereikt, 
en op gegeven moment zelfs op 
96,05 ven stond. Na de ingreep 
bleef de dollar op peil. De munt 
noteerde tegen het middaguur in 
Europa ruim een yen hoger op 
97,40 yen en twee cent hoger op 
1,6962 gulden. 

De Fed heeft niet de steun in
geroepen van andere centrale ban
ken. Eerder dit jaar vonden inter
venties plaats in coördinatie met 
een vijftiental andere centrale 
banken. Uit hun afwezigheid 
werd opgemaakt dat het niveau 
van de dollar als een Amerikaans 
probleem wordt gezien. 

De interventies volgden op uit
spraken van minister van financi
en Lloyd Bentsen, die zich sterk 
maakte voor de dollar. Bentsen 
zei dat de val van de dollar „con-
traproduktief was voor de Ameri
kaanse economie en die van de 
rest van de wereld." Interventie 
geschiedt na een besluit door het 
beleidsbepalend comité van de 

Fed, na overleg met het ministe
rie van financiën, dat officieel de 
verantwoordelijkheid heeft over 
de valutareserves. 

Het ingrijpen wordt deels ge
zien als een politieke manoeuvre 
nu de deelverkiezingen voor het 
Congres voor de deur staan. De al 
maar verder dalende dollar 
schaadt het image van de rege-
ring-Clinton. Bovendien worden 
buitenlandse investeringen uitge
drukt in dollars steeds minder 
waard. Het verminderen van bui
tenlandse investeringen in de VS 
doet de dollar alleen maar meer 
kwaad. Daarnaast blijken prijzen 
van importgoederen na de eerdere 
dollardaling dit jaar inmiddels te 
gaan stijgen, wat nadelig is voor 
de inflatie-ontwikkeling. 

Analisten verwachten dat de 
dollar verder zal dalen in de ko
mende weken. Een van hen, Chris 
Iggo van Chase Manhattan, 
noemt de interventie desondanks 
"betrekkelijk geslaagd". Volgens 
hem blijft de dollar binnen de 
bandbreedtes die gisteren werden 
bereikt. Voor de yen was dat on
geveer tussen de 96,00 en 97,50, 
ten opzichte van de mark was dat 
1,4900 en 1,5150. „Van het 
grootste belang is nu dat de Ame
rikaanse rente omhooggaat", al
dus Iggo. 

Inflatie-monster ligt in VS op de loer door groei economie 

L 

Door onze correspondent 
LUCAS LIGTENBERG 
NEW YORK, 3 NOV. Van dollar-
voorspellingen is dit jaar nog nie
mand rijk geworden. Op dit mo
ment zou de dollar hoog moeten 
staan ten opzichte van de Japanse 
yen en de Duitse mark, maar de 
munt heeft de laatste maanden al
leen maar ingeleverd en schom
melt op niveau's die tot de laags-
ten aller tijden behoren. 

De Amerikaanse economie 
stoomt nu in volle vaart door naar 
het eind van het jaar dat in zijn 
geheel een economische groei zal 
gaan opleveren van ongeveer 3,7 
procent. De gerapporteerde be
drijfswinsten over het derde 
kwartaal die de laatste weken be
kend zijn geworden wijzen op een 
krachtige groei. Met het herstel 
elders in de wereld en een lage 
dollar zal de economische groei in 
de Verenigde Staten zich in elk 
geval nog voortzetten tot 1996. 

Het gisteren uitgekomen 'beige 
book' dat de Federal Reserve 
Bank, het Amerikaanse stelsel 
van centrale banken, tien dagen 
voor elke vergadering van de Fe
deral Open Market Committee 
(FOMC), het beleidsbepalend co
mité van de Fed, publiceert, rept 
van een voortgaande economische 
activiteit in alle districten. De 
Verenigde Staten is opgedeeld in 
twaalf districten die elk hun eigen 
Federal Reserve hebben. Het rap
port heeft een hoofdstukje over 
de economie per district. Vooral 
in de districten Chicago, Dallas, 
Minneapolis en Philadelphia 
bruist het van de economische ac
tiviteit. 

Dat bijvoorbeeld het district 
Minneapolis zo'n enorme groei 
doormaakt en ook sporen van in
flatie signaleert is opvallend. Het 
is van de genoemde districten het 
enige dat in een vrij dunbevolkt, 
niet overmatig geindustrialiseerd 
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gebied ligt. Minneapolis omvat de 
staten Minnesota, Montana, 
North Dakota, South Dakota, het 
noordelijk deel van Michigan en 
van Wisconsin. Een enquête on
der grote bedrijven heeft uitgewe
zen wees uit dat geschoolde 
krachten soms moeilijk te vinden 
zijn en in 1995 loonstijgingen 
worden verwacht van 4 tot 8 pro
cent. De werkloosheid in de be
trokken staten ligt tussen de 2,5 
en 4 procent. 

Als economische groei, meer 
werkgelegenheid en meer koop
kracht hoogtij vieren, ligt het in
flatiebeest op de loer. Op dit mo
ment is het inflatieniveau in de 
VS ongeveer 3 procent op jaarba
sis maar is dat te handhaven? De 
prijzen voor onroerend goed stij
gen al en ook die van grondstof
fen. Het Fed-rapport meldt dat 
„prijzen van grondstoffen en half
fabrikaten verder stijgen en er 
zijn meer bewijzen dat producen
ten deze kosten verrekenen door 
de verkoopprijzen te verhogen. 
De meeste districten zien nog 
geen veranderingen in winkelprij
zen hoewel in sommige districten 
de druk wordt opgevoerd." 

Volgens de laatste gegevens is 
het Amerikaanse werkloosheids

percentage 5,9 procent en dat 
wordt gezien als een kritische 
grens. Bij verdere groei ontstaat 
schaarste op de arbeidsmarkt en 
gaan de lonen omhoog. De Fed-
districten zeggen dat „arbeids
markten zich verkrappen of al 
krap zijn in de meeste districten." 

Markt twijfelt over 
daadkracht centrale 
bank bij rente-beleid 

Een ander economisch cijfer be
rekent de capaciteitsbenutting 
van fabrieken en ook dat heeft 
met 85 procent in de VS een 
keerpunt bereikt. Meer vraag ver
oorzaakt een orderachterstand en 
brengt ongetwijfeld prijsstijgin
gen met zich mee. 

Om de economische groei af te 
remmen moet de geldhoeveelheid 
worden verkleind. De Federal Re
serve Bank of 'Fed', het Ameri

kaanse stelsel van centrale ban
ken, heeft dat al vijf keer gedaan 
dit jaar zodat de geldmarktrente 
steeg van 3 naar 4,75 procent. De 
verwachting is dat op 15 novem
ber het beleidsbepalend comité 
van de Fed de rente opnieuw met 
50 basispunten (100 punten is 1 
procent) zal verhogen. 

De lichte teruggang in de eco
nomische groei in juli en augustus 
blijkt nu van tijdelijke aard te 
zijn. Na het bekendworden van 
flinke bedrijfswinsten en een ho
ger dan verwachte groei van het 
bruto binnenlands produkt over 
het derde kwartaal, 3,4 procent, is 
er geen twijfel meer. De econo
mie groeit hard en als de Fed niet 
oplet steekt inflatie de kop op. Of 
- en dat is net zo rampzalig - de 
obligatiemarkt denkt dat de kans 
op inflatie groter wordt. 

Het economisch groeicijfer 
over de rest van dit jaar is op alle 
fronten herzien en zou nu wel 
eens uit kunnen komen op 3,5 
procent of hoger. Greenspan ver
klaarde enkele maanden geleden 
dat de economie een groei van 2,5 
procent zonder problemen aan
kan, maar ook de Fed zal zijn 
prognoses moeten herzien. Als 
het derde kwartaal, traditioneel 
voor bijvoorbeeld de auto-indus
trie het zwakste, een voorproefje 
is van wat er in het vierde ge
beurt dan groeit de Amerikaanse 
economie door het dak. Het vier
de kwartaal is traditioneel altijd 
het koopseizoen bij uitstek. 

De economische cijfers spre
ken: het is nu tijd voor actie. „De 
Fed zal zich geroepen voelen om 
een strijdbaarder standpunt met 
betrekking tot verdere rentever
hogingen in te nemen", aldus 
John Lipsky van Salomon Bro
thers. Ook andere effectenhuizen 
hebben hun prognoses herzien en 
verwachten een snellere stijging 
van de door de Fed beheerde ren

testanden dan voorheen. Een ver
hoging met 100 tot 150 basispun
ten in de komende drie tot zes 
maanden is nu al bijna gemeen
goed. 

Toch is er ook nog twijfel. 
Doet de Fed wel genoeg. „De 
Fed holt nu al achter de feiten 
aan", vindt Arturo Porzecanski, 
chief economist, van ING Capital 
Holdings. „De markten lopen 
vooruit op wat de Fed verwacht 
wordt te doen. Het probleem is 
dat de Fed misschien niet agres
sief genoeg zal zijn." 

Een indicatie van hoe de econo
mie zich begin volgend jaar zal 
ontwikkelen biedt het indexcijfer 
van de belangrijkste economische 
indicatoren. Het indexcijfer, dat 
gisteren uitkwam en beschouwt 
wordt als een economische baro
meter voor de komende zes tot 
negen maanden, bleef in septem
ber onveranderd nadat het in au
gustus met maar liefst 0,5 pro
cent was gestegen. Volgens eco
nomen kan het wijzen op een ver
traging van de groei in het voor
jaar. 

Hoewel het theoretisch moge
lijk is dat goede werkgelegen

heidscijfers over oktober - die 
morgen bekend worden - de Fed 
tot actie aanzetten, wordt een ver
hoging van de geldmarktrente 
verwacht over tien dagen. Bij een 
voortgaande groei in het vierde 
kwartaal zou de Fed op 20 de
cember nog eens de kans hebben 
om de rentesituatie te bezien. 
Porzecanski ziet voorlopig genoeg 
ruimte voor elke zes weken een 
verhoging met 50 basispunten 
zonder dat de groei in gevaar 
komt. 

Als de bedrijfsresultaten goed 
blijven in de komende achttien 
maanden kan de aandelenmarkt 
wel een stootje hebben. Gevaaf 
dat de Dow Jones opeens zou in
storten lijkt geen acute zorg. Pr0" 
blematisch bij dit alles blijft wel 
de koers van de dollar. Valuta
analisten zijn het spoor al lang 
bijster. Nu de rente in Duitsland 
wellicht al een laagste punt heeft 
bereikt en Japan ook al tekenen 
van economisch herstel vertoont, 
kan de dollar in principe nog ver
der dalen maar niemand durf' 
daar na het vreemde koersverloop 
tot nu toe een eed op te doen. 

Ingezongen mededeling 

KONINKLIJK INSTITUUT 
VOOR DE TROPEN 

"Binnenkort vertrek ik voor twee jaar naar Japan. 
Om me in korte tijd optimaal voor te bereiden, volgde 
ik bij KIT Taaltrainingen een intensieve cursus Japans. 
Nu kan ik me behoorlijk redden in het Japans èn begrijp 
ik bovendien veel meer van de cultuur. Dat geeft me 
een grote voorsprong bij het zakendoen." 

L.A.J.M. van Nispen. Export Manager, Road Air. 

T A A L T R A I N I N G E N  Z O N D E R  G R E N Z E N  
KIT T A A L T R A I N I N G E N  

KIT Taaltrainingen, Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam. Telefoon (020) 5688 478. 
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Accountants te wapen tegen claims en fraude 
De verantwoordelijkheid van 
de accountant voor financiële 
fraude staat internationaal in 
het brandpunt van de 
belangstelling. Een gesprek 
met de voorzitters van de 
accountantsorganisaties Nivra 
en NOvAA over de 
toenemende belangstelling van 
de Nederlandse accountants 
voor de ontdekking en 
bestrijding van fraude bij 
ondernemingen. 

Door PAUL WESSELS 

De zes grote wereldwijde 
operererende accoun
tantsfirma's - 'The Big 
Six' - besteedden vorig 

jaar in de Verenigde Staten circa 
12 procent van hun totale omzet 
in dat land (5,6 miljard dollar) 
aan juridische procedures, advo
caten en schikkingen. In Neder
land besteden de grote accoun
tants als KPMG, Coopers & Ly-
brand en Deloitte & Touche nog 
maar enkele percentages van hun 
omzet aan juridische kosten, maar 
desondanks zijn ook hier de ac
countants zich aan het wapenen 
tegen claims van cliënten en der
den. 

„We willen alvast inspelen op 
deze ontwikkeling om te voorko
men dat het te erg wordt", zegt 
prof.dr.A. Schilder RA, voorzit
ter van het Nederlands Instituut 
van Registeraccountants (Nivra). 
Een werkgroep binnen het Nivra, 
dat circa 9.000 registeraccoun
tants bundelt, presenteert naar 
verwachting voor het einde van 
dit jaar aan het bestuur een con
cept modelcontract, waarin ac
countants vóór het aanvaarden 
van een opdracht van een cliënt 
vastleggen tot welk bedrag ze 
maximaal aansprakelijk zijn. Het 
Nieuw Burgelijk Wetboek biedt 
beoefenaren van vrije beroepen 
deze mogelijkheid, maar er wordt 
nog nauwelijks gebruik van ge
maakt. 

In navolging van hun buiten
landse collega's besteden ook de 
Nederlandse accountants steeds 
meer tijd aan de ontdekking en 
bestrijding van fraude. Sinds kort 
leveren de accountants een vrij
willige bijdrage aan de wetgeving 
die witwassen moet voorkomen 
door te melden wanneer ze op
brachten opzeggen in geval van 
fraude. En om de kennis over het 
onderwerp op te voeren hebben 
enkele grote kantoren een gespe
cialiseerde 'fraude-desk' inge
richt. De afdeling 'forensic ac
counting' van KPMG publiceerde 
vorig week een onderzoek waaruit 
bleek dat het aantal fraudegeval
len in Nederland sterk stijgt. Die 
stijging van het aantal fraude-ge-
vallen, zoals verduistering van 
verduistering van geld en goede
ren, kan ernstige financiële gevol
gen hebben voor de accountants 
zelf. De gedupeerden stellen in 
geval van fraude immers onmid
dellijk de vraag wie (mede
verantwoordelijk is. 

Vooral financiële schandalen in 
de VS en Groot-Brittannië, zoals 
de ondergang van de zwart geld
bank BCCI en het vastgoedimpe
rium Olympia & York, hebben 
ertoe geleid dat de waarde van 
een accountantsverklaring vaker 
in twijfel wordt getrokken. Beleg
gers, voor wie de accountantsver
klaring een belangrijk informatie
middel is, stellen accountants aan
sprakelijk voor de schade die ze 
leiden als gevolg van een financi
eel debacle. Ook in Nederland 
stijgt het aantal claims tegen ac
countants, zoals recentelijk nog 
de claim van 150 melkveehouders 
tegen de accountant van hun coö
peratie, Moret, Ernst & Young. 
Hoeveel procedures er precies lo
pen is niet bekend, omdat de be
trokken kantoren vanzelfsprekend 
de negatieve publiciteit die een 

Modernisering van 
Borssele verdient 
nieuwe afweging 

NOvAA-voorzitter B. Jansen AA (links) en Nivra-voorzitter prof.dr.A. Schilder RA. (Foto Bas Czerwinski) 

claim met zich mee brengt willen 
vermijden. 

Met lede ogen zien de Ne
derlandse accountants 
aan dat advocaten voor 

bepaalde verrichtingen ook hier 
het Amerikaanse principe no cu
re, no pay in willen voeren. In de 
VS heeft het principe dat inkom
sten van een advocaat afhankelijk 
zijn van het succes dat hij boekt 
in een zaak, geleid tot claims van 
honderden miljoenen dollars te
gen accountantskantoren. Nivra-
voorzitter Schilder roept de 
Tweede Kamer op niet akkoord te 
gaan met een wetswijziging die 
het no cure no pay-principe mo
gelijk maakt. „Als ik op de stoel 
van parlementariërs ga zitten, zou 
ik mezelf de vraag stellen of het 
in het belang van het volk is dat 
we dit soort Amerikaanse toestan
den ook in Nederland krijgen." 

De initiatieven van het Nivra. 
om de aansprakelijkheid te beper
ken zijn een aanvulling op de 
maatregelen die accountants zélf 
al hebben getroffen de afgelopen 
jaren. De meeste accountants ver
minderden het risico van beroeps
aansprakelijkheid al door via een 
persoonlijke bv in de maatschap 
deel te nemen. Daardoor reduce
ren ze het financiële risico van 
een miljoenenclaim tot de waarde 
van hun bv. Het tussen de maat
schap en zichzelf inschuiven van 
een bv verhindert dat een be
roepsfout van een collega leidt tot 
een schadeclaim zich ook uit
strekt tot de privé-bezittingen van 
de accountant tot aan zijn woon
huis toe. Overigens is, in tegen
stelling tot de VS, iets dergelijks 
is voor zover Schilder bekend in 
Nederland nog nooit gebeurd. 

Enkele weken geleden werd be
kend dat de Nederlandse vesti

ging van accountantsfirma 
KPMG, in navolging van het 
Britse zusterbedrijf, de maat
schap waarschijnlijk zelfs defini
tief vaarwel zegt. Met de omzet
ting van de huidige rechtsvorm -
de maatschap - in een naamloze 
vennootschap, zou KPMG naast 
het beperken van de beroepsaan
sprakelijkheid een betere bestuur
baarheid van de firma voor ogen 
hebben. 

Hoewel de wassende stroom 

Het Nivra en NOvAA vor
men sinds begin dit jaar 
één front bij belangrijke 

thema's voor de beroepsgroep, na
dat de wetgever vorig jaar ae be
voegdheid van de. 
Acountant-Administratie-
consulent (AA) gelijk trok aan 
die van de Register Accountant 
(RA). Daarbij kregen het Nivra 
en de NOvAA tevens de verplich
ting de gedrags- en beroepsregels 
op een lijn te brengen, iets wat de 
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claims vooral een zorg is voor de 
registeraccountants, die de grote 
beursgenoteerde ondernemingen 
controleren, volgen de 
accountants-administratie-
consulenten, verenigd in het NO
vAA, de ontwikkelingen op de 
voet. De ruim 4.000 NOvAA-le-
den, voornamelijk actief in het 
midden- en kleinbedrijf, hebben 
echter veel minder met claims te 
maken. „Eventuele conflicten re
gel je onderling, niet door een du
re advocaat in te schakelen. In te
genstelling tot de registeraccoun
tant hebben wij niet te maken 
met een brede anonieme kring 
van belanghebbenden (zoals 
aandeelhouders,red.). Belangheb
benden zijn de 
directeur/aandeelhouder en hoog
stens zijn bankier", zegt NOvAA-
voorzitter B. Jansen AA. 

besturen vorige week is gelukt. 
De leden van beide organisaties 
bepraten over enkele weken een 
voorstel voortaan dezelfde begrip
pen bij de controle van een jaarre
kening van een bedrijf te hante
ren. De van beide accountantsor
ganisaties willen hun samenwer
king in de toekomst uitbreiden 
tot onderwijs en de bewaking van 
de kwaliteit van het beroep. 

De claim-problematiek, die de 
registeraccountants veel meer 
raakt, pakt het Nivra voorlopig 
echter alleen aan. Om de schade 
te beperken ontwikkelt het Nivra 
een model van 'standaardleve
ringsvoorwaarden'. In dit model 
worden aanbevelingen opgenomen 
over de manier waarop de aan
sprakelijkheid gelimiteerd kan 
worden. De Nederlandse accoun

tants kijken daarbij met enige af
gunst naar de situatie in Duits
land, waar claims wettelijk zijn 
beperkt. 

Grootste dilemma bij het be
perken van de aansprakelijkheid 
via contractuele afspraken is dat 
de accountants aan de ene kant 
hoge claims willen voorkomen, 
maar anderzijds niet „het beroep 
naar beneden willen praten'. 
Schilder: „Bij de cliënt moet niet 
de indruk ontstaan dat controle 
van de boekhouding de hoogte 
van de maximale claim, zeg maar 
een aantal keer de hoogte van een 
declaratie waard is, als een soort 
schadepremie. Jarenlange contro
le van een boekhouding voegt 
heel wat toe en voorkomt bijvoor
beeld fraude." En afspraken over 
de hoogte van claims kunnen al
leen worden gemaakt met cliën
ten, niet met derden zoals aan
deelhouders, zo beklemtoont de 
Nivra-voorzitter. 

Sinds vorige maand leveren 
de accountants vrijwillig 
een bijdrage aan de wetge

ving die het witwassen van crimi
neel geld moet voorkomen. De 
wet Melding Ongebruikelijke 
Transacties (MOT) verplicht aU 
leen financiële instellingen onge
bruikelijke geldtransacties te mel
den, maar sinds half september 
melden ook de accountants onre
gelmatigheden in hun praktijk. 
Accountants die een opdracht te
ruggeven, omdat in een boekhou
ding onregelmatigheden zijn ont
dekt die wijzen op fraude, zullen 
dit in geval van wettelijk ver
plichte controle altijd melden bij 
de Centrale Recherche Informa
tiedienst (CRI). Bij een niet-wet-
telijke controle beslist de accoun
tant zelf of hij wil melden. De in
voering van de meldingen werd 

enkele maanden uitgesteld, omdat 
de accountants duidelijkheid wil
den over hun juridische positie. 
Met de CRI is overeengekomen 
dat de accountant alleen aanspra
kelijk is wanneer 'aannemelijk 
kan worden gemaakt dat het onre
delijk was te melden'. De accoun
tant klopt voordat hij naar de 
CRI stapt eerst aan bij directie 
om eventuele onregelmatigheden 
recht te zetten. Dat kan bijvoor
beeld betekenen dat alsnog belas
tingaangifte wordt gedaan. Pas 
wanneer de directie niet mee
werkt, zal de accountant melden. 

De Nivra-voorzitter zegt niet 
gehoord te hebben dat het nu op
eens dringen is bij het CRI-meld-
punt. „Het is ook niet reëel om 
veel meldingen te verwachten, 
welk bedrijf laat het nou zover 
komen", aldus Schilder, die 
meent dat de „gemiddelde ac
countant niet vaak tegen fraude 
aanloopt". Maar tegelijk is de 
kans dat accountants tegen bij
voorbeeld witwaspraktijken aanlo
pen reden genoeg de Nivra- en 
NOvAA-leden aan te sporen om 
te gaan melden bij justitie. 

Bij justitie bestaan plannen om 
de gang van zaken in de financië
le sector, inclusief vrije beroepen 
als die van de accountants, te la
ten 'surveilleren' door een 'ac
countmanager', ofwel een financi
ële wijkagent. Schilder meent dat 
bij de accountants „heel weinig is, 
te halen" voor de financiële wijk
agent. Hij vindt het idee van jus
titie om de contacten met de fi
nanciële sector te verbeteren de-
sonsanks wel nuttig. „Wij hebben 
wat betreft het omgaan met het 
melden van fraude geen lange his
torie. Om die reden hebben we 
ook afgesproken met de CRI de 
fraudemelding een paar keer per 
jaar te evalueren." 

Door onze redacteuren 
KAREL KNIP en 
THEO WESTERWOUDT 
ROTTERDAM, 3 NOV. Ooit was de 
kerncentrale Borssele goedkoop, 
zowel in aanschaf als qua produk-
tiekosten per kilowattuur elektri
citeit. De aanschafprijs was in 
1973, toen deze centrale het lok
kertje was voor het aluminiumbe-
drijf Pechiney om zich in Zee
land te vestigen, 259 miljoen gul
den. Vandaag lijkt dat beeld dras
tisch te veranderen. Borssele kan 

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

zonder een modernisering ('modi
ficatie') om de veiligheid te ver
beteren, die 467 miljoen gulden 
gaat kosten, niet verder produce
ren. Toch blijft 'kernstroom' van 
Borssele, anders dan Greenpeace 
in haar vandaag verschenen rap
port Afrekenen met Borssele 
zegt, relatief goedkoop. 

De verdienste van het Green-
peace-rapport is dat de Tweede 
Kamer nog eens nadrukkelijk 
wordt gewezen op de hoge kosten 
die voor de modernisering van 
Borssele zijn gepland, voor een 
bedrijfstijd van slechts tien jaar. 
Volgende week woensdag debat
teert een commissie uit de Kamer 
met minister Wijers (economi
sche zaken) over de vraag of deze 
voorgenomen omvangrijke na-in-
vestering wel verstandig is, of dat 
het beter is de centrale maar te 
sluiten. 

Greenpeace hanteert in dit rap
port vooral een bedrijfseconomi
sche argumentatie. Het onder
zoek voor deze 'afrekening' is ver
richt door drs. Herman Damveld, 
een notoir tegenstander van kern
energie. In het gevecht over Bors
sele zijn de gegevens van de elek
triciteitssector enerzijds en die 
van de milieubeweging anderzijds 
uiterst moeilijk te vergelijken. 
Greenpeace baseert zich op de 
simpele redenering dat een ver
nieuwd Borssele stroom zal pro
duceren tegen kosten per kilo
wattuur die tweemaal zo hoog 
zijn als die van een gasgestookte 
warmte/krachtcentrale. Sluiting 
nu is daarom volgens de bereke
ningen van Damveld 1 miljard 
gulden goedkoper dan het open
houden en moderniseren van de 
centrale. Daarbij heeft hij tal van 
'verborgen kosten' zoals terug-
neembare eindopberging van ra-
dioactef afval, verzekering, de on
dersteunende diensten en het on
derzoek in opdracht van de over
heid nog niet meegeteld. 

Een ingrijpend moderniserings
plan voor Borssele is enkele jaren 
geleden door de overheid in gang 
gezet om de veiligheidsvoorzie
ningen in de centrale aan te pas
sen naar aanleiding van de ramp 
in Tsjernobyl in 1986. Van de ge
plande investeringskosten is al 
160 miljoen besteed. De totale in
vestering van 467 miljoen gulden 
drijft de produktiekosten van de 
centrale volgens Greenpeace met 
2 cent per kilowattuur op tot 10 
cent. Een moderne 
warmte/krachtcentrale die al 
haar geproduceerde warmte kan 
verkopen levert in de meest gun
stige omstandigheden stroom voor 
4,9 cent per kilowattuur. 

De Samenwerkende Elektrici-
teits Producenten (SEP) die Bors
sele voor gezamenlijke rekening 
exploiteren, vinden dat Green
peace haar 'alternatief bij slui
ting van de centrale echter veel te 
gunstig voorstelt. Een produktie-, 
prijs van 4,9 cent per kilowattuur 
is alleen in uitzonderingsgevallen 
haalbaar, meent SEP, en daarbij 
is ook geen rekening gehouden 
met de sterke stijging van de 
aardgasprijs die binnen de komen

de tien jaar wordt verwacht. Vol
gens een opgave van de SEP vari
eren de produktiekosten van Bors
sele tussen die van grote kolen- en 
gasgestookte centrales. In de pe
riode 1989-1992 bewoog de prijs 
zich tussen de 6,5 en 7,5 cent per 
kilowattuur. Hoeveel die prijs 
stijgt door de kosten voor moder
nisering inclusief rente wil SEP 
niet meedelen. Insiders in de 
kernenegiesector verwachten dat 
de kilowattuurprijs ook na moder
nisering ongeveer gelijk zal blij
ven omdat de centrale bijna volle
dig is afgeschreven. 

Bovendien zal volgens een rap
port van het Energie onderzoek 
centrum Nederland (ECN) van 
december vorig jaar de aardgas-
prijs binnen tien jaar met 50 pro
cent stijgen, omdat de elektrici
teitsvoorziening door nieuwe cen
trales dan zal zijn aangewezen op 
import van gas uit Noorwegen en 
Rusland. Daardoor wordt het kos
tenverschil tussen 'kernstroom' en 
een aardgasgestookte 
warmte/krachtcentrale aanzien
lijk kleiner dan Greenpeace bere
kent, omdat de uraniumprijs vol
gens ECN constant blijft. 

De SEP raamt de kosten voor 
onmiddellijke sluiting van Borsse
le op 800 miljoen gulden. Open 
houden en modernisering van de 
centrale zou 200 miljoen tot 1 
miljard gulden voordeliger uitko
men, afhankelijk van de gasprijs 
en de mate waarin een overcapa
citeit in het Nederlandse vermo
gen voor elektriciteitsopwekking 
ontstaat. Sluiting op korte termijn 
betekent namelijk dat de kosten 
van ontmanteling (500 miljoen 
gulden) van de centrale in een 
veel kortere periode moeten wor
den gereserveerd, dat de boek
waarde inééns moet worden afge
schreven, de brandstofcontracten 
afgekocht en een sociaal plan voor 
het personeel dat niet elders kan 
worden ingezet, moet worden be
taald. 

Deze kostenposten zijn voor le
ken moeilijk te verifiëren. Bij be
studering van de talloze stukken 
die over Borssele door de SEP en 
Economische Zaken zijn opge
steld, onstaat licht de indruk dat 
deze instanties net zo gretig naar 
zich toerekenen als Greenpeace. 
Opvallend is bijvoorbeeld dat EZ 
de afschrijftijd van een moderne 
•gasgestookte centrale op 20 jaar 
in plaats van 25 jaar stelt, de gas
prijs in een van de scenario's on
gekend hoog raamt en een rente
voet van slechts 4 procent bere
kent, wat de kilowattuurprijs van 
Borssele drukt. 

Greenpeace wijst erop dat de 
verborgen kosten van kernenergie 
(verzekering, begeleidende over
heidsdiensten en onderzoek)in de 
cijfers van SEP en Economische 
Zaken buiten beschouwing blij
ven. Borssele is verzekerd voor 
schade aan derden voor niet meer 
dan 625 miljoen gulden. Het risi
co van een eventuele kernramp 
komt dus voor een groot deel voor 
rekening van de staat. Anders dan 
Greenpeace suggereert zijn de 
kosten voor ontmanteling van 
Borssele wél door SEP en EZ in 
de berekeningen 'meegenomen'. 

De modificatie kan deze cen
trale die in de jaren '60 is ontwor
pen is en nog maar 13 jaar mee 
kan, nooit écht modern maken. 
Daarom verdient het plan zorg
vuldige overweging door de 
Tweede Kamer. Die kan ook kie
zen voor een gasgestookte centra
le die 25 jaar lang stroom en 
warmte levert, ook al komt dat 
duurder uit. Logisch gezien zou 
dat wel het einde van de kern
energie in Nederland betekenen. 
Borssele nu sluiten, maar blijven 
doorstuderen op uitbreiding van 
het kernenergievermogen is onge
rijmd. 

Het kapitalisme heerst overal, maar crises tasten de legitimatie -aan 
Door JAN GERRITSEN 

Didier Pineau-Valencienne, de 
patron van Schneider SA, kan 
Frankrijk niet meer uit. Tegen de 
president van Schneider SA, een 
mdustriele groep met vestigingen 
ln 130 lan den, is een internatio
naal arrestatiebevel uitgevaar
digd. Eerder dit jaar bracht Pine
au-Valencienne twaalf dagen in 
een Belgische gevangenis door, 
herdacht van frauduleuze hande-
'lngen ten nadele van Belgische 
minderheidsaandeelhouders van 
twee Belgische Schneider-doch-
ters. 

Andere grote Franse onderne
mingen, zoals de twee grote wa
terleidingbedrijven Generale des 
fcaux en Lyonnaise des Eaux, de 
communicatiegigant Alcatel en 
de groep Saint-Gobain worden ge
noemd in de affaires die de Fran
sen al vele maanden bezig hou
den. De beschuldigingen tegen de 
bedrijven gaan van fraude tot ille
gale financiering van politieke 
Partijen en van tientallen politici, 
onder twee ministers van de rege-
ring-Balladur die ontslag moesten 
nemen. 

Maar niet 'alles is verrot', zoals 
yeorges Brassens in de vijftiger 
jaren al zong, betoogde Yvon 
g a t t a z ,  e r e - p r e s i d e n t  v a n  ( d e  
Cvd6 werkgeversorganisatïew 

•^ PF, op het Parijse colloquiem 
°ver de crisis van het Franse kapi-
alisme. Zeker, zo erkende Gat-
az, het Franse bedrijfsleven staat 
ager dan ooit in aanzien, maar 
jjat is waarschijnlijk maar een tij-
?ellJk verschijnsel. Het mafiose 
kapitalisme dat volgens hem in 
. rankrijk zeldzaam is, mag het 
eel omvangrijkere ethische kapi-
a'isme niet overschaduwen. 

t 

De ere-patron des patrons be
toogde dat het liberale kapitalis
me moet functioneren zoals een 
partij voetbal: laat de spelers spe
len onder leiding van een onpar
tijdige scheidsrechter die de over
treders en bedriegers wegstuurt. 
De rol van scheidsrechter moet 
uiteraard worden vervuld door de 
staat die zich zich geen vrijheden 
met de regels veroorlooft. En het 
bedrijfsleven kan daarnaast het 
zijne doen: Gattaz nam in 1975 
het initiatief voor een 'ethisch 
charter' voor ondernemers dat 
o.a. 'fiscale eerlijkheid' en 'stre
ven naar sociale harmonie' als be
ginselen heeft. In 1981, waar
schijnlijk niet toevallig na de ver
kiezing van de socialist Francois 
Mitterrand, hadden meer dan 
2000 Franse ondernemers het 
charter getekend. 

Als 'ethische' werkgever had 
Gattaz dus geen andere legitima
tie voor het huidige Franse kapi
talisme dan een beroep op de 
rechtsstaat. Hoe die functioneert 
is dagelijks te lezen in de media, 
vaak gemaledijd hoezeer die ook 
zelf produkten van de kapitalisti
sche economie zijn. Tientallen po
litici, ministers en afgevaardig
den, worden verdacht van corrup
tie en verdachte zaakjes met tallo
ze ondernemingen, kleine en zeer 
grote. Van wie de initiatieven uit
gaan, de politicus of de onderne
mer, wordt zelden duidelijk. 
Maar net zoals eerder in Italië 
worden vele besmeurde handen 
ontdekt. 

Waarom er zoveel bedriegers 
van het veld zullen moeten wor
den gezonden — als dat al ge
beurt — is een vraag die Gattaz 
onbesproken liet. Jean-Claude Ca
sanova, professor aan het 'Insti-

Op een bijeenkomst in de Fondation Singer-Polignac in Parijs bezonnen Franse intellectuelen zich 
vorige week op het 'kapitalisme van de crisis' in hun eigen land en de situatie in Rusland waar de 

'nieuwe mens' het moeilijk heeft in een land dat 'eeuwig in de rondte draait'. 
Hun belangrijkste concusie: de legitimiteit van het kapitalisme is zwak. 

tuut voor politieke studies van Pa
rijs' en hoofdredacteur van het 
gezaghebbende tijdschrift 'Com-
mentaire', verklaarde deontdek-
king van de vele vuile handen uit 

de 'strengere blik' die sinds het 
einde van de Koude Oorlog op 
het functioneren van kapitalisme 
en de democratie wordt gewor
pen. Hij constateerde een toene

mende distorsie tussen democra
tie en het kapitalisme 'dat immers 
geen civiele élite genereert, maar 
juist die niet-civiele elementen 
priviligieert.' 

Drie factoren noemde Casano
va in zijn analyse die aan deze ge
volgtrekking vooraf ging. De eer
ste is dat het kapitalisme interna
tionaal en de democratie nationaal 

'Rusland zal zichzelf weer tegenkomen' 
„Rusland draait al eeuwenlang in 
het. En dat heeft bij mijn landge
noten tot fatalisme geleid. Ik 
vrees dat we onszelf, na een begin 
met een kapitalistische democra
tie, weer in de cirkel van stagnatie 
zullen tegenkomen." Met deze 
pessismistische verwachting be
sloot Yoeri Afanassiev, president 
van de Universiteit van menswe
tenschappen van Rusland zijn bij
drage op de Parijse bijeenkomst 
over de toekomst van het kapita
lisme in het hartland van de voor
malige Sovjet-Unie. 

Afanassiev: „Privé eigendom of 
staatseigendom, individualisme of 
collectivisme, vrije concurrentie of 
een staatsecononie - over deze 
keuzes bestaat verwarring. Invoe
ring van een liberaal kapitalisti
sche systeem, dat nu als doelstel
ling geldt, is te vergelijken is met 
andere grote 'projecten' uit de 
Russische geschiedenis — de mo
dernisering die Peter de Grote on
dernam, of zelfs het project-

Sovjet—Unie zelf. Ze werken 
niet." 

„Rusland heeft nu een econo
misch systeem dat niet uit de sa
menleving is voortgekomen en dat 
leidt tot grote verwarring", zei de 
bekende Franse Ruslandspecialis
te Helène Carrère d'Encausse in 
een analyse waarin ze het betoog 
van Afanassiev verder onderbouw
de. De 'nieuwe mens' in Rusland 
— ooit verklaarde doelstelling van 
de communistische ideologie — 
leeft in wat ze noemde 'een moei
lijk ontcijferbaar universum'. 

De Franse specialiste onder
scheidde vier 'domeinen van ver
warring'. Het eerste is dat Rus
land zich, o.a. territoriaal 'op
nieuw moest definiëren', een 'ex
periment dat moeilijke vragen op
roept', bijv. over het lot van 25 
miljoen Russen die buiten de nieu
we landsgrenzen leven. De tweede 
en verreweg belangrijkste verwar
ring bestaat over de notie van 

staat en recht. „De staat is voor
alsnog chaotisch, maar heeft een 
programma: democratie en markt
economie. Maar dat veronderstelt 
een systeem van legaliteit dat in 
Rusland niet bestaat. Recht was 
in Rusland altijd verbonden met 
de macht. De Russen — en dat 
geldt voor mensen én instellingen 
— hebben een zwak collectief be
wustzijn over het concept van de 
rechtsstaat zoals dat in Europa 
wel bestaat." 

Eenzelfde verwarring, aldus nog 
steeds Helène Carrère d'Encausse, 
bestaat over morele waarden. „De 
persoonlijke keuze van de Russen 
is beperkt: na de waarden van het 
tsaristische rijk, die van de kerk 
en de extremen van de Sovjet
staat, biedt de huidige samenle
ving geen reële referenties. De in
dividuele Rus staat alleen tegen
over de vraag hoe hij zich moet 
gedragen." 

Met een zwakke staat en het 

geweld In een samenleving 'waar 
alles mogelijk is en niets meer 
verboden, zoals in het sovjet-ssys-
teem alles verboden' was, rest al
leen nog de kerk. Maar ook de 
orthodoxe kerk verkeert na 75 
jaar communisme in een zwakke 
positie, aldus Helène Carrère 
d'Encausse. 

„In de situatie waarin het zich 
bevindt zou Rusland niet moeten 
proberen het onverzoenlijke met 
elkaar te verzoenen", besloot ten
slotte prof. Afanassiev. „Het pro
beert een democratie met een vrije 
markteconomie te worden en het 
wil ook een grote mogenheid blij
ven. Dat project zal evenin slagen 
als alle voorgaande 'grands de
signs'. Rusland zou voor het eerst 
in zijn geschiedenis moeten afzien 
van zijn rol als grote mogendheid. 
Maar dat blijft waarschijnlijk een 
utopie. En als grote mogendheid 
zal Rusland voor de gehele wereld 
een ernstig gevaar blijven." 

is, met als gevolg dat nationale 
leiders minder invloed hebben op 
rentestand, inflatie en het interna
tionale kapitaalverkeer hetgeen 
hun kiezers niet ontgaan is. Ten 
tweede verzwakt het kapitalisme 
'dat overal herverdeling introdu
ceert' de 'verticale instituties' in 
de samenleving zoals religie, justi
tie of het onderwijs, die noch po
litiek noch economisch van aard 
zijn. De verzwakking van deze in
stituties heeft op haar beurt een 
verzwakking van de democratie 
tot gevolg. En ten derde 'onder
houdt en versterkt' het kapitalis
me de 'fouten en zwakheden' van 
de democratie - de gekozen politi
ci, die in de permanente spanning 
leven dat ze verantwoording aan 
hun kiezers moeten afleggen en 
herverkiezing nastreven, worden 
'acteurs die zich van de middelen 
van het kapitalisme voorzien' — 
met de grote kans dat ze zich cor
rumperen. 

Volgens Casanova hoeft er 
geen sprake te zijn van een onver
mijdelijk of onomkeerbaar proces: 
„De spanningen zijn evident en er 
is corruptie. De remedie kan al
leen gevonden worden in een 
scherpe scheiding: in de politiek 
moet iets anders worden gezocht 
dan in het kapitalisme.' 

Maar er is juist sprake van een 
disfunctioneren tussen economie 
en politiek, en de scheiding kan 
niet meer duidelijk gemaakt wor
den, betoogde Jacques Lesourne, 
professor aan het Parijse Conser-
vatoire des Arts et métiers. Als 
gevolg van de globalisering van 
de economie zijn de staten te 
groot voor de kleine problemen 
en te klein voor de grote proble
men geworden. De crisis van het 
kapitalisme is dus vooral een cri

sis van de representatie in de de
mocratie in diverse vormen (poli
tiek, vakbonden), die daarnaast 
nog versterkt wordt door de crisis 
in de diensten die de staat biedt. 
De Franse wijze regulering van 
het kapitalisme om het door That-
cher ondermijnde concept van de 
welfare state zoveel mogelijk in 
stand te houden — dat wil zeg
gen door ingrijpen van de in 
Frankrijk zo machtige staat — 'is 
bezig af te sterven', aldus Lesour
ne. Hij verwees ter toelichting 
naar de bestrijding van de werk
loosheid - alle keynesiaanse maat
regelen hadden de afgelopen tien 
jaar nauwelijks of geen effect, 
naar zijn inzicht vooral als gevolg 
van de invloed van de mondiale 
technologische ontwikkeling. Na 
de periode van economische ex
pansie en sociale vooruitgang ge
durende de 'les trentes glorieuses' 
(1945—1975) is de ontwikkeling 
geblokkeerd: de werkloosheid 
blijft permanent hoog en de socia
le (en politieke) ontwrichting van 
de samenleving gaat voort. 

„Het kapitalisme produceert al
les, ook mythes en zelfs mythes 
waarin het kapitalisme genegeerd 
wordt. Maar omdat ons systeem 
is vastgelopen, zal zich in de toe
komst waarschijnlijk een virulent 
anti-kapitalisme ontwikkelen", 
voorspelde tenslotte Edgard 
Morin, voormalig directeur van 
het Franse Centre National de 
Recherche Scientifique (CNRS). 
En dat zal leiden tot een nieuwe 
crisis die wellicht niet alleen eco
nomisch zal zijn. Morin: „Mis
schien koersen we af op een maat
schappelijke crisis, een crisis van 
de beschaving. En we weten niet 
of die constructief of destructief 
zal zijn." 
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Melkert wil 
40.000 banen 
extra in steden 
Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 3 NOV. De vier grote steden krijgen voorrang 
bij de 40.000 banen die het kabinet de komende vier jaar 
extra wil scheppen in de zorgsector, de kinderopvang, de 
openbare veiligheid en het toezicht. Zeventig procent van 
deze banen gaat naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
en Utrecht. 
Minister Melkert (sociale zaken 
en werkgelegenheid) heeft dit gis
teren bekendgemaakt. Het kabi
net wil volgend jaar met de uit
voering van zijn plan beginnen. 
Het verwacht dan 2.500 extra ba
nen in de zorgsector en een even 
groot aantal in de openbare veilig
heid en het toezicht te realiseren. 
Melkert onderstreepte gisteren 
dat de 40.000 arbeidsplaatsen 
„reguliere, normale banen" zijn, 
die bovenop de bestaande werkge
legenheid komen en dus niet an
der werk mogen verdringen. 

Het kabinet had de 40.000 ba
nen al in het regeerakkoord aan
gekondigd. Deze werkgelegen-
heidsimpuls kost het kabinet 200 
miljoen in 1995, een bedrag dat 
in 1998 oploopt tot 1,6 miljard. 
Melkert heeft nu de Tweede Ka
mer laten weten hoe hij dit plan 
denkt uit te voeren. Hij wil dat 
het om banen gaat van 32 uur, 
die worden beloond met 100 tot 
120 procent van het wettelijk mi-
minimum-uurloon. Mensen die al 
langer dan een jaar een bijstands
uitkering hebben of werkloos zijn, 
moeten het werk gaan doen. 

Dat kostwinners met zo'n baan 
minder verdienen dan met een 
uitkering, hoeft volgens de minis
ter voor de uitvoering van zijn 
plan geen probleem te zijn. „Min
der dan 20 procent van de men
sen in de bijstand bestaat uit kost
winners. Het overgrote deel 
wordt gevormd door alleenstaan
den en die gaan er financieel be
hoorlijk op vooruit." Melkert her
innerde eraan dat uitkeringsge
rechtigden door middel van sanc
ties tot het accepteren van de ba
nen kunnen worden gedwongen, 
maar hij verwacht niet dat dit no
dig zal zijn. 

De vier grote steden krijgen 
prioriteit, omdat daar de sociale 
problemen het grootst zijn, aldus 
de minister. Hij verwacht dat zij 
op korte termijn plannen zullen 
indienen; in de loop van 1995 wil 
het kabinet vervolgens ook het 
overleg afronden met een aantal 
andere grotere gemeenten. Voor 
Amsterdam betekenen de plannen 
dat er in 1995 645 nieuwe ar
beidsplaatsen beschikbaar komen 

in de veiligheid, het toezicht en 
de kinderopvang, voor Rotterdam 
525, voor Den Haag 380 en voor 
Utrecht 200. In 1996 kunnen de
ze aantallen verviervoudigen. 

Daarbij komen nog arbeids
plaatsen in de zorgsector. De vier 
grote steden en vervolgens een 
aantal andere gemeenten mogen 
volgend jaar ook beginnen met 
experimenten om langdurig werk
lozen aan het werk te helpen met 
behulp van uitkeringsgelden. 
Daarvoor hebben gemeenten en 
instanties plannen ingediend die 
nu op het ministerie van sociale 
zaken worden bestudeerd. Mel
kert stelt als voorwaarde dat het 
om „vernieuwende" experimen
ten moet gaan, die twee jaar mo
gen duren en uiteindelijk tot re
guliere banen moeten leiden. 

Melkert verwacht dat het hier 
om „een fors aantal" banen gaat, 
„zeker ruimschoots boven de 
10.000." Bij de experimenten mo
gen de gemeenten afwijken van 
bestaande regels als dat het 
scheppen van banen bevordert. 
Een derde onderdeel van de ba
nenplannen vormt het werk met 
behoud van een uitkering, waarbij 
het verstrekken van een bonus of 
een onkostenvergoeding als extra 
beloning mogelijk is. Deze experi
menten zullen beginnen als de 
nieuwe Algemene Bijstandswet 
van kracht wordt; waarschijnlijk 
eind 1995 of begin 1996. 

Minister Borst van volksge
zondheid heeft gisteren het voor
stel bij de Tweede Kamer aanhan
gig gemaakt om werkgevers met 
ingang van 1 januari geen zieken
fondspremie meer te laten betalen 
over de eerste 14.000 gulden van 
het loon van hun werknemers. 
Ook met dit plan beoogt het kabi
net meer banen voor de laagstbe
taalden te krijgen, omdat zij 
dankzij deze zogenoemde fran
chise goedkoper voor werkgevers 
worden. Het rijk bekostigt deze 
operatie door twee miljard gulden 
in de kas van de ziekenfondsver
zekering te storten en door de 
werkgeverspremie boven de 
14.000 gulden te verhogen van 2 
naar 2,75 procent. 

Acties arbeidsbureaus 
lijken onvermijdelijk 
Door onze redacteur 
JOHN KROON 
DEN HAAG, 3 NOV. Acties bij de 
arbeidsbureaus zijn vrijwel onaf
wendbaar. De vakbonden zijn van 
plan de medewerkers 22 novem
ber voor een landelijke actiedag 
in Rijswijk bijeen te roepen. Ver
volgens hebben ze estafette-acties 
op het oog, waarbij de personeels
leden zichzelf als werkzoekende 
zullen laten inschrijven. 

Volgens de bonden staat door 
de dreigende bezuinigingen op de 
arbeidsbureaus de werkgelegen
heid van duizenden medewerkers 
op het spel en feitelijk het voort
bestaan van Arbeidsvoorziening. 
Inmiddels zijn in de diverse re
gio's 24 actiecomités gevormd. 
Tot stakingen hebben de bonden 
nog niet besloten, maar de nu uit
gestippelde acties zullen, ver
wachten zij, op de bewuste dagen 
wel tot een minimale bezetting 
bij de arbeidsbureaus leiden. 

Eerder stelden de bonden het 
Centraal Bestuur voor de Ar
beidsvoorziening, de overkoepe
lende organisatie van de arbeids
bureaus en de centra voor vakop
leiding, een ultimatum dat 14 no
vember afloopt. Maar uit de reac
tie van het bestuur maken de bon
den op dat het CBA niet tijdig 
met het gevraagde ondernemings-

Staking bij Smit Tak 
verloopt na akkoord 

Door een onzer redacteuren 
ROTTERDAM, 3 NOV. De 170 
werknemers van Smit Tak, onder
deel van het Rotterdamse sleep
en bergingsbedrijf Smit Internati
onale, hebben gisteren al na enke
le uren hun staking beëindigd na
dat de vakbonden en de directie 
van Smit overeenstemming had
den bereikt over een nieuwe twee
jarige cao. Het personeel had het 
werk neergelegd uit protest tegen 
de weigering van de directie om 
een prijscompensatie van 1,53 
procent uit te betalen. Volgens de 
bonden had de directie van Smit 
vorig jaar de prijscompensatie al 
mondeling toegezegd, maar toen 
in september dit punt tijdens de 
onderhandelingen tussen de direc
tie en de vakbonden ter sprake 
kwam, krabbelde Smit terug. De 
situatie op de markt voor het ber
gen van schepen en scheepswrak
ken was volgens de directie te on
zeker om een volledige prijscom
pensatie van 1,53 procent, die het 
bedrijf volgens de bonden 
180.000 gulden kost, uit te keren. 

Daarop riepen de bonden een 
staking uit, die zich uitstrekte tot 
de medewerkers van Smit Tak in 
Denemarken, waar het bedrijf be
trokken is bij de bouw van de 

Het huidige vliegveld van Hongkong is overvol. Op een kunstmatig eiland wordt een nieuwe luchthaven aangelegd. (Foto Reuter) 

Na ruim drie jaar ruzie tussen Chinezen en Britten over financiering 

Akkoord over vliegveld Hongkong 
Door onze correspondent 
WILLEM VAN KEMENADE 
PEKING, 3 NOV. China en Groot-
Brittannië zullen na een nietes-
welles spel van ruim drie jaar 
morgen een overeenkomst teke
nen voor de financiering van het 
nieuwe vliegveld van Hongkong, 
een van de duurste en grootste in
frastructurele projecten ter we-i 
reld. 

Details van het akkoord zijn 
nog niet bekend, maar de twee 
hoofdpunten zijn dat de regering 
van Hongkong 60,3 miljard 
Hongkong dollar (7,8 miljard 
Amerikaanse dollar) in het pro
ject zal steken en dat de twee re
geringsconsortia die het vliegveld 
en de spoorlijn (è 20 miljard 
Amerikaanse dollar) zullen bou
wen niet meer dan 23 miljard 
Hongkong dollar zullen lenen. 
Andere onderdelen, zoals snelwe
gen, bruggen, tunnels en haven
werken, zullen door de private 
sector worden gefinancierd of als 
publieke projecten. 

Het akkoord is zo lang uitge
bleven omdat de Brits-Chinese 
betrekkingen gespannen zijn we
gens de politieke hervormings
agenda van Chris Patten, de Brit
se gouverneur van Hongkong. 
Eerder dit jaar zei de Chinese mi
nister van buitenlandse zaken, Qi-
an Qichen, dat hij ondanks de on
oplosbaarheid van het politieke 
conflict hoopte op samenwerking 
met de Britten op andere gebie
den en prompt werd een akkoord 
bereikt over de overdracht van 
militaire installaties. Op basis van 
dat akkoord zou de Britse admira
liteit in centraal Hongkong een 
commerciële bestemming krijgen 
en zouden de Britten voor 1997 
een nieuwe vlootbasis voor de 
Chinese marine bouwen op een 
afgelegen eiland. Maar de afgelo
pen week is er opnieuw ruzie uit
gebroken nu de regering een deel 
van het bouwcontract gegund 
heeft aan Jardine Matheson, een 
Brits handelsimperium waarmee 
China een historische rekening 

wil vereffenen omdat de pioniers 
van dat bedrijf in 1840 een insti
gerende rol speelden in de Opium 
Oorlog, die tot de stichting van 
Hongkong leidde. 

De bouw van het vliegveld is4 

sinds 1989 controversieel ge
weest. De toenmalige gouverneur 
Sir David Wilson lanceerde het 
project enige maanden na het 
bloedbad van Peking om de diepe 
vertrouwenscrisis te bezweren 
door een euforie-stemming van 
'bouw-optimisme'. Peking ging 
echter meteen dwars liggen, deels 
als represaille tegen de Westerse 
sancties wegens de repressie, 
maar ook omdat de financiële 
complicaties van het project tot 
ver na de soevereiniteitsover
dracht in 1997 zullen doorlopen. 
[Pas toen premier Major in 1991 
naar Peking reisde en daarmee de 
boycot tegen China in feite door
brak, ging China akkoord. Het 
jaar daarop begon een veel ernsti
ger conflict toen Major zijn poli
tieke geestverwant Chris Patten 

als nieuwe gouverneur stuurde 
om Hongkong in de eindfase van 
het Britse tijdperk nog van demo
cratische instituties te voorzien 
die het beter moesten wapenen 
tegen communistische pressie na 
1997. China nam wraak door on
der meer de vliegveldfinanciering 
opnieuw te obstrueren. De Brit
ten lieten de voorbereidende 
werkzaamheden echter gewoon 
doorgaan en inmiddels is met ad 
hoe financiële injecties het rots
achtige eiland Chek Lap Kok ge-
egaliseerd en is een groot deel 
van de gigantische baggerwerken 
(onder meer uitgevoerd door de 
Nederlandse baggeraars Ballast 
Nedam en Boskalis) en bruggen 
al gereed. 

Met het vliegveld zijn zij uit
eindelijk grommend akkoord ge
gaan omdat zij de ontwikkeling 
van Hongkong als leidend interna
tionaal transport-, handels en fi
nancieel centrum niet langer wil
len blokkeren. 

plan zal komen, waarin garanties 
moeten worden gegeven voor de 
continuïteit van het bedrijf. In 
elk geval vinden de bonden dat er 
geen gedwongen ontslagen mogen 
vallen. 

Bij het CBA in Rijswijk heb
ben de bonden (AbvaKabo, CFO, 
CMHF en CRP) een plan laten 
bezorgen, waarin zij zelf aange
ven hoe het CBA en zijn aange
sloten organisaties uit de proble
men kunnen komen. De bonden 
vinden dat het CBA zich veel 
meer moet verzetten tegen de 
dreigende bezuinigingen en dat 
het verzuimt voldoende aan te ge
ven welke resultaten de arbeids
bureaus de laatste jaren hebben 
geboekt. Die zijn, aldus de bon
den, veel beter dan het beeld dat 
daarover bij de politiek en in de 
publieke opinie bestaat. 

De bonden vinden dat het CBA 
zich moet ontpoppen tot „autori
teit" en „regisseur" op de ar
beidsmarkt en dat arbeidsbureaus 
bijvoorbeeld ook bij de bemidde
ling voor gesubsidieerde arbeid 
een grote rol moeten spelen. Het 
CBA en de arbeidsbureaus wach
ten volgens de plannen van minis
ter Melkert (sociale zaken) vol
gend jaar een bezuiniging van 
100 miljoen gulden en vanaf 1 
van 500 miljoen per jaar. 

Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 3 NOV. Akkerbouwers 
en veehouders zijn er gedurende 
het boekjaar '93/'94 ongeveer 
acht procent in inkomen op ach
teruit gegaan ten opzichte van het 
jaar daarvoor. Het sectorinkomen 
in de glastuinbouw daalde met 
bijna zeven procent. Dat blijkt uit 
het Landbouw-Economisch Be
richt, het jaarlijkse overzicht van 
het Landbouw-Economisch Insti
tuut (LEI) over de economische 
ontwikkelingen in de agrarische 
sector. 

De prijzen van produkten uit 
de veehouderij daalden met vier 
tot vijf procent ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Daarvoor wa
ren vooral de varkensprijzen ver
antwoordelijk, die met twintig 
procent terugliepen. In de akker
bouw was een licht prijsherstel te 
zien ten opzichte van het voor
gaande jaar. De opbrengst van ak-' 
kerbouw en veehouderij daalde in 
totaal met meer dan vier procent 
tot 23,3 miljard gulden. 

De kosten van produktiemidde-
len als kunstmest en veevoeder 
daalden met twee a drie procent. 
Het totale inkomen nam met bij
na acht procent af tot minder dan 
zes miljard gulden. Gevoegd bij 

Inkomens veetelers 
en akkerbouwers 
dalen 8 procent 

de scherpe teruggang van het jaar 
daarvoor betekent dit een inko
mensachteruitgang van ongeveer 
25 procent in twee jaar. 

De totale glastuinbouwproduk-
tie beliep vorig boekjaar ongeveer 
8,2 miljard gulden en herstelde 
zich daarmee enigszins van de da
ling waarvan het jaar daarvoor 
sprake was. Er werden in deze 
sector mee produktiemiddelen 
aangekocht, waardoor de kosten 
twee tot drie procent hoger kwa
men te liggen. Al met al vermin
derde het totale inkomen in de 
glastuinbouw met bijna zeven 
procent tot nog geen 2,3 miljard 
gulden. 

Varkens-, pluimveehouders en 
glasgroentetelers stonden er qua 
inkomen vorig boekjaar net 
slechtst voor. Varkens- en pluim

veehouders hadden naar schatting 
een negatief inkomen van circa 
7.000 gulden. Het jaar daarvoor 
had hij nog een positief inkomen' 
van 27.000 gulden. 

De akkerbouwer ging er vorig 
jaar 'op vooruit', ten opzichte van 
het boekjaar daarvoor. In het 
boekjaar '92/'93 verdiende hij ge
middeld 10.000 gulden, vorig jaar 
steeg dat tot 25.000 gulden. Bij 
melkveehouders was er een sta
biele ontwikkeling. In beide boek
jaren verdiende hij ongeveer 
49.000 gulden. 

Glasgroentetelers hadden in het 
boekjaar '92/'93 een negatief in
komen van ruim 8.000 gulden. 
Dat verslechterde vorig jaar tot 
een meer dan 60.000 gulden. 

Snijbloemen- en potplantente
lers verdienden respectievelijk 

ruim 40.000 en meer dan 70.000 
gulden. Dat was een verbetering 
ten opzichte van het jaar daar
voor. 

Met fruittelers ging het vorig 
jaar opnieuw slecht. In de afgelo
pen twee boekjaren was sprake 
van een negatief inkomen van 
ruim 25.000 gulden per onderne
mer. Bloembollentelers bleven on
veranderd behoorlijk verdienen, 
terwijl champignontelers in inko
men stegen van 7.000 tot 33.000 
gulden. 

Door de nood in de verschillen
de sectoren ziet een steeds groter 
aantal boeren en tuinders zich ge
noodzaakt een beroep te doen op 
de Bijstandsregeling Zelfstandi
gen. Maar volgens het LEI is er 
nog geen sprake van een vermin
dering van het aantal bedrijven. 
Tussen mei '92 en mei '93 daalde 
het aantal bedrijven met 1,4 pro
cent, minder dan in de voorgaan
de jaren. Het LEI verwacht dat 
over tien jaar één op de vijf be
drijven verdwenen is. Daarin is 
niet vercalculeerd dat een scher
per wordend milieubeleid die ont
wikkeling kan doen versnellen. 
Naar verwachting zullen de kos
ten daarvan in 2010 het vijfvoudi
ge van nu bedragen. 

1996 

langste hangbrug ter wereld over 
de Grote Belt. In Denemarken 
bleken echter niet alle medewer
kers van Smit Tak tot een staking 
bereid. In Rotterdam werd een 
drijvende bok door het personeel 
bezet. Mede om de werkzaamhe
den in Denemarken, waar Smit 
als onderaannemer van Ballast 
Nedam een contract van 70 mil
joen in de wacht heeft gesleept, 
niet al te ernstig te verstoren be
sloot de directie van Smit giste
ren opnieuw met de de bonden te 
gaan onderhandelen. 

Nadat overeenstemming was 
bereikt over een nieuwe tweejari
ge cao toonden de 170 werkne
mers van Smit Tak zich gister
avond bijzonder ingenomen met 
het bereikte akkoord. De Smit-di
rectie tast de prijscompensatie 
over dit jaar (1,53 procent), die 
zij aanvankelijk voor slechts een 
kwart wilde uitkeren, niet aan. De 
uitbetaling vindt plaats via het 
spaarloon. Bovendien krijgen de 
werknemers van Smit Tak een 
eindejaarsuitkering van 300 gul
den. Ook voor 1995 is de prijs
compensatie al veilig gesteld. Er 
is alleen nog nader overleg over 
de wijze van uitbetaling nodig. 

Mist rond Holec 
De burgemeester van Hengelo 
en het ministerie van economi
sche zaken hebben een merk
waardige rol gespeeld bij de af
geblazen verkoop van Holec 
aan Stork. De casus lijkt sim
pel: enterpreneur Joep van den 
Nieuwenhuyzen zit in proble
men (veroordeeld en terugge
treden), zijn bedrijf Koninklij
ke Begemann heeft er zo moge
lijk nog meer (gebrek aan ver
trouwen, torenhoge schulden
last). Conclusie: Begemann 

Door WABE VAN ENK 

moet zijn goedlopende bedrij
ven verkopen. Het bedrijf had 
al Bredero Price en Smit ver
kocht en nu is Holec met 1.800 
werknemers aan de beurt. Zo 
gaat dat op een vrije markt. 

Hier lijkt geen rol weggelegd 
voor een ministerie of een bur
gemeester. Ze mogen zich na
tuurlijk wel zorgen maken. Van 
de drie grote werkgevers in 
Twente — Signaal, Holec en 
Stork — snijden de eerste twee 
drastisch in het personeel. Dat 
was voor burgemeester Lemstra 
van Hengelo reden om Den 
Haag hulp te vragen bij het vin
den van een partner voor 
Holec, die banen wil veiligstel
len. Lemstra kent de weg in het 
Haagse, want hij heeft als se-
cretaris-generaal jaren VROM 
bestierd, maar kent hij ook de 
weg op de vrije markt? 

'Actie Lemstra' werd ge
volgd door het bericht dat Eco
nomische Zaken Stork had ver
zocht een studie uit te voeren 
naar overneming van Holec. 
Stork zou namelijk de partij 
zijn die volgens Lemstra, de bij 
Holec betrokken bonden en 
Economische Zaken de meeste 
banen in stand zou houden. Dat 
was een gewaagde stelling: 
Stork mag dan wel een Twents 
bedrijf zijn, het bedrijf moet 
toch net als elk ander eerst aan 
zijn eigen winst en dan pas aan 
de werkgelegenheid van een an
der bedrijf denken. 

De 'studie-opdracht' was ook 
in ander opzicht vreemd. Stork 
wist al voor de studie precies 
hoe de vlag er bij Holec bij 
hing. Daar had het bedrijf Eco
nomische Zaken niet voor no
dig. Immers, een tijd geleden 
hadden de twee bedrijven al bij 
elkaar aan tafel gezeten om 
overname te bespreken. Als EZ 
de studie dan nog betaalde, dan 
was er nog sprake van iets 

nieuws, maar nee, ook dat was 
niet het geval. 

De ratio achter het door EZ 
geëntameerde onderzoek bleef 
in mist gehuld, zeker toen 
Stork-topman Hovers de over
name van Holec met veel publi
citair geweld afblies met rede
nen die al lang vóór de studie 
bekend waren, zoals 'geen syn
ergie' en 'te duur'. 

Boze tongen beweren dat Ho-
vers alleen 'studeerde' om te 
weten te komen of EZ bereid 
zou zijn bij overname van 
Holec subsidiepotjes open te 
trekken. Dit wordt door insi
ders bestreden: zowel Holec als 
Stork kennen de subsidieruif 
van EZ en extraatjes zouden er 
met het wakend oog van Brus
sel niet in gezeten hebben. 

Achteraf heeft de studie alle 
trekken van een gekunstelde ac
tie van een burgemeester, een 
bedrijf en een ministerie die 
maar één doel diende: het eigen 
paadje schoon te vegen. Als 
Holec straks wordt verkocht . . 
aan een buitenlands bedrijf 
kunnen zij tenminste zeggen 
dat zij hun uiterste best hebben 
gedaan dit te voorkomen. 

Holec is nu weer overgele
verd aan de vrije markt. Op de 
markt van Holec is Ansaldo, 
onderdeel van het Italiaanse 
staatsconglomeraat Finnmec-
chanica, snel aan het expande
ren. Ansaldo wil echter alleen 
de zeer goed renderende hoog
spanningsafdeling van Holec 
overnemen. Voor de werkgele
genheid is die afdeling nauwe
lijks relevant: er werken amper 
honderd mensen. Voor Van den 
Nieuwenhuyzen is verkoop wèl 
interessant. Hij zou met een 
boekwinst op hoogspanning de 
cijfers van Begemann over 
1994 kunnen opfleuren. 

Maar Van den Nieuwen
huyzen wedt nimmer op één 
paard. Volgens hem zijn er 12 è 
13 gegadigden voor Holec. De 
vraag alleen is: hoe serieus zijn 
zij? Want Van den Nieuwen
huyzen tovert als het hem te
genzit ook een gegadigde uit de 
hoge hoed. Toen de Treuhand 
zei dat behalve Begemann ook 
AEG belangstelling had, zei 
hij: „Als ik de verkoper was en 
ik had maar één gegadigde, zou 
ik ook nog een andere kandi
daat noemen." 

Het toeval wil dat voor de 
overname van Holec nu ook 
AEG genoemd is. Mensen van 
de Daimler-Benz dochter heb
ben zich al vier maal in Henge
lo laten zien. AEG en Ansaldo 
brengen Holec weer terug naar 
de realiteit, dat met een curieus 
intermezzo van EZ, Lemstra en 
Stork even was onderbroken. 

Ingezonden mededeling 
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In tegenstelling tot de akkerbouwers en veehouders verdienden de bloembollentelers vorig jaar wel een behoorlijk inkomen. (Foto NRC Handels
blad/ Freddy Rikken) 

Door een onzer redacteuren 
ROTTERDAM, 3 NOV. Het Aande
lenfonds van de Algemene Spaar
bank voor Nederland (ASN) is 
voornemens een groot deel van 
haar aandelenpakket in het 
Ahold-concern, waarde twee mil
joen gulden, van de hand te doen. 
Daarmee ageert de ideële bank te
gen de deelname van Albert Heijn 
aan de Air Miles actie. De ASN 
vindt dat het spaarsysteem niet 
past in het milieu-gericht denken 
van haar investeerders. 

Albert Heijn reageert vrij lako-
niek op de mogelijke terugtrek
king van ASN als aandeelhouder. 
Een woordvoerder van het Zaanse 
levensmiddelenconcern stelt dat 
Albert Heijn groot is geworden 

ASN tegen 
deelname 
Ahold aan 
Air Miles 

door naar haar klanten te luiste
ren. „En die lopen warm voor de 
Air Miles." Om de ernst van het 
bezwaar te onderstrepen heeft de 
directie van de ASN de Ahold-di-
rectie een brief gestuurd waarin 
ze vraagt uit te leggen „op welke 

manier het stimuleren van gratis 
vliegreizen bijdraagt aan het mi
lieubeleid van Ahold". 

Ahold, het moederbedrijf van 
Albert Heijn vindt dat de Algeme
ne Spaarbank de nadelige gevol
gen van de Air Miles overtrekt. 
„Maar als ze problemen hebben 
met de actie is dat hun goed 
recht. Het is vervelend dat ze het 
zo opvatten, maar we zullen er 
geen moment wakker van liggen. 
Laat staan dat we deze net ge
starte actie stopzetten omdat een 
aandeelhouder protesteert", laat 
een woordvoerder van Alhold we
ten. Hij voegt hier direct aan toe 
dat „iedere aandeelhouder belang
rijk" is. ASN heeft 0,003 procent 
van de Ahold-aandelen in handen. 

TILBURG, 3 NOV. De oud-presi-
dent-commissaris van de failliete 
Tilburgsche Hypotheekbank 
(THB), J. Delsing, heeft een 
schikking van 2,5 miljoen gulden 
betaald. Daarmee heeft Delsing 
zijn persoonlijke aansprakelijk
heid voor het bankroet van de 
TBH definitief afgekocht. Ander
half miljoen heeft Delsing in de
cember vorig jaar al op tafel ge
legd. De rest zal hij in twee ter
mijnen voldoen. Dit staat in het 
dertigste verslag van de curato
ren. 

Het is nog niet eerder voorge
komen dat een bestuurder van 
een gefailleerde onderneming zo
veel moet betalen voor aansprake
lijkheidsstelling. Precies een jaar 
geleden werd bekend dat twee an-

Bestuurder 
bank koopt 
aandeel in 

bankroet af 
dere oud-commissarissen van de 
THB schikkingen hadden getrof
fen. H. Kruisinga heeft 850.000 
gulden betaald en H. van den 
Heuvel twee ton. 

Al in agustus 1987 werd ex-di
recteur R. Bouwman door de 

rechtbank medeschuldig bevon
den aan de ondergang van de 
bank. Hij kon echter niet vee' 
meer betalen dan enkele tiendui
zenden guldens. Met de erven 
van de inmiddels overleden com
missaris L. Fleskens is ook een 
schikking getroffen voor 15.000 
gulden. De vijfde ex-commissaris 
H. Smith, is eveneens overleden 

Tegen drie notarissen, die 
wordt verweten dat zij verschei
dene malen op één dag aktes li®* 
ten passeren voor een en hetze»' 
de pand dat binnen zes & zeven 
uur van vijf miljoen gulden op* 
eens tien miljoen gulden waart* 
werd, lopen nog procedures bij <!e 

Hoge Raad. De claims lopen in 

de tientallen miljoenen gulden^ 
(ANP) 



BEURSOVERZICHT

Klinkende cijfers

Philips beloond

met koersstijging

Buitenlandse beurzen

CIJFERS EN BEDRIJVEN

Renault-aandelen

weg voor 165 franc
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w.r onze financiële redactie 
MSTERDAM, 3 NOV. De Amsterdamse effectenbeurs 
eeft de verdrievoudigde derde-kwartaalwinst van Philips 
let grote instemming begroet. Rond het middaguur was 

koers van het electronicafonds met 2 gulden opgelopen 
65,80. op 
AMSTERDAM De met Phi-

•„s gezette toon hield de hele 
ihtend aan op het Damrak. De 
•eursthermometer, de AEX-in-
ieX was rond het middaguur ge-
tegen met 3,75 punten op 409,5. 
[cgen het middaguur werden ook 
Ie cijfers van KLM bekend. De 
iettowinst over het tweede kwar-
jal van het lopende boekjaar (juli 
ot en met september) geeft een 
tijging van de nettowinst te zien 
•an 204 tot 354 miljoen. In de 
erste zes maanden van het boek
aar groeide de winst van 244 tot 
,76 miljoen gulden. De winst per 
umdeel klom in het eerste half-
aar van 4,53 tot 5,22 gulden. De 
oers van KLM reageerde nauwe-
jjks toen de cijfers na 12.00 uur 

jekend werden. In de loop van de 
ichtend was het aandeel 1,10 gul
len duurder geworden op 48,40. 
"egen 13.00 uur waren daar 
reer twee dubbeltjes van verdwe-
len op 48,60. 
n tegenstelling tot Akzo gisteren 
n DSM eergisteren, beide tevens 
net goede kwartaalcijfers, had 
'hilips vanmorgen de beurswind 
nee. De markt was vast, wat 
rerd veroorzaakt door de fors ge-
tegen dollarkoers. „Markttech
nisch ligt de beurs er goed bij en 
ie ondertoon is duidelijk posi-
ief', zo constateerde een hande
aar. 
ii de hoofdfondsen steeg verder 

to, in ogenschouw nemend dat 
iet chemiefonds ex 1,50 gulden 
nterimdividend werd verhandeld, 
:en gulden tot 207,50. Concur-
ent DSM won 1,90 gulden op 
43,30 gulden. Vast in de markt 
ag ook Koninklijke Olie met 1,50 
ulden winst op 191,50. Het olie-
onds komt volgende week don-
erdag met zijn cijfers over de 
erste negen maanden. Unilever, 
ie een dag later met het kwar-

aalnieuws naar buiten zal komen, 
loteerde vier dubbeltjes beter op 
99 gulden. 
herder lag Hoogovens er goed bij 
net 1,30 gulden winst op 79,50. 
in boekte Heineken een vooruit

gang van 1,50 gulden op 243. 
Op de valutamarkt heeft de dollar 
in Europa vanmorgen het goede 
spoor weer gevonden, na de grote 
steunaankopen door de Ameri
kaanse centrale banken gister
avond in New York. In Amster
dam werd vanmorgen een koers 
van 1,6965 gulden vastgesteld, 
een winst van meer dan twee cent 
vergeleken met de slotkoers van 
1,6740 gulden gisteren. In New 
York sloot de dollar gisteren op 
1,6980 gulden. 
Handelaren zijn nu in gespannen 
afwachting of ook de Europese 
centrale banken de dollar bij
springen. „Eens kijken of ze kleur 
bekennen", reageerde een hande
laar in Fraijkfort. De dollar zou, 
naar zijn mening, op de lange ter
mijn alleen geholpen zijn met een 
renteverhoging. De honderden 
miljoenen dollars die de Fed-ban-
ken gisteren besteedden, vielen in 
goede aarde bij de Duitse centra
le bank. Bundesbank-president 
Hans Tietmeyer zei het toe te jui
chen dat de Amerikaanse mone
taire autoriteiten hun interesse in 
een sterke dollar nadrukkelijk 
hebben laten blijken. 

•  NEW YORK Op Wall 
Street eindigde het Dow Jones-in-
dustrieel gemiddelde gisteren 
26,24 punten lager op 3837,13. 
De stemming werd bepaald door 
de valuta- en de obligatiemarkt. 
Deze laatste markt reageerde ne
gatief op de cijfers van de fa-
brieksorders. Daardoor daalden 
de koersen en piekte de rente
stand naar het hoogste punt in de 
2,5 jaar. Toen het nieuws bekend 
werd over de dollarinterventies 
sloeg de stemming op. De Dow 
Jones stond even op 10 punten 
winst, maar zakte tegen het eind 
van de handel weer in de min 
toen bleek dat de obligatiemarkt 
niet mee ging in de positieve 
stemming. 

•  TOKIO In Japan was de Japan 
jeslot< 

een nationale feestdag. 

was 
beurs vandaag gesloten wegens 

Particuliere beleggers kunnen 
vanaf vandaag inschrijven op de 
aandelen van het Franse autocon
cern Renault, eigendom van de 
Franse staat (80 procent) en het 
Zweedse autoconcern Volvo (20 
procent). De aandelen kosten 165 
franc (53,95 gulden) per stuk. De 
inschrijving staat open tot 10 no
vember. 
De langverbeide privatisering be
treft 49,90 procent van de aande
len. De meerderheid blijft in han
den van de Franse overheid. Er 
komen in totaal 61,9 miljoen aan
delen ter beschikking, waarvan 
het publiek 60 procent kan kopen. 
Voor de institutionele beleggers 
zijn 24,7 miljoen aandelen wegge
legd voor een prijs van 176 franc 
(57,55 gulden) per stuk. Al met al 
komt de waarde van Renault hier
mee op omstreeks 40 miljard 
franc (13 miljard gulden). 
De inschrijving voor de institutio
nele beleggers (verzekeraars en 
pensioenfondsen) is al enige tijd 
geleden geopend en sluit vandaag. 
Deze inschrijving is tien maal 
overtekend. 
De Franse staat verkoopt bijna 30 
procent van zijn belang in het in 
1945 genationaliseerde autocon
cern. Twintig procent is in handen 
van Volvo, een overblijfsel van een 
vorig jaar ingezette fusiepoging 
van die in februari dit jaar tot een 
een mislukking werd verklaard. 
Volvo zal aan de privatisering bij
dragen door zijn belang te vermin
deren tot iets onder de 12 procent 
en wordt in staat gesteld Renaults 
45 procent belang (met een waar
de van 4,5 miljard franc) in Volvo 
Truck Corporation over te nemen. 
Vorig jaar was Renault wat per
sonenwagens betreft de op drie na 
grootste autoproducent in Europa 
(na Volkswagen, Fiat en Ford) 
met een produktie van 1,76 mil
joen stuks. Het telde eind vorig 
jaar bijna 140.000 werknemers. 
De omzet bedroeg in het afgelo
pen jaar 169,2 miljard franc (55,3 
miljard gulden), de winst 1,05 mil
jard franc (343 miljoen gulden). 

Banken oefenen 
Smit Trafo optie uit 
De banken die betrokken waren 
bij de beursintroductie van de Nij
meegse transformatorenfabriek 
Smit Transformatoren half okto
ber hebben gebruik gemaakt van 
de optie om nog eens 250.000 ex
tra aandelen naar de beurs te 
brengen. Dit behoorde bij de 
emissievoorwaarden en hield in 
dat de banken tot dertig dagen na 

introductie de tijd hadden om de 
optie uit te oefenen. Het aantal te 
herplaatsen (certificaten van) aan
delen komt daarmee op 
1.583.500. De hoeveelheid door 
Smit Transformatoren nieuw uit 
te geven aandelen blijft onveran
derd 333.500. 
„De optie is uitgeoefend wegens 
grote belangstelling van beleggers 
tijdens de inschrijvingsperiode van 
de introductie van de onderneming 
op de Amsterdamse effecten
beurs", zo liet ABN Amro giste
ren na sluiting van de beurs mede 
namens het syndicaat van banken 
weten. Vooral particuliere beleg
gers zorgden enkele weken gele
den voor een forse overtekening. 
De introductieprijs was toen 45 
gulden. Gisteren stond de beurs
koers van het aandeel ook op die 
prijs. 

TWA verkleint 
verlies aanzienlijk 
De Amerikaanse luchtvaartmaat
schappij Trans World Airlines 
(TWA), die vorig jaar november 
uit surséance van betaling herrees, 
heeft het verlies in het derde 
kwartaal, vergeleken met dezelfde 
periode vorig jaar, omlaag weten 
te brengen van 61,7 miljoen dollar 
tot 8 miljoen dollar. De omzet 
groeide van 871 miljoen tot 989 
miljoen dollar. Over de eerste ne
gen maanden van het jaar nam het 
verlies af van 418 miljoen tot 191 
miljoen dollar bij een omzetgroei -
van 2,37 miljard tot 2,64 miljard 
dollar. 

Britse vervolgorder 
voor De Schelde 
De Schelde Groep uit Vlissingen 
heeft een order ontvangen voor de 
bouw van een ro-ro (roll on-roll 
off) veerboot van ruim 5.200 ton. 
Door de opdracht van de Britse 
Commodore Groep uit Guernsey 
heeft de civiele werf van Die 
Schelde tot maart 1996 werk. 
Commodore had al eerder een 
soortgelijk schip besteld dat in 
mei volgend jaar in de vaart komt. 
Naast de civiele scheepstak bouwt 
De Schelde schepen voor de Ko
ninklijke Marine. De werf is met 
de bouw van een amfibisch trans
portschip tot en met 1997 volbe-
zet. Bovendien wordt gehoopt op 
de order voor de bouw van twee 
luchtverdediging commandofre
gatten. 
De Schelde Groep, ooit onderdeel 
van het roemruchte RSV-concern, 
koestert op langere termijn plan
nen om naar de beurs te gaan, zo 
werd begin dit jaar bekendge
maakt. De Nederlandse staat be

zit 90 procent van de aandelen, de 
provincie Zeeland houdt het reste
rende gedeelte. 

BAT boekt verdere 
winststijging 
De winst voor belasting van het 
Britse concern BAT Industries 
(tabak en verzekeringen) is in de 
eerste negen maanden van dit jaar 
verder gestegen van 1,36 miljard 
pond tot 1,5 miljard pond (4,1 
miljard gulden). De omzet in de 
eerste drie kwartalen groeide van 
18,25 miljard pond een jaar gele
den tot 18,52 miljard pond (50,7 
miljard) in 1994. 

Winst Sainsbury in 
opwaartse lijn 
De winst voor belasting van J. 
Sainsbury, het grootste super
marktconcern in Groot-Brittannië, 

is in de eerste helft van het lopen
de boekjaar (tot 24 september) ge
stegen van 417,2 miljoen pond tot 
444,3 miljoen pond (1,22 miljard 
gulden). De omzet nam toe van 
5,87 miljard pond tot 6,35 miljard 
pond (17,4 miljard gulden). 

Quaker overweegt 
afstoting belangen 
in diervoeding 
Het Amerikaanse levensmiddelen
en drankenconcern Quaker Oats 
wordt voor 1,7 miljard dollar 
(2,85 miljard gulden) eigenaar van 
de drankenfabrikant Snapple Be-
verage Corporation. In verband 
daarmee overweegt het bestuur 
van Quaker een aantal belangen 
af te stoten, waaronder die in de 
produktie van de dierenvoedsel-
merken Bonzo en Felix in Neder
land. De transacties passen vol
gens Quaker Oats in het streven 
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naar aanpassing van het produk-
tenpakket. Het concern zal ver
moedelijk de produktie van die-
renvoedsel in geheel Europa afsto
ten en zou ook de chocoladedivisie 
in Mexico kwijt willen. 
Quaker Oats is vooral bekend van 
havermout en andere graanpro-
dukten. Die worden in Nederland 
geproduceerd in Rotterdam. De 
produktie van dierenvoeding in ons 
land heeft plaats in Etten-Leur 
(droogvoer) en IJmuiden (blik
voer). Quaker Oats is verder eige
naar van honingproducent Mello-
na in Zwijndrecht. De Europese 
activiteiten op het gebied van die-
renvoedsel omvatten ongeveer 
2.500 werknemers. Behalve in Ne
derland zijn er vestigingen in 
Frankrijk, Duitsland, Italië en 
Groot-Brittannië. 
Met de aankoop van Snapple 
wordt Quaker de op twee na 
grootste verkoper van non-alcoho
lische dranken in de VS. Op het 
gebied van thee en sappen gaat 
het concern zelfs de eerste plaats 
innemen. Quaker is al eigenaar 
van de sportdrank Gatorade. 
Snapple zag de omzet over de eer
ste negen maanden van dit jaar 
met 43 procent groeien van 398 
miljoen dollar tot 568 miljoen 
dollar. De winst daalde evenwel 
van 47,6 miljoen dollar tot 41 mil
joen dollar. Quaker Oats is goed 
voor een jaaromzet van omstreeks 
6,5 miljard dollar (10,9 miljard 
gulden), waarvan 1,2 miljard in 
Europa wordt behaald. De divisie 
dierenvoedsel is de grootste van 
Quaker Oats Europe met een 
jaaromzet van 0,8 miljard dollar. 

Italiaanse banken 
in Commerzbank 
De Italiaanse banken Banca Com-
merciale Italiana (BCI) en Medio-
banca hebben belangen van res
pectievelijk 1,3 procent en 0,7 
procent verworven in Commerz
bank, de op twee na grootste bank 
in Duitsland. Commerzbank kreeg 
eerder een deelneming van 2,9 
procent in BCI. Volgens de Duitse 
bank zijn haar grootste aandeel
houders nu BCI en Banco Central 
Hispanoamericano, die haar be
lang onlangs vergrootte tot 4 pro
cent. 

Overname Moira 
door Ubo definitief 
Ubo Verzekeringen, onderdeel van 
Aegoii Nederland, neemt Verzeke
ringsbank Moira definitief over. 
Medio september kondigden beide 
verzekeraars de transactie aan. 
De nieuwe groep telt 430 werkne
mers. 

Capa City weer 
beursgenoteerd 
De Amsterdamse effectenbeurs 
laat Capa City Realty, voorheen 
bekend als Ravast, weer toe tot de 
officiële notering. De schorsing 
die Ravast eind 1992 als beleg
gingsinstelling aan de beurs ten 
deel viel, wordt met ingang van 4 
november ongedaan gemaakt, zo 
heeft de beurs gisteren laten we
ten. De Nederlandsche Bank 
(DNB) erkende het onroerend-
goedfonds twee weken geleden op
nieuw als beleggingsinstelling. 
Het prospectus voor de onder
handse plaatsing en een openbare 
emissie van gewone aandelen, te
zamen goed voor 60 miljoen gul
den, verschijnt vrijdag. 

Tot 14 juli van dit jaar verkeerde 
Ravast nog in surséance van beta
ling. Een groep vastgoedbeleggers 
onder leiding van Catella Holland, 
een deelneming van het Zweedse 
woonwarenhuisconcern Ikea, stel
de geld beschikbaar voor de red
ding van Ravast. Aanvankelijk had 
Capa City zijn terugkeer op de 
beurs al voor eind augustus ge
pland. Het emissieprospectus 
moest evenwel op last van DNB en 
beursbestuur worden aangepast. 
Ook wilde de emissie-begeleidende 
bank, Citco Bank Nederland, nog 
een boekenonderzoek. 

Unisource koopt 
winkels in Zweden 
Unisource, een internationaal te
lecommunicatiebedrijf waarin 
PTT Telecom Nederland voor een 
derde deelneemt, heeft in Zweden 
de winkelketen Geab gekocht. Ge-
ab, een winkelketen voor mobiele 
en vaste telefoons met 25 winkels 
en 140 werknemers, heeft een 
aandeel van 8 procent in de 
Zweedse markt van mobiele tele
fonie. Het bedrijf verkoopt zo'n 
50.000 mobiele telefoons per jaar. 
Het twee jaar oude Unisource wil 
een distributienet over heel Euro
pa vestigen. Unisource is een joint 
venture van PTT Telecom Neder
land met het Zweedse Telia en het 
Zwitserse Telecom PTT. De om
zet over 1993 bedroeg 550 mil
joen gulden, die moet over 1994 
volgens de woordvoerster zo'n 1,1 
miljard gulden zal bedragen. In 
juli kondigde Telefónica uit Span
je aan ook mee te willen doen. 
Verwacht wordt dat de Spaanse 
telefoonmaatschappij in het eerste 
kwartaal van volgend jaar gaat 
deelnemen als gevolg waarvan het 
belang van PTT Telecom Neder
land in Unisource zal teruglopen 
van 33,3 tot 25 procent. 

Brussel 
tank Brussel Lambert 
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Laatste* 
Slot 

vor bdg Laatste* 
Slot 

vor bdg 

Viag AG 467,500 468,500 

4.220,000 4.200,000 
Volkswagenwerk AG 437,500 437,500 

4.220,000 4.200,000 Wella 1.005,000 1.015,000 
195,000 195,000 

Hong Kong 
1.005,000 1.015,000 

1.278,000 1.254,000 Hong Kong 
5.500,000B 5.500,000 Applied International 1.190L 1,220 
2.470,000 2.470,000 Bank of East Asia 33,800 33,500 
7.490,OOOL 7.450,000 Cathay Pacific Airways 11.450B 11,500 
9.000,000 8.880,000 Cheung Kong 36,700 36,400 
6.070,000 6.085,000 China Light & Power 39,100 39,100 
9.550,000 9.510,000 Dairy Farm 10,050 10,075 
4.600,000 4.550,000 First Pacific Co 5,425 5,425 

15.087,500 15.000,000 HSBC 90,500 90,000 
2.735,OOOL 2.730,000 Hang Seng Bank 56.750B 55,750 

Hong Kong Telecom 15,900 15,775 
Swire Pacific 56,875 56,250 

515,000 525,000 
Londen 

56,875 56,250 

160,000 154,000 Londen 
149,500 150,900 Allied Domecq 590.000B 592,000 

2.272,000 2.275,000 Argyll 267,000 269,500 
795,000 800,000 Arjo Wiggins Appleton 274,000 273,000 
313,300 311,500 BAA 516,000 513,000 
772,500 774,000 BAT Industries 433,000 434,000 
340,500 342,200 Barclays Bank 589,000 583,000 
440,500 438,000 Bass PLC 547,000 549,000 

1.050,000 1.050,000 British Aerospace 452.000B 448,000 
841,000 851,000 British Airways Plc 360,OOOL 359,500 
940,000 943,000 British Gas 290,500 291,000 
312,500 312,000 British Petroleum 427,000 423,500 
415,000 415,000 British Steel 156,500 154,500 
754,500 754,500 British Telecom 394,500 395,000 
442,500 443,000 Cable and Wireless 403,OOOL 400,000 
225,000 223,500 Cadbury Schweppes 430,OOOL 436,000 
737,000 729,000 Centr. Eur Growth fd 0,565 0,565 
462,000 465,000 Commercial Union 539.000B 538,000 
403,000 398,000 Courtaulds 454,000 454,000 
300,000 302,000 Fisons 114,000 114,000 
319,000 325,000 General Accident 579.000B 577,000 
581,000 583,000 General Electric Co 285,000 282,500 
955,000 968,000 Glaxo Hld 603,OOOL 597,500 
320,200 319,500 Grand Metropolitan 413,000 413,000 
207,500 207,500 Guinness Plc 468,000 465,000 
615,000 618,500 Hanson Plc. 227,500 228,500 
505,000 505,000 Imperial Chemical Ind. 774,000 774,500 
125,300 125,000 Kingfisher Plc. 466,000 465,000 
905,000 898,000 Ladbroke Group 149,000 149,000 
325,000 326,000 Logica 294,000 294,000 
194,500 193,000 Lonhro Plc 131,000 130,500 
399,000 396,000 Marks and Spencer 415,000 417,000 
404,000 405,800 Nat West Bank 503,OOOL 505,000 
152,500 153,000 Pearson Plc 644,000 636,000 
232,000 228,500 Peninsular & Oriental 635,000 636,000 
630,000 630,000 Prudential 312,OOOL 311,000 
437,000 432,000 RMC Group Plc 977,000 979,000 
454,500 454,000 Racal Electronincs 238,OOOL 240,000 
276,000 276,000 Rank Organization 398,000 398,000 
982,000 986,000 Reed International 753,000 746,000 
618,000 623,000 Reuters 489,000 488,000 
284,000 285,000 Rio Tinto Zinc 857,000 860,000 
379,000 379,500 Rolls Royce Plc 177,OOOL 178,000 
497,000 495,000 Sainsbury J. 409,OOOL 409,000 

obligaties Renteniveaus 

Laatste* 
Slot 

vor bdg 

Scottish & Newcastle 
Shell Tr. 4 Trading 
Smitklihe Beecham 
Smurfit Jeff. 
TSB Group 
Tarmac 
Tesco 
Unilever Plc 
United Biscuits 
United Newpapers 
Vodafone Group 
Wellcome Plc. 
Zeneca 

New York 
AMR Corp 
Advanced Semi. Mat. 
Aegon 
Aetna Life & Cas. 
Ahold adr 
Alcan Aluminum Ltd 
Allegheny Power Syst. 
Allied Signal Corp 
Alum. Co. of America 
Amer. Home Products 
Amerada Hess Corp 
American Cyanamid 
American Elect. Power 
American Express Co 
American Stores 
American Tel. & Tel. 
Amoco Gorp 
Anheuser Busch 
Ashland Oil Ine 
Atlantic Richfield Co 
Avery Dennison 
Baker Hughes Ine 
Bankamerica Corp 
Bankers Trust NY 
Bausch and Lomb Ine 
Bethlehem Steel Corp 
Black 8. Decker Corp 
Boeing Company 
Brazil fund 
Bristol Myers Squibb 
Browning Ferris Ind. 
Burlington Northern 
CBS Inc. 
CPC International Ine 
CSX Corporation 
Campbell Soup 
Canadian Pacific 
Caterpillar Tractor 
Champion Intern. 
Chase Manhattan Corp 
Chevron Corporation 
Chrysler Corporation 
Cigna Corporation 
Citicorp 
Clark Equipment 

516,000 
716,000 
405.000L 
359,000 
225,500 
121.000L 
234.000L 

1.129,000 
315,000 
505,000 
212,000 
638.000 
860.0001 

54,625 
3,500 

60,875 
46,750 
29.000L 
26.500B 
20,750 
34.000B 
82.875B 
63,750 
47.875L 
99.250B 
31,875 
31.125B 
26,750 
54,125 
63.375B 
50,500 
37.625B 

106,625 
33,875 
19.750L 
42,500 
64,125 
33,625 
18,750 
24.875L 
43,875 
33,250 
58,063 
31,625 
48.625B 
56,250 
51,750 
70,875 
41,125 
15,875 
58,563 
36,125 
35.500L 
43,875 
47.625B 
67,625 
45.625L 
67,875 

516,000 
716,000 
405,000 
363,000 
224,000 
123,000 
235,500 

1.128,000 
316,000 
503,000 
212,000 
633,000 
856,000 

54,625 
3,438 

62,000 
46,625 
29,625 
26,688 
20,625 
34,500 
84,250 
63,563 
49,125 
98,875 
32,000 
30,750 
26,875 
54,375 
62,750 
50,625 
38,000 

107,125 
33,875 
19,875 
42,750 
64,125 
33,000 
18,875 
25,125 
43,875 
34,000 
58,125 
31,500 
49,625 
58,125 
52,500 
71,125 
41,063 
15,875 
57,750 
36,375 
35,875 
44,500 
47,750 
68,500 
46,125 
69.125 

Laatste* 
Slot 

vor bdg 
tórl BfïirfQ 

Laatste* 
-Slot-i.''iq 35teiiduq 

vor bdg 

Coca Cola Company 50.125L 50,625 Monsanto Company 76,875 75,875 
60>5Ó Colgate Palmolive 60,875 61,250 Morgan J P&Co 60,625 
75,875 
60>5Ó 

Colombia Gas System 25,500 26,750 Motorola Ine 59,500 59,375 
Consolidated Edison 25,OOOL 24,625 Newmont Mining Corp. 41,250 41,438 
Consolidated Nat Gas 35,000 35,250 Norfolk Southern Corp 63.250B 63,500 
Corning Glass Works 33.125L 33,875 Pacific Gas & Electric 22.500L 22,625 
Curtiss Wright Corp 35,500 35,625 Pennzoil Co 51.625B 51,125 
Deere & Co. 68.375L 69,625 Pepsico Ine 35.125L 35,625 
Delta Air Lines Ine 52,438 52,063 Phelps Dodge Corp 59,375 60,250 
Dial Corp. 20,750 20,625 Philip Morris Comp. 60,000 60,500 
Digital Equipment 30.375L 29,875 Philips 32,313 33,125 
Dow Chemical Corp. 69.500L 69,625 Phillips Petroleum 35,875 36,000 
Dun & Bradstreet 58,000 58,250 Polaroid Corporation 33,250 33,375 
Dupont De Nemours 55,750 57,875 Polygram 43,125 43,750 
Eastman Kodak 47,500 48,875 Procter & Gamble Co 62,875 63,000 
Elsevier 20,000 20,250 Quaker Oats Company 67,125 74,500 
Exxon Corporation 62,188 61,750 Ralston Purina 42,875 42,750 
First Interst. Bancorp 78.375B 77,875 Raytheon Company 62,750 63,500 
Fluor Corp 48,000 50,750 Reed 24,750 24,750 
Ford Motor Co 29,250 29,000 Reynolds Metals 52.250L 53,625 
G T E  C o r p  30,625 30,500 Rockwell International 35,000 35,375 
Gannett Co Ine 47,500 47,750 Royal Dutch Pet. 113,000 114,250 
General Dynamics 41.375L 42,250 Santa Fe South. Pac. 15,250 15,375 
General Electric 48,125 48,625 Sara Lee Corp 24.750L 24,750 
General Motors 38,250 38,625 Schlumberger Ltd 57,125 58,125 
General Public Util. 25,625 25,375 Sears Roebuck & Co. 48,375 48,375 
Gillette 73,563 74,000 Southern Company 19,375 19,125 
Goodrich B.F. 44.250B 44,500 Syntex Corp 23,875 23,875 
Goodyear Tire & R. 34,500 35,000 Tandy Corporation 44.625L 44,250 
Grace W R Company 39,875 39,750 Tektronix Ine 37,250 36,875 
Great Atl. & Pac Tea 26,000 26,375 Teledyne Ine 17,000 16,875 
Halliburton Corp 36,625 36,750 Tenneco Ine 43,375 43,688 
Heidemij 9,OOOL 9,000 Texaco Ine 62,750 63,875 
Heinz H J Co 38,625 37,750 Texas Instruments 75.875L 75,875 
Hewlett Packard Co 97,625 97,375 Texas Utilities Co 31,625 32,000 
Hilton Hotels Corp 60,500 60,250 Time Warner 34,500 34,750 
Honeywell Ine 32,000 32,000 Toys R Us Ine 38,375 38,750 
IBM 74.125L 73,750 UAL 96,000 95,000 
ITT Corporation 86.000B 87,125 Unicom 21,625 21,625 
Int. Flavors & Flag. 43.250L 44,000 Unilever NV 116,875 119,000 
International Paper Co 73,000 73,375 Union Carbide 31,000 31,000 
Johnson and Johnson 55,500 55,750 Union Electric Co 35,500 35,500 
K Mart Corporation 16,250 16,000 Union Pacific Corp 50,250 50,250 
KLM Royal Dutch Airl. 28,250 28,875 Unisys Corp 10,375 10,500 
Kellogg Co 57,500 58,500 United Technologies 62.250L 62,750 
Kerr Mc Gee Corp 48,625 48,375 Unocal Corp Delaware 28,875 29,000 
Kroger Co 25,875 25,625 Upjohn Company 32,375 32,750 
Litton Industries 35.250L 35,625 Wal-Mart Stores 23,875 23,625 
Lockheed Corporation 72.125B 72,375 Walt Disney Co. 38.750L 39,000 
MMM (3m) 54.125L 54,250 Warner Lambert 75,125 75,688 
Martin Marietta Corp 45,750 46,250 Westinghouse Electric 14.125L 14,250 
Mattel Ine 28.625B 29,125 Weyerhaeuser Co 38,750 38,125 
May Department St. 38,125 38,250 Woolworth Corp 15,500 15,250 
Mc Graw Hill Ine 73.500B 73,625 Xerox Corporation 102.625L 100,750 
McDonald's Corp. 29,125 29,000 
McDonnell Douglas 136,750 135,250 Parijs 
Merck & Co Ine 
Merrill Lynch Company 
Microsoft 
Mobil Corporation 

35,375 
39,125 
62.875L 
83,125 

35,750 
38,875 
62,750 
83,000 

Accor 
Air Liquide 
Alcatel Alsthom CGE 
Axa Groupe 

616,OOOL 
712,000 
464,800 
238,800 

612,000 
710,000 
463,300 
238,000 

Slot 
Laatste* vor bdg 

B N P " ' " '  
Boujrgues i)k. 
Canal Plus 
Cap Gemini Sogeti 
Carrefour 
Casino 
Cerus 
Cie.Fin.de Suez 
Club Mediterranee 
Compagnie Bancaire 
Credit Lyonnais 
Danone 
Dassault Aviation 
ELF Aquitaine 
Ecco • 
Elf Sanofi 
Eurodisney 
Eurotunnel 
Generale des Eaux 
Hachette 
Havas 
L'Oreal 
LVMH 
Lafarge Coppee 
Legrand 
Lyonnaise des Eaux 
Michelin B 
Moulinex 
Paribas 
Pechiney Int. 
Pernod Ricard 
Peugeot S A 
Promodes 
Rhone Poulenc 
Saga 
Saint Gobain 
Societe Generale 
Thomson Csf 
Total (FSE Petrol) 
UAP 
Vallourec 

Singapore 
City Development 
Dev. Bk Singapore 
Fraser & Neave 
Gentings Bhd 
Keppel Corp 
Malayan Banking 
Malaysia Mining 
Overseas Chin Bk 
Singapore Airlines f 
Singapore Press f 

Sydney 
ANZ Bank 
Boral 
Broken Hill Pty 
CSR 
Coal & Allied 

Hl ACF Holding 88-94/88 
AIR 85-91/00 

'5 Atag 91-96/99 
Boskalis 93/00 

t °raka Holding 94/01 
Enraf-Non 86-92/01 

. '5 Fokker 89-95/99 
4'? Frans Maas 91-96/99 
5'j! Gist-Brocades 94/04 
6 " Grolsch 91-97/01 
6° Hagemeijer 88-93/95 

Hoogovens 85-91/95 
j'j. H<»govens 94/01 

NBM-Amstelland 94/02 
6,? Nedlloyd 94/01 
5 ® Nijverdal TC 92-97/02 
4 7c Ï*KF 88-92/99 
6 j

3 Nutricia 89-95/99 
4, Océ-vdGr 83-89/98 
7 Océ-vdGr 94/01 
5, Schuttersveld 91-95/98 
5' 

3 Sphinx G 91-95/98 
5, «ad R'dam 93/01 
7 .a 'Olker St 94/02 
--Jfost Invest 89/96 

12.45 u 
Slot 

vor bdg 
Omzet 

vor bdg 

97,35 
135,00 
97,70 

109,75 
96,00 
90,60 
83,40 
94,50 
94,20 

132,00 
196,00 
115,50 
110,00 
100,15 
82,95 
96,70 

119,00 
195,00 
151,00 
94,50 
98,45 

112,00 
94,20 
98,75 
88,00 

97,35 
135,00 
97,50 

109,75 
96,00 
90,60 
83,40 
94,00 
94,20 

132,50 
196,00 
115,50 
109,60 
100,00 
82,40 
97,20 

119,00 
195,00 
151,00 
94,50 
98,45 

113,80 
94,40 
98,75 
88,00 

0 
48.000 
78.000 
10.000 

0 
0 

60.000 
0 

85.000 
126.000 

0 
0 

1.022.000 
335.000 

1.333.000 
15.000 

0 
15.000 
10.000 
25.000 

0 
0 
0 
0 
0 

Actief rendement Obligaties Nederland 

SK'|s Oblig. 3 - 5 jaar 
StJ5 °b,'B 5 - 8 jaar 
5lan g 9 " 10 iaar 
Banïf ,lop Staatslen. 
Ka gingen 
He?h Banken 

index (83-100) 

V 

Heden Vorig Uit 93 

7,23 7,23 5.06 
7,54 7.53 5.28 
7,67 7,67 5.51 
7,94 7,84 5.96 
7,72 7,68 5.54 
7,97 7,91 6.09 

— 225,80 234.7 

Geldmarkt Kapitaalmarkt 
Heden -Dag -Week -Mnd Heden -Dag -Week -Mnd 

Nederland 
Australië 
België 
Denemarken 
Duitsland 
ECU 
Frankrijk 
Italië 
Japan 
Spanje 
VK 
VS 
Zweden 
Zw.land 

5,24 
6,81 
5,24 
6,50 
5.20 
6,00 
5,63 
8,88 
2,38 
7,87 
6.19 
5.21 
8.20 
3,94 

-6 

0 
10 
0 

6 
•1 
10 
-1 
0 
0 
0 
0 
4 

19 
1 1  
20 
0 

7 
68 

-14 
2 
0 
0 

-4 
19 
0 
4 

25 
44 
10 

-25 

7,67 
10,56 
8,53 
9,03 
7.69 
8,76 
8,43 

11,89 
4,69 

11,30 
8,74 
7,95 

11,21 
5,48 

10 
5 

12 
2 

3 
13 
-2 

2 
-2 

-2 
4 
6 

-5 
4 

-18 
6 

21 
-2 

17 
24 

1 
0 
9 

11 
30 
44 
9 

12 
-6 

35 
•13 

2 
Internationale rente-ontwikk. op de geldmarkt (3-maands interbancair) en de kapitaalmarkt 
(effectief rendement, lOj Staatslng. of vergelijkbaar), en de afwijkingen daarop in basis-pun
ten (1 bp.-0,01%) t.o.v. resp. een dag, een week een maand terug. 

Renteverschil t.o.v. Nederland, 
Geldmarkt 
Heden -Dag -Week -Mnd 

in basispunten 
Kapitaalmarkt 
Heden -Dag -Week -Mnd 

Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 
Australië 157 153 155 96 289 297 279 282 
België 0 — 5 21 86 — 91 102 
Denemarken 126 126 120 131 136 141 137 153 
Duitsland -4 -2 1 3 2 2 7 10 
ECU 76 78 80 83 109 113 114 115 
Frankrijk 39 — 43 50 76 — 75 63 
Italië 364 — 368 352 422 — 419 395 
Japan -286 -278 -282 •279 -298 -289 -290 -290 
Spanje 263 — 263 266 363 — 362 368 
VK 95 103 80 77 107 106 128 130 
VS -3 •1 -10 -40 28 32 25 10 
Zweden 296 288 280 293 354 351 336 384 
Zw.land -130 -128 •126 -98 •219 -212 -214 -204 

308,000 
•250,200 . 
540,000 
835,000 
187,800 

2.251,000L 
162.400L 
104,000 
240.700L 
439.500B 
515.000L 
474,000 
718.000L 
429.800B 
371,500 
670.000L 
247.200L 

7,800 
19,050 

464.600L 
105,900 
427.100L 

1.081,000 
805,500 
394.800L 

6.830,OOOL 
464.100L 
212.900L 
117.500B 
340.500L 
160,000 
293,800 
792,000 
995,OOOL 
130,900 
515,000 
652,000 
591,000 
140.700L 
331,400 
136.200L 
277.500L 

8,650 
10.800L 
17,200 
12,900 
13,000 
10.000B 

2.920B 
11,700 
14,000 
27,300 

3,800 
3,300 

20,000 
4,450 

13,100 

305,000 
251,200 
539,000 
834,000 
186,200 

2.238,000 
162,700 
102,100 
239,600 
441,200 
510,000 
469,000 
715,000 
429,500 
367,500 
663,000 
243,800 

6,900 
18,900 

465,000 
104,500 
426,900 

1.075,000 
807,000 
395,700 

6.840,000 
467,500 
212,300 
117,000 
336,900 
161,000 
292,300 
787,000 
989,000 
124,200 
495,000 
647,000 
578,000 
139,400 
331,000 
135,100 
281,900 

8,750 
11,000 
17,400 
13,300 
13,300 
9,850 
2,965 

11,600 
14,100 
26,650 

3,840 
3,320 

20,340 
4,540 

13,400 

Laatste* vor bdg 

Lend Lease 16,420 16,440 
Renison Goldfields JTk 5.100 5,150 
TNT 2,370 2,400 
Western Mining 8,260 8,240 
Westpac Banking 4,440 4,480 

Zürlch 
Adia 221,000 219,000 
Alusuisse 621,000 616,000 
BBC Brown Boveri 1.070,000 1.058,000 
Ciba Ceigy 729,OOOL 727,000 
Credit Suisse 566,000 564,000 
Forbo A.G., Inh. 2.265,000 2.275,000 
Movenpick Holding 392.000L 395,000 
Nestlé 1.179,000 1.176,000 
Roche Holding GS 5.745,000 5.640,000 
Sandoz 666,000 680,000 
Schweiz Bankgesellsft. 1.141,000 1.121,000 
Schweiz Bankverein 170,500 169,500 
Schweiz Ruckv. 762.000B 775,000 
Swissair 870,000 877,000 
Winterthur Schweitz 675,000 655,000 

* Voor Brussel, Frankfurt, Londen, Parijs en ZQrich 
is het tijdstip van de laatste koersen heden ca. 
12.45 uur. Bij Hongkong, New Vork, Singapore, Syd
ney en Tokyo staat in de eerste kolom net slot van 
de laatste beursdag en daarnaast de slotkoers van 
de vorige beursdag. b - bieden, I - laten. 

Officiële rentetarieven 

Sinds 12.45 u 
Slot 

vor bdg 
Eff 

rend 
Mod 
dur* 

België Disconto 4,50 16/05/94 10.5 Ned 80-91/00 109,10 109,10 6,96 2,47 
Duitsland Disconto 4,50 13/05/94 10.25 Ned 87-93/97 105,60 105,90 6,27 1,46 
Duitsland Lombard Satz 6,00 13/05/94 10.25 Ned 86-92/96 105,75 105,75 5,91 1,32 
Duitsland Beleningen (repo) 4,85 27/07/94 9.25 Ned 90/00 108,25 108,30 7,49 4,26 
Denemarken Disconto 5,00 13/05/94 9 Ned 90/00 1+2 106,60 106,70 7,46 4,14 
Frankrijk Interventietarief 5,00 28/07/94 9 Ned 90/00 4 106,80 106,90 7,51 4,53 
Italië Disconto 7,50 12/08/94 9 Ned 90/00 3 106,70 106,75 7,47 4,26 
Japan Disconto 1,75 21/09/93 9 Ned 91/01 1+2 106,95 107,00 7,53 4,40 
Nederland Prolongatiekoers 5,50 25/10/94 8.75 Ned 91/01 1+2 105,95 106,00 7,59 5,04 
Nederland Voorschotrente 4,50 13/05/94 8.75 Ned 92/07 106,28 106,40 7,91 7,04 
Nederland Promessedisconto 5,00 13/05/94 8.75 Ned 90/00 1 105,45 105,50 7,47 4,12 
Nederland Speciale beleningen 4,80 15/07/94 8.5 Ned 91/06 1+2 104,95 105,15 7,80 7,09 
Spanje Interventietarief 7,35 03/08/94 8.5 Ned 91/01 1.3 104,60 104,55 7,56 4,59 
Verenigd Koninkrijk Base Rate 5,75 12/09/94 8.5 Ned 89-95/99 103,90 103,90 6,92 2,46 
Verenigde Staten Disconto 4,00 16/08/94 8.25 Ned 92/07 l+2b 102,61 102,80 7,89 7,74 
Verenigde Staten Federal funds rate 4,63 .02/11/94 8.25 Ned 92/02 2 103,38 103,40 7,63 5,39 
Zweden Disconto 5,50 04/07/94 8.25 Ned 92/07 l+2a 102,55 102,80 7,88 7,21 
Zwitserland Disconto 3,50 15/04/94 8.25 Ned 92/02 1 103,40 103,35 7,62 5,08 3,50 15/04/94 

8.25 Ned 90/00 103,25 103,25 7,47 3,96 
7.75 Ned 90/00 101,32 101,40 7,41 3,92 

Staatsleningen Nederland 

Valutakoersen gebaseerd op noteringen van heden ca. 12.45 uur 
f Bfr Dkr Dm Ecu Frfr Lire Yen Pts £ $ Zwkr Zwfr 

Nederland (ƒ) 1. 18.351 3.4943 0.8919 0.4683 3.0573 915.24 57.571 74.349 0.3631 0.5888 4.2990 0.7456 
België (Bfr) 5.4490 100 19.040 4.8604 2.5519 16.659 4987.1 313.70 405.13 1.9787 3.2085 23.425 4.0627 
Denemarken (Dkr) 28.617 525.18 100. 25.526 13.402 87.491 26191. 1647.5 2127.6 10.392 16.850 123.02 21.336 
Duitsland (DM) 1.1211 20.574 3.9175 1. 0.5250 3.4275 1026.0 64.542 83.353 0.4071 0.6601 4.8196 0.8358 
ECU 2.1352 39.185 7.4612 1.9045 1. 6.5279 1954.2 122.92 158.75 0.7753 1.2572 9.1793 1.5920 
Frankrijk (Frfr) 0.3270 6.0026 1.1429 0.2917 0.1531 1. 299.36 18.830 24.318 0.1187 0.1926 1.4061 0.2438 
Italië (Lire) 10.926 200.51 38.179 9.7457 5.1170 33.404 10000. 629.02 812.34 3.9677 6.4334 46.971 8.1464 
Japan (Yen) 173.69 3187.7 606.96 154.93 81.349 531.04 158977 10000. 12914. 63.078 102.27 746.73 129.50 
Spanje (Pts) 1.3450 24.683 4.6999 1.1997 0.6299 4.1120 1231.0 77.433 100. 0.4884 0.7919 5.7822 1.0028 
VK (£) 2.7537 50:535 9.6225 2.4562 1.2896 8.4188 2520.3 158.53 204.73 1. 1.6214 11.838 2.0531 
VS ($) 1.6983 31.167 5.9345 1.5148 0.7953 5.1922 1554.3 97.772 126.26 0.6167 1. 7.3010 1.2662 
Zweden (Zwkr) 23.260 426.88 81.282 20.748 10.894 71.115 21289. 1339.1 1729.4 8.4471 13.696 100. 17.343 
Zw.land (Zwfr) 1.3412 24.613 4.6867 1.1963 0.6281 4.1004 1227.5 77.214 99.717 0.4870 0.7897 5.7659 1. 

12.45 u 
Slot Eff Mod 

vor bdg rend dur* 

7.75 
7.5 
7.5 
7.5 
7.25 
7.25 
7 
7 
7 
7 
6.75 
6.75 
6.75 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.375 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6 
5.75 

Ned 85-91/00 
Ned 93/23 
Ned 89/99 2 
Ned 89/99 1 
Ned 94/04 
Ned 89/99 
Ned 89/99 3 
Ned 93/03 
Ned 89/99 4 
Ned 89/99 1+2 
Ned 89/99 
Ned 88/98 
Ned 78-79/98 
Ned 88/96 
Ned 86/96 
Ned 93/03 
Ned 88/98 
Ned 89/99 
Ned 87/97 
Ned 93/98 
Ned 87-98/02 
Ned 86/96 
Ned 87/97 
Ned 88-94/98 
Ned 88/96 
Ned 94/04 

101,35 
93,40 

100,55 
100,60 

97,00 
99,65 
98,65 
96,00 
98,70 
98,70 
97,95 
98,55 
99,80 

100,55 
100,50 
92,95 
97,80 
97,30 
99,30 
97,05 
94,80 

100,12 
99,55 
99,70 
99,80 
87,65 

101,35 
93,45 

100,60 
100,60 
97,15 
99,70 
98,70 
96,20 
98,70 
98,70 
98,00 
98,45 
99,85 

100,55 
100,55 
93,10 
97,80 
97,25 
99,30 
97,02 
95,95 

100,15 
99,60 
99,78 
99,83 
87,85 

7,20 2,50 
8,09 10,44 
7,35 3,79 
7.32 
7,67 
7.31 
7.33 
7,63 
7.32 
7.34 
7,30 
7,21 
6,80 
6,14 
6,05 
7,63 
7,19 
7,28 

3,68 
6.78 
3,77 
3,63 
5,75 
3,87 
3,48 
3,42 
3,29 
1.79 
1,61 
1,29 
5,98 
3,10 
3,35 

6,63 2,58 
7,18 3,11 
7,54 
6,13 
6,43 
6,36 
6,09 
7,63 

3,00 
1,57 
1,97 
1,60 
1,38 
6,40 

(De op de vorige beursdag meest verhandelde staatsleningen). 
• Mod. Dur. = Modlfled duratlon is een maatstaf voor de koersgevoe-
ligheid corresponderend met een verandering van het eff. rend. van 
een obligatie. De modified duration is gelijk aan de gewogen gemiddel
de looptijd van de rente- en aflossingstermijnen van de obl.lening, ge
deeld door 1 plus het eff. rend. Het geeft vrij nauwkeurig de koersge-
voelighèid van een obligatielening aan ten gevolge van veranderingen in 
het eff. rend. Als verwacht wordt dat het eff. rend. van de desbetr. le
ning met 1 procentpunt (0.01) zal stijgen, zal de koers van die lening 
ongeveer met de modified duration (als percentage) dalen, en omge
keerd. 



2 2  N R C  H A N D E L S B L A D  E C O N O M I E  
Aandelen binnenland 

Opening Slot Omzet Hoogste 
13.00 u heden vor bdg vor bdg 12 mnd 

Aalberts Industries 82,50 82,50 82,50 1.697 90,00 
ABN AMRO Holding* 60,10 59,80 59,50 1.243.254 73,80 
ABN AMRO pref. 58,30 58,30 58,00 4.081 73,60 
ABN AMRO pref.eert. 6,26 6,26 6,26 127.126 6,72 
Acf Holding* 36,00+ 36,40 36,30 30.585 63,50 
Aegon* 103,90 103,60 103,50 493.242 111,00 
Ahold, Kon.' 49,00 48,50 48,50 403.832 53,40 
Ahrend Groep 157,70 157,70 157,80 0 169,00 
AIR 125,00 125,00 125,00 4.220 125,00 
AIR conv. pref. 49,30 49,30 49,30 0 60,00 
Akzo Nobel* 206,60X 207,00 208,00 566.591 229,00 
Alanheri 37,20 37,20 37,00 69 41,00 
Amsterdam Rubber 2,50+ 2,55 2,60 536 3,60 
Antilliaanse Verffabr. 430,00 430,00 430,00 0 430,00 
AOT 21,10+ 21,10 20,90 1.777 23,40 
Artu Biologicals eert. 3,70 3,70 3,70 400 5,30 
Atag Holding Ul.OOL 112,00 113,00 6.657 157,00 
Athlon Groep 71,00 69,80 69,80 0 73,00 
Athlon, n.-r eert. 66,90 66,90 66,90 0 71,50 
Ballast Nedam 72,20 72,50 72,40 26.771 79,00 
Batenburg Beheer 154,00 153,00 153,00 1.000 153,00 
Beers 191,00 191,00 191,00 75 195,QO 
Begemann Gr, Kon.* 34,30 34,70 34,10 12.399 58,50 
Besouw Kon, Van 33,90 33,80 34,30 0 34,50 
Blijdenstein-Willink 27,50 27,80 27,50 0 35,00 
Boer Winkelbedrijven 71,00- 71,00 70,90 2.270 80,00 
BolsWessanen, Kon.' 33,70 33,40 33,60 264.975 47,20 
Borsumij Wehry, Kon.* 27,20 27,20 27,30 44.525 34,00 
Boskalis Westminster 37,00 37,20 37,50 8.756 52,00 
Braat Beheer 24,50 24,90 24,90 0 35,10 
Burgmann Heybroek 1.470,00 1.470,00 1.470,00 0 1.660,00 
Calve Delft 6% pref 885,00 885,00 885,00 0 905,00 
Calve Delft nrc 1.375,00 1.375,00 1.375,00 365 1.507,00 
Calve Delft, Bel. Mij. 1.395,00 1.395,00 1.395,00 0 1.505,00 
Cap Volmac Group* 23,40 23,40 23,40 21.545 23,80 
Ceteco 42,70 43,50 43,00 3.462 48,00 
Cindu International 102,50 102,50 102,50 0 108,10 
CLN Bank 41,10 40,30 39,80 561 50,40 
Content Beheer 29,00 28,90 28,90 30 29,70 
CSM 69,00 68,70 68,70 16 77,30 
CSM nrc* 69,00 68,60 68,70 111.353 77,90 
CVG, Gem.Bez. 138,60 138,60 138,10 1.500 163,00 
De Drie Electronics 15,50 15,50 15,50 250 19,30 
Delft Instruments 23,70 23,90 23,70 10.746 25,80 
Dico International 69,40 69,40 69,40 0 86,00 
Dordtsche Petr. 200,50 200,00 197,70 428.238 208,00 
Dorp Groep, van 34,40 35,00 34,60 1.471 48,80 
Draka Holding 39,50 39,50 39,50 562 46,50 
DSM* 142,80 141,50 141,40 466.780 156,50 
Econosto 21,70 21,70 21,70 16.498 27,20 
EHCO KLM kleding 35,60 35,60 35,60 0 39,00 
Elsevier 17,00 16,70 16,60 2.001.317 17,60 
Emba 200,00 200,00 200,00 0 201,00 
Eriks Holding 117,50 116,40 116,20 2.600 124,00 
Flexovit International 85,90 85,70 85,70 21.380 88,00 
Fokker* 15,00 15,10 15,00 111.573 25,00 
Fortis AMEV* 69,70 69,80 69,80 185.579 89,30 
Frans Maas Groep 53,00 53,00 52,50 6.500 57,00 
Free Record Shop 28,70 29,30 29,20 2.350 30,50 
Fugro 34,30 34,30 34,30 143.670 41,90 
Gamma Hold. 5% Pwd 5,80 5,80 5,80 0 6,80 
Gamma Holding 92,30 92,50 92,50 14.350 108,50 
Gelderse Papiergroep 86,00 86,30 86,50 7.934 88,00 
Getronics* 53,50 53,00 53,50 35.567 57,00 
Geveke 34,50 34,50 34,40 35.184 38,00 
Giessen-De Noord 59,90 60,20 60,20 4.920 61,50 

52,60 
54,00 
53,40 
6,04 

35,20 
90,20 
42,30 

107,50 
62,00 
44,00 

172,80 
29,50 
1,70 

360,00 
10,70. 
3,20 

111,00 
58,50 
58,00 
70,00 

134,50 
107,50 

29,50 
26,00 
25,00 
62,50 
32,50 
21,50 
34,60 
24,00 

1.300,00 
850,00 

1.265,00 
1.266,00 

17,60 
37,00 
90,00 
33,10 
20,50 
63,00 
62,60 

128,00 
13,20 
17,00 
64,00 

173,70 
32,50 
34,00 
97,50 
20,70 
29,30 
15,80 

150,00 
86,20 
52,10 
13,90 
65,50 
41,50 
24,50 
31,50 
5,30 

89,10 
54,00 
39,00 
23,50 
33,50 

13.00 u 
Opening 

heden 
Slot 

vor bdg 
Omzet 

vor bdg 
Hoogste 
12 mnd 

Laagste 
12 mnd 

Gist-Brocades* 45,00 45,20 44,70 55.821 58,80 41,40 
Gouda Vuurvast 70,00 70,00 70,00 0 73,00 55,20 
Goudsmit 29,90 29,90 29,90 0 32,00 24,50 
Great Western Res. — — 0,37 0 0,38 0,28 
Groenendijk Yellowc. 29,60 29,60 29,60 0 36,40 29,20 
Grolsch 54,20 54,50 54,50 29.535 54,80 40,20 
Grontmij 63,80 63,80 64,00 0 74,00 57,70 
Groothandelsgeb. 115,20 115,20 114,20 0 131,20 110,00 
GTI Holding 158,50 158,50 158,20 0 191,00 135,00 
Hagemeyer* 135,00 134,50 134,50 57.799 157,50 103,00 
HAL Trust B 16,30 16,30 16,30 500 22,80 15,50 
HAL Trust units 16,20 16,20 16,20 0 22,70 15,50 
HBG 284,00 285,00 285,00 0 336,50 245,00 
Heijmans 59,50 59,50 59,90 3.746 61,70 40,00 
Heineken Holding 218,50 219,00 218,00 2.380 222,00 170,70 
Heineken* 244,30 242,00 241,50 95.184 250,00 194,50 
Helvoet Holding 28,00 28,00 28,00 0 30,00 21,00 
Hes Beheer 19,80 20,00 20,00 2.100 24,10 17,50 
Hoek's M. & Zuurst. 77,50 77,50 77,00 210 86,00 73,00 
Holland Colours 85,50 85,50 85,50 0 85,50 51,50 
Holland Sea Search 0,35 0,35 0,35 332.598 0,86 0,17 
Hollandia Ind. Mij 65,50 65,50 65,50 0 81,80 50,20 
Hoogovens* 79,60 78,80 78,20 221.649 83,00 40,20 
Hoop, Effecten v.d. 7,50 7,50 7,50 0 12,00 7,50 
Hunter-Douglas pref 1,95 1,95 1,95 8.929 2,25 1,75 
Hunter-Douglas* 74,00 75,20 75,20 4.913 93,50 68,00 
IHC Caland* 42,80 42,30 42,40 21.757 45,70 34,70 
ING eert.* 78,30 78,00 78,00 643.346 94,70 72,10 
ING pref.cert. 7,13 7,13 7,11 168.878 8,26 7,10 
Inter/View Europa 6,50 6,50 6,50 0 6,60 3,50 
Internatio-Muller* 94,30 94,20 94,20 24.789 98,50 75,00 
Kas-Associatie 63,80 63,80 63,80 0 74,00 57,00 
Kempen & Co. 14,30 14,40 14,10 1.000 15,70 11,60 
Kiene Holding 134,90 134,90 134,90 0 144,00 87,20 
KNP BT ccp 7,59 7,59 7,59 974 8,00 7,55 
KNP BT. Kon.* 49,80 49,90 49,70 312.872 52,60 38,60 
Kon. Bam Groep 104,50 104,50 104,50 50 139,00 99,50 
Kon. PTT Nederland* 53,50 53,10 53,10 495.477 55,10 47,60 
Kon.Bijenk.Beh.KBB* 105,50 106,00 105,10 8.677 128,50 97,00 
Kon.Luchtv.Mij.* 48,50 47,90 47,30 650.068 57,30 36,80 
Kondor Wessels Groep 45,30 45,30 45,50 10.305 48,50 38,80 
Koninklijke Olie* 191,30 191,50 190,00 1.113.647 215,40 184,60 
Koppelpoort Holding 417,00 417,00 417,00 0 439,00 400,00 
Krasnapolsky G.H. 145,50 146,50 146,50 0 175,00 146,50 
Kuhne + Heitz 35,80 35,80 36,00 1.455 49,00 35,00 
Landre & Glinderman 47,60 47,70 47,50 2.798 52,00 39,50 
LCI Computer Group 3,95 3,95 3,95 94.301 4,20 1,80 
Macintosh 43,30 43,30 43,30 17.185 53,36 38,60 
Management Share 1,25 1,40 1,40 5.000 1,90 0,90 
Maxwell Petroleum 200,00 201,00 200,00 40 207,00 160,20 
Melle eert, Van ** 105,00 105,00 105,00 3.150 120,50 63,20 
Mendes Gans 7.395,00 7.395,00 7.425,00 0 9.000,00 6.300,00 
Moeara Enim 1.670,00 1.650,00 1.670,00 1.200 1.780,00 1.546,00 
Moeara Enim, c.v.Opr 86,00 86,00 86,00 0 96,00 60,60 
Moeara Enim, Opr 21.700 21.700 21.700 0 23.250 15.150 
Moeara Enim, 1-4 wb 22.900 23.000 22.900 2 24.600 21.200 
Moolen Hold, Van der 43,70 43,70 43,50 1.000 50,50 32,00 
Mulder Boskoop 35,00 35,00 35,00 300 47,00 30,00 
Multihouse 2,20+ 2,20 2,20 8.454 2,90 1,30 
Naeff 489,00 489,00 489,00 0 500,00 415,00 
Nagron Nat.Grondbezit 89,50 89,20 89,10 50 101,50 72,50 
Nationale Invest.Bank 130,90 130,50 130,50 6.323 140,50 97,50 
NBM-Amstelland 18,40 18,30 18,30 98.944 19,50 13,50 
NEDAP 58,60 58,60 58,60 1.084 67,10 50,00 
Nedcon Groep 37,90 37,30 36,50 13.694 59,40 29,50 
Nederl,Springst.f.,Kon. 6.550,00 6.550,00 6.550,00 0 6.550.00 5.150.00 

D O N D E R D A G  3  N O V E M B E R  I G S  

Opening Slot Omzet Hoogste Laagste 
13.00 u heden vor bdg vor bdg 12 mnd 12 mnd 

Nedlloyd Groep* 53,50 54,50 53,50 272.613 85,30 45,00 
Nedschroef Holding 74,70 74,70 74,70 0 76,30 58,50 
Neways Electronics 11,10 11,10 11,40 1.425 11,80 5,30 
Nijverdal-Ten Cate* 83,20+ 83,30 83,40 2.643 100,20 72,00 
NKF Holding 215,00 216,00 216,00 26.322 242,00 143,50 
Norit 18,90 19,00 19,00 14.665 23,50 18,00 
NPM 51,20 51,20 51,20 0 57,50 48,20 
Nutricia VB eert. * 89,50 89,70 89,70 89.659 92,40 70,50 
Océ v.d. Grinten* 73,20 73,10 73,20 11.530 89,50 56,80 
OPG 42,90 43,10 43,10 156.481 60,00 40,70 
Orco Bank 60,80 60,80 60,70 669 96,10 60,50 
Ordina Beheer 21,10 21,10 21,00 2.000 22,50 15,50 
OTRA 281,00 281,00 281,00 11.054 313,00 263,00 
P & C Groep 91,50 91,50 91,50 0 133,00 91,00 
Pakhoed, Kon.* 45,50 45,30 45,10 70.179 57,20 43,30 
Philips Electronics* 56,70 55,60 54,70 3.523.580 59,30 36,80 
Pie Medical 8,10 8,10 8,10 22.025 9,50 3,30 
Pirelli Tyre Holding 11,50 11,50 11,50 79.105 19,40 11,50 
PolyGram* 75,20 72,80 73,10 142.824 84,50 70,80 
Polynorm 179,50 179,50 179,50 110 194,00 112,50 
Porceleyne Fles 23,70 23,70 23,50 0 33,70 20,20 
Randstad Holding 87,90+ 87,90 88,00 21.375 88,20 52,80 
Reesink 118,00 117,00 117,00 815 121,00 87,50 
Rood Testhouse 3,30 3,30 3,30 0 5,70 0,60 
Roto Smeets de Boer 41,30 41,30 41,30 94.250 52,80 32,00 
Samas-Groep 56,40+ 57,00 57,20 5.070 60,30 44,90 
Schuitema 1.895,00 1.895,00 1.895,00 0 1.950,00 1.620,00 
Schuttersveld Holding 42,50 42,50 42,50 0 46,60 36,90 
Simac Techniek 17,60 17,60 17,80 0 19,50 11,20 
Sligro Beheer 86,70 86,70 86,70 49 97,50 73,70 
Smit Internationale 41,70+ 42,00 41,70 0 49,00 23,50 
Smit Transformatoren 44,90 44,80 45,00 25.087 46,50 44,90 
Sphinx Gustavsberg, Kon. 55,40 55,40 55,20 3.000 60,10 37,40 
Staal Bankiers 18,50 18,50 19,00 7.300 19,50 15,50 
Stad Rotterdam,eert.* 35,60 35,70 35,70 25.150 50,20 35,00 
Stork* 44,70 44,50 44,50 131.203 50,30 37,10 
Telegraaf Holding, de 191,00 189,50 190,50 145 198,50 127,80 
Textielgroep Twenthe 70,00 70,00 75,90 0 77,50 66,00 
Tulip Computers 17,40 17,40 17,30 4.126 18,00 13,50 
Twentsche Kabel 195,50 194,50 194,50 1.100 238,00 172,00 
Ubbink 59,00 59,00 58,70 20 64,80 39,50 
Unilever 199,70 199,00 199,00 250 238,00 180,10 
Unilever, 4% ac.pref. 64,50 64,50 64,50 36 71,00 64,00 
Unilever, 6% c.pref. 88,50 88,50 88,10 47 104,30 87,50 
Unilever, 7% c.pref. 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0 1.380,00 1.040,00 
Unilever, 7% c.pref.c 102,60 102,60 102,60 0 115,30 100,00 
Unilever, eert.* 198,80 198,60 198,60 352.564 236,00 178,40 
Union 25,30 25,30 25,30 0 45,90 25,00 
Van Ommeren, Kon.* 46,10 46,00 46,00 58.651 56,50 39,10 
Vereenigde Glas 550,00 550,00 550,00 0 620,00 470,00 
Vilenzo International 42,90 42,60 42,10 1.000 47,80 37,00 
VNU VB* 177,50 177,10 178,00 42.123 203,00 145,00 
VNU VB, 7% pref. 19,90 19,90 19,90 0 23,90 19,00 
Volker Stevin 86,20 86,20 86,20 2.250 94,30 68,50 
Vredestein 13,70 13,70 13,40 4.330 18,50 12,00 
Wegener 119,00 119,00 119,00 3.854 123,00 92,00 
Weina 49,80 49,80 49,80 0 51,50 39,00 
Wester Suikerraff. 67,80 67,80 67,80 0 80,00 66,50 
Weweler 31,80 31,50 31,50 315 38,90 16,00 
Wolff 59,80 59,80 59,80 0 63,00 44,50 
Wolters Kluwer* 120,10 120,50 119,60 193.113 133,50 99,70 
Wolters Kluwer,ccp 485,00 485,00 485,00 0 516,00 412,00 
Wyers 24,30 24,30 24,30 100 33,20 21,10 

• optiefonds, 
I = laten, + = 

* = notering parallelmarkt, a - advies, b = bieden, 
gedaan en bieden, - = gedaan en laten, x » ex.div. 

Index warrants 
Slot 

12.45 u vor bdg 
Omzet 

vor bdg 
Hoogste 
12 mnd 

Laagste 
12 mnd 

Afloop 
datum 

Uitoefen 
prijs 

CB S&P $400 C 31-3-95 — 12,60 0 17,00 9,30 
CB S&P $400 P 31-3-95 — 0,50 0 2,20 0,30 
ING CAC 1700 C 7-7-95 0,85 0,85 0 2,36 0,74 
ING CAC 1700 P 7-7-95 0,20 0,20 0 0,29 0,06 
ING CAC 2000 C 7-7-95 0,35 0,35 3.500 1,57 0,20 
ING CAC 2000 P 7-7-95 0,68 0,65 0 0,83 0,23 
ING CAC 2300 C 7-7-95 0,15 0,17 0 0,95 0,12 
ING CAC 2300 P 7-7-95 1,45 1,40 0 1,65 0,56 
ING DAX 1500 C 7-7-95 6,60 6,80 0 9,85 5,80 
ING DAX 1500 P 7-7-95 0,05 0,05 0 0,35 0,03 
ING DAX 1700 C 7-7-95 4,60 4,80 0 7,90 4,00 
ING DAX 1700 P 7-7-95 0,23 0,23 0 0,42 0,10 
ING DAX 1900 C 7-7-95 3,05 3,15 0 5,90 2,65 
ING DAX 1900 P 7-7-95 0,70 0,72 800 1,10 0,31 
ING FT 2600 C 7-7-95 14,90 15,35 0 28,20 10,70 
ING FT 2600 P 7-7-95 0,90 0,90 0 2,35 0,68 
ING FT 2900 C 7-7-95 8,50 9,00 0 20,75 6,05 
ING FT 2900 P 7-7-95 2,55 2,40 0 5,40 1,54 
ING FT 3200 C 7-7-95 4,05 4,30 0 14,35 3,10 
ING FT 3200 P 7-7-95 6,10 5,70 0 10,75 3,05 

310395 
310595 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 
070795 

400 
400 

1700 
1700 
2000 
2000 
2300 
2300 
1500 
1500 
1700 
1700 
1900 
1900 
2600 
2600 
2900 
2900 
3200 
3200 

10.75 ABN AMRO 94/97 103,25 103,50 
8.5 ABN AMRO perp. 100,25 100,20 
5.25 BNG 94/97 Zfr 101,00 101,00 
7.750 Comm Bk 94/99 100,70 100,65 
6.75 Cr L de Fr 94/97 99,30 99,30 
7.5 Dresdner Int 94/99 99,65 99,70 
7.875 Eurofima 94/04 100,00 100,00 
7.625 KFW 94/04 97,80 97,60 

Aandelen warrants 

12.45 u 
Slot 

vor bdg 
Omzet 

vor bdg 
Hoogste Laagste 
12 mnd 12 mnd 

Afloop 
datum 

Uitoefen 
nsl prijs' 

lölZflQ 

'Aantal 
aand 

ABN Amro 85,50 85,50 140 184,80 67,00 140596 59,46 10 
AOT 1,10 1,10 70.383 1,35 0,60 190196 17,50 0.166 
Borsumij Wehry, Kon. 28,00 28,00 920 50,30 9,30 211298 28,34 5 
Econosto 1,05 1,05 1.160 7,00 0,60 310595 29,30 1 
ING 3,33 3,37 38.324 4,59 2,86 150301 68,00 0.143 
New Asia fd ($) 3,20 3,20 0 5,35 3,00 290199 $ 10.00 1 
Philips 24,80 23,00 296.850 27,20 10,50 300698 34,00 1 
Pirelli Tyre Holding 1,34 1,30 11.000 2,65 1,23 200697 21,40 1 
Randstad falcon 6,95 6,95 29.850 7,00 3,60 210497 85,00 0.5 
Uni-invest 0,85 0,85 1.100 5,30 0,60 280295 21.00 1 
Wyers 2,55 2,55 100 5,00 0,90 031097 27,50 0.5 

Bron: FDA bv 
Tenzij anders vermeld zijn de gegevens op deze beurskoerspagina's afkomstig uit het FIA systeem van 
Financiële Diensten Amsterdam (FDA 020 6972926). 
De gegevens zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen. NRC Handelsblad en FDA aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. 

Voorlopig genoteerd 

12.45 u 
Slot 

Bankpapier Inkoop Verkoop 

Am. dollar 161,0000 173,0000 
Belgische frank 5,2800 5,5800 
Deense kroon 27,1000 29,6000 
Duitse mark 109,4500 113,4500 
Engelse pond 261,0000 286,0000 
Finse mark 34,9000 37,4000 
Franse franc 31,1000 33,8500 
Griekse drachme 0,6300 0,8000 
Italiaanse lire 0,0980 0,1150 
Noorse kroon 24,2000 26,7000 
Oost. schilling 15,6200 16,1200 
Pprt. escudo 0,9800 1,1600 
Spaanse peseta 1,2500 1,4100 
Zweedse kroon 21,8500 24,3500 
Zwitserse franc 131,7500 136,2500 

Per 100 in guldens [Bron: GWK] 

Grondstoffen Laatste Vorige 

Aluminium Lnd $/ton 
Cacao 
Goud 
Koffie 
Koper 
Olie 
Platinum 
Suiker 
Tin 
Zilver 

Chicago $/ton 
Lnd $/tr, 
NY $ct/pnd 
COMEX $ct/pnd 
Brent $/vat 
Lnd $/tr. 
NY $ct/pnd 
Lnd $/ton 
Lnd $ct/tr. 

1.837,50 
1.326,00 

383,85 
178,30 
127,50 
17,63 

417,25 
13,21 

6.140,00 
527,75 

1.832,50 
1.309,00 

384,50 
186,35 
126,80 
17,45 

414,60 
12,90 

5.985,00 
522,25 

Incourante markt 

Laatste Vorige 
AlgMij handel en ind. 
Amsterdam Bandar 
Bobel 
Bosch & Keuning 
Brill, Boekhandel 
Brons Industrie 
Bussy Ellerman 
Chamotte Unie 
Concertgebouw A'dam 
Djolondoro Cultuur 
Doorn Bronwater 
Hero de Groot 
Hexalon 
Houtgr. Nederl. (C) 
Iduna 
Imeko Holding 
KBB, pref recht. 
Luxemburg Estate 
Maastricht Zinkwit Mij. 
Maxxit 
Mogen International 
Multi Bintang 
Naamplaat, de 
Ned.Elev.Bel.opr. 
Nrd.Zd.Holl.Lloyd 
Nyloplast 
Orthocenter A 
Prins 
Sprey Jacob 
Stockvis K'land 
Texel Eig Stoomb. 
Toonders Studio 
Vis. Kennemerland 
Wilhelmina Mij. 

91,50 
1,50 
0,05 

72,00 
97,00 

3.60B 
100,10 

0,05 
10.000B 

18,10 
15.000B 

67,00 
33,50 

520,00 
56,50 

1.20L 
0,32 

15.00B 
550,00 

35,00 
3,00 

18,30 
345,00 

1.265,00 
6.500,00 

138,00 
10,90 
28,00 

244,00 
0,50 

840,00 
13.70B 
27,30 
78,00 

91,50 
1,50 
0,05 

72,20 
98,50 
3,60 

101,50 
0,05 

10.000 
18,10 

15.000 
67,00 
32,00 

520,00 
56,50 
1,35 
0,32 

15,00 
546,00 
35,00 
3,00 

18,30 
345,00 

1.265,00 
6.500,00 

138,00 
10,90 
28,00 

244,00 
0,50 

840,00 
13,70 
27,70 
78,00 

[Bron: Van der Moolen effectenspecialist, 
tel. 020-5797611] 

Ingezonden mededeling 

rv CC A * * „De eff ectenprovisie 
1 J i 1 i 1 A J omlaag, d at betekent m n 

rendem ent omhoog." 
Via de Postbank Beursorderlijn kunt u effectenorders 

plaatsen voor de Amsterdamse Effecten- en Optiebeurs. 
Omdat er geen advies wordt gegeven, bespaart u 

tot 30% in vergelijking met de gangbare effectenprovisies. 

Bel voor meer informatie Klanten-
service Effecten (020) 400 30 03. POSTBANK 

Postbank Beursorderlijn: 
(020) 400 30 00 

Meerjarige opties* 
* 13.00 u Calls 

Serie Ltst Bied Laat Omz Uitst 
Puts 
Ltst Bied Laat Omz Uitst 

AAB ABN AMRO Holding (60,00) 
jan 96 52,50 9,50 
okt 97 65,00 6,40 
okt 98 70,00 5,90 
okt 99 60,00 0,00 

AGN Aegon (103,90) 
jan 96 80,00 
okt 96 90,00 
okt 97 110,00 

AH Ahold, Kon. (49,10) 
okt 96 45,00 9,10 
okt 97 50,00 8,00 

AKZ Akzo Nobel (206,60) 

9,50 10,20 
6,00 6,50 
5,80 6,00 

10,20 10,70 

25,50 25,00 26,00 
19,00 19,00 19,50 
0,00 10,50 11,50 

8,50 
7,70 

9,50 
8,20 

1 34.830 
23 13.732 
29 14.497 
0 185 

2 2.752 
3 2.977 
0 61 

1 14.013 
7 232 

0,00 
0,00 

12,90 
8,20 

2,00 
9,30 

12,50 
7,50 

2,50 
9,60 

13,20 
8,20 

O 8.278 
0 8.978 

92 8.857 
10 130 

0,00 0,50 1,00 
0,00 3,20 4,00 
0,00 13,50 14,50 

0,00 2,90 3,00 
0,00 5,20 5,90 

okt 95 
okt 96 
okt 97 
okt 97 
okt 98 
okt 98 
okt 99 

80,00 0,00 127,00 130,00 
120,00 
135,00 
170,00 
180,00 
210,00 
210,00 

0,00 87,00 90,00 
0,00 75,00 80,00 
0,00 51,30 54,50 
0,00 50,20 55,00 
0,00 35,80 38,00 
0,00 41,50 44,00 

DSM DSM (142,80) 
jan 96 75,00 
okt 96 100,00 
okt 96 130,00 
okt 97 145,00 

0,00 
47,00 
27,50 
0,00 

67,00 
44,00 
28,00 
20,00 

70,00 
49,00 
30,00 
30,00 

105 
1.212 
1.619 
1.480 
1.187 
1.437 

6 

613 
1.430 

756 
9 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

25,40 

0,00 
1,00 
1,30 
7,00 

11,00 
21,00 
23,00 

0,00 0,50 
0,00 1,00 
0,00 7,00 
0,00 17,00 

0,50 
1,50 
2,00 
9,00 

13,70 
25,00 
25,50 

1,00 
3,00 

12,00 
22,00 

0 1.042 
0 2.891 
0 85 

0 7.379 
0 194 

0 2.374 
0 597 
0 913 
0 1.183 
0 552 
0 1.052 
2 5 

886 
173 
55 
2 

Serie 
Calls 

Ltst Bied Laat Omz Uitst 
Puts 
Ltst Bied Laat 

IM E
 

O
 Uitst 

ELS Elsevier (0,00) 
okt 96 14,50 4,20 4,00 4,30 3 29.542 0,00 0,70 0,90 0 9.399 

• okt 96 17,00 0,00 2,70 2,80 0 18.378 0,00 1,60 1,80 0 10.844 
okt 97 18,00 3,00 2,80 3,10 10 301 2,70 2,30 3,00 10 145 

EOE Amsterdam EOE-index (409,73) 
okt 95 380,00 0,00 43,50 46,50 0 0 0,00 9,00 11,00 0 0 
okt 95 390,00 0,00 37,00 39,00 0 0 0,00 12,00 14,00 0 0 
okt 95 400,00 0,00 31,00 33,00 0 400 0,00 15,50 17,50 0 0 
okt 95 410,00 0,00 26,00 28,00 0 0 0,00 19,50 21,50 0 0 
okt 95 420,00 0,00 21,50 23,50 0 1.300 0,00 24,00 26,00 0 0 
okt 95 430,00 0,00 17,50 19,50 0 0 0,00 29,50 30,50 0 0 
nov 95 280,00 130,50 130,00 135,00 225 8.849 0,00 0,20 0,60 0 3.480 
nov 95 310,00 0,00 102,00 107,00 0 503 0,00 1,30 1,60 0 2.307 
nov 95 340,00 0,00 75,00 80,00 0 3.591 0,00 3,10 3,60 0 1.499 
okt 96 360,00 70,00 70,00 75,00 7 6.010 0,00 8,10 10,00 0 3.302 
okt 96 385,00 0,00 52,00 57,00 0 2.718 0,00 15,00 16,50 0 945 
okt 96 410,00 0,00 39,00 42,50 0 2.650 0,00 22,80 25,00 0 2.951 
okt 96 440,00 0,00 26,00 31,00 0 1.994 0,00 38,00 39,00 0 1.913 
okt 97 410,00 0,00 51,00 56,00 0 708 0,00 26,00 27,50 0 1.340 

ING ING eert. (78,30) 
jan 96 55,00 0,00 24,30 25,30 0 8.727 0,00 0,00 0,50 0 4.581 
okt 97 80,00 9,00 9,10 10,00 9 10.400 0,00 8,80 9,80 0 6.689 
okt 98 85,00 9,00 8,50 9,50 15 6.072 0,00 12,20 13,00 0 3.492 
okt 99 85,00 0,00 9,50 10,50 0 47 0,00 13,00 14,00 0 5 

KLM Kon.Luchtv.Mij. (48,30) 
okt 95 20,00 0,00 29,00 29,50 0 2.926 0,00 0,00 0,20 0 4.521 

Calls Puts 
Serie Ltst Bied Laat Omz Uitst Ltst Bied Laat Omz Uitst 

okt 96 30,00 0,00 20,50 22,50 0 2.432 0,00 1,00 1,50 0 1.604 
okt 96 40,00 13,50 12,20 14,20 4 5.636 0,00 3,00 4,00 0 1.914 
okt 97 25,00 26,30 25,00 27,00 8 1.621 0,00 1,10 1,40 0 2.083 
okt 97 32,50 0,00 20,00 22,00 0 274 0,00 1,90 3,00 0 276 
okt 98 40,00 0,00 16,00 18,00 0 775 0,00 4,50 5,70 0 992 
okt 98 55,00 10,60 10,50 11,00 3 2.381 11,90 11,00 12,20 10 800 
okt 99 50,00 0,00 12,50 14,00 0 5 10,00 8,00 10,00 10 21 

KPN Kon. PTT Nederland (53,50) 
okt 96 50,00 0,00 6,80 7,50 0 2.435 2,80 2,50 3,50 2 1.828 
okt 97 55,00 6,00 5,30 6,30 6 37 4,80 4,50 6,50 5 15 

NLL 7.5 Ned 93/23 (93,40) 
nov 95 115,00 0,00 0,00 0,50 0 559 0,00 22,00 23,00 0 498 

PHI Philips Electronics (56,70) 
okt 95 20,00 37,30 36,70 37,60 1 17.225 0,10 0,01 0,10 40 25.629 
okt 96 25,00 0,00 31,80 32,80 0 21.254 0,30 0,10 0,30 20 12.520 
okt 96 35,00 23,50 23,20 23,70 71 43.163 0,00 0,70 0,90 0 6.705 
okt 97 22,50 35,20 35,00 36,00 14 11.034 0,30 0,10 0,30 79 5.715 
okt 97 30,00 28,70 28,00 28,90 63 4.942 0,00 0,70 1,00 0 1.886 
okt 98 35,00 24,80 24,80 25,00 43 11.597 0,00 1,50 2,00 0 1.588 
okt 98 45,00 19,50 18,80 19,80 6 6.496 4,00 3,50 4,00 4 2.897 
okt 98 55,00 14,20 13,70 14,50 1.059 16.492 7,90 7,50 8,00 26 1.979 
okt 99 60,00 12,80 12,50 13,10 510 49 10,50 10,00 11,00 5 21 

RD Koninklijke Olie (191,30) 
okt 95 135,00 0,00 58,80 62,00 0 3.442 0,00 0,50 1,00 0 3.564 
okt 96 160,00 0,00 39,10 42,00 0 9.984 3,70 3,80 3,90 5 6.463 
okt 97 145,00 0,00 53,00 54,00 0 12.500 0,00 2,80 3,50 0 3.063 

Overige opties* 
13 uur 
Serie Koers Bied Laat Omz 

AAB ABN AMRO Holding (60,00) 
C jan 95 60,00 2,50 2,50 2,70 80 
C jan 95 62,50 1,40 1,40 1,50 93 
C jan 95 65,00 0,70 0,70 0,90 158 
C apr 95 62,50 2,80 2,70 3,00 32 
P jan 95 55,00 0,60 0,50 0,60 100 
P jan 95 57,50 1,20 1,10 1,20 355 

AGN Aegon (103,90) 
C jan 95 110,00 1,60 1,40 1,90 113 

AH Ahold, Kon. (49,10) 
C jan 95 50,00 1,30 1,20 1,50 131 
P jan 95 50,00 2,00 1,80 2,30 168 
P jan 95 47,50 0,90 0,70 1,20 218 

AKZ Akzo Nobe (206,60) 
C nov 94 205,00 4,20 4,10 4,60 34 
C nov 94 210,00 2,00 1,80 2,30 38 
C nov 94 215,00 0,80 0,60 0,80 87 
C jan 95 210,00 7,20 6,80 7,30 49 
C jan 95 220,00 3,70 3,40 3,90 93 
P jan 95 195,00 2,70 2,50 3,00 40 
P jan 95 200,00 4,10 3,90 4,20 67 
P jan 95 190,00 1.70 1,60 1,80 270 

BSW BolsWessanen, Kon. (33,50) 
C apr 95 37,50 1,00 0,90 1,10 32 
P apr 95 32,50 1,50 1,30 1,50 34 

DGX Dollar/Gulden (169,78) 
C nov 94 165,00 4,70 4,70 5,00 63 
C nov 94 170,00 1,10 0,80 1,20 92 
C dec 94 170,00 2,00 1,90 2,10 51 
C mrt 95 180,00 1,00 0,80 1,30 100 
P dec 94 185,00 15,50 15,10 15,70 30 
P dec 94 170,00 2,50 2,40 2,90 113 
P mrt 95 170,00 4,90 4,20 5,20 100 

DRT Dordtsche Petr. (200,50) 
C jan 95 210,00 2,30 2,00 2,50 26 

DSM DSM (142,80) 
C jan 95 150,00 3,90 3,80 4,00 75 
P jan 95 140,00 4,50 4,10 4,60 35 
P jan 95 135,00 2,70 2,40 2,90 55 

Serie Koers Bied Laat Omz 

ELS Elsevier (0,00) 
C jan 95 17,00 0,70 0,70 0,90 465 
C apr 95 18,00 0,70 0,70 0,80 124 
P jan 95 16,00 0,30 0,20 0,30 300 

EOE Amsterdam EOE-index (409,68) 
C nov 94 400,00 10,50 11,00 11,80 50 
C nov 94 415,00 2,40 2,30 2,50 139 
C nov 94 405,00 7,30 7,50 7,80 167 
C nov 94 420,00 1,40 1,20 1,40 189 
C nov 94 290,00 119,50 119,50 120,00 240 
C nov 94 410,00 4,70 4,50 4,70 459 
C dec 94 405,00 11,70 11,50 12,00 122 
C dec 94 410,00 8,60 8,50 9,00 216 
C dec 94 415,00 6,40 6,20 6,50 234 
C apr 95 430,00 11,00 10,50 11,50 210 
P nov 94 390,00 0,40 0,30 0,50 25 
P nov 94 395,00 1,00 0,80 1,00 112 
P nov 94 410,00 4,60 4,60 4,80 204 
P nov 94 405,00 2,70 2,50 2,80 239 
P nov 94 400,00 1,50 1,50 1,60 265 
P nov 94 420,00 11,60 11,00 12,00 416 
P dec 94 400,00 4,00 3,60 4,00 46 
P dec 94 410,00 7,50 7,20 7,70 56 
P jan 95 380,00 2,30 1,80 2,30 26 
P jan 95 360,00 0,70 0,50 1,00 765 

F027 
P nov 94 92,80 5,10 0,00 0,00 3.000 

FT5 Future TOP 5 index (763,95) 
F nov 94 0,00 765,00 764,00 766,00 138 

FTI Amsterdam EOE-index (409,68) 
F nov 94 0,00 409,90 409,80 410,00 1.709 
F dec 94 0,00 411,50 411,00 412,00 246 

GIS Gist-Brocades (45,00) 
C jan 95 50,00 0,60 0,50 0,70 37 

HDG Hunter-Douglas (74,00) 
C nov 94 75,00 1,50 1,10 2,00 30 
C feb 95 70,00 7,00 6,50 7,50 27 
P feb 95 75,00 4,00 4,00 5,00 27 

HO Hoogovens (79,60) 
C jan 95 80,00 5,00 4,60 5,10 38 

Serie Koers Bied Laat Omz Serie Koers Bied Laat Omz 

C jan 95 85,00 3,10 2,50 3,00 39 C nov 94 57,50 0,90 0,80 1,00 875 
C jan 95 75,00 8,00 7,50 8,00 176 C nov 94 55,00 2,20 2,00 2,30 984 
C apr 95 70,00 13,80 13,00 14,00 35 C jan 95 50,00 7,60 7,30 7,80 103 
C apr 95 90,00 3,50 3,00 4,00 70 C jan 95 55,00 3,80 3,70 3,90 1.273 
Cjul 95 80,00 9,40 8,50 9,50 35 C jan 95 60,00 1,50 1,50 1,60 2.065 
P jan 95 75,00 2,50 2,30 2,80 28 C apr 95 65,00 1,30 1,20 1,50 29 
P jan 95 80,00 4,50 4,30 4,80 63 C apr 95 50,00 8,70 8,50 9,00 58 
P apr 95 80,00 6,20 6,00 7,00 35 C apr 95 55,00 5,20 5,00 5,40 157 
P apr 95 85,00 9,60 9,00 10,00 40 C apr 95 60,00 2,90 2,80 2,90 213 
P apr 95 70,00 2,90 2,30 2,80 45 C jul 95 60,00 3,40 3,40 3,70 29 

ING ING eert. (78,30) Cjul 95 65,00 2,00 1,90 2,00 80 
C apr 95 90,00 1,00 1,00 1,30 43 P nov 94 52,50 0,10 0,00 0,20 414 
P ian 95 80,00 3,20 3,00 3,40 55 P nov 94 55,00 0,50 0,40 0,60 2.219 

KLM Kon.Luchtv.Mij. (48,60) 
C nov 94 45.00 3.60 3,40 3,90 27 

P jan 95 
P jan 95 

60,00 
55,00 

4,30 
1,50 

4,10 
1,50 

4,60 
1,70 

33 
447 

C nov 94 47,50 1,80 1,50 1,80 87 P apr 95 55,00 2,60 2,40 2,90 172 

C nov 94 50,00 0,70 0,50 0,70 146 RD Koninklijke Olie (191,30) 
C jan 95 55,00 0,90 0,70 0,90 27 C nov 94 190,00 3,60 3,20 3,50 28 
C jan 95 40,00 9,00 8,50 9,50 27 C nov 94 200,00 0,50 0,40 0,70 55 
C jan 95 50,00 2,10 2,20 2,40 361 C nov 94 195,00 1,40 1,20 1,40 116 
C jan 95 47,50 3,50 3,20 3,70 520 C jan 95 200,00 3,00 2,80 3,20 85 
C apr 95 50,00 3,60 3,50 4,00 45 P nov 94 190,00 1,70 1,60 2,00 28 
P nov 94 45,00 0,40 0,00 0,40 100 * P apr 95 195,00 8,00 7,50 8,50 25 
P jan 95 50,00 3,50 3,10 3,60 25 STO Stork (44,70) 
P jan 95 45,00 1,00 1,00 1,30 50 C nov 94 45,00 0,60 0,40 0,90 33 

KPN Kon. PTT Nederland (53,50) C nov 94 50,00 0,20 0,00 0,50 146 
C apr 95 55,00 2,00 2,00 2,10 100 T0P5 The Dutch Top 5 index (764,49) 

NDL Nedlloyd Groep (53,50) C nov 94 760,00 12,00 11,50 12,50 92 
P ian 95 50,00 1,90 1,80 2,20 35 C nov 94 770,00 7,00 6,60 7,40 157 

NUT Nutricia VB eert. (89,50) 
C nov 94 85.00 5.50 5,00 6,00 39 

C nov 94 
P nov 94 

780,00 
700,00 

3,60 
0,40 

3,60 
0,30 

3,80 
0,50 

337 
40 

C feb 95 
P nov 94 
P feb 95 

95,00 
85,00 
85,00 

5,50 
1,00 
4,20 

5,00 
0,80 
4,00 

5,80 
1,10 
4,50 

50 
78 
83 

P nov 94 
P nov 94 
P nov 94 

750,00 
770,00 
760,00 

4,50 
11,80 
7,50 

4,40 
11,50 
7,00 

4,70 
11,80 
8,00 

48 
65 
82 

OCE Océ v.d. Grinten (73,20) 
P jan 95 70,00 1,50 1,30 1,80 30 

UN Unilever, 
C jan 95 
P jan 95 

eert. (199,00) 
210,00 
210,00 

2,80 
13,50 

2,50 
13,00 

3,00 
14,00 

31 
200 

PHI Philips Electronics (56,60) P jan 95 200,00 6,90 6,70 7,20 301 
C nov 94 60,00 0,30 0,20 0,40 30 

P jan 95 200,00 6,90 6,70 7,20 

C nov 94 50,00 6,80 6,70 7,00 81 
C nov 94 52,50 4,20 4,20 4,50 218 

* Toelichting 
Meerjarige opties: betreft vrijwel alle uitstaande 
series; ltst., bied, laat, omzet: notering en omzet 
van heden 13 uur of eerder. Uitst.: aantal uit
staande contracten bij opening beurs. 
Overige opties: betreft ca 130 vandaag meest ver
handelde korte series. Koers, omzet, bied, laat: 
notering en omzet van heden 13 uur of eerder. 
Expiratiedatum: derde vrijdag van de afloop-
maand. 
Opties op aandelen noteren in guldens per optie, 
op obligaties per ƒ 100,- nominaal, op goud per 1 
troy ounce in US$, dollar opties in guldens per 
US$ 100.-. 
Iedere aandelen-optie geeft tot en met de afloop
datum doorlopend recht op aankoop (call) resp. 
verkoop (put) van 100 onderliggende aandelen. 
Een obligatieoptie heeft betrekking op nominaal 
ƒ 10.000,- onderliggende obligaties, een goud-op
tie op 10 troy ounces (311.0348 gram) goud, een 
dollar/gulden-optie heeft betrekking op 
us$ 10.000 - (DGX) resp. US$ 100.000.- (DXJ). 
Uitoefening van index-opties is uitsluitend moge
lijk op de expiratiedatum. Dan worden niet de on
derliggende waarden geleverd maar wordt in geld 
afgerekend: een verschil van 1 punt van een index 
vertegenwoordigt een verschil van ƒ 100,- voor de 
EOE-, ElOO- en Top5- indexopties, resp. 
US$ 100 - voor de XMI-optie. 
C - call, F - future, P = put. 

EOE verhoudingsgetallen 13.00 u 

Omzet Call opties 
Omzet Put opties 
Verhouding 
Aantal hoger 
Aantal lager 
Aantal gelijk 

14.366 
12.510 

1,15 
89 
62 

Indices Amsterdam en buitenlandse beurzen 
Slot 

13.00 u vor bdg Uit 93 Uitq. 

198 
294; 
876,| 
517 

22i; 

Amsterdam EOE-index 409,7 405,8 414,3 
CBS Koersindex Alg. 273,3 271,9 280,8 
CBS Herb. index Alg. — 433,0 433,2 
Euro TOPIOO 1.172,6 1.167,5 1.238,7 
The Dutch Top 5 index 764,5 757,3 723,1 
Brussel BEL-20 1.376,6 1.365,4 1.473,1 
Dow Jones Industrial* 3.837,1 3.863,4 3.754,1 
Dow Jones Transport* 1.518,8 1.522,8 1.762,3 
Dow Jones Utilities* 179,2 179,5 229,3 
Frankfort DAX-30 2.047,7 2.042,4 2.266,7 
Hong Kong HS* 9.492,0 9.451,8 11.888,4 
Londen FTSE 100 3.085,1 3.081,3 3.418,4 
Madrid IBEX 35 3.158,2 3.153,4 3.615.2 
Parijs CAC-40 1.887,3 1.873,6 2.268,2 
Singapore Straight* 2.352,2 2.364,2 2.390,6 
Standard & Poor 500* 466,5 468,4 466,5 
Sydney All Ordinary* 2.009,1 2.011,0 2.173,6 
Tokio Nikkei* — 19.750,7 17.417,2 
Zurich Swiss Market 2.530,5 2.500,0 2.957,6 

<35 

• gebaseerd op slotkoe, 

Beleggingsinstellingen 
Opening 

12.45 u heden 
ABF.het Andere Bel.fd 112,50 112,50 
ABN AMRO Aandelen fd 95,80 95,90 
ABN AMRO All in fd 82,60 82,50 
ABN AMRO America fd 70,80 70,80 
ABN AMRO Europe fd 84,50 84,50 
ABN AMRO FarEast fd 76,20 76,20 
ABN AMRO Liq Gr fd 182,70 182,70 
ABN AMRO Neth. fd 116,60 115,70 
ABN AMRO Obl Gr fd 199,40 199,40 
ABN AMRO RenteDiv fd 155,00 155,00 
Aegon Aand. Saving+ 5,00 5,00 
Aegon Aandelen fd 45,00 45,00 
Aldollar Bond fd ($) 30,50 30,50 
Algemeen Fondsenbezit 245,60 246,90 
Alliance fd ($) — — 

Alrenta 228,10 228,10 
Amsterdam EOE Ind fd 445,00 442,20 
Amvabel 88,60 88,60 
Asia Pac. Growth fd ($) 39,40 39,70 
Asian Cap Hol fd ($) 61,70 61,70 
Asian Selection fd 103,80 104,90 
Asian Tigers fd 111,00 110,90 
ASN AlBndelen fd 51,70 51,70 
Austria Globelinvest 1.220,00 1.220,00 
Austro-Hungary fd ($) 7,60 7,60 
AXA E&L Aand fd 5 76,70 76,70 
AXA E&L Aand Ned 1 93,30 93,30 
AXA E&L Akt beh Ned 2 93,00 93,00 
AXA E&L GldRnt fd 117,70 117,70 
AXA E&L KapRnt fd 118,10 118,10 
AXA E&L Obl fd 6 76,30 76,30 
AXA E&L Portf Ned 3 86,60 86,60 
Belindo 280,00 279,00 
Bemco RentSelect 62,40 62,60 
Bever Holding ($) 4,70 4,70 
Biogrond Beleggingsfd 10,50 10,60 
Breevast, cdtt. 8,70 8,70 
Cl Aandelen fd 94,90 95,10 
Cl Liq Groei fd 102,30 102,30 
Cl Obl. Dividend fd 103,50 103,40 
Cl Obl. Waarde fd 121,80 122,30 
Claimindo 278,50 278,50 
Colonial Growth Sh.Tr. 21,50 21,50 
Columbia Securities 137,00 137,00 
Commerz Argeus fd 87,00 87,00 
Commerz Benacus fd 89,60 89,60 
Commerz Cea fd 91,50 91,50 
Commerz Delos fd 91,80 91,80 
Commerz Elea fd 91,50 91,50 
Commerz Floreo fd 90,40 90,40 
CuMPreferent fd 105,90 105,90 
Delta LI $ fd 51,70 51,70 
Delta LI ECU fd 54,20 54,20 
Delta LI Inv fd 38,10 38,10 
Delta LI Mix fd 70,80 70,80 
Delta LI Rente fd 58,80 58,80 
Donau fd 29,00 29,00 
Dp America Gr. fd 35,30 35,80 
Egf investments 157,00 157,00 
EMF Rente fd 82,90 82,90 
EMS Growth fd 103,00 103,00 
EMS Income fd 91,00 91,20 
EMS Offshore fd 100,00 100,00 
Esmeralda 37,60 37,60 
Euro Spain fd ($) — — 

Europ.Dev.Cap.Corp. 10,70 10,70 
Europe Growth fd 59,50 60,00 
European Assets Trust 8,30 8,30 
Far east selection fd 80,00 80,00 
First Mex Ine fd ($) 19,50 19,50 
GAF Eng Aand (ecu) 2,11 2,11 
GAF Eur Aand fd (ecu) 2,24 2,24 
GAF Japan Aand fd (ecu) 1,16 1,16 
GAF N-Am Aand fd (ecu) 2,27 2,27 
GAF V-O Aand fd (ecu) 3,27 3,27 
Garzarelli anal pf ($) » Alf — 

German City Estates 32,90 32,90 
GIM Global Conv. fd 56,10 56,10 
Goya fd 39,20 39,20 
Groeigarant 1,36 1,36 
Holland Europe fd 59,30 59,30 
Holland fd 89,10 89,10 
Holland Obligatie fd 130,40 130,40 
Holland Pacific fd 137,50 137,50 
Holland Selectie fd 97,80 97,80 
Hooge Huys Hyp.fd 126,00 126,00 
India Magnum fd ($) 60,00 60,30 
Indonesian Cap fd ($) 11,20 11,20 
ING Bank Dutch fd 61,20 61,00 
ING Bank Geldmarkt fd 61,13 61,13 
ING Bank Global fd 52,60 52,60 
ING Bank Obligatie fd 32,60 32,60 
ING Bank Rentegroei fd 128,30 128,30 
ING Bank Spdividend fd 103,79 103,79 
ING Bank V. Oosten fd 46,50 46,40 
Interbonds 486,00 485,00 
Intereffect warrants fd 29,10 29,10 
Intereffekt 500 27,50 27,80 
Intereffekt Yen Value 80,00 80,30 
Investa 82,00 82,00 
IS Himalayan fd ($) 17,60 17,60 
Jade fd 210,00 209,30 
Japan convertible fd 50,00 50,00 
Japan fd 19,10 19,10 
Latin America Eq fd 100,30 100,30 
Leveraged Cap ($) 59,40 59,80 
Liquirent 54,55 54,55 
Malaysia Cap fd ($) 16,10 16,10 
Mees Obl. Dividend fd 114,20 114,20 
Mondibel 76,40 76,40 
Natural Resources fd 76,60 77,10 
Ned Elevator Bel Mij 2.649,00 2.649,00 
New Asia fd ($) 10,60 10,60 
Nomura warrant fd ($) 0,20 0,20 
OAMF Rentefd 11,30 11,40 
Obam, Beleggingsmij. 309,00 308,70 
OHRA Aandelen fd 63,50 63,50 
OHRA Liq. groei fd 54,10 54,10 
OHRA Obl dividend fd 54,30 54,30 
OHRA Obl. groei fd 54,90 54,90 
OHRA Onr. goed fd 58,60 58,60 
OHRA Totaal fd 57,70 57,70 
Orange fd 27,70 27,80 
Pacific Dimension 31,00 31,00 
Pacific Prop.Sec fd 45,00 45,00 
Pan Pac. Winkel* ($) 3,90 3,90 
Phoenix Beheer 573,00 573,00 
Pierson Rentegroei fd 128,10 128,10 
Pitcher 45,00 45,00 
Postbank Aandelen fd 56,50 56,50 
Postbank Belegging fd 57,20 57,20 
Postbank Obligatie fd 49,00 49,00 
Postbank Verm.gr fd 59,70 59,70 
Rentalent 1 168,20 168,20 
Rentotaal 38,20 38,20 
RG Aandelen mixfd 59,70 59,70 
RG America fd 136,90 136,90 

, RG Divirente fd 53,60 53,80 
RG Europe fd 125,10 125,10 
RG Florente fd 129,20 129,20 
RG Hollands Bezit 97,60 97,60 
RG Nettorente fd 105,20 105,20 
RG Obligatie mixfd 61,00 61,00 
RG Pacific fd 142,70 142,70 
RG Rente mixfd 63,50 63,50 
Robeco 113,20 112,90 
Rodamco 51,00 51,10 
Rodamco Retail Ned, 99,30 99,30 
Rolinco 115,70 115,60 
Rorento 81,90 82,00 
Sarakreek Hold.($) 4,80- 4,60 
Schroders int. pro.fd 28,20 28,20 
Sci/Tech. ($) 16,30 16,30 
Suez growth fd 50,70 50,70 
Suez Liq. groei fd 200,70 200,70 
Technology fd 16,30 16,30 
Tokyo Pac. Hold ($) 254,00 253,00 
Tokyo PH Seabd ($) — — 

Tolsteeg 345,00 345,00 
Trans Europe fd 90,00 90,00 
Transpacific fd 359,00 359,00 
Uni-lnvest 18,80 18,80 
Unico Investm. fd 68,10 68,00 
Unifonds (dm) 30,00 30,00 
Vaste Waarden Ned. 54,20 54,20 
VastNed 102,00 102,00 
VHS Onr Goedmij. 4,70+ 4,70 
VIB 44,20 44,30 
VSB Aandelen fd 99,40 99,40 
VSB Mix fd 61,10 61,10 
VSB Obligatie Gr fd 108,20 108,20 
VSB Rente fd 99,80 99,80 
WBO Int.Bel.Mij. 68,10 68,10 
Wereld have 95,00 96,00 
West Invest Fortress 11,20 11,20 
West Invest wb 62.00L — 

World Property fd 69,50 69,50 
Zom Florida fd ($) 32,80 32,80 
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Amsterdam krijgt 
referendum over 
stadsprovincie 
Door onze Amsterdamse redactie 

AMSTERDAM, 3 NOV. In Amsterdam wordt volgend jaar 
een referendum gehouden over de vorming van een stads
provincie. Dit heeft de gemeenteraad gisteren besloten. 
De raad vindt wel dat moet worden doorgegaan met de 
vorming van de provincie. 
De datum voor het referendum 
wordt over twee weken bepaald. 
Dan is ook bekend wat de precie
ze vraagstelling zal zijn. Het co
mité 'Moet Amsterdam Amster
dam blijven' moet 25.000 handte
keningen verzamelen waarna het 
referendum daadwerkelijk kan 
worden gehouden. 

De meeste raadsfracties bleken 
bet referendum te willen houden 
in april of mei volgend jaar. Dan 
is meer bekend over de taken en 
bevoegdheden van de toekomstige 
stadsprovincie. Maar de kans dat 
bet referendum wordt gehouden 
op 8 maart, tegelijk met de Pro
vinciale Statenverkiezingen, is 
ook niet uitgesloten. 

Wethouder G. ter Horst waar
schuwde er voor dat als de volks
raadpleging in april of mei vol
gend jaar wórdt gehouden, de 
kans groot is dat de besluitvor
ming over de stadsprovincie al in 
zo'n vergevorderd stadium is dat 
het kabinet zich erover buigt. 
CDA'er Spit waarschuwde voor 

een tweede debacle met een Am
sterdams referendum, na de mis
lukking van de volksraadpleging 
in maart 1992 over het autover
keer in de stad. Toen bracht 
slechts 26,6 procent van de kies
gerechtigden een stem uit. Een 
krappe meerderheid van 52 pro
cent stemde voor een ingrijpende 
beperking van het autoverkeer in 
de binnenstad. Volgens toenmalig 
burgemeester Van Thijn grendse 
dit referendum „aan de grens van 
een mislukking". 

Behalve een referendum over 
de ROA wordt ook een referen
dum georganiseerd over de toe
komst van het weiland 'Vrije 
Geer' bij het oude dorp Sloten. 
Daar moeten volgens wethouder 
Stadig 180 woningen komen. Vol
gens het comité 'De Vrije Geer' 
wordt het milieu onevenredig be
last als het weiland helemaal 
wordt volgebouwd met woningen. 
Een compromis van de dorpsraad 
om er 140 woningen te bouwen is 
door Stadig van de hand gewezen. 

Door oiue correspondent 
LEEUWARDEN, 3 NOV. Als Kamer
lid was de aanleg van de Zuider
zeespoorlijn haar grootste wens. 
In een interview met het noorde
lijk maandblad Kijk op het Noor
den zei VVD'ster A. Jorritsma-
Lebbink vorig jaar: „De Zuider
zeespoorlijn zal het Noorden een 
enorme uitstraling geven en als 
vestigingsplaats aantrekkelijker 
maken. Drachten is nu één van de 
weinige grote plaatsen die niet 
aan het spoor liggen. De Zuider-
zeelijn breng het Noorden dichter
bij de Randstad." 

Inmiddels is Jorritsma minister 
en weet ze dat er afwegingen no
dig zijn, prioriteiten gesteld moe
ten worden en dat de budgetten 
krap zijn. Veel kon ze niet belo
ven. De Zuiderzeelijn 
Lelystad-Heerenveen-Drach-
ten-Groningen (kosten bijna drie 
miljard) zal in elk geval niet voor 
2003 worden aangelegd, aldus 
Jorritsma. „De Zuiderzeespoorlijn 
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Een costuum, colbert, blazer of 
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EXCLUSIEF 

Jorritsma geeft haar wens 
voor Zuiderzeespoorlijn op 

moet op de kaart blijven staan, 
maar als ik de capaciteitsproble
men in het spoorwegennet zie, is 
het niet eerlijk te beloven dat de 
lijn er binnenkort zal komen. Er 
zijn nu hogere noden. Als Noor
wegen, Finland en Zweden lid 
worden van de Europese Unie kan 
het traject aan betekenis winnen, 
maar zoals het er nu voorstaat 
zullen er nauwelijks goederen ver
voerd worden op het traject. Ook 
qua personenvervoer scoort hij 
niet hoog", aldus de bewindsvrouw 
gisteren op een persconferentie in 
Leeuwarden. Als er meer geld be
schikbaar zou komen, zou ze „tot 
een nadere afweging" kunnen ko
men, maar dat zit er vermoedelijk 
niet in. „We zitten met krappe 
potten en ik moet nog bezuinigen. 
Het zou al heel mooi zijn als de 
Hanzelijn binnenkort kan worden 
aangelegd. Die lijn levert ook een 
verkorting van reistijd op voor 
Groningen en Friesland." De 
Hanzelijn loopt via Lelystad, 

'Dronten en Kampen naar Zwolle. 

Door onze redacteur 
F.G. DE RUITER 
MAASLAND, 3 NOV. Er is een bor
rel op gedronken, maar eerst en 
voord een beker verse melk. Van 
eigen, onbesmette koe. Afgelopen 
dinsdag, 1 november, konden boe
ren in het Lickebaertgebied tus
sen Vlaardingen en Maassluis ein
delijk opgelucht ademhalen. De 
doem die ruim vijf jaar lang op 
hun polder rustte, was verdwe
nen: Lickebaert is niet langer sy
noniem voor het giftige dioxine, 
dat uit de pijpen van de Afvalver
werking Rijnmond (AVR) aan de 
andere kant van de Nieuwe Wa
terweg kwam overwaaien en dat 
hun melk ongeschikt maakte voor 
consumptie. 

Het feestje voltrok zich in de 
stal bij een van de getroffen vee
houders. Ook Siem van der Kooij, 
inmiddels naar Medemblik ver
huisd, was ervoor uitgenodigd. 
Hij had destijds, zomer 1989, een 
paar melk- en kaasmonsters laten 
onderzoeken, omdat hij de zaak 
niet vertrouwde. En terecht: er 
bleken onverantwoord hoge con
centraties dioxine in te zitten. 
Zijn initiatief luidde een periode 
van onrust en frustraties in, maar 
dinsdag kon ook hij een opge
ruimd gezicht trekken. Temeer 
omdat hem de eervolle taak was 
toebedacht de eerste koeien te 
'ontblikken': te ontdoen van het 
gehate oormerk waardoor de die
ren als besmet te boek stonden. 

Nu is alle melk, boter en kaas 
uit Lickebaert weer vrij verhan
delbaar en ook slachtvee kan on
belemmerd de gangbare handel 
in. De opheffing van het verkoop
verbod is te danken aan een hy
permoderne rookgasreinigingsin
stallatie die de AVR ten koste 
van 400 miljoen gulden bij haar 
ovens in de Botlek liet aanbren
gen. Hierdoor daalde het dioxine
gehalte in melkvet tot ver onder 
de norm die uit een oogpunt van 
volksgezondheid aanvaardbaar 
wordt geacht. Waar andere vuil-

Lickebaert vrij 
van de dioxine 

verbrandingen dicht moesten, 
mocht de AVR door blijven 
draaien, mits op termijn aan de 
verscherpte richtlijn voor de uit
stoot van schadelijke stoffen werd 
voldaan. Dat doel is nu bereikt. 

„We hebben jaren in onzeker
heid geleefd", vertelt P. Sonne-
veld daags na de feestelijke 'ont-
blikking'. „De schadevergoeding 
was weliswaar in orde, maar de 
aardigheid van het ondernemen 
was er finaal af. Je werkte voor 

te' gebied verkleind: de in Maas
land gelegen Aalkeet Buitenpol
der viel eraf, omdat er minder di
oxine op het gras bleek neer te 
slaan. In de loop der jaren zijn 
ook enkele melkveehouders ver
trokken, onder andere naar de 
Wieringermeer en Zuid-Beveland, 
waardoor nog slechts tien be-
roepsboeren van het oorspronke
lijke aantal overbleven. 

Al die jaren is hun melk op een 
centrale plek verzameld en 'ont-

'We hebben jaren in onzekerheid geleefd. Je boerde 
voor piet snot, voor de vernietiging' 

piet snot, je boerde louter voor de 
vernietiging. En dan al die men
sen die je scheef aankeken. Licke
baert stond voor dood en verderf. 
Alsof hier de koeien bij bosjes 
dood neervielen." 

Sonneveld, 65 jaar en woonach
tig in Maasland, is sinds kort boer 
in ruste. Toen in juli '89 de dioxi
ne-affaire tot uitbarsting kwam, 
trad hij aan als voorzitter van een 
begeleidingscommissie om de 
veehouderijbelangen ter plekke te 
behartigen. Het ging in eerste in
stantie om circa veertig boeren, 
deels beroeps- en deels hobbyboe
ren, die naast hun normale werk 
een paar koeien, geiten of scha
pen houden. Later is het 'besmet-

roomd', waarna de room ofwel het 
vet waarin het gif zich genesteld 
had, werd vernietigd. Wat over
bleef, de zogenoemde ondermelk, 
leende zich nog wel voor mense
lijke consumtie en kwam voorna
melijk als melkpoeder op de 
markt. Slachtvee ging eerst de 
vriescellen in om later te worden 
ontleed in vlees, organen en vet. 
Vlees bleek nog bruikbaar, maar 
vet en organen belandden bij de 
destructor. Ook kuilgras en hooi 
dat in de Lickebaert werd ge
oogst, moest ter vernietiging wor
den ingeleverd. 

Sonneveld kan zich achteraf 
slechts tevreden tonen over de fi
nanciële regeling die van rijkswe-

Van Aartsen komt geld tekort voor natuur 
Door een onzer redacteuren 
DEN HAAG, 3 NOV. Minister Van 
Aartsen (landbouw, natuurbeheer 
en visserij) komt geld tekort voor 
de uitbreiding van de natuur in 
Nederland. De plannen van het 
vorige kabinet lopen daardoor 
vertraging op. Dat bleek gisteren 
in de Tweede Kamer tijdens het 
debat over de landbouwbegroting 
voor volgend jaar. 

Het kabinet-Lubbers III wilde 
de oppervlakte bos en natuur in 
Nederland de komende 25 jaar 

met 190.000 hectare uitbreiden. 
Volgens het Structuurschema 
Groene Ruimte is daar ongeveer 
6,5 miljard gulden voor nodig. De 
financiële onderbouwing van het 
plan laat echter te wensen over, 
zo maakte Van Aartsen duidelijk. 
„Er is geld tekort en we zullen 
onze ambities en onze middelen 
in evenwicht moeten brengen", 
aldus de minister. 

De meeste fracties, waaronder 
PvdA en D66, willen echter dat 
de minister alles in het werk stelt 

om het benodigde geld voor het 
plan te vinden. CDA en VVD wil
len dat Van Aartsen zijn doelstel
lingen aanpast aan het beschikba
re geld. 

Voor de aankoop van land
bouwgrond komt Van Aartsen 
over de hele periode 189 miljoen 
gulden tekort. Ook is er onvol
doende geld voor het beheer van 
natuurgebieden, dit jaar al 3,7 
miljoen gulden. In 1999 zal dat 
tekort zijn opgelopen tot ten min

ste 33,4 milioen gulden. 
Belangrijkste oorzaak van het 

tekort aan geld is de trage start 
van het Groenfonds, waaruit het 
vorige kabinet onder meer het na
tuurbeleid wilde betalen. Vooral 
provincies en bedrijven zouden 
geld in dit fonds moeten storten, 
maar tot nu toe is het fonds nog 
steeds niet van de grond geko
men. Voor dit jaar was gerekend' 
op ruim honderd miljoen, oplo
pend tot vijfhonderd miljoen over 
vier jaar. 

Huisartsen hoeven van 
Utrechtse rechter geen 
botmetingen te doen 

DELFT — Deze eend is een van de pronkstukken op de expositie 'Een kast met Inhoud' in het Delftse Techniekmuseum. Ter gelegenheid van  
25-jarig bestaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft tonen 67 bedrijven en ontwerpbureaus produkten 
waaraan industriële ontwerpers hebben bijgedragen. Daarnaast presenteren enkele bekende Nederlanders hun favoriete ontwerp. De 2CV is het lie-
velingsontwerp van binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie. (Foto NRC Handelsblad / Leo van Velzen) 

ge met de gedupeerde boeren is 
getroffen: „In het begin zag het 
er allemaal somber uit, vooral om
dat er sprake was van een bodem
sanering. Men dacht dat niet al
leen het gras maar ook de grond 
door dioxine was verpest, maar 
dat bleek mee te vallen. En wat 
de schadevergoeding betreft: we 
kregen van Braks, die toen minis
ter was, dezelfde melk- en vlees-
prijs als collega-veehouders in on
besmet gebied, dus daar was niets 
op aan te merken." 

Ingewikkelder lag het met de 
vervolgschade, in het bijzonder 
de dalende grondprijs in Licke
baert, waar toevallig ook een ruil
verkaveling aan de gang was. De 
officiële instanties pasten een kor
ting toe van 1500 gulden per hec
tare land, wat voor grondeigena
ren die terrein wilden verkopen, 
een aanzienlijke schadepost in
hield. Het gevolg was dat ze, ho
pend op betere tijden, eenvoudig 
niet tot verkoop overgingen, zodat 
de eigendomsverhoudingen in dat 
gebied vrijwel gelijk bleven. 

De affaire heeft het rijk alleen 
al aan uitkeringen ruim zeventien 
miljoen gulden gekost. „En daar 
komt misschien eenzelfde bedrag 
bij voor alle onderzoeken", oppert 
Sonneveld. „Het analyseren van 
één enkel melkmonster kost al 
vijfduizend gulden en er zijn on
telbare monsters genomen." 

Maar nog is ae zaak niet ten 
einde. Er loopt nog een juridische 
procedure van de staat tegen de 
AVR om de geleden schade op 
het bedrijf in de Botlek te verha
len. Daarbij zijn ook het Land
bouwschap en de begeleidings
commissie van Sonneveld betrok
ken en zolang die kwestie niet in 
geregeld, blijft de commissie vol
gens de voorzitter bestaan. „Maar 
het ergste leed is geleden", be
sluit hij opgewekt. „De Licke
baert is nu weer voor honderd 
procent normaal. Dat ellendige 
stempel van dioxinevergiftiging is 
er gelukkig afgehaald." 

Door een onzer redacteuren 
ROTTERDAM, 3 NOV. Het Neder
lands Huisartsen Genootschap 
(NHG) heeft niet onrechtmatig 
gehandeld door huisartsen te ad
viseren geen botdichtheidsmetin-
gen te verrichten bij oudere vrou
wen. Het Genootschap hoeft het 
advies dan ook niet in te trekken, 
zo heeft de president van de 
rechtbank in Utrecht, H.F.M. 
Hofhuis, bepaald in een kort ge
ding dat was aangespannen door 
de huisarts en onderzoeker dr. 
V.J.M. Pop. 

Het huisartsengenootschap had 
afgelopen maand zijn leden per 
brief aangeraden om geen bot-
dichtheidsmetingen bij vrouwen 
in de overgang ter voorkoming 
van botontkalking (osteoporose) 
op latere leeftijd te verrichten, 
omdat een bewezen effectieve 
therapie ontbreekt. De brief had 
volgens eiser Pop en andere huis
artsen die botdichtheidsmetingen 
doen, niet verstuurd mogen wor
den. Pop is huisarts in Riethoven 
en daarnaast projectleider van het 
Eindhovense osteoporose-onder-
zoek, een door het Praeventie-
fonds en enkele farmaceutische 
industrieën gesubsidieerd langdu
rig onderzoek naar de efecten van 
botdichtheidsmeting en de behan
deling tegen botontkalking. Vol
gens hen is het advies gebaseerd 
op onbewezen stellingen, met na
me de opvatting dat een preven
tieve behandeling met oestroge-
nen niet veilig en effectief zou 
zijn. Het advies zou daarom de 
reputatie van de betreffende huis
artsen en onderzoekers naar oste
oporose schaden. 

De rechtbankpresident heeft 

bepaald dat dit niet het geval is. 
De onderzoekers die botdicht
heidsmetingen verrichten, hebben 
volgens het vonnis niet afdoende 
kunnen bestrijden dat het ondui
delijk is of vrouwen in de over
gang met een geringe botdicht-
heid (tussen het vijftigste en tach
tigste jaar neemt de botdichtheid 
bij vrouwen met gemiddeld dertig 
procent af), dezelfde zijn als de 
vrouwen bij wie op tachtigjarige 
leeftijd de heupfracturen optre
den. Ook is de brief volgens pre
sident Hofhuis zakelijk van toon 
en niet onnodig grievend voor on
derzoekers die botdichtheidsme
tingen verrichten. Verder is de 
brief gericht op de normale huis
artsenpraktijk en niet op een we
tenschappelijk onderzoek als dat 
van Pop, aldus de uitspraak. 

In de omstreden brief stelde 
het Nederlands Huisartsen Ge
nootschap dat het gebruik van oe-
strogenen weliswaar het snelle 
botverlies in de eerste jaren na de 
menopauze voorkomt, maar dat 
dit nog niet betekent dat daarmee 
ook de botbreuken op bejaarde 
leeftijd worden voorkomen. Om 
dat na te gaan zouden oestroge-
nen levenslang moeten worden ge
slikt. Vrouwen die veel oestroge-
nen slikken, hebben echter een 
verhoogde kans op borstkanker,' 
aldus de brief. Bij mensen die de 
huisarts raadplegen over preven
tie van botontkalking kan volgens 
het NHG dan ook worden vol
staan met het advies: zorg van 
jongs af aan voor een gezonde le
vensstijl met voldoende lichaams
beweging en een ruime zuivelcon-
sumptie. 

Ingezonden mededeling 
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Van Aartsen: tijd van pappen en nathouden voorbij 
Door onze redacteur 
WARD OP DEN BROUW 
DEN HAAG, 3 NOV. Het geduld 
van Van Aartsen junior, de minis-
terszoon in de gastenloge van de 
grote zaal in de Tweede Kamer, 
wordt zwaar op de proef gesteld. 
De tiener vindt het leuk een halve 
middag naar papa-in-actie te kij
ken, maar het politieke discours 
over het Structuurschema Groene 
Ruimte, de melkquota en het 
McKearney-rapport kan hem ge
stolen worden. Om zijn aandacht 
weer op de rails te zetten, voor
ziet zijn moeder de taferelen die 
zich in de zaal afspelen van uit
leg. 

De belangstelling van het gezin 
van Van Aartsen bij de behande
ling van de begroting van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij, 
was in getal bijna even groot als 
die van de agrariërs op de publie
ke tribune. Slechts een handvol 
boeren was naar Den Haag geko
men om de beleidsvoornemens 
van de nieuwe minister uit de eer
ste hand te vernemen. Dat zijn er 
voorlopig niet zoveel, had hij al 
eerder laten doorschemeren. Bo
vendien was het de afgelopen da
gen weer om het land op te gaan. 
Weinig boeren kunnen het zich 
financieel permitteren hun bedrijf 
een dag in de steek te laten. Dat 
het slecht gaat met grote delen 
van de agrarische sector, bleek 
deze week uit nieuwe inkomens-
gegevens over 1993-1994: in de 
akkerbouw en de veehouderij lig
gen de inkomens acht procent la-
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ger ten opzichte van 1992-1993. 
Aan de vooravond van de be

grotingsbehandeling nam de mi
nister een stoere houding aan. In 
een dinsdag gepubliceerd inter
view met het Agrarisch Dagblad, 
op de eerste dag van de begro
tingsbehandeling, liet hij weten 
dat hij er maling aan heeft als er 
in de sector geen draagvlak is 
voor 'echte' maatregelen die hij 
zal voorstellen om het mestpro
bleem op te lossen. „Als de over
heid een bepaalde gedachtenlijn 
heeft en de Kamer schaart zich 

daar achter, dan zetten we die na
tuurlijk gewoon door." De 
VVD'er Van Aartsen gaf daarmee 
aan dat hij meer wil zijn dan een 
man van woorden. Wat hem be
treft is met zijn komst „de tijd 
van pappen en nathouden" op het 
departement definitief voorbij, 
met name als het om het mestbe
leid gaat. 'Compromissen zoeken 
om het compromis' zal er bij hem 
niet bij zijn, zo verzekerde hij. 
Dat was een schop tegen het zere 
been van zijn voorganger, de 
CDA'er Bukman. Net als de 

steeds terugkerende opmerking 
dat hij de land- en tuinbouw weer 
perspectief wil geven. Ook daarin 
heeft zijn voorganger dus gefaald, 
is zijn boodschap. Bukman woon
de het debat bij, maar was als 
oud-bewindsman niet in de positie 
om Van Aartsen van repliek te 
dienen. 

In het vroege voorjaar van 
1995 komt Van Aartsen, met zijn 
collega De Boer (volkshuisves
ting, ruimtelijke ordening en mi
lieu), met een notitie waarin ver
schillende scenario's voor inkrim

ping van de veestapel in kaart 
worden gebracht. De regering zal 
daaruit zelf een duidelijke keuze 
maken, kondigde Van Aartsen 
aan. Ferme taal, waarop Bukman 
zelden kon worden betrapt. Die 
kon het zich blijkbaar niet per
mitteren de boerenachterban voor 
het hoofd te stoten. Van Aartsen 
blijkbaar wel. Hij bedankte Buk
man en ex-staatssecretaris Gabor 
voor het vele goede werk dat ze 
in de afgelopen jaren hadden ver
richt. Zij hadden er toch maar 
voor gezorgd dat hij een departe
ment had aangetroffen „dat bere
kend is op de zware taak die de 
komende jaren wacht". LNV 
slankt af: de komende vier jaar 
verdwijnen er 450 tot vijfhonderd 
arbeidsplaatsen, waarvan al drie
honderd in 1995. 

Over Van Aartsens visie op het 
landbouwbeleid ging het de afge
lopen dagen niet. In zijn begro
ting heeft de minister niet veel 
meer kunnen doen dan bezuini
gingen invullen. • Een basis voor 
'structureel beleid' zal hij leggen 
in een 'prioriteitennota' die hij in 
februari wil presenteren. „Ik heb 
daar gewoon iets meer tijd voor 
nodig", aldus Van Aartsen in het 
eerder genoemde interview. „Ik 
kan me voorstellen dat dat voor 
de samenleving en de Kamer een 
hoogst onbevredigende boodschap 
is, maar politici werken soms te 
veel op basis van de waan van de 
dag. Dat verdraagt zich moeilijk 
met mijn visie dat een overheid 
vooral betrouwbaar moet zijn." 

Van Aartsen trekt zijn eigen1 

plan. En de Kamer nam daar tij
dens de begrotingsbehandeling 
genoegen mee. Ze beseften dat 
het geen zin had de nieuwe be
windsman het vuur na aan de 
schenen te leggen. Het debat was 
dus allerminst een vuurproef voor 
Van Aartsen. Voor zijn dossier
kennis verdiende hij een voldoen
de, al bezweek hij wel erg vaak 
voor de verleiding niet al te diep 
op een vraagstuk in te gaan en te 
verwijzen naar de prioriteitenno
ta. 

Boeiender dan het optreden 
van de minister waren schermut
selingen tussen de verschillende 
Kamerleden. Achter de micro
foons streden Blauw (VVD) en 
opposant Van der Linden (CDA), 
om de gunst van de boer. D66-
woordvoerder Ter Veer werd kie
zersbedrog verweten, omdat zijn 
partij niet handelde naar het voor
nemen nog meer geld uit te trek-! 
k e n  v o o r  h e t  n a t u u r b e l e i d .  H e t j  
waren spaarzame momenten 
waarop het waakvlammetje onder 
het debat even opflakkerde. Van 
Aartsen voelde zich gemakkelijk, 
hij antwoordde de Kamer ont
spannen. Maar dat is niet zo bij
zonder voor een man die al zo'n 
vijfentwintig jaar geleden kennis
maakte met de landelijke politiek, 
als fractiemedewerker van toen
malig VVD-Kamerlid Wiegel. Bo
vendien voelde hij zich naar eigen 
zeggen in zijn vorige baan, secre-
taris-generaal op Binnenlandse 
Zaken, al een halve politicus. 
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Verlies Haarhuis 
en Eltingh, winst 
voor Krajicek 
ROTTERDAM, 3 NOV. Paul Haar
huis en Jacco Eltingh zijn giste
ren in de tweede ronde van het 
tennistoernooi in Parijs uitgescha
keld. Haarhuis verloor van Boris 
Becker, zijn dubbelspelpartner 
Eltingh van Pete Sampras, de 
nummer één van de wereld. 
Richard Krajicek bereikte de der
de ronde wel. Hij won met twee 
keer 6-3 van Renzo Furlan. 
Brenda Schultz heeft het uitzicht 
op een startbewijs voor het Virgi-
nia Slims Championship in New 
York behouden. Gisteren zette de 
Nederlandse tennister de eerste 
stap in de goede richting. Ze ver
sloeg in de eerste ronde van het 
toernooi in Quebec de Duitse 
Maja Zivec-Skulj: 6-2 6-3. 
In de tweede ronde van het ten
nistoernooi in Oakland heeft de 
14-jarige Venus Williams haar 
eerste nederlaag geleden. De de
butante verloor in drie sets van 
Arantxa Sanchez Vicario, de 
nummer twee van de wereldrang
lijst: 2-6 6-3 6-0. „Zij is een fan
tastische speelster", zei Sanchez. 

KNVB nodigt 
burgemeesters uit 
ZEIST, 3 NOV. Het sectiebestuur 
van de KNVB heeft alle burge
meesters met een profclub binnen 
de stadsgrenzen per brief uitgeno
digd voor overleg over het compe
titieschema. Het onderhoud staat 
voor woensdag 14 december op 
de agenda. De KNVB hoopt tij
dens de bijeenkomst garanties te 
krijgen voor een ongestoord ver
loop van het programma in het 
betaalde voetbal. 
De KNVB stelt het competitie-

firogramma betaald voetbal jaar-
ijks vast na overleg met de be

trokken burgemeesters, politie
chefs en clubs. Alle partijen mo
gen hun wensen en bezwaren aan 
competitieleider Jan Huijbregts 
voorleggen. Mede als gevolg van 
de grondige voorbereiding bleef 
vorig seizoen het ontworpen sche
ma verschoond van een verbod 
van een van de burgemeesters. 
Maar tijdens de huidige competi
tie hebben zich al verscheidene 
problemen voorgedaan met de au
toriteiten. Het laatste incident 
was het veto van de Enschedese 
burgemeester Mans over de wed
strijd FC Twente-Feyenoord, op 
23 oktober. 

Nieuwe kans voor 
bokser Mike Tyson 
SEVILLA, 3 NOV. Het bestuur van 
de internationale boksorganisatie 
WBC loopt alvast vooruit op het 
naderende ontslag uit de gevange
nis van Mike Tyson. Het college 
koos de oud-kampioen gisteren 
tijdens een vergadering in Sevilla 
met een overweldigende meerder
heid tot de nieuwe uitdager van 
titelhouder Oliver McCall. 
Tyson zit in een gevangenis in In-
diana een celstraf van zes jaar uit 
wegens verkrachting van een 
Amerikaans meisje. Volgens de 
laatste berichten mag de zwaarge
wicht in de lente van 1995 ver
vroegd naar huis. 
Tyson verloor in 1990 zijn on
overwinnelijke reputatie. James 
'Buster' Douglas beroofde hem 
met een spectaculaire knock-out 
van zijn drie kampioensgordels. 
Twee jaar later was de oud-kam
pioen aan de beurt voor een her
kansing. Maar zijn veroordeling 
zette hem buitenspel. 

WK onder 19 jaar 
toch in Nigeria 
ZEIST, 3 NOV. De wereldtitelstrijd 
voetbal onder 19 jaar wordt vol
gend jaar van 11 tot en met 26 
maart definitief in Nigeria gehou
den. Het bestuur van de FIFA 
heeft dit in New York besloten. 
Eerder wilde de internationale fe
deratie het evenement naar Tune
sië verplaatsen. 
Nederland is met Duitsland, Por
tugal, Rusland, Spanje, Costa Ri-
ca, Honduras, Japan, Syrië, Aus
tralië en gastland Nigeria al zeker 
!van deelneming aan de eindronde. 
Ajax, FC Twente en PSV zijn al
lerminst gelukkig met het tijdstip 
van het WK. In de beslissende fa
se van de nationale en Europese 
competitie moeten de clubs jonge 
spelers uit het eerste elftal af
staan. 

Beste bowler 
met pensioen 
NEW DEHLI, 3 NOV. De beste 
bowler aller tijden, Kapil Dev uit 
India, heeft afscheid genomen 
van het topcricket. De 35-jarige 
captain kan zich wegens een reeks 
van blessures niet meer met de 
beste spelers meten. 
Kapil Dev debuteerde op 18-jari-
ge leeftijd in testcricket. Al snel 
maakte hij furore als fast-medium 
bowler. Scherp in- en uitzwaaien
de ballen vormden zijn sterkste 
wapen. Met een totaal van 434 
wickets in 131 testwedstrijden is 
hij met pensioen gegaan. 

Nieuwe speeldata 
ZEIST, 3 NOV. Competitieleider 
Jan Huijbregts van de KNVB 
heeft voor een aantal afgelaste 
wedstrijden uit het afgelopen 
weekeinde een nieuwe datum ge
vonden. RKC-FC Utrecht is op 8 
januari. De duels FC Twente-
MVV en Vitesse-Willem II zijn 
verschoven naar 11 december. Op 
die dag is ook de wedstrijd FC 
Utrecht-Go Ahead Eagles (oude 
datum: 8 januari). RKC-Vitesse is 
teruggehaald van 8 januari naar 
30 november. 
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Briljant Barcelona met 
sterk spelende Jordi 
naar grote overwinning 

De spelers van Austria Salzburg bedanken na afloop hun supporters. (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold) 

Ajax weer slachtoffer van eigen filosofie 
Door onze redacteur 
ERIK OUDSHOORN 
AMSTERDAM, 3 NOV. Na de over
winningen op AC Milan en AEK 
Athene waande Ajax zich even 
tussen de elite van de Europese 
top. Dat deze gedachte voorbarig 
is geweest, bewees Austria Salz
burg in de ontmoetingen die daar
op volgden. Met twee remises op 
het conto moet Ajax een pas op 
de plaats maken. De godenzonen 
zijn weer terug op aarde. Tegen 
de „levende muur", zoals trainer 
Louis van Gaal het uitdrukte, le
verde zijn team ook gisteravond 
een punt in (1-1). Opnieuw was 
Ajax het slachtoffer van zijn ei
gen filosofie: aanvallen móét, ook 
als het tot niets leidt. Dat was dit 
keer nog net niet fataal. Maar in 
het oude systeem van de Europa 
Cup I waren de Amsterdammers 
toch uitgeschakeld geweest door 
de dan dubbeltellende Oostenrijk
se tegentreffer. 

Van dat gegeven wilde Louis 
van Gaal achteraf niets weten. 
„Je moet geen dingen zoeken die 
er niet zijn." Maar hij gaf wel toe 
dat Ajax altijd zijn eigen spel 
speelt. De wedstrijd in Wenen 
had dus in een knock-out-sys-
teem, dat in de Champions 
League weer vanaf de kwartfina
les wordt toegepast, geen ander 
karakter gekregen. Die in Am
sterdam waarschijnlijk evenmin. 
De onverzettelijke Oostenrijkers 
dwongen zowaar respect af bij 
Van Gaal. „Ik mag geen kritiek 
hebben op de speelwijze van Aus
tria. We hadden hun tactisch con
cept moeten slechten. Dat is ons 
niet gelukt. Ajax kon niet beter." 

Het gaatje dat de landskampi
oen zocht voor de bevrijdende 
treffer die de ban moest breken, 
was gisteren net als in de eerste 
wedstrijd onvindbaar. Austria 
opereerde gedisciplineerd, ge
groepeerd en met één spits: Niko-
la Jurcevic. De onvermoeibare 

AC Milan heeft nog kansen óm 
zich in Groep D van de Cham-
pions League te kwalificeren voor 
de kwartfinales. De titelhouder 
versloeg AEK met 2-1, na een 
achterstand bij rust. Milan klom 
daardoor op basis van een beter 
doelsaldo van de vierde naar de 
tweede plaats, achter Ajax. 

Milan stond in Triëst, waar de 
ploeg twee Europa-Cupduels moet 
spelen wegens het 'fles-incident' in 
de thuiswedstrijd tegen Salzburg, 
onder hoogspanning. Een neder
laag zou de achterstand op de 

concurrentie vrijwel onoverbrug
baar maken. Bij de Italiaanse 
kampioen was Boban geschorst en 
ontbraken Savicevic en Gullit we
gens blessures. Maar met de pure 
verdediger Panucci op het mid
denveld had Capello, die aanvaller 
Lentini opofferde, toch nog een 
verrassing in zijn opstelling. Het 
bleek een gouden greep. 

Milan vertoonde in de eerste 
helft het vertrouwde beeld van de 
laatste weken. De verdediging was 
kwetsbaar, de aanval kon geen 
kansen afdwingen en de middenli

nie liep er verloren bij. Na ruim 
een kwartier kwam AEK op voor
sprong. Savevski schoot raak uit 
een afgeslagen hoekschop. Kort 
daarna ontsnapte Manolas aan 
een rode kaart. De AEK-speler 
raakte de bal opzichtig met de 
hand. Hij kwam er met de gele 
kaart genadig af. Zeven minuten 
voor tijd moest Manolas na zijn 
tweede gele kaart alsnog naar de 
kleedkamer. Na de pauze greep 
Panucci zijn kans. Hij scoorde 
zowel in de 68ste als in de 74ste 
minuut met een kopbal. 

Kroaat kreeg zoveel ruimte om de 
bal aan te nemen, dat hij een 
plaag vormde voor de Ajax-defen-
sie. De vleugels waren aan Oos
tenrijkse kant dubbel afgegren
deld. Mare Overmars had daar de 
meeste moeite mee. In de rust 
werd hij gewisseld voor Peter van 
Vossen, omdat hij ook weer last 
had van een liesblessure waarmee 
hij in Wenen te lang heeft door
gelopen. Het alternatief bleek be
ter te functioneren. Peter van 
Vossen was wel in staat twee ver
dedigers uit te spelen. De strijd
lustige Zeeuw gebruikte daarvoor 
alle middelen die hij in huis 
heeft: snelheid en fysieke kracht. 
Van Vossen toont al enkele weken 
dat hij momenteel beter in vorm 
is dan Mare Overmars, maar Van 
Gaal blijft hem beschouwen als 
een ideale invaller ('supersub'). 
„Natuurlijk verdient Peter van 
Vossen een betere status. Maar je 
mag helaas maar elf spelers op
stellen", waren de veelbetekende 
woorden van Van Gaal. Van Vos
sen hoeft zich geen illusies te ma
ken op een basisplaats. 

Van Gaal haalde in de tweede 
helft ook Patrick Kluivert naar de 
kant omdat hij, net als trouwens 
Overmars, te veel balverlies leed. 
Feitelijk ontbeert Ajax een afma

ker van internationale allure. 
Kluivert was nuttig tegen Milan, 
maakte handig gebruik van de 
ruimte in Athene, maar als het op 
fysieke kracht aankomt is hij nog 
niet klaar voor het grote werk. En 
dat kan ook niet worden verwacht 
van een achttienjarige neoprof, 
die over de grenzen alleen erva
ring opdeed in het UEFA-jeugd-
team. Penningmeester Arie van 
Os heeft weieens beweerd dat 

E U R O P A  C U P  

Champions League 
Ajax rijp was geweest voor de ab
solute Europese top als het Ro-
naldo had weten te contracteren. 
Dat is geen gewaagde stelling. 
Van Gaal zoekt nog steeds naar 
de opvolger van Stefan Petters-
son, maar de positieve ontwikke
ling van Kluivert in de Neder
landse competitie maakt de nood
zaak van een forse investering 
minder groot. 

Met Kluivert als diepste spits 
en later de zeker zo onervaren 
Nwankwo Kanu als zijn vervan

ger, liep Ajax zich te pletter op 
de Oostenrijkse defensie. Het 
veldoverwicht was echter zo groot 
dat de landskampioen nog vol
doende kansen kreeg. In de eerste 
helft drie, na rust zeven. De frus-
tatie over het uitblijven van het 
eerste doelpunt sloeg even om in 
wanhoop toen Salzburg het laffe 
verdedigende spel beloond zag 
met een treffer. Jurcevic mocht 
aan de linkerkant, de zone van ge
legenheidsaanvoerder De Boer, 
voorzetten waarna de aanstormen
de Kocijan, die door Reiziger on
voldoende op zijn huid werd ge
zeten, kon inkoppen. Van der Sar 
stond verkeerd opgesteld bij de 
hoge bal, waardoor hij kansloos 
was op de kopbal. Drie verdedi-
gingsfouten bij één doelpunt. 

Toch wees Louis van Gaal met 
de beschuldigende vinger alleen 
naar Van der Sar. Op de radio, 
voor de TV en tijdens de perscon
ferentie. Opmerkelijk, want Van 
Gaal valt zijn spelers zelden af in 
het openbaar. Bovendien kan zijn 
keeper zelden op een fout worden 
betrapt. Van der Sar: „Zo is Van 
Gaal nu eenmaal. Altijd direct en 
duidelijk. Hij vindt dat je deze 
fouten bij Ajax niet mag maken. 
Ik wil eerst nog eens op de video 
zien wat ik nu precies verkeerd 

'Rominger passeert 54 km-grens' 
Ingezonden mededeling 

BORDEAUX, 3 NOV. De Zwitserse 
wielrenner Tony Rominger zal za
terdag in Bordeaux bij zijn twee
de aanval op het werelduurrecord 
de grens van 54 kilometer door
breken. Dat beweert Juan Fernan-
dez, de Spaanse ploegleider van 
Rominger. Veertien dagen gele
den reed de Zwitser bij zijn eer
ste poging al 53,832 kilometer, 
792 meter verder dan het oude 
record van Miguel Indurain dat 
in september werd gevestigd. 

„Ik sluit niet uit dat Rominger 
zaterdag een afstand aflegt die op 
zeeniveau niet vóór het jaar 2000 
wordt verbeterd", voorspelde Fer-
nandez gisteren. De Spanjaard 
kwam tot zijn gedurfde uitspraak 
na de training van dinsdag op het 
houten ovaal van Bordeaux. Tij
dens de test kwam Rominger 
moeiteloos uit op een gemiddelde 
van 54,7 kilometer per uur. 

In tegenstelling tot 14 dagen 
geleden is de recordpoging dit 
keer toegankelijk voor publiek. 

De eerste keer woonden slechts 
150 genodigden en vijftig media
vertegenwoordigers de aanval bij. 
„Ik beschouwde de poging als een 
test en had niet verwacht dat ik 
het record van Indurain al zou 
verbeteren. Ik wilde de mensen 
geen geld uit hun zakken klop
pen", verklaarde Rominger. 

De Zwitser zag af van een 
tweede aanval op hoogte in Mexi
co of Ecuador. „Omdat het niet 
fair is ten opzichte van Board
man, Obree en Indurain. Ik wil 
onder identieke omstandigheden 
de grens van 54 kilometer over
schrijden", zei Rominger 

Indurain heeft kennelijk toch 
meer moeite met het verlies van 
het werelduurrecord dan hij aan
vankelijk liet blijken. De Span
jaard oordeelt dat Rominger ge
profiteerd heeft van zijn schema 
en eindtijd. „Indurain moet niet 
zeuren. Na zaterdag kan hij ook 
over alle gegevens en ervaringen 

van Romingers nieuwe record be
schikken", zei Fernandez cynisch. 

De aanval van Rominger is de 
vijfde op de wielerbaan van Bor
deaux. In bijna 16 maanden werd 
het werelduurrecord in Zuid-
Frankrijk vier keer verbeterd. Op 
23 juli vorig jaar legde Chris 
Boardman 52,270 kilometer af. 
Die afstand bleef staan tot eind 
april van dit jaar, toen Graeme 
Obree 52,713 kilometer aflegde. 
Op 2 september overschreed In
durain als eerste de grens van 53 
kilometer met 40 meter, Romin
ger naderde twee weken geleden 
de 54 kilometer op minder dan 
tweehonderd meter. 

De internationale wielrenunie 
(UCI) besloot gisteren de eigen
domsrechten van de aanvallen op 
het werelduurrecord te claimen. 
De opbrengsten van TV- en radio
uitzendingen vallen daardoor in 
de toekomst mede toe aan de 
UCI. (ANP) 

& 
Tennis 
ManrwntMrnool, Parijs 
Tweed* ronde: Krajicek (Ned) - Furlan (Ita) 6-3 
6-3, Becker (Dld) - Haarhuis (Ned) 4-6 6-3 6-4, 
Sampras (VS) - Eltingh (Ned) 4-6 6-2 6-4, Ka-
feinikov (Rus) - Hlasek (Zwl) 6-3 6-4, Woodfor-
de (Aus) - Courier (VS) 7-6 6-3, Bruguera (Spa) 
- Karbacher (Dld) 6-4 6-3, Chang (VS) - Whea-
lon (VS) 7-5 6-4. Martin (VS) - Steeb (Dld) 6-3 
6-4, Forget (Fra) - Medvedev (Oek) 6-4 2-1 op
gave Medvedev, Ivanisevlc (Kro) - Black (Zim) 
6-4 6-4 

Voetbal 
Champions League 
Vierde ronde: Groep A 
Galatasaray (Tur) - IFK Göteborg (Zwe) 0-1 
(0-0). 86. Mikael Nllsson 0-1. Tsch: 30.000 (uit
verkocht). Gele kaart: Saffet (Galatasaray), An-
dersson, Johansson (IFK). 
Barcelona (Spa) - Mèncheater United (Eng) 
4-0 (2-0). 9. Stoitsjkov 1-0, 45. Romarlo 2-0, 
51. Stoitsjkov 3-0, 87. Ferrer 4-0. Tsch: 
115.000 (uitverkocht). Gele kaart: Koeman 
(Barcelona), Ince, Parker (Man. United). 
8tand: 

4 3 0 1 6 (6-5) 
4  2  1 1 5  ( 9 - 5 )  
4  1 2  1 4  ( 6 - 8 )  
4 0 13 1 (1-4) 

S C O R E B O R D  

Stand: 
Paris SG 
Bayern München 
Spartak Moskou 
Dinamo Kiev 

(7-2) 
(4-5) 
(6-8) 
(4-6) 

Göteborg 
Barcelona 
Manchester Un. 
Galatasaray 
Groep B 
Bayern München Moekou (Dld) - Spartak 
(Rus) 2-2 (2-2). 4. Tichonov 0-1, 29. Nerlinger 
1-1, 32. Alenitsjev 1-2, 42. Kuffour 2-2. Schdsr: 
Van der Ende (Ned). Tsch: 25.000. Gele kaart: 
Jorginho (Bayern), Rachlmov, Ananko (Spar
tak). 
Paris St-Germain (Fra) - Dinamo Kiev (Oek) 
1-0 (0-0). 68. Weah 1-0. Tsch: 33.741. Gele 
kaart: Koumbouaré (PSG), Loejnl (Kiev). 

Paris SG naar kwartfinales. 
Groep C. 
Steaua Boekarest (Roe) - Benfica (Por) 1-1 
(1-0). 27. Panduru 1-0, 64. Helder 1-1. Schdsr: 
Sundell (Zwe). Tsch: 22.000. Gele kaart: Fi-
iipescu, Csik, Panait, Prodan (Steaua), Veloso, 
Isaias (Benfica). 
Anderischt (Bel) • Hajduk Split (Kro) 0-0. 
Tsch: 21.000. Gele kaart: Haagdoren (Ander-
lecht), Asanovic, Vuica, Stimac, Rapaic (Hajd
uk). 
Stand: 
Benfica 4 2 2' 
Hajduk Split 4 2 2 > 
Steaua 4 0 2 
Anderlecht 4 0 2 
Groep D 
Ajax - Austria Salzburg 1-1 (0-0). 62. Kocijan 
0-1. 85. Litmanen 1-1. Schdsr: Mottram (Sch). 
Tsch: 40.000. 
Ajax: Van der Sar; Reiziger, Rijkaard, Seedorf 
en Frank de Boer; Ronald de Boer, Litmanen 
en Davids; George, Kluivert (57. Kanu) en 

(6-3) 
(3-1) 
(2-4) 
(2-5) 

Overmars (46. Van Vossen). 
Austria Salzburg: Konrad; Artner (82. Hasen-
hüttl), Feierslnger, Fürstaller, Lainer en Hlden; 
Winklhofer, Pfeifenberger, Kocijan en Mla-
denovic (75. Hlltter); Jurcevic. 
AC Milan (Ita) - AEK Athene (Grl) 2-1 (0-1). 
16. Savevski 0-1, 68. Panucci 1-1, 74. Panucci 
2-1. Tsch: 17.264. Rode kaart: 89. Manolas 
(AEK, 2x geel). Gele kaart: Panucci (Milan), 
Savevski (AEK). 
Stand: 
Ajax 4 2 2 0 6 (5-2) 
AC Milan 4 2 113 (5-3) 
Salzburg 4 0 3 1 3 (1-4) 
AEK Athene 4 0 2 2 2 (2-4) 
Programma 23 november: Göteborg - Man
chester United, Galatasaray - Barcelona, Spar
tak Moskou- Dinamo Kiev, Bayern München -
Paris, Benfica - Hajduk, Steaua - Anderlecht, 
AEK - Salzburg, Milan - Ajax. 
UEFA-Beker 
Tweede ronde, 2e wedstrijd: Odense BK (Den) 
- FC Kaiserslsutern (Dld) 0-0. Tsch: 14.192. 
1e wedstrijd: 1-1. 
Parma (Ita) - AIK Stockholm (Zwe) 2-0 (2-0). 
5. Minotti 1-0, 16. Mlnotti 2-0. Tsch: 20.000. 1e 
wedstrijd: 1-0. 
Juventus (Ita) - Msritimo Funchal (Por) 2-1 
(1-0). 33. Ravanelll 1-0, 51. Ravanelli 2-0, 79. 
Paulo Alves 2-1. Tsch: 4254. 1e wedstrijd: 1-0. 
Geplaatst voor de 3e ronde: Odense BK, Par
ma, Juventus. 
Engeland: Coventry City - Crystal Palace 1-4, 
Sheffield Wednesday - Blackburn Rovers 0-1, 
Southampton - Norwlch City 1-1. 

Sportprijsvragen 
Lucky Ten van 2 november: 15 - 16 - 20 - 21 -
25 - 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 44 - 52 - 61 - 65 -
66 - 72 - 74 -75 - 77 - 79 (onder voorbehoud). 
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NBC 

SUPER 
C H A N N E L 

CABLE TV'S PERFECT MIX OF NEWS, 
VIEWS & ENTERTAINMENT 

Door onze sportredactie 
ROTTERDAM, 3 NOV. Paris Saint 
Germain heeft zich na een moei
zame 1-0 zege op Dynamo Kiev 
als eerste club geplaatst voor de 
kwartfinales van de Champions 
League. De meest opmerkelijke 
uitslag gisteravond was de 4-0 
overwinning die Barcelona voor 
115.000 toeschouwers in Nou 
Camp behaalde tegen Manchester 
United. De marge had nog groter 
kunnen zijn als Romario minder 
laconiek met de kansen was om
gesprongen. „We zijn afge
slacht", was het commentaar van 
verliezend coach Alex Ferguson. 

Ferguson zei in zijn lange carri
ère nog nooit zo'n duidelijke ne
derlaag te hebben geleden. Hij 
noemde het spel van Barcelona 
„briljant". De Spaanse ploeg do
mineerde de hele wedstrijd met 
snel combinatiespel. In Manches
ter hadden beide ploegen veertien 
dagen geleden 2-2 tegen elkaar 
gespeeld. Johan Cruijff noemde 
beide duels „superwedstrijden, 
maar deze keer hebben we het 
ook kunnen afmaken". 

Cruijff had zijn zoon Jordi een 
basisplaats gegeven. Met rugnum
mer negen speelde de 20-jarige 
spits een goede wedstrijd. Hij gaf 
in de negende minuut de beslis-

deed. Ik heb in het midden van 
mijn doel gestaan omdat ik ook 
bang was dat er iemand bij de an
dere paal zou opduiken. Het was 
voor mij een vervelende wed
strijd. Als je ziet dat er zoveel 
kansen worden gemist, sta je ook 
niet lekker onder de lat." 

Keeperstrainer Frans Hoek be
vond zich op het moment van het 
doelpunt toevallig achter het 
doel. „Rijkaard veranderde de bal 
ook nog van richting. Maar ik had 
mezelf als keeper dit doelpunt 
aangerekend. Waarom Van der 
Sar zo hard wordt aangepakt? Als 
hij niet sterk in zijn schoenen 
staat, had Van Gaal dat niet ge
daan:" 

Ajax werd gered door een Fin. 
In de 85ste minuut rondde Jari 
Litmanen een pass van Edgar Da
vids stijlvol af. In zijn eigen land 
is hij onsterfelijk geworden. Sinds 
kort staat zijn beeltenis op Finse 
postzegels. „Het is voor het eerst 
dat een voetballer deze eer te 
beurt valt", zegt hij niet zonder 
trots. „Voetbal is in mijn land 
misschien wel de populairste 
sportbeoefening", aldus Litma
nen. „Ik ben echter de enige spe
ler in het buitenland. Vaak komen 
er ook hele groepen Finnen naar 
mij kijken in De Meer." Dat zijn 
produktie dit seizoen in de natio
nale competitie achter blijft bij 
vorig seizoen (drie goals), heeft 
volgens hem vooral met de gewij
zigde samenstelling van het team 
te maken. „Vorig jaar speelde ik 
met De Boer voor me en in mijn 
rug stonden Van den Brom en 
Rijkaard op de as van het veld. 
Daardoor kreeg ik gewoon meer 
kansen." Tegen Salzburg loste 
Litmanen af en toe een aardig 
schot, maar te vaak legde hij de 
bal breed voor een medespeler. 
„Wat wil je als je voortdurend in 
je rug wordt belaagd door twee 
verdedigers", vatte hij de ergernis 
van deze wedstrijd samen. 

sende pass voor het eerste doel
punt van Stoichkov, die daarmee 
zijn honderdste treffer voor Bar
celona maakte. Halverwege de 
tweede helft werd Jordi gewisseld 
en kreeg aan de zijlijn als belo
ning een tikje op de wang van 
zijn vader. „Hij heeft het goed 
gedaan", zei de trotse trainer na 
afloop. 

Na het openingsdoelpunt kon 
United lange tijd goed meeko
men, maar kreeg in de blessure
tijd van de eerste helft de genade
klap. Een pass van Stoichkov be
reikte Romario. De Braziliaan 
passeerde de slap verdedigende 
Pallister en schoot tussen de be
nen van keeper Gary Walsh raak. 
Walsh stond in het doel, omdat 
de Deen Peter Schmeichel als 
vierde buitenlander naar de tribu
ne was verwezen. Hij zat daar 
naast de geschorste Eric Cantona. 

Bij Barcelona bleef de Roemeen 
Hagi in burger langs de kant, 
Cruijff had voor Koeman, Romai 
rio en Stoichkov gekozen. Laatst, 
genoemde zorgde na rust voor 3-0 
en verdediger Albert Ferrer voor 
de eindstand van 4-0. 

Voor Manchester United was 
het de grootste nederlaag in Euro-
pees verband sinds 1977. Toen 
werd met dezelfde cijfers van FC 
Porto verloren. Het zal voor de 
Engelse kampioen moeilijk wor. 
den om zich in groep A voor de 
kwartfinales te plaatsen. United 
heeft met nog twee wedstrijden té 
gaan twee punten achterstand op 
IFK Göteborg (1-0 winst bij Ga-
latasaray) en één op Barcelona. 
Over veertien dagen zal het duel 
Göteborg-Manchester United van 
doorslaggevende betekenis zijn. 
United kan dan weer beschikken 
over Cantona en de deze keer ge-
blesseerde Lee Sharpe. 

In groep C zijn Benfica en Haj. 
duk Split na de twee gelijke spe-
len van gisteravond vrijwel zeker 
van plaatsing. Beide ploegen staan 
vier punten voor op de andere 
twee clubs, Anderlecht en Steaua 
Boekarest. Op 23 november 
wordt het duel Benfica-Hajduk 
gespeeld. Beide clubs hebben dan 
genoeg aan een gelijkspel om 
kwalificatie voor de kwartfinales 
af te dwingen. De nummer twee 
van deze poule zal in die ronde 
spelen tegen de winnaar van 
groep D. De kans is groot dat dat 
Ajax wordt. 

Bayern- München heeft on
danks het moeizame 2-2 gelijk
spel op eigen veld tegen Spartak 
Moskou nog steeds de beste kans 
om zich in groep B naast het on
geslagen Paris Saint Germain te 
kwalificeren. De Duitse kampioen 
heeft twee punten voorsprong op 
Spartak en Dinamo Kiev. Bij het 
sukkelende Bayern ontbrak dé 
Fransman Papin door een blessu
re. De Ghanese amateur Kuffour 
stond in de basisploeg en scoorde 
het tweede doelpunt. Mario van 
der Ende leidde de voor 25.000 
toeschouwers in München ge
speelde wedstrijd. 

Vreemde verhalen niet 
aan Feyenoord besteed 
BREMEN, 3 NOV. Uiterst ontspan
nen heeft Feyenoord, zonder de 
wegens een blessure in Nederland 
achter gebleven Ulrich van Gob-
bel, gisteren in Bremen de laatste 
training ter voorbereiding op het 
Europa-Cupduel met Werder Bre
men afgewerkt. De spelers van de 
Rotterdamse club lijken zich niets 
aan te trekken van de vreemde 
verhalen die de afgelopen dagen 
rondom de wedstrijd de ronde de
den. 

Herzog, spelbepaler bij Wer
der, liet weten dat de Rotterdam
mers ordinaire schoppers zijn. 
Routinier Votava zei dat de for
matie uit Bremen zich vooral niet 
moest laten meeslepen door het 
wangedrag van de tegenstander. 

Coach Van Hanegem heeft niet 
de indruk dat zijn spelers zich la
ten beïnvloeden door de provoca
ties. „Helemaal niet. Ze gedragen 
zich normaal. Ik vind de verhalen 
ook nogal overtrokken. De wed
strijd in Rotterdam leek me ook 
absoluut niet overdreven bard. 
Maar bij dit soort duels steken 
vaak vreemde speculaties de kop 
op. Dat hoort erbij." 

Het vreemdste verhaal is dat bij 
de eerste wedstrijd in Rotterdam 
twee spelers van Werder, Rufer en 
Herzog, de Feyenoorders De Wolf 
en FrBser benaderd zouden hebben 
om voor 500 dollar Mario Basler, 
ook van Werder, in elkaar te 
schoppen. 

Van Hanegem: „Er wordt zo
veel gezegd bij zo'n wedstrijd. 
Nog veel ergere dingen dan dit. Ik 
wist het onmiddellijk na de wed
strijd al. We hebben afgesproken 
er geen aandacht aan te beste
den." Assistent-trainer Geert 
Meijer: „Spelers bij Duitse clubs 

zijn lang niet altijd vrienden. 
Vaak gunnen ze elkaar het licht 
in de ogen niet." Het verhaal 
klopt dus? De technische leiding 
knikt instemmend. „Maar het 
leek ons verstandig de jongens te 
adviseren niets te zeggen." 

Rufer is een Nieuwzeelander en 
staat bekend als een vriendelijke 

4'ongen. Herzog is een Oostenrij
ker, die afgelopen zomer verwoede 

pogingen deed te vertrekken bij 
Werder. Basler ('Super Mario') is 
een Duitse neo-international, die 
door zijn aanstellerige gedrag in 
Rotterdam op de Duitse TV werd 
afgekamd. 

E U R O P A  C U P  

De politie in Bremen houdt ern
stig rekening met harde confron
taties tussen aanhangers van Wer
der en Feyenoord. De Rotterdam
se club kan vanavond in de Duitse 
havenstad rekenen op de steun vai 
minimaal 5.000 supporters. Circa 
3.200 fans zijn vanochtend met 
bussen naar Bremen vertrokkeö. 
De rest komt op eigen gelegen
heid. Een gedeelte daarvan arri
veerde gisteravond al in Bremen. 

Ruim duizend politie- en veilig
heidsagenten zijn paraat om van
avond binnen en buiten het Weser 
stadion een veldslag te voorko
men. Op afroep zijn daarnaast 
nog honderden politiemensen uit 
Westfalen en Niedersaksen be
schikbaar om bij eventuele cal* 
miteiten meteen in te springen. 
(ANP) 

1976. Willy van der Kuylen (22 
interlands) is te vroeg of te laat 
geboren. Als generatiegenoot van 
Cruijff, die ook een soort 
teruggetrokken midvoor was, 
verwierf de PSV er in het 
Nederlands elftal niet de 
reputatie die hij bij zijn club 
heeft opgebouwd. Tussen 1964 en 
1982 speelde hij 528 
competitiewedstrijden voor PSV. 
Met 308 doelpunten is hij 
topscorer aller tijden van de 
eredivisie. Momenteel is hij 
hulptrainer bij PSV, de club die 
in het seizoen '75-76 
landskampioen werd. 

4 Ik had een speciale band 
met Ralf Edström, hoewel 
die in het begin alleen ge

broken Engels sprak waardoor we 
elkaar bijna niet konden verstaan. 
Iedereen zei altijd dat Ralf alleen 
maar kon koppen, maar dat was 
zeker niet zo. Ik voelde altijd aan 
wat hij met de bal ging doen en 
stond meestal op de goede plek. 
Maar het maakte ons helemaal 
niet uit wie er van ons tweeën 
scoorde. Ik kapte de bal vaak 
voor ik op doel schoot. Op een ge
geven moment was iedereen daar 
op ingesteld en kapte ik gewoon 

nog een paar keer. Dan overdree 
ik een beetje. Ik was puur twee-

benig, zou je kunnen zeggen. I» 
begrijp nog steeds niet waarom 
daar niet veel meer op wordt ge' 
oefend. Mijn mooiste goal maakte 
ik in het seizoen '75-'76 tegen 
Ruch Chorzov. Ik wipte de 
met rechts over het been van ef 
verdediger en schoot hem voordat 
ie de grond raakte met links i11 

het kruis. In hetzelfde jaar bf 
dankte ik voor het Nederland5 

elftal. Niet omdat ik problentë11 

had met Cruijff. Ik had gewoon 
geen zin meer om reserve te zij" 
Ik heb in die tijd geloof ik 
wel veertig keer op de bank 
gezeten. 1 
Veertig (ex-)profs halen herinnf 
ringen op aan veertig jaar b* 
taald voetbal in Nederland. D' 
is aflevering 24. 
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SELECTIE 

2 vandaag • Reportage over een 
aidsopvangcentrum, waar vrijwil
ligers nabestaanden van overleden 
aidsslachtoffers opvangen en bege-
leiden. En 2 Vandaag volgde een 
fflan die zijn penis liet verlengen 
door een operatie. Ned.2, 18.15-
18.39U. 

Filmspot • Aandacht voor de pre-
jnières van The Chase, Reality Bi-
les, Mina Tannenbaum en The Kil
ler. En een gesprek met regisseur 
v Kieslowsky over o.a. Trois Cou-
leurs Rouge. Ned.1, 19.29-20.00u. 

première Film en Video • Ge
sprekken met Andy Garcia en Luis 
jlandoki over When a man loves a 
y/oman, met Sylvester Stallone en 
Sharon Stone over The specialist 
en met John Schlesinger over The 
innocent. BRT2, 20.00-20.40u. 

pe ronde van Witteman • Paul 
Witteman praat met betrokkenen 
over hoe hun partner veranderde 
bijvoorbeeld door dementie, trans-
sekssualiteit of depressie en welke 
invloed dit had op hun relatie. 
Sed.3, 21.05-21.54u. 

Panorama • Reportage over een 
middelbare school in Chicago waar 
leerlingen, voor ze de school bin
nen mogen, gecontroleerd worden 
0p wapenbezit. BRT1, 21.15-
22.05U. 

Kenmerk • Politiescholen gaan ra
cisme en seksisme in eigen gelede
ren aanpakken. De wateroverlast 
in Noord-Holland en de kostbare 
oplossingen daarvoor; volgens in
gewijden verwoesten die het land
schap en zijn er goedkopere en 
mooiere oplossingen. En de ge
meente Rotterdam probeert uitke

ringsgerechtigden in financiële 
moeilijkheden een extraatje te ge
ven; een moeizaam experiment. 
Ned.1, 21.15-21.46u. 

Werelden • In de documentaire 
Achter de muziek weeft Remmelt 
Lukkien de portretten van drie zi
geuners door elkaar: de Roemeense 
onderwijzer Yasile Yon, de in 
Duitsland wonende politiek acti
vist Rudko Kawzcynsky en Mihély 
Rostós uit Hongarije, gediplomeerd 
verhalenverteller. Ned.1, 21.46-
22.46U. 

Djamilas Fenster • Portret van de 
Russische schrijver en dichter 
Dzjingis Aitmatov. Duitsl.3, 22.30-
23.15u. 

Nova • Vandaag wordt het rapport 
'Criminaliteit bij de horeca' gepre
senteerd. Vijfentwintig jaar indus
trieel ontwerpen in Delft. Tweede 
deel in de serie vijf jaar na de val 
van De Muur en het NOVA-debat 
gaat over het Groene Hart met 
voormalig gedeputeerde van Zuid-
Holland, Borgman en van Velzen 
van de Nationale Woningraad. 
Ned.3, 22.34-23.24u. 

Night of the Proms • Hoogtepun
ten van de tiende Night of the 
Proms, met optredens van het Or
kest van de Twintigste Eeuw on
der leiding van Robert Groslot en 
Manuele Barrueco, gitaar, Toto, 
Paul Young en John Miles. BRT2, 
22.45-23.30u. 

Forbidden Britain • Eerste deel 
van een programmaserie over cri
minaliteit in Groot-Brittannië, Ju-
venile crime, toont dat criminali
teit onder jongeren geen heden
daags verschijnsel is maar al in 
het begin van deze eeuw veelvul
dig voorkwam. BBC2, 22.45-22.30. 

Jan Kelder met zijn Ajax-helden uit het seizoen 1956-1957. Ned. 3, 
23.19-0.07u. 

Ajax: een jongensdroom onder 
vuur • Programmamaker Jan Kel
der maakte portretten van zijn fa
voriete spelers van het Ajax-elftal 
uit 1956-1957 en probeerde met 
veel moeite een beeld van de histo
rie te krijgen. Ned.3, 23.19-0.07u. 

R A D I O  

Sesjun • Live-concert van het Rob 
van Bavel Kwintet. Radio 2, 
23.04-0.00u. 

Gebeurtenissen • Reportage over 
'Hennep in Holand'; het kweken, 
de handel en het gebruik van soft
drugs in Nederland. Morgen, ra
dio 5, 13.10-14.00u. 

De ronde tafel van Pam • Tafelge

noten lazen het proefschrift 
'Steeds mooier', over vooruitgang 
in de kunst van dr.M. Doorman en 
'Fout tot het bittere eind', Rost 
van Tonningen en de NSB van Da-
vid Barnouw van het Rijksinsti
tuut voor Oorlogsdocumentatie. 
Morgen, radio 5, 14.02-15.00u. 

Opium • Vijfentwintig jaar gele
den verstoorden een groep Neder
landse componisten en geestver
wanten een concert van het Con
certgebouworkest en protesteerden 
tegen het 'reactionaire' muziekle
ven. Notenkrakers van toen: Harry 
Mulisch en Reinbert de Leeuw 
over dat protest. Verder te gast: 
Jules de Corte en regisseur Luc 
Perceval. Morgen, radio 5, 15.02-
17.00u. 

FILMS OP TV 
Checkpoint (Ralph Thomas, 1956, 
Engeland). Opnamen van autoraces 
vormen voornaamste attractie van 
verhaal over industriële spionage. 
Met Anthony Steel. BBC2, 19.00-
20.20u. 

Hot Shots (Jim Abrahams, 1991, 
VS). Geslaagde persiflage op 'Top 
Gun' en soortgenoten. Elite-piloot 
Charlie Sheen neemt deel aan ope
ratie Sleepy Weasel en valt 'als 
een blinde dakbedekker' voor de 
vrouwelijks psychiater van de ba
sis. Gebrek aan subtiliteit en goede 
smaak behoort tot de stijlprinci
pes. RTBF1, 20.35-22.15u„ nage
synchroniseerd. 

The Aviator (George Miller, 1985, 
VS). Onbeduidende avonturenfilm. 
Knorrige piloot Christopher Reeve 
ontfermt zich na noodlanding in 

RECEPT 

GELEGENHEID DE ZWAAN 
Liefhebbers van het goede leven die 
geregeld restaurants van klasse aan
doen, zijn bekend met de naam 'De 
Zwaan' en oydhollandse varianten 
daarop. Tal van dorpen pronken 
met een dergelijke gelegenheid. 
Weinigen zullen vermoeden dat de
ze naam ooit de bezoeker verzeker
de dat er binnen een heel ander 
soort gelegenheid werd geboden. In 
tijden dat prostitutie het nog moest 
stellen zonder schreeuwende neon
reclame of 06-lijnen, geschiedde de 
aanprijzing sluiks. Een zwaan op 
het uithangbord stond er borg voor 
dat de kroeg meer te bieden had 
dan drank en eten. Op de markt in 
Etten, staat het restaurant 'De 
Zwaan'; specialiteit van het huis 
zijn aardappeltaartjes met coquilles 
Saint Jacques en truffel. 

Voor 4 personen: 
400 gram bildstar aardappelen 
IxhooaJ 
20 gram gehakte wintertruffel 
20 gram boter 
J / 4  d e c i l i t e r  s l a g r o o m  ( 2  k l e i n e  e e t 
lepels) 
20 centiliter jus de truffe 
katenspek 
ttta 300 gram coquilles Saint 
Jacques 
200 gram wilde spinazie 
12 plakjes wintertruffel 
Z0K peper 
4 takjes kervel 
Voor de saus: 
2 deciliter slagroom 
ll2 deciliter visfond 
® centiliter jus de truffe 

Kook de aardappelen in wat kokend 
Water met zout gaar. Maak hiervan 
^ zachte puree met de boter, de 

en de jus de truffe. Doe de pu-
^ in een spuitzak met een kleine 
Mde mond en spuit de puree in 
^n ring met een doorsnee van 6 

11 timeter. Haal de ring weg en be-
ffeed de puree met katenspek. Ge-
öruik alleen het witte deel van de 
°^üles en snijd ze in 20 dunne 
Pakjes. Leg op elk taartje dakpans-
Sewijs 5 plakjes coquille en bestrijk 
26 met (geklaarde) boter. 

^ het taartje ongeveer 5 minuten 
jj1 een oven op 200 graden Celsius, 
ook voor de saus de room en de 

!®°nd in, voeg op het laatst de jus 
e truffe toe en zout en peter naar 

Klop de saus vlak voor ser
een schuimig met een staafmixer. 

de spinazie in een klontje 
^mboter, voeg zout en peper toe 
0 druk het spinazievocht in een 

eruit 
^ een taartje midden op elk bord, 

er drie kleine bergjes spinazie 
jieen en leg een plakje truffel op 
,e spinazie. Schep wat saus naast 
^taartje. Garneer met een takje 

^SLÈNE VAN EIJNDHOVEN 

niemandsland over verwende rij
keluisdochter Rosanna Arquette. 
Ook met Jack Warden. Ned.2, 
21.25-23.OOu. 

Söndagsbarn / Sunday's Children 
(Daniël Bergman, 1992, Zweden). 
Ingmar Bergman schreef, op basis 
van zijn autobiografie 'Laterna 
Magica', het scenario voor speel
filmdebuut van zoon Daniël. Soort 
vervolg op 'Best Intentions' bestu
deert relatie tussen 10-jarige Pu en 
diens dominee-vader. Met Thomyy 
Berggren, Lena Endre. RTBF1, 
22.15-0.20u., nagesynchroniseerd. 

Noyade interdite (Pierre Granier-
Deferre, 1987, Frankrijk). Verfil
ming van misdaadroman 'Widow's 
Walk' door 'acteursregisseur' Gra-
nier-Deferre. Politie-inspecteur 
Philippe Noiret onderzoekt dage

lijks aanspoelende lijken. Gehate 
collega Guy Marchand heeft meer 
oog voor Noiret's duistere verle
den. Bijrollen van Marie Trintig-
nant, Stefania Sandrelli, Andréa 
Ferreol, Laura Betti. Duitsl.1, 
0.35-2.15u., nagesynchroniseerd. 

Cannon for Cordoba (Paul Wend-
kos, 1970, VS). Energieke routine. 
Officier George Peppard levert 
strijd met Mexicaanse bandieten 
aan de Texaanse grens anno 1912. 
BBC1, 1.15-2.55U. 

M O R G E N  
II tolgo disturbo (Dino Risi, 1990, 
Italië/Frankrijk). Bitterzoete ko
medie over bijzondere verstand
houding tussen zojuist uit psychia
trische inrichting teruggekeerde 
Vittorio Gassman en diens tien-ja-
rige kleindochter. Ook met Elliott 

Gould, Dominique Sanda. RTBF1, 
14.55-16.35u., nagesynchroni
seerd. 

•Adventures in Babysitting 
(Chris Columbus, 1987, VS). Regie
debuut van de scenarist van 
'Gremlins' en 'The Goonies' is een, 
voor zijn genre genuanceerde, niet-
kinderachtige tienerkomedie. Op
pas Elisabeth Shue beleeft met de 
haar toevertrouwde kinderen gro-
testadsavonturen in nachtelijk Chi
cago. BRTN1, 15.30-17. lOu. 

Fatty Finn (Maurice Murphy, 
1980, Australië). Op klassieke Aus
tralische stripfiguur gebaseerde, 
ouderwets karikaturale jeugdfilm 
over rivaliserende jeugdbendes in 
het Sydney van de depressiejaren. 
Duitsl.1, 15.30-17.OOu., nagesyn
chroniseerd. 

BROKKENRAADSEL 

Uit de gegeven woorden is een 
deel weggelaten. De plaats en de 
lengte daarvan zijn door een cijfer 
tussen haakjes aangegeven. De ont
brekende delen moeten in het dia
gram worden ingevuld. 

H O R I Z O N T A A L  
1 (6)ngst - d(6)uim 
2 s(9)aad 
3 b(2)ement - bo(3)arter - woo(6)s 
4 pl(3)na - bo(7)eiding 
5 a(4)aline - p(3)ood - bro(3)eer 
6 k(3)zak - n(3)and 
7 sp(3)age - kno(3)rij - (2)alm 

8 me(9)ent - cr(3)e 
9 ar(4)t - ni(3)lichter - (4)nder 

10 br(3)e - h(9)ier 
11 pu(2)aak - sc(3)m - t(3)ley 
12 k(3)mes - ko(3)al 
13 p(3)i - e(3)sme - (4)traal 
14 ver(7)hode - k(3)lant 
15 wa(6)der - (3)ijns - (2)petuitje 
16 ge(9)sattaché 
17 fa(6)sch - sc(6)morrie 
V E R T I K A A L  
1 (6)agel - (5)oneel - a(4)tas 
2 (9)enderij - b(3)ien 
3 p(2)ster - dr(3)itsstel - tu(3)uis 
ge(6)al 

1 2 3 4 5 6 7* 
8 9 10 11 12 13 

2 
* * 

3 
* * 

4 
* * 

5 
* * * 

6 
* * * * 

7* * * * 
8 * 
9 

* * 
10 

* 
11 * * * * 
12 

* * * * 
% * * 
14 

* * 
15 * * 
16 

* * 
17 

* J. 

4 i(3)loog - f(3)le - k(5)tig 
5 as(4)lée - ch(3) - ze(3)gte - (4)illa 
6 st(3)est - i(l llequotiënt 
7 po(3)sch - b(3)aap - (3)entie 
8 stil l)ik - k(3)elpijp 
9 kl(4)ndans - (3)osa - (3)doir - ps 

(4)loog 
10 gev(5)os - k(3)abeer - (3)rousel 
11 (6)inen - m(3)dy - ve(3)al - o(2)ij 
12 z(3)tjes - kla(9)istool 
13 p(4)ese - ij(5)ion - schr(6)r 

Onder de inzenders worden drie 
boekenbonnen van ƒ 35,- verloot. 
Oplossingen, per briefkaart, moe
ten uiterlijk volgende week don
derdag in het bezit zijn van de 
puzzelredactie van NRC Handels
blad, Postbus 8753, 3009 AT Rot
terdam. 

De oplossing van vorige week 
luidt: 
S T A A F B 
T L A  
O P L I C H 
P E S 
C  O M B  I N  
O A M 
NO N F I G 
T L 
A R T  I  E  S  
C E 
T E L E R  
E F A 
N O O R D E  

U I 
P A T R O O 

A T T E R 
S E 
T E R  
R M 
AT I E 

N 
UR A T 

A 
L E E  

L 
P A S  
R 
O N 
V A 

N G O R D 

Y MM 
B O 

R  E M E  
S R 
E V A  
F S 

E F 
E S 

F N E T 
A 

S E N D 
M I 

F A D O  
I N 

E L S  

De prijzen zijn toegekend aan: H. 
Meerman-Hoekstra, Alemlo; A.M. 
Schreuders, Bergschenhoek en A. 
van Erdewijk-Pulles in Veghel. 

HEER BOMMEL EN DE GRAUWE RAZER Door Marten Toonder 

4807 De grauwe razer verslond met gretigheid een 
groot aantal boleten en hij was daar zo in verdiept, 
;dat hij de tijd vergat. Doch toen de zon boven de kim 
rees en het landschap in een rode gloed zette keek hij 
gehinderd op. 
„Puingruwel!" riep hij. „Halfsleet!" 
Deze ruwe taal had echter geen invloed óp het natuur
gebeuren, zodat het monster de handen voor de ogen 
sloeg en begon te rennen. Een bepaalde richting nam 
het daarbij niet; het enige wat het lichtschuwe wezen 
zocht was de vochtige schemering die het sinds de 
kleuterjaren gewend was. 
Terwijl het zo voortdraafde werd zijn aandacht ge
trokken door gekras en gefladder — en omdat dat een 
bekend geluid was gluurde het ventje tussen de vin
gers door naar de plek waar het vandaan kwam. 
Daar, voor hem, lag de ruïne van de oude gevangenis, 
die oplettende lezertjes zich misschien nog zullen her-

inneren. Een groepje bonte kraaien zweefde om de 
bouwval — en hoewel deze vogels de kunst van het 
spreken niet meester waren maakte het geheel toch 
een vertrouwde indruk op de razer. 
.„Krothuis!" riep. hij verheugd. „Doorgebogen krot-
huisl" 
Zo schreeuwende repte hij zich met grote sprongen 
naar de bouwval en verdween uit het gezicht. 
Intussen was Tom Poes met de kooi naar de tuin ge
gaan. 
„Het is al ochtend", zei hij, terwijl hij het deurtje 
opende. „De zaak is een beetje anders gelopen, dan ik 
gehoopt had, maar misschien kan je je baas ergens 
vinden. Dan dan moet je hem een paar goede woor
den leren, zodat hij een nuttig lid van de maatschap
pij kan worden. Begrepen?" 
„Lieve razer!" riep de vogel wegvliegend. „Lekker 
thuis! Thuis is het fijn!" 

NEDERLAND 1 
KRO/NCRV 

18.00 Vervolg Dieren in Australië. 
18.28 Topscore met Ted de Braak, woordspel. 

KRO/RKK 
18.58 Abdijen II, documentaireserie. Herh. 

AVRO 
19.29 Filmspot. 

NOS 
20.00 (TT) Journaal. 
20.24 NOS-Weeroverzicht. 

IKON/KRO 
20.31 (TT) Link, Nederlandse dramaserie. 
21.15 Kenmerk. 
21.46 Werelden: Achter de muziek, portret van 

drie Roma-zigeuners. 
22.46 Wilde ganzen. 

NCRV 
22.53 New York police, politieserie. 
23.45 Cheers, Amerikaanse comedyserie. 

NOS 
00.12 Journaal. 

NEDERLAND 2 
NOS 

18.00 (TT) Journaal. 
VOO/TROS/EO 

18.15 (TT) Actualiteiten. 
NOS 

18.39 (TT) Sportjournaal. 
18.47 Hoofdpunten uit het nieuws en het weer. 

TROS/VOO 
19.00 (TT) Onderweg naar morgen. 

VOO 
19.25 Flodder, Nederlandse comedyserie. 
19.55 Lucky lotto live show, spelshow. 
20.55 (TT) Eerst zien! Serie reportages. 
21.25 The aviator, Amerikaanse speelfilm uit 

1985 van George Miller. 
23.00 Red shoe diaries: erotische avonturen. 

TELEAC 
23.35 Lassen, lijmen en plaatbewerken. 

NOS 
00.05 Journaal. 
00.10 Nieuws voor doven en slechthorenden. 

NEDERLAND 3 
VARA/VPRO/RVU/NOS 

18.10 De Fabeltjeskrant. 
NOS 

18.15 Sesamstraat. 
18.30 (TT) Jeugdjournaal. 
18.40 (TT) Klokhuis. 

VARA 
19.00 (TT) Lingo, woordspel. 
19.25 (TT) Midas. 
19.55 Grace under fire, comedyserie. 
20.25 (TT) Twee voor twaalf, quiz. 
21.05 De ronde van Witteman. 

NOS 
21.54 Trekking dagelijkse lotto. 
22.00 (TT) Journaal. 
22.16 (TT) Sportjournaal. 

VARA/NOS 
22.34 (TT) Nova en Den Haag Vandaag. 

RVO 
23.19 (TT) Ajax: een jongensdroom onder vuur, 

portret van Ajax-helden. 
PP 

00.07 Politieke partijen: GPV. 
VARA 

00.10 Natuurmoment, serie. 

RTL 4 
18.00 Zes uur nieuws. 
18.15 Ooggetuige, reportages. 
18.30 Rad van fortuin, spelprogramma. 
19.00 The bold & the beautiful, soap. 
19.30 Half acht nieuws. 
19.50 Weer. 
20.00 Goede tijden slechte tijden. 
20.30 Surpriseshow. 
22.00 Showtime. 
22.30 Barend & Van Dorp, sportmagazine met 

nabeschouwing Werder Bremen-Feijen-
oord, boksen en PSV. 

23.30 Nieuws, sport en weer. 
00.00 Dangerous curves, detectiveserie. Herh. 
00.55 The Oprah Winfrey show, talkshow. 

Herh. 
01.40 Nachtprogramma. 

RTL 5 
18.00 Vervolg Knight Rider. 
18.25 Beverly Hills 90210, serie. Herh. 
19.20 Nieuwsflits. 
19.25 Northern exposure, dramaserie. 
20.15 Sport: Werder Bremer — Feyenoord, live 

verslag. 
22.05 Nieuwflits. 
22.10 Lijn 5. 
22.40 Soldier, soldier, Engelse dramaserie. 
23.35 Nieuwsflits. 
23.40 Ricki Lake, Amerikaanse talkshow. 
00.25 As the world turns, serie. Herh. 
01.10 Hei elei, kuck elei aktuell. 
01.40 Nachtprogramma. 

In Seejun: Rob van Bavel en zijn kwintet. 
Radio 2, 23.02-0.00u. 
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3009TH Rotterdam. Telefoon: (010)4066111. Telefax 
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Per acceptgiro: ƒ 112,- per kwartaal of ƒ417,-per jaar. 

Bezorginformatie. Maandag t/m vrijdag tot 19.45 uur en 
zaterdag tot 16.45 

uur- Telefoon: (010)406 7000. 
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Documentatieservice. Voor het nabestellen van kranten 
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Uitgave Dagbladunie. 

18.00 Journaal. 18.10 The bold and 
the beautiful. 18.35 Blokken. 19.05 
Neighbours. 19.30 Journaal, sport en 
weerbericht. 20.00 Schermen, discus
sieprogramma. 21.15 Panorama, docu
mentaires. 22.05 Plantage Allee, Ne
derlandse serie. 22.55 Eén Rode Duivel 
— Programma van ABVV. 23.10 De 
geschiedenis van het meubel. 23.38 
Weerbericht. 

BELGIË NEDERLANDS 2 
18.00 Tik tak. 18.05 Bouli, animatie
film. 18.10 Jan zonder Vrees, Vlaamse 
tekenfilmserie. 18.20 Close up, Europe
se jeugdverhalen. 18.35 Skippy. 19.00 
Thunderbirds. 19.30 Journaal, sport en 
weerbericht. 20.00 Première Film en 
Video. 20.40 Heartbreak High, Austra
lische serie. 21.30 Prettig gestoord, jon
gerenmagazine. 22.00 Ter Zake, info-
magazine met nieuws en sport. 22.45 
Night of the proms, hoogtepunten uit 
de 10e Night of the Proms in het Ant
werps Sportpaleis. M.m.v. het orkest 
van de Twintigste Eeuw o.l.v. Robert 
Groslot; Manuele Barrueco, gitaar, To
to, Paul Young en John Miles. 23.30 
Coda. Dodenverloving van Tinei, uitge
voerd door Robert Holl, bariton en Jo
zef de Beenhouwer, piano. 

LAUNE(RTBFl) 
18.00 Vervolg Carlos et les autres. 
18.25 Weerbericht. 18.30 Info premiè
re. 18.50 Cartes sur table. 19.10 Quoti-
dien des sports. 19.30 Nieuws en weer
bericht. 20.05 Autant savoir. 20.35 Hot 
shots, Amerikaanse speelfilm uit 1991 
van Jim Abrahams. 22.05 Ciné-club de 
minuit: Söndagsbarn, Zweedse komedie 
uit 1992 van Daniël Bergman. 00.00 
Weerbericht en laatste nieuws. 00.10 
24 H sur les marchés. 

FRANKRIJK TV 5 
18.15 Visions d'Amérique, reportages. 
18.30 Nieuws en weerbericht. 18.55 
Presse hebdo. 19.00 Paris lumiéres. 
19.25 La météo des cinq continents. 
19.30 Nieuws. 20.00 Découverte, Cana
dees magazine. 20.30 Teil quel, Zwit
sers magazine. 20.55 La météo des cinq 
continents. 21.00 Nieuws en interna
tionaal weerbericht. 21.40 La marche 
du siecle. 23.10 Alice. 00.10 Nieuws en 
weerbericht. 00.35 Sept jours en Afri-

,que. 00.45 Noms de Dieux. Vandaag: 
de Dalai Lama. 01.35 La chance aux 
chansons. Herh. 02.10 Santé visions. 
Herh. 02.40 Espace francophone. 03.40 
Reflets images d'ailleurs. Herh. 04.35 
Visions d'Amérique. Herh. 05.00 Paris 
lumiéres. Herh. 05.30 Eurojournal. 

ENGELAND BBC 1 
18.05 (TT) Blue Peter. 18.35 (TT) 
Neighbours. Herh. 19.00 (TT) Nieuws 
en weerbericht. 19.30 Regionaal 
nieuws. 20.00 (TT) Top of the pops. 
20.30 (TT) EastEnders. 21.00 (TT) 
Children's hospita], documentaireserie. 
21.30 (TT) 2point4 children, Engelse 
comedyserie. Herh. 22.00 (TT) Nieuws, 
regionaal nieuws en weerbericht. 
22.30 (TT) Crimewatch UK. 23.15 
Question time, discussieprogramma. 
00.15 (TT) Crimewatch UK update. 
00.25 (TT) Midnight caller, Amerikaan
se misdaadserie. 01.15 Cannon for 
Cordoba, Amerikaanse actiefilm uit 
1970 van Paul Wendkos. 02.55 Weer
bericht. 04.00 BBC Select. Herh. 

ENGELAND BBC 2 
18.00 Home front, magazine over bin
nenhuisarchitectuur. 18.30 Catchword. 
Woordspel. Presentatie: Paul Coia. 
19.00 Checkpoint, Engelse speelfilm uit 
1956 van Ralph Thomas. 20.20 Diwali 
lights, serie over het grote Hindoe en 
Sikh Festival of Lights. 20.30 Regiona
le programma's. 21.00 Further abroad, 
serie over architectuur. Herh. 21.30 
(TT) Top gear. 22.00 (TT) X-Files, Ame
rikaanse misdaadserie. 22.45 (TT) For
bidden Britain, serie reportages. Afl. 
Juvenile crime. Aansl.: Video nation 
shorts. 23.30 (TT) Newsnight. 00.15 
Late review. 00.55 Weerbericht. 01.00 
As time goes by, Australische tv-film 
van Barry Peak. 02.40 Einde. 

DUITSLAND 1 ARD 
18.00 Vervolg Die DraufgSnger. 18.25 
Marienhof, serie. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Die Kommissarin, se
rie. 19.57 Heute abend im Ersten. 
20.00 (TT) Tagesschau. 20.15 Kein 
schöner Land, muziekprogramma. 
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00 
Kontraste. 21.40 Der Fahnder, Duitse 
politieserie. 22.30 Tagesthemen. 23.00 
Die Wohlfahrts-GmbH, reportage. 
23.45 Chronik der Wende. Afl.: 4. No
vember '89. 00.00 Alles Pastal 00.25 
Tagesschau. 00.35 Noyade interdite, 
Frans-Italiaanse speelfilm uit 1987 van 
Pierre Granier-Deferre. 02.15 Zuschau-
en — Entspannen — Nachdenken. Auf 
dem schwarzen Wald. Afl.: Windbu-
chen. 

DUITSLAND 2 
18.00 Vervolg Lutz & Hardy. 19.00 
heute. 19.20 Weerbericht. 19.25 
Freunde fürs Leben, Duitse serie. 20.15 
Hitparade im ZDF. 21.15 W1S0, soci
aal-economisch magazine. 21.45 heute-
journal. 22.15 Doppelpunkt, discussie. 
23.15 Die Nervenkge. 23.40 heute 
nacht. 23.55 Silly in Concert. 00.55 
Between the darkness and the dawn, 
Amerikaanse speelfilm uit 1985 van 
Peter Levin. 02.25 Einde. 

DUITSLAND 3 WDR 
18.00 NRW — Nachrichten aus Rhein-
land und Westfalen. 18.05 KuK. Geva

rieerd magazine. 18.30 Streifzüge, serie 
reportages. 18.45 Aktuelle Stunde. Re
gionaal magazine met sport. 19.25 Fen-
sterprogramme der Landesstudios. 
19.45 Die Fallers — Eine Schwar-
zwaldfamilie, serie. 20.15 Westpol, po
litiek magazine. 21.00 WDR aktuell. 
21.15 Sternschnuppen. 21.45 1000 
Hertz, discussieprogramma. 22.30 Dja
milas Fenster, portret van Dzjingis Ait
matov. 23.15 Das Nflchste bitte, dieren-
magazine. 23.30 Magnum. 00.15 1000 
Meisterwerke. Vandaag: Schnitt mit 
dem Küchenmesser. 00.25 Nachrich
ten. 00.35 Nachtprogrammering. Met: 
Tagesschau vor 20 Jahren. 00.50 Tage
sthemen. 01.20 Aktuelle Stunde.. Aan
sl.: 6 Fensterprogramme. 04.00 School
televisie. 06.00 Cursus economie. 06.30 
Djamilas Fenster. 07.15 Westpol. 08.00 
Streifzüge. 

CNN 
18.00 Vervolg Business Asia. 20.00 
World business today. 21.00 Interna
tional hour. 22.45 World sport. 23.00 
World business today update. 23.30 
Showbiz today. 00.00 The world today. 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King 
live. 05.30 Showbiz today. Herh. 

EUROSPORT 
18.00 Vervolg Triathlon. 18.30 Super-
bike. 19.30 Eurosportnieuws. 20.00 
Worstelen. 21.00 Vechtsporten. EK 
Taekwondo voor senioren. 22.00 Voet
bal. Europa Cup II, 2e ronde. 23.30 
Voetbal. Champions League, 4e ronde. 
01.00 Eurosportnieuws. 

NBCSUPER CHANNEL 
18.00 Today. 19.00 ITN World news. 
19.30 (TT) Executive lifestyles. 20.00 
(TT) Entertainment X-press. 20.30 (TT) 
NBC News magazine. 21.30 (TT) Inside 
edition. 22.00 ITN World News. 22.30 
(TT) The tonight show. 23.30 (TT) Real 
personal. 00.00 FT business tonight. 
00.20 US Market wrap. 00.30 Nightly 
news. 01.00 Equal time. 01.30 (TT) 
The tonight show. 02.30 (TT) Executive 
lifestyles. 03.00 Rivera live. 04.00 Rol-
onda. 05.00 (TT) Inside edition. 

RADIO 1 
Elk heel uur en om 18.30 en 6.30 
Nieuws. KRO: 20.04 Onder tafel. 
NCRV: 22.04 Hier en nu-sport. NOS: 
23.07 Met het oog op morgen. VPRO: 
0.04-7.00 VPRO's Nachtleven, met om 
0.04 5.5 » 6.0. 1.02 Hothouse. 3.02 Het 
paradijs. 4.02 Grand disco classique. 
5.02-7.00 De gezamenlijke zenders Pea-
zens & Moddergat. 

RADIO 2 
Elk heel uur Nieuws. EO: 18.04 Alle 
mensen. TROS: 19.04 TROS Schlager
festival. 19.30 Oud plaatwerk. 20.04 
Music all in. 21.04 Voor wie graag luis
teren wil. 22.30 Coulissen. 23.04-24.00 
Sesjun. 

RADIO 3 
Elk heel uur Nieuws. NOS: 18.04 De 
Avondspits. EO: 19.04 Spoor 7. NCRV: 
20.04 Paperclip magazine. VPRO: 

21.04 Villa 65. TROS: 0.04 TROS 
Nachtwacht. VPRO: 2.02 Vacuüm. 
AKN: 4.02-6.00 Pyjama FM. 

RADIO 4 
Om 18.00 en 20.00 Nieuws. 18.04 
KRO Klassiek. 19.30 Het orgel. 20.02 
Avondconcert. Muz. voor klavecimbel. 
22.00 Laudate. 23.00 Deze eeuw. EO: 
0.00-1.00 Vier na middernacht. 

RADIO 5 
Om 18.00 en 23.00 Nieuws. NMO: 
18.02 Actualiteiten in het Nederlands. 
18.30 Religieus programma in het 
Turks. EO: 19.00 Waar waren we ook 
alweer? NOS: 19.15 Nieuws en actuali
teiten in het Turks. 19.50 Nieuws en 
actualiteiten in het Marokkaans en Ber
bers. 20.40 Nieuws en actualiteiten in 
het Chinees. TELEAC: 21.00 Tema. 
TROS: 22.00 Finale. NOS: 23.07-24.00 
Met het oog op morgen. 

NEDERLAND 1 
NOS 07.00 Tekst-tv. NOT 09.00 Koeke-
loere. 09.15 Kijk uit! 09.30 Binnenkort 
bij de NOT. 10.00 (TT) Nieuws uit de 
natuur. ROF 10.20 Fildblommen: it 
leppeltsjedief. Herh. NOT 10.40 (TT) 
Verzorgen voor morgen. 11.00 (TT) 
Schooltv-weekjournaal. 11.30 Team
work. NOS 11.55 Tekst-tv. 16.01 
Nieuws voor doven en slechthorenden. 
NCRV 16.09 O jal NCRV in beeld. 
16.59 (TT) Weg van de snelweg Neder
land. 17.30 Cartoon Club. 17.59 A dif
ferent world. 

NEDERLAND 2 
NOS 07.00 Journaal. VARA 07.06 Lin
go. Herh. NOS 07.30 Journaal. KRO 
07.33 Ontbijt TV. NOS 08.00 Journaal. 
KRO 08.07 Ontbijt TV. Vervolg. NOS 
08.30 Journaal. KRO/NCRV 08.33 
Topscore met Ted de Braak. NOS 09.00 
Journaal. PP 09.07 Groen Links. 
EO/VOO/TROS 09.10 Kook tv. VOO 
09.28 Die 2: Nieuwe koeien. Herh. 
AVRO 09.53 Alle dieren tellen mee. 
Herh. TELEAC 10.13 Psychologie van 
het gezin. 10.43 Deutsch Direkt. AVRO 
11.13 Via Ria. Herh. VOO 12.07 Lucky 
Lotto live. Herh. NOS 13.00 Journaal. 
VARA 13.08 (TT) Oppassen!!! Herh. 
13.33 (TT) Twaalf steden, dertien onge
lukken. Herh. 14.00 Sonja. Herh. 
14.49 De schreeuw van De Leeuw. 
Herh. TROS 15.36 Candid camera. NOS 
16.00 (TT) Journaal. TROS 16.07 The 
teenage hero turtles. 16.32 Te land, ter 
zee en in de lucht. 17.28 Allo 'allo. 
17.52 De familie Keuzekamp. 
TROS/VOO/EO 17.58 (TT) 2 vandaag. 

NEDERLAND 3 
NOS 08.53 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 12.00 Nieuws voor do
ven en slechthorenden. RVU 17.35 Uit
stappen! 

RTL 4 
06.30 Hei elei kuck elei. 07.00 Nieuws 
& krantenoverzicht. 07.07 Ontbijtkids: 
Foofur. 07.30 Nieuws & krantenover
zicht. 07.37 Ontbijtkids: De Smurfen. 
08.00 Nieuws & krantenoverzicht. 
08.08 The bold & the beautiful. Herh. 
08.30 Nieuws. 08.35 Santa Barbara. 
Herh. 09.00 Nieuws 8- krantenover
zicht. 09.10 Santa Barbara. Herh. 
09.30 Goede tijden slechte tijden. 
Herh. 10.00 Koffietijd. 11.00 Show-
time shop. 11.05 As the world turns. 
11.50 Lunchkids. 13.15 Barend & Van 
Dorp. Herh. 14.15 Rad van fortuin. 
Herh. 14.45 Spijkerhoek. Herh. 15.15 
Showtime shop. 15.20 Santa Barbara. 
16.10 The Oprah Winfrey show. 17.00 
5 uur show. 

RTL 5 
16.15 Tv boetiek. 16.45 Goede tijden, 
slechte tijden. Herh. 17.10 Happy days. 
17.35 Knight rider. 

BELGIË NEDERLANDS I 
15.30 Adventures in babysitting, Ame
rikaanse komedie uit 1987 van Chris 
Columbus. 17.10 Het Capitool. 17.35 
Paradise Beach. 

BELGIË NEDERLANDS 2 
17.00 Samson. 

LAUNE (RTBF 1) 
13.20 Vacaturebank. 13.35 Autant sa
voir. Herh. 13.55 Les pieds dans le 
plat. Herh. 15.0Ü II tolgo disturbo, Ita
liaanse komedie uit 1992 van Dino Ri
si. 16.35 Neighbours. 17.00 Raven. 
17.55 Carlos et les autres. 

FRANKRIJK TV 5 
06.00 La maison Deschênes. 06.30 Té-

lématin. 08.00 Nieuwsflits en weerbe
richt. 08.05 Canadees nieuws. 08.30 
Nieuwsflits en weerbericht. 08.35 Pa
ris lumiéres. Herh. 09.00 Nieuwsflits. 
09.05 Temps présent. Herh. 10.00 Sa
voir plus. Herh. 11.00 Ahl Quels titre. 
Herh. 12.00 Nieuwsflits. 12.05 La 
chance aux chansons. 12.40 Weerbe
richt. 12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 La 
maison Deschênes. Herh. 13.30 Au bon 
beurre, Franse tv-film uit 1981 van 
Edouard Molinaro. Met. Herh. 15.00 
Michel Rivard. Herh. 16.00 Nieuws. 
16.10 Gourmandises. 16.25 Bibi et ses 
amis. 17.15 Clip postal. 17.40 Aids 
spotje. 17.45 Question pour un Cham
pion. 

ENGELAND BBC 1 
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC 
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00 
(TT) Nieuws, regionaal nieuws en weer
bericht. 11.05 Good morning with An
ne and Nick. 13.00 (TT) Nieuws, regio
naal nieuws en weerbericht. 13.05 
Pebble Mill. 13.55 Regionaal nieuws 
en weerbericht. 14.00 (TT) Nieuws en 
weerbericht. 14.30 (TT) Neighbours. 
14.50 The great British quiz. 15.15 
(TT) Holiday. Herh. 15.45 (TT) The fly-
ing doctors. 16.30 Secret life of toys. 
16.45 TVK. 17.00 The new Yogi Bear 
Show. Herh. 17.10 Get your own back. 
17.35 (TT) Record breakers. 

ENGELAND BBC 2 
08.00 Teddy Trucks. Herh. 08.05 Phil-
bert the Frog. Herh. 08.10 Teenage 
mutant hero turtles. Herh. 08.30 (TT) 
Blue Peter. Herh. 09.00 (TT) Breakfast 
news. 09.15 Westminster daily. 10.00 
Schooltelevisie. 11.00 Playdays. Herh. 
11.25 Schooltelevisie. 15.00 Fireman 
Sam. Herh. 15.10 Sport on Friday, met 
o.a. tennis: Guardian Direct nationale 
kampioenschappen en korfbal: Enge
land — Zuid-Afrika. 16.50 Nieuws, re
gionaal nieuws en weerbericht. 17.00 
Today's the day. 17.30 Ready steady 
cook. 

DUITSLAND 1 ARD 
05.15 Brisant. 05.45 Morgenmagazin 
Sport extra. 06.00 Morgenmagazin. 
09.00 Tagesschau. 09.03 The flying 
doctors. Herh. 09.45 Tele-Gym. 10.00 
Tagesschau. 10.03 (TT) Wunderbare 
Welt. Herh. 10.50 Kttnstler für EINE 
WELT. Herh. 11.00 Tagesschau. Met 

beursberichten. 11.04 Hitparade im 
ZDF. 12.05 Goldene Berge — Goldene 
Lieder. Herh. 12.55 Presseschau. 13.00 
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 
14.00 Tagesschau. 14.03 Höchstpersön-
lich. 14.30 Abenteuer Überleben — 
Das Magazin. 15.00 Tagesschau. 15.03 
(ZW) The Munsters. 15.30 Fatty Finn, 
Australische jeugdfilm uit 1980 van 
Maurice Murphy. 17.00 (TT) Tage
sschau. 17.10 Brisant. 

DUITSLAND 2 
05.15 Zie Duitsland 1. 13.45 EURO. 
14.30 Siebenstein. Herh. 14.55 (TT) 1 
— 2 oder 3. 15.20 Logo. 15.30 X-Base. 
16.00 heute. 16.05 The flying doctors. 
16.55 Reisetip. 17.00 heute en sport. 
17.15 Lïndeijournal.. Aansl.: heute-
Schlagzeilen. 17.55 Heartbreak High. 

DUITSLAND 3 WDR 
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus maat
schappijleer. 09.00 Aktuelles aus dem 
Videotext. 09.05 ARD-Morgenmagazin, 
10.00 Schooltelevisie. 12.00 Vale Tudo 
— Um jeden Preis. 12.25 Programm-
vorschau. 12.30 Kontraste. 13.15 1000 
Hertz. 14.00 WDR aktuell. 14.05 Hit-
Clip. 14.30 Die Arktis. 15.00 WDR ak
tuell. 15.05 FensterPlatz. 15.45 Chro
nik der Wende. Afl.: 4. November 
1989. 16.00 Wohnrflume. 16.30 Cursus 
maatschappijleer. 17.00 A — Z Life-
show. 17.15 U 30. 

CNN 
00.00 24 uur per dag nieuws, met om: 
07.30 Moneyline. Herh. 08.30 World 
report. 09.45 CNN Newsroom. 11.30 
World report. 12.15 World sport. 
12.30 Business morning. 13.30 Busi
ness day. 14.30 Business Asia. 15.00 
Larry King live. Herh. 16.45 World 
sport. Herh. 17.30 Business Asia. 

NBC SUPER CHANNEL 
05.30 NBC News. 06.00 Business insi
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN 
World news. 07.15 US Market wrap. 
07.30 Business insiders. 08.00 ITN 
World news. 08.15 US Market wrap. 
08.30 (TT) Inside edition. 08.58 ITN 
World News. 09.00 Super Shop. 10.00 
Rolonda. 11.00 Rivera live. 12.00 To
day's business. 12.30 FT Business to
day. 13.00 Today. 15.00 The money 
wheel. 17.30 FT Business tonight. 

RADIO 1 
Elk heel uur en om 7.30, 8.30, 12.30, 
13.30, 16.30, 17.30 Nieuws. VARA: 
7.07 VARA Radio I vrijdageditie. 
VPRO: 9.05 Het Balkon. 10.05 NL-Bui-
tenland. 10.30 Standplaats Mozam
bique. 11.05 Argos. VARA: 12.07 
VARA Radio I vrijdageditie. VPRO: 
14.05 De transmissie. 16.05 Welinge
lichte kringen. TROS: 17.07 TROS Ak-
tua. 

RADIO 2 
Elk heel uur Nieuws. KRO: 7.04 Thank 
God it's Friday. 9.04 Adres onbekend 
(Muziek terwijl u zoekt). 12.04 Het hart 
van twee. 14.04 Het paleis. AVRO: 
17.04 Fileradio. 

RADIO 3 
Elk heel uur Nieuws. AKN: 6.04 Break-
fast-club. 9.04 Arbeidsvitaminen. 
VARA: 12.04 De steen & been show. 
14.04 Carola. AKN: 15.04 The magie 
friends. VOO: 17.04 Rinkeldekinkel. 

RADIO 4 
Om 7.00, 8.00, 13.00 Nieuws. EO: 7.02 
Ouverture: Barokmuz. 8.04 Opus 4. 
9.00 Muziek voor miljoenen. 11.00 Het 
ochtendconcert. Limburgs Symf. Ork. 
met piano. 13.04 En nu...mijn verzoek. 
VARA: 14.00 Middagconcert: Het inter
nationale concertcircuit. Berliner Phil-
harmoniker met viool. 15.25 Twee 
Bach. 16.00 De Nederlanden. Kox — 
Arnhem 1944. 17.00 Operette. 

RADIO 5 
Elk heel uur t/m 17.00 Nieuws. NOS: 
6.45-6.50 Mededelingenrubriek met 
uitgebreid weerbericht en scheepvaart-
berichten. 7.05 NOS Sportief. 7.30 
Vroeg op 5. 8.55 Waterstanden. NCRV: 
NCRV — Vrijdag op vyf, met om: 9.02 
Het gesprek. 9.40 Plein publiek. 11.02 
Rondom het woord. IKON: 12.02 Bon 
nefooi. RVU: 12.30 Werken aan werk. 
13.10 Gebeurtenissen. NOS: 14.02 De 
ronde tafel van Pam. AVRO: 15.02 Opi
um radio. NOS: 17.10 Radio UIT. PP: 
17.50 CDA. 
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Wieldop 

Als ik in Den Haag m^f de auto 
voor het rode licht sta, wil het 
nog wel eens gebeuren dat een 
,boze automobilist vlak voor me 
'uit zijn auto stapt en in mijn 
richting naar zijn voorhoofd 
wijst. Hij stroopt zijn mouwen 
op en maakt provocerende ge
baren. Alles duidt erop dat de
ze man mij op mijn gezicht wil 
timmeren. Ik ben mij van geen 
kwaad bewust en dat hoeft ook 
niet. Want die agressief ogende 
weggebruiker is een collega die 
er pijezier in schept andere au
tomobilisten die het tafereel ga
deslaan op het verkeerde been 
te zetten. 
Maandagochtend vroeg. Zoals 
gebruikelijk schiet het verkeer 
bij Zoetermeer niet op. Vanaf 
de invoegstrook schiet een gele 
bestelbus rechtstreeks naar de 
linkerrijstrook, en komt vlak 
voor me rijden. Na een paar 
honderd meter haalt de bus de 
auto die daarvoor rijdt in, om 
deze vervolgens met een ruk 
aan het stuur naar links klem te 
zetten. De auto's daarachter op 
de linkerrijstrook staan vervol
gens enkele minuten stil. 

; Uit de bestelbus stg.pt een woe
dende man, die aanstalten 
maakt om de door hem klemge
reden automobilist te lijf te 
gaan. Hij trekt aan het portier, 
maar dat is zojuist angstvallig 
vergrendeld. Dan maar een 
schop tegen de auto. Welke 
doodzonde deze automobilist 
heeft begaan, is een raadsel, 
maar het moet een kapitale mis
rekening zijn geweest. Duide
lijk is in elk geval dat somrryge 
automobilisten zich niet onge
straft laten sarren. De aandacht 
van de ziedende man verlegt 
zich naar de wieldop linksvoor. 
Vakkundig rukt hij de kunst
stof kap van het wiel, steekt de
ze even als een trofee hoog in 
de lucht, geeft er een klap mee 
op de auto en werpt de schijf 
als een frisbee over de vangrail. 
Op de andere rijbaan komt de 
wieldop tussen voorbijrazende 
auto's terecht. Het gaat maar 
net goed. Meer in een reflex 
dan weloverwogen claxonneer 
ik een paar keer. De woesteling 
slaat er, gelukkig maar, geen 
acht op. De man heeft zijn ding 
gedaan, het recht van de sterk
ste heeft gezegevierd. Hij stapt 
weer in zijn bestelbus en rijdt 
weg. De belaagde automobilist 
zet zijn auto, een deuk rijker en 
een wieldop armer, schielijk op 
de vluchtstrook. Daar wacht hij 
tot de gele bestelbus uit het 
zicht is verdwenen. 

WARD OP DEN BROUW 

Rosita Steenbeek en haar zoektocht naar de grote liefde 
Een daverende klap. Tientallen 
vorken en messen die op hetzelf
de moment op de rand van het 
bord vallen. Hoofden die als kur-
ketrekkers ronddraaien om een 
glimp te kunnen opvangen van 
deze verschijning. 
Zo was het jaren geleden om met 
Rosita Steenbeek een simpele Ro
meinse trattoria te betreden. 
Daar zat ze dan. Vrolijk babbe
lend in haar strakke jurkje. Over 
de Italiaanse films waarin ze ooit 
hoopte te spelen, en over de pro
ducenten die toch steeds weer 
naaktrollen aanboden. „Wat dat 
toch is?" 
Argeloos, volstrekt onbewust van 
het effect dat ze op de mannelij
ke helft van de mensheid had. 
Blozend plukte ze een briefje met 
een liefdesverklaring van de ober 
uit haar pizza. Bij de volgende 
hap het telefoonnummer van de 
chef-kok, terwijl ze enthousiast 
vertelde over de romantiek van 
het pensionnetie waar ze woonde. 
„Zo wil ik leven. Een beetje 
zwervend. Het gewone geluk van 
trouwen en kinderen is te moei
lijk voor me." 

sche roman' over de liefdesavon
turen die ze met drie oude Itali
aanse mannen beleefde. 
Vier jaar lang heeft ze zich opge
sloten in haar ouderlijk huis om 
het verhaal te vertellen van een 
mafiose, sadistische psychiater in 
wiens Siciliaanse villa de hoofd
persoon als escort-prostituée te
rechtkomt, maar op wie ze on
middellijk smoorverliefd wordt. 
„Hij had iets van een filmheld. Ik 
stelde me voor hoe zijn handen 
een pistool vasthielden, een mes. 
En dan hoe ze me zouden stre
len." In een decor van 'fonkelen
de sterrenhemels', speedboten, 
champagne en de 'zwangere geur 
van fruit en jasmijn' laat ze zich 
maandenlang vernederen, ver
krachten en als slaaf behandelen. 
Voor haar seksuele diensten wil 
ze geen geld. „Hoe moet ik hem 
anders overtuigen dat ik echt van 
hem hou?" Het verhaal sleept 
zich voort langs zijn pathologi
sche jaloezie en haar hardnekkige 
verlangen naar genegenheid. 
„Zijn blik werd wreed. Mijn wan
hopig gekreun wond hem zo op 

Ik stelde me voor 
hoe zijn handen 
me zouden strelen 
Ze zaaide verwarring, paste niet 
in haar rol. Mannen begonnen 
over de vele boeken die ze gele
zen had, terwijl hun ogen begerig 
haar lichaam aftastten. Of ze 
praatten juist over haar zachte 
handen, haar prachtige lach, ter-

Rosita Steenbeek: Ik wilde alleen maar affectie en liefde. Foto Vincent Mentzel 

wijl zij Vergilius'en Huizmga ci
teerde. 
Een vrouw die niet bestaat. Een 
perfecte negentiende-eeuwse 
courtisane, met de moraal van een 
vrouwenpraatgroep uit Amers
foort. Dat is het beeld dat nu, 
acht jaar later naar voren komt 
bij het lezen van Steenbeeks boek 
De laatste vrouw. 
„Ik heb geen talent voor de grote 
passie." Met deze woorden dump
te de beroemde Italiaanse regis
seur Federico Fellini de Holland
se die maandenlang zijn muze, 
zijn speeltje en grande amore was 
geweest. Alleen voor de liefde 
had ze geleefd. Nu was er niets 
meer. „Zijn woorden hamerden 
door mijn hoofd. Ik was tot niets 
in staat en ging de straat op", 
schrijft een geknakte Rosita aan 
het eind van haar 'autobiografi-

dat hij klaarkwam. Tevergeefs 
wachtte ik op een blik." 
Pas als ze in Rome een andere be
jaarde ontmoet, bevrijdt ze zich 
van deze infantiele macho. De 
nieuwe komt uit de wereld van de 
letteren: de 80-jarige Italiaanse 
schrijver Eduardo, alias Alberto 
Moravia, sluit de hoofdpersoon in 
zijn hart. Babbelend over het le
ven, de liefde en de wereldlitera
tuur bezoeken ze restaurants en 
terrassen. Bij haar beklaagt hij 
zich over de harteloosheid van 
zijn jonge echtgenote. Zijn passie 
uit hij met regelmatige, welge
mikte tikken op haar blote billen. 
„Gloeit het nog", vraagt de grote 
schrijver als hij haar thuis weer 
eens onderhanden genomen heeft, 
en ze gearmd door Rome wande
len. „Ik had hem er een plezier 
mee gedaan", schrijft Rosita. „En 
het was of dit fysieke contact het 
geestelijke contact verdiepte." Ze 
is 'dol' op hem — „hij zet me op 
het juiste spoor" — maar ze is 
niet verliefd. Haar hart wacht op 
een ander: op Fellini. Uiteindelijk 
is het dank zij Alberto Moravia 

dat ze haar 'grote liefde' ontmoet. 
Zoals het ook de dag van de dood 
van Moravia is, dat Federico Fel
lini haar weer verlaat. 
Op haar kamertje in de Amster
damse Pijp vertelt Rosita nu over 
haar Italiaanse avonturen. Ze is 
Vat ouder, meer getekend, maar 
nog steeds dezelfde argeloze Ro
sita. Een vreemde mengeling tus
sen onbeschaamdheid en naïviteit; 
een uiterlijk als van de stripfiguur 
Jessica Rabbit, en tegelijk een 
volstrekte afwezigheid van wat 
ook wel 'vrouwenspelletjes' wor
den genoemd. „Achteraf denk ik 
toch dat ik Federico geraakt heb, 
dat hij gek op me was", zegt ze. 
„Het is nooit helemaal duidelijk 
geworden waarom hij nou zo ge
daan heeft. Achteraf kwam hij 
wel met een soort verklaring. Hij 
dacht dat ik een relatie met Al
berto (Moravia, mvr) had. Maar 
ik denk toch ook dat het vlucht
gedrag was. Ik was volstrekt ver
bijsterd. Ik was zo perplex: ik was 
nog nooit zo dicht bij iemand ge
weest, en opeens zit hij op een an
dere planéét!" 
Snoezend en dollend had ze hen 
in haar boek om elkaar heen laten 
draaien. Rosita als een klein meis
je op Fellini's schoot, terwijl hij 
teksten prevelt als: „Jullie vrou
wen hebben een geheim dat je 
niet wilt verklappen aan ons man
nen." De dagen waren gevuld met 
dineren, souperen en wachten op 
de telefoon. Fellini zorgde dat de 
ruches van haar jurk niet in de 
soep vielen, schonk haar bij, 
kneedde haar handen, en mestte 
haar vet. „Dat lieftallige wezen 
met die mooie lippen en die han
den als vlinders", zei hij. En dan 
keken ze elkaar aan 'alsof het zo 
geregisseerd was'. Slapen deden 
ze met samen en seks stelde hij 
uit, met honderd smoezen: zijn 
echtgenote, impotentie, 'angst 
voor de kut'. Rosita lacht haar 
gulle lach. „Ja, ja, dat was zo. 
Maar ik vond het niet erg hoor. 
Ergens was het fantastisch, die 
hele hofmakerij, die langzame 
verovering." Leven voor de grote 
liefde. Vrolijk, mooi, inspirerend 
en volledig plooibaar was ze ge
weest. En toen ze op een avond 
wilde dat hij er voor haar was, 
toen was het voorbij. 
„Vind je dan dat vrouwen dat 
moeten", vraagt ze met verbaasde 
ogen als ik haar zeg hoe opmerke
lijk het is dat ze deze mannen al
les heeft gegeven, maar nooit iets 
heeft teruggevraagd. Geen bou
doir noch juwelen, geen stabiele 
relatie, niet eens een filmrolletje. 
„Ik wilde de relatie zuiver hou
den", zegt Rosita. „Anders den
ken ze dat het me daarom te doen 
was. Ik was echt heel stapelgek 
op die mannen. En ik wilde alleen 
maar affectie en liefde terug." Ze 
denkt even na. Een grote plooi 
tussen haar wenkbrauwen, en dan: 

„Als ik het gevraagd had, 
ze zeker iets voor me 
Maar ik heb hun continu ook 
indruk gegeven: ik heb niets 
dig. Ik had geen ijskast, en w 
heeft Federico me wel een ijs^ 
gestuurd." 
Rosita leefde in Rome op 
mumlijdersniveau' nadat ze 
had losgewerkt van haar Sicili^ 
se minnaar. „Ik had het idee v» 
vervulling, en ik dacht er niet -1 
dat het niet altijd zo door fc, 
gaan." Het was door de dood 
Moravia, en de breuk met FtlL 
dat ze besefte dat ze iets vr,, 
zichzelf moest gaan doen. Of 
ja, 'breuk'. „Ik dacht: ik ma,, 
mijn roman af, die laat ik hem \ 
zen, en dan wordt alles ^ 
goed." Maar zover is het nooit i. 
komen, want een jaar later gjj, 
Fellini dood. Ze ging naar R0t 
voor de begrafenis. „Ik dac^ 
toen echt, ik spring ook in c' 
kist." Hij was degene geweest d' 
haar ertoe had aangezet om eer! 
haar boek af te maken. „Als t 
gezegd had dat hij een ander hat 
dan was het misschien een bevri 
ding voor me geweest. Maar 
blijf ik er altijd mee zitten ^ 
het een soort regisseursdaad v< 
hem was om dood te gaan." 
Onbeschaamd en absoluut mat) 
loos is ze in haar emoties. In hai. 
boek krijgt het iets van een 1® 
teelroman. „Niet huilen, d£ 
wordt je lelijk en dus nog zwaj 
ker", zegt de hoofdpersoon tegi 
zichzelf, op het moment dat 
Siciliaanse psychiater onder ha 
ogen haar beste vriendin heeft g 
nomen, en ze uit wanhoop mj 
pumps en al het zwembad 
springt. „De baai was betoveren; 
de sterren fonkelden. Zo gelukfc 
was ik hi«;r met hem geweest!" 
En toch. Wie Rosita kent moj 
elke keer weer tot de de conclus 
komen: ze voelt het echt zo. Jui 
dat is het fascinerende aan Rosii 
Steenbeek, alsof ze j 
teerd is in een tijdperk dat "ha 
hare niet is. „Ik wil toch probert 
me niet meer zover door een nu 
te laten meeslepen", zegt 
strijdvaardig terwijl ze met et 
fles Campari zwaait. Eigent 
heeft ze haar boek voor vrouw 
geschreven. „Je leeft voor de lid 
de en uiteindelijk sta je met lef 
handen. Ik kan me daar soms 
over opwinden." Maar bitte: 
Nee. Spijt? Nee, ook niet. „Ikgi 
loof dat echte liefde goedertiera 
is", citeert ze het einde van ha 
eigen boek. Ook al is er geen mi 
op de wereld die zich ooit zo s 
geven zoals zij dat gedaan hee! 
Een opmerkelijk verhaal in ei 
tijd dat vrouwen weer 'vrouwe!; 
ker' moeten zijn, én geömanc 
peerd én zelfstandig, maar toe 
ook steeds op zoek naar dat et 
1'amore. 

MARJON VAN ROYEN 

010 - 406 7067 

TREFFERS: 
Verschijnen dagelijks in NRC Handelsblad met een 
bereik van ruim een half miljoen lezers van 13 jaar 
en ouder*. 
De prijs per regel is ƒ 22,06. De tekst wordt plat 
gezet met één woord in hoofdletters. De zetbreedte 
is 65 mm. 
Recreatie- en Watersport Treffers worden geplaatst 
van maandag t/m vrijdag. 

REGELTREFFERS: 
Treffers met één of meer groot gezette regels. Prijs 
ƒ 14,70 per mm per 2 kolommen (= 65 mm). 

FOTOTREFFERS: 
Dit zijn Regeltreffers met een foto van het aangebo
den object. 
Formaat foto: 65 mm breed, 40, 60 of 80 mm hoog. 
Prijs ƒ 14,70 per mm per 2 kolommen (= 65 mm). 

Voor brieven onder nummer wordt één regel extra 
plus ƒ 6,35 administratiekosten berekend. 
Alle genoemde prijzen zijn excl. 17,5% BTW. 
Bewijsnummers zijn op aanvraag verkrijgbaar a 
ƒ 3,95 per exemplaar (excl. 6% BTW). 

L  k u n t  u w  a d v e r t e n t i e  t u s s e n  8 . 3 0  e n  2 0 . 3 0  u u r  
telefonisch opgeven: 010-406 7067, 
per telefax: 010-406 6965 
of schriftelijk t.a.v. de afdeling 
Gerubriceerde Advertenties, 
Postbus 8985, 3009 TE Rotterdam. 

Sluitingstijden: 
• dinsdag t/m vrijdag: dag voor plaatsing 16.00 uur 
• voor de zaterdag: vrijdag om 11.00 uur 
• voor de maandag: vrijdag om 16.00 uur 

Voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties, 
alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk 
schrift, behoeft de uitgeefster geen tegemoetkoming 
te verlenen in de vorm van reductie, dan wel gehele 
of gedeeltelijke herplaatsing. 

• Bron: Summo Scanner 1992/93. 

PERSONEEL GEVRAAGD 

Geld verdienen met de verkoop van een uitste
kend produkt voor gewichtsbeheersing Als on-n8-
afhankelijk distributeur van HERBALIFE be
paalt uw inzet mede de verdiensten. Informa
tie: 03404-33882, Arie & Bea van der Kooij. 

FINANCIERINGEN 

RENTEVOORDEELLENING; 10 % eff. pj. 
U betaalt alleen de rente. Enkele voorbeelden; 
U leent ƒ 55.000 en betaalt ƒ 438 per maand. 
U leent ƒ 60.000 en betaalt ƒ 478 per maand. 
U leent ƒ 63.000 en betaalt ƒ 518 per maand. 
Andere bedragen mogelijk. Boetevrij opnemen 
en aflossen. Brokerhof int. 08380-11111. 

• f 

BEDRIJFSFINANCIERINGEN: Hypothe
ken, Factoring en Leasing. Noordnederlands 
Hypotheekkantoor Rokin 115, 020-6263646 of 
050-145345. 

WOONRUIMTE TE HUUR 

Bent u op ZOEK naar een luxe of eenvoudige 
gestoff. of gemeub. woonruimte in A'dam of 
omg. v.a. ƒ 1.750 p.m. excl. Bel de Beyaert 
Groep, lid VBO. Tel. 03407-73691. 

WOONRUIMTE BUITENLAND 

Zwitserland: Cr. MONTANA nw Chalet, zon
ning, bij Golf en Ski. Tel. 00-41227841296. 

BEDRIJFSRUIMTEN 

Te huur Rivierweg 1 RHOON-WAALHA
VEN nabij metro. Moderne kantoorruimte met 
eigen parkeervoorz. Units van 470 tot 1465 m2. 
Inl. Horst Makelaars B.V., tel. 010-4365700. 

VAN BEDRIJF TOT BEDRIJF 

DIENSTPLICHT? Het Leids Juristen Coll. 
verzorgt vrijstelling, (geen totaalweigering). 
Tel. 071-171757/127900 fax: 130986, 12 lijnen 
ook 's avonds. 99% van de zaken winnen wij! 

Het andere FEEST. Marie Aubain dood de 
sleur. Voor full-service in thema-catering. Bel 
020-6693819. 

Voll. gerest. PAARDENTRAILERS te koop 
maatwerk + vele extra's mogelijk. Inl. 043-
643849 bij aank. reisk.verg. 

VAKANTIE BINNENLAND 

Mooie karakteristieke VAKANTIEHUIZEN 
overal in Nederland. Euro Relais, 040-110101 

VAKANTIE BUITENLAND 

Zaterdag 5 november a.s. 
staan winterreizen centraal in de 

advertentierubriek Horizon. 
Voor meer informatie over adverteren 
of het doorgeven van uw reservering 

kunt u contact opnemen met 
Advertentieverkoop Toerisme, 

telefoon 010 - 406 6273 
of fax 010-406 6980. 

Bel de Cityhopper Londen Lijn 

020-649.32.95 
(fax: 020-649.23.27) 

Voor korte trips en theaterarrangementen. 
Onze superaanbieding voor de winter: 

5-daagse vliegreis, incl. hotel: v.a. ƒ 445. 
Uw reisburo heeft 'm ook: de Londen gids van 

Cityhopper Tours 

Treffer plaatsen? 
PER FAX: 

010-406.6965 
TELEFONISCH: 

010-406.7067 tussen 8.30 en 20.30 uur. 
SCHRIFTELIJK: 

Treffers, Postbus 8985, 3009 TE Rotterdam. 

KLM AKTIE: Barcelona: ƒ 375,-; San Francis-
co: ƒ 975,-; Ho Chi Minh ƒ 1375,-. Boeken 
vanaf 31 okt. - 4 nov. Reizen tussen 31 okt. 
t/m 15 dec. 1994. Tevens brochure voor tic
kets en fly-drives Amerika/Canada/Australië/ 
Nieuw Zeeland en Rond de Wereld. Grand 
Travel / Flyworld Schiphol, 020-6570000 ma.-
vrij., meeste creditcards welkom. 

Mooie karakteristieke VAKANTIEHUIZEN 
in de Ardennen. Euro Relais, 040-110101 

Skiën in de zonnige FRANSE PYRENEEEN. 
France Individuelle: 02208-99555. 

KUNST EN ANTIEK 

iloogd gre 
eurs bij DE WINCKELAER, Chr. Huy-
gensstr. 3, Strijen (Z.H.eil.) 01854-3000, fax 
01854-4583. 

OPLEIDINGEN EN 
CURSUSSEN 

Openbaar SPREKEN 4 za. x 2Vi uur. Start 
19/11 ƒ 198,-. 010-4422599. 

SPAANS 6 za.x5uur start 11/11. 070-3659834 

KENNISMAKING 

Reageren op een 
advertentie onder nummer? 

Zend uw brief aan: 
Treffers, Postbus 8757, 3009 AT Rotterdam. 

Wilt u s.v.p. het nummer uit de advertentie in 
de linkerbovenhoek van de envelop vermelden? 

NIEUW: Direkt 'n leuk meisje aan de telefoon! 
Bel nu 06-9500 (75 cpm). 

Bent U op zoek naar een leuke VROUW? Bel 
35+ Kontakt: 06-350.290.01 (75 cpm). 

ÉÉN TREFFER EN U BEREIKT 526.000* LEZERS 
Met een Treffer bereikt u ruim een half miljoen 

lezers die op zoek zijn naar een swingende 

jukebox, een nieuwe vleugel, een zeldzame 

Oldtimer of een reisgenoot naar China. 

Dankzij de unieke twee-koloms opmaak ziet 

niemand uw advertentie over het hoofd. 

Een Treffer is altijd raak. 

Met deze bon kunt u een Treffer opgeven. 

Zend de ingevulde bon in een gefrankeerde 

enveloppe naar NRC Handelsblad, afdeling 

Gerubriceerde Advertenties, Postbus 8985, 

3009 TE Rotterdam. U kunt ons ook bellen: 

010 - 406 7067, of faxen 010 - 406 6965. 

* bron: Summo Scanner 1992/1993. 

->ê 
Gewenste tekst 

•s. 

1 
Prijzen in 
guldens 

1 25,92 

2 51,84 

3 •77,76 

4 103,68 

5 129,60 

6 155,52 

7 181,44 

8 207,36 

9' 233,28 

10 259,21 

De vermelde prijzen zijn incl. 17,5% BTW. 

Voor brieven onder nummer wordt één regel extra + ƒ 7,46 administratiekosten berekend 

Ingesloten girobetaalkaart/eurocheque no.: —. 

Naam: — 

Adres: 

1 Bewijsnummer è 4,19 (incl. 6% BTW). 

Rubriek 

• ja • nee 

Postcode:. 

Telefoon: 

_ Plaats: . Plaatsingsdatum/data . 

Handtekening 

OPROEPEN 

PIANO'S huur met kooprecht van ƒ 50,- tot 
ƒ 200,- p.m. Gratis transport. Alle merken. Ge
bruikte piano's ƒ 450,- per jaar. Van Urk, Wes
tersingel 42, Rotterdam 010-4363500. 

DIVERSEN 

Horen is iets minder dan luisteren. Over alleen
zijn bel stichting LosVast 073-421323 op 
werkd. v. 9-10.30 u. 

CHAMPAGNE v.a. ƒ 24,95 incl. + gratis be
zorgen. Ook relatiegeschenken en proeverijen. 
Info fax, tel. 04997-75627. 

Dijkman Metaresearch. Tel. 053-308832. 

DIENSTPLICHT? Voor uitstel / afstel, Haags 
Juridisch Adviesbureau. Infolijn: 070-3833334. 
Afspraak: 070-3479567. 

FINANCIEEL 
ONBEZORGD MET 

EEN KRANTENWIJK 
Met ongeveer een uurtje fietsen per dag, 

zien je financiën er goed uit. Want als 
je 's ochtends Algemeen Dagblad 

of 's middags NRC Handelsblad bezorgt, 
kun je lekker verdienen. 

Je moet wel 15 jaar of ouder zijn. 
Bel snel: 010-406.60.06, of vul de bon in. 

BON JA, ik ben geïnteresseerd 
in een krantenwijk. 

Naam:. 

Adres:_ 

Postcode/plaats: _ 

Geboortedatum:. 

Telefoon: 

| Geïntersseerd in het bezorgen van 
| • AD • NRC Handelsblad • Beide • Geen voorkeur 

- Bon uitknippen en opsturen naar: Dagbladunie, Afdeling Distributie' 
Antwoordnummer 92302, 3009 XD Rotterdam. (Postzegel niet nodig^ ^ 
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Reacties op de Inhoud van dit 
bijvoegsel gaarne binnen 

veertien dagen naar Redactie 
Wetenschap & Onderwijs 

NRC Handelsblad, postbus 8987 
3009 TH Rotterdam. 

De brieven dienen bij voorkeur 
de 500 woorden niet te 

overschrijden. 

\ ONDERWIJS Reacties op de Inhoud van dit 
bijvoegsel gaarne binnen 

veertien dagen naar Redactie 
Wetenschap & Onderwijs 

NRC Handelsblad, postbus 8987 
3009 TH Rotterdam. 

De brieven dienen bij voorkeur 
de 500 woorden niet te 

overschrijden. 1 i 

Een gewaarwording van 
diepte ontstaat in de her
senen wanneer twee iets 
verschillende beelden, 
afkomstig uit de beide 
ogen, met elkaar vergele
ken worden. Maar hoe 
ontstaat een ruimtelijke 
sensatie door een afbeel
ding op een plat vlak? 

Rob van den Berg 

De rage rond de Magie Eye af
beeldingen, die inmiddels we

reldwijde vormen heeft aangenomen, 
toont weer eens de aantrekkings
kracht die uitgaat van het zien van 
diepte in het platte vlak. Iets wat niet 
kan, gebeurt toch: voorwerpen zwe
ven boven het papier of lijken achter 
elkaar te staan. Hoe komt deze illusie 
tot stand? 

De knapste schilderijen en teke
ningen roepen nooit een levensecht 
gevoel van diepte op: je krijgt geen last 
van hoogtevrees, wanneer je een teke
ning van een diep ravijn bekijkt. Ons 
visueel systeem maakt namelijk ge
bruik van veel meer aanwijzingen om 
diepte waar te nemen, zelfs wanneer 
we maar met één oog kijken. Door bij
voorbeeld het hoofd te schudden, 
kunnen we dichtbijzijnde voorwer
pen laten 'bewegen' ten opzichte van 
de achtergrond, of verdwijnen be
paalde gedeelten van een object ach
ter andere. 

Echte diepte kunnen we alleen met 
twee ogen zien. Onze ogen bekijken 
de wereld onder twee enigszins ver
schillende hoeken, waardoor de beel
den op het netvlies niet exact hetzelf
de zijn. Iedere poging om in het platte 
vlak diepte te suggereren, moet daar
om proberen dergelijke geringe ver
schillen te simuleren. 

Een van de eerste oplossingen van 
dit probleem werd al meer dan 160 
jaar geleden gegeven door de Engelse 
fysicus Wheatstone, die de stereo-
scoop uitvond. Met dit instrument 
kunnen twee aanzichten van een ob
ject elk apart aan het juiste oog wor
den aangeboden. Tijdens de wereld
tentoonstelling van 1851 in het Crys-
tal Palace was stereoscopie even zeer 
een rage als de Magie Zsye-boeken en 
-posters dat nu zijn. 

Modernere technieken dan de ste-
reoscoop maken gebruik van twee 
verschillend gekleurde (rood en 
groen) beelden, die over elkaar wor
den afgedrukt en met behulp van een 
speciaal brilletje weer kunnen worden 
gescheiden. De in het begin van de ja
ren tachtig gepresenteerde drie-di-
mensionale televisiebeelden maakten 
gebruik van dit principe, maar het ef
fect ervan was eigenlijk zeer teleur
stellend. 

Veel overtuigender is het wanneer 
voor de twee beelden gebruik wordt 
gemaakt van in verschillende richtin
gen gepolariseerd licht. Dit heeft als 
voordeel dat in kleur kan worden ge
werkt: een bril met gekruiste polarisa-
toren levert een veelal schitterend re
sultaat, getuige bijvoorbeeld de film 
Captain Eo met Michael Jackson in 
de hoofdrol, die in Disneyland draait. 
Helaas zijn dergelijke films bijzonder 
moeilijk te maken, en vergen ze kost
bare en ingewikkelde opname- en af
speelapparatuur. 

In het begin van de jaren zestig 
ontdekte Bela Julesz van AT&T Bell 
Laboratories in New Jersey dat zelfs 
zonder andere aanwijzingen als per
spectief, vorm, kleur etc. het visuele 
systeem in staat is diepte waar te ne
men. 

Daartoe vulde hij een vierkant 
willekeurig op met zwarte en witte 
punten en maakte daar twee kopieën 
van. In de ene verschoof hij een deel 
van het patroon, laten we zeggen een 
vierkantje in het midden, wat naar 
links, en in de ander wat naar rechts. 
Het reepje dat zo in elk van beide teke
ningen vrijkomt, werd simpelweg 
weer willekeurig met stippen opge
vuld. 

Wanneer nu de twee plaatjes met 
een het juiste oog tegelijkertijd wor
den bekeken, dan gebeurt er iets 
vreemds: het verschoven vierkant lijkt 

Links Afbeelding uit'Magie Eye'. Het beeld 
raakt aan de randen enigszins vervormd. 

Rechts Random dot stereogram, ontworpen 
door Bela Julesz. De twee afbeeldingen zijn 
op het oog volledig gelijk. Het middendeel 
is echter verschoven (zoals onder is 
gedaan). Het ontstane gat is opgevuld 
met meer random dots. 

hangt van de afstand van dat punt tot 
onze ogen. Vervolgens worden punt 
voor punt en lijn voor lijn van boven 
naar beneden de afstanden tussen de 
stippen op het papier berekend en in 
de figuur weergegeven. Het bepalen 
van de uiteindelijke kleur van de stip
pen (wit of zwart) dient zorgvuldig te 
geschieden, omdat anders artefacten 
kunnen ontstaan. Dat is gemakkelijk 
in te zien, omdat sommige punten zo
wel tot het linker- als het rechterbeeld 
horen. Hoewel er dus in het patroon 
opnieuw geen aanwijzingen zijn over 
de aard van het weergegeven voor
werp, weet ons brein feilloos de juiste 
combinaties van stippen te maken. 

Een wat andere, maar nauw ver
wante methode gaat niet uit van een 

Duizelig boven het platte vlak 

Stereogram dat een ring (zie onder) moet 
tonen die boven het papier zweeft. Richt 
beide ogen op de stippen. (Het effect 
is waarschijnlijk verminderd door 
verkleining en door het kranteraster.) 

boven de tekening te zweven. Hoewel 
in principe elke stip in het ene plaatje 
door onze ogen zou kunnen worden 
gecombineerd met elke stip in het an
dere, weten onze hersenen dus feil
loos het juiste patroon te herkennen. 
Dat wil zeggen — bij het merendeel 
van de bevolking. Het is namelijk be
kend dat 10% van de mensen grote 
moeite heeft om met twee ogen diepte 
te zien. Het is dan ook niet vreemd dat 
dergelijke afbeeldingen, die random 
dot stereogrammen (RDS) worden ge
noemd, veel bij het onderzoek van het 
visueel systeem worden gebruikt. 

In 1990 bedachten Christopher 
Tyler en Maureen Clarke van het 

Solid object 

Hoe een driedimensionaal voorwerp op een vlak geprojecteerd kan worden 

Kettlewell Eye Research Institute in 
San Francisco een manier om de twee 
afbeeldingen van een RDS in één plaat
je weer te geven. Om te kunnen begrij
pen hoe hun methode werkt, moet je 
je voorstellen datje door een ruit naar 
een bal kijkt. Als we eerst met het lin
keroog kijkend de omtrek van de bal 
op de ruit teken, en vervolgens met het 
rechteroog, dan krijgen we twee cir
kels, die ten opzichte van elkaar enigs
zins verschoven zijn. Hoe verder de 
bal weg ligt, hoe verder de twee teke
ningen uit elkaar staan. Vrij eenvou
dig kan, uitgaande van de afstand tus
sen de ogen, die bij de meeste mensen 
ongeveer zes centimeter is, een relatie 

worden afgeleid die het verband 
geeft tussen deze afstand op het glas 
en de plaats van het voorwerp. 

Wat geldt voor de afstand tussen 
bal en ruit, geldt natuurlijk ook voor 
de verschillende punten op de bal. 
Hoe verder een punt op de bal naar 
achteren ligt, des te meer staan de 
twee 'oogpunten' op de ruit van el
kaar af. Op deze manier kan diepte 
dus worden vertaald in afstanden op 
het platte vlak. 

Bij de methode van Tyler en Clar
ke wordt allereerst in de computer 
een 'diepteplaatje' van een voorwerp 
ingelezen: elk punt krijgt een getal
waarde toegekend, die direct af-

stippenpatroon, maar van een verti
cale strook met willekeurige afbeel
dingen of foto's. Om het autostereo-
gram te maken wordt ook in dit geval 
het diepteplaatje van het voorwerp 
punt voor punt afgelopen, waarbij de 
oorspronkelijke strook het beeld be
vat dat voor het linkeroog bestemd is. 
De volgende, aangrenzende strook— 
die voor het rechteroog — wordt bij 
dit proces plaatselijk enigszins ver
vormd, afhankelijk van de diepte die 
in het af te beelden voorwerp op elk 
punt aanwezig is. Om de plaat hele
maal vol te krijgen wordt de hele pro
cedure herhaald, maar nu met de zo
juist berekende rechterstrook als 'in
put'. Kijk maar eens naar een plaat in 
het Magie Eye-boek, dan zul je zien 
dat deze naar de randen toe steeds 
meer vervormd raakt. 

Voor diegenen die ondanks veel 
hoofdpijn en frustratie nog altijd niet 
in staat zijn om het 3D-effect te zien, 
bestaat er een trucje. Hiervoor moe
ten allereerst twee gewone zwart-wit 
kopieën van een plaat uit het boek 
worden gemaakt op een transparant 
(overhead sheet). Wanneer deze twee 
transparanten op elkaar worden ge
legd, met een verschuiving van pre
cies één patroon, wordt de verborgen 
afbeelding enigszins zichtbaar. Grap
pig is nog dat zelfs wanneer de opeen
volgende stroken wèl identiek zijn, ze 
onder een bepaalde hoek bekeken op 
verschillende afstanden lijken te 
staan. Dit is de behang-illusie, die al in 
1844 is ontdekt. 

Autostereogrammen zijn niet al
leen maar een bron van veel vermaak 
(en soms-helaas-ook van frustratie). 
Al in 1991 werd er voor het eerst ge
bruik van gemaakt in een advertentie
campagne van een Britse computer
firma. Maar ook in de wetenschap 
zullen de mysterieus aandoende 
plaatjes spoedig hun intrede doen, 
bijvoorbeeld ten behoeve van de 
weergave van ingewikkelde drie-di
mensionale molecuulstructuren. Een 
voordeel hierbij is dat alle diepte-in-
formatie vaak al kant en klaar in de 
computer aanwezig is. Het Japanse 
elektronica-concern Toshiba bestu
deert de voor- en nadelen van het in
bouwen van de programmatuur om 
RDSen te synthetiseren in hun medi
sche afbeeldingsapparatuur. 

Voor wie tenslotte zelf aan de slag 
wil, en bovendien toegang heeft tot 

Klassiek stereoplaatje. Plaats een stukje 
karton tussen beide beelden en kijk in de 
verte. 

het Internet, wordt het allemaal wel 
heel gemakkelijk gemaakt. Op allerlei 
adressen zijn de meest wilde afbeel
dingen op te halen, is er informatie te 
vinden over de beste boeken en ande
re literatuur op het gebied, wordt uit
leg gegeven over de achtergronden en 
geschiedenis en worden natuurlijk 
ook programma's geleverd, waarmee 
je zelf aan de slag kunt gaan. Het is 
misschien het beste om uit te gaan van 
het Stereogram FAQ (Frequently As-
ked Questions) dat te verkrijgen is op 
SINGLIS@CS.WAIKATO.AC.NZ. 

Titanic, Philips Interactive Media 1994. 
ƒ 99,95. Vereist: CD-i speler met Digital 
Video Cartridge. 

Herbert Blankesteijn 

Waarom blijft de ondergang 
vande 7ïta/if'ctot de verbeel

ding spreken? Het is de rijkdom aan 
dramatische gegevens: het grootste 
schip van haar tijd, onzinkbaar ver
klaard, de eerste reis en het record
aantal slachtoffers van 1500. Daarbij 
de manier waarop de slachtoffers vie
len — er was te weinig ruimte in de 
reddingboten en veel mannen moes
ten afscheid nemen van hun vrouwen 
en kinderen. Sommige vrouwen wei
gerden hun man achter te laten en ble
ven. Sinds 1985, toen het wrak werd 
teruggevonden, is er bijna jaarlijks 
nieuw drama. Aanvankelijk in de 
vorm van beelden, later waren er ook 
opgehaalde voorwerpen, met als 
dieptepunt de pathetische live televi
sieuitzending waarin een kluis uit het 
wrak werd geopend. Deze maand be
gint in Londen een tentoonstelling 
van 7ïfan/orelicten. Nieuwe ongeluk
ken op zee brengen onmiddellijk weer 
de gebeurtenissen van 14 april 1912 in 
herinnering. 

Waarschijnlijk is het toeval dat 
juist nu een CD-i is verschenen met 
het verhaal van deze klassieke mari
tieme ramp. Met een CD-i-speler en 
een televisietoestel kan elke consu
ment zich nu zelf een weg banen door 
de historische feiten en achtergron
den, persoonlijke geschiedenissen en 
het zoekwerk dat leidde tot de heront
dekking van de restanten van het 
schip op vier kilometer diepte voor de 
kust van Newfoundland. 

Sensationele nieuwe feiten moet 

Zelfbouwdocumentaire over de Titanic 
niemand van deze CD verwachten. 
Hij is bedoeld als een televisiepro
gramma dat de geschiedenis van het 
schip samenvat, en is als zodanig uit
stekend geslaagd. Bovendien hebben 
de makers creatief gebruikt gemaakt 
van de interactieve mogelijkheden. 
Het beschikbare beeldmateriaal is 
verdeeld in zeer korte fragmenten van 
ongeveer een minuut. Wie kiest voor 
een chronologisch opgebouwd pro
gramma ziet een ruime selectie daar
van. Maar het is ook mogelijk een be
manningslid of een bepaalde passa
gier te kiezen en die te volgen. Deze 
persoonlijke geschiedenissen begin
nen vaak al ruim voor het vertrek en 
eindigen jaren na de ramp. Er zijn 

zelfs interviews met nog in leven zijn
de overlevenden. Als kijker voel je je 
zo sterk persoonlijk betrokken. Een 
nadeel is dat je op den duur beelden 
gaat herkennen. Een andere uitsnede 
van een foto of tekening, of een com
pleet fragment dat je in een andere 
context al eerder hebt gezien. Maar 
dat is vergeeflijk. Natuurlijk is er geen 
overvloed aan historische foto's en 
prenten, laat staan aan bewegend 
beeld. Overigens is deze CD-i Engels
talig. 

De Titanic wordt op een aangena
me manier in perspectief gezet. Het 
technologisch optimisme van de 
eeuwwisseling, de concurrentie tus
sen reders, de plannen voor en de 

bouw van het schip, alles verdeeld in 
hoofdstukjes die je kunt overslaan als 
je eerst de ramp zelf wilt zien. Er is ook 
een opengewerkte tekening waar je 
door klikken op bepaalde plaatsen 
iets te zien en te horen krijgt over de 
betreffende ruimte in de Titanic. 

Al spelend en zwervend kom je 
soms heel saillante dingen te weten, 
die niet tot ieders parate kennis zullen 
behoren. Zo had de Titanic twee zus
terschepen. De eerste was de Olympic 
die eerder dan de Titanic in de vaart 
kwam en tot in de jaren '40 als 'Old 
Reliable' in functie bleef. Gezagvoer
der was aanvankelijk kapitein Smith, 
die met de Olympic enkele ongelukjes 
en bijna-ongelukken meemaakte, 

voornamelijk als gevolg van de zui
ging van het monumentale schip, dat 
complete andere schepen naar zich 
toe slorpte. Bij de afvaart van de Tita
nic overkwam het Smith opnieuw. 
Het scheelde een meter. Het andere 
zusterschip was de Brittannic, die aan
vankelijk de Gigantic zou heten (al 
ontkende de reder dat). Na het ver
gaan van de Titanic werd de naam 
vanwege de onprettige gelijkenis ver
anderd. De Brittannic liep in 1916, ge
vorderd voor oorlogsdoeleinden, op 
een mijn en zonk, met aan boord twee 
overlevenden van de Titanic. 

De onzinkbaarheid was niet door 
de reder bedacht. Het was de pers die 
deze eigenschap verzon en steeds ver
der overdreef. De 'waterdichte com
partimenten' waaraan het schip zijn 
onzinkbaarheid zou danken waren 
niet zo waterdicht als wel wordt ver
ondersteld. Ze waren namelijk open 
aan de bovenkant! Zodra er genoeg 
vakken lek waren (het maximum was 
vijf), konden ze overlopen, met fatale 
gevolgen. 

Boven Links en rechts foto's van 
voorwerpen die op de zeebodem liggen. 
Links een laars van een stoker. Rechts 
een blik zonder stoffer. 
De Titanic brak tijdens het zinken in tweeën 
door de grote trekkrachten. 
Links Schilderij van het voorschip zoals het 
er nu bij ligt, een compositie van alle foto's 
die gemaakt zijn met de onderwaterrobot. 
Het gat (zie vierkant) is de bron van veel 
speculatie. 

Enkele jaren voor de ramp ver
scheen een roman, 'Futility' met een 
verhaal dat tot in allerlei griezelige de
tails met dat van de Titanic overeen 
komt, inclusief het tekort aan red
dingboten. In het geval van de Titanic 
gingen de meeste boten dan ook nog 
half gevuld te water. Mannen werd 
verboden in te stappen, omdat het de
vies 'vrouwen en kinderen eerst' wat 
al te letterlijk werd genomen. De 
meeste reddingboten deden geen 
moeite om, na het zinken van het 
schip, nog overlevenden uit het water 
te halen. Tot twee maanden later dre
ven er nog lijken van door de kou ge
storven slachtoffers in hun zwemves
ten in de Atlantische oceaan rond. 

De beelden uit 1986 van het wrak 
op de zeebodem zijn schokkend. Na
tuurlijk de twee schoenen, keurig 
naast elkaar met de punten van elkaar 
wijzend. Het lichaam dat ze droeg is 
volledig verdwenen. Maar ook het 
schip zelf, het serviesgoed en het be
kende poppehoofd missen hun uit
werking niet. Een tekening van het 
wrak kan op dezelfde manier worden 
beklikt als die van het gloednieuwe 
schip, waarna je onderwaterbeelden 
te zien krijgt van het gekozen gedeel
te. Dat is een goed idee, maar soms le
vert dat weinig op en is het enige watje 
verneemt: 'Achter deze patrijspoort 
bevindt zich wat er over is van...' of: 
'Dit etensbord is hoogstwaarschijn
lijk afkomstig van...' Dat is, gezien de 
kwaliteit van de rest, teleurstellend. 

De vinder van het wrak, de Ameri
kaan Ballard, vond dat de overblijfse
len op de bodem, als monument voor 
de slachtoffers, met rust moesten 

worden gelaten. Niets mocht worden 
verplaatst of meegenomen. Al wordt 
dit op de CD-i nergens met zoveel 
woorden gezegd, dit respect is impli
ciet wel aanwezig. Des te onbegrijpe
lijker is het dat de latere verzamelwoe
de van Ballards Franse ex-medewer
kers volstrekt niet aan de orde komt, 
noch in tekst, noch in beeld. Hoe ver
werpelijk het ook is dat de rust van het 
wrak is geschonden, deze operaties 
maken nu deel uit van de geschiedenis 
en hadden niet mogen ontbreken. De 
produktietijd van een CD-i kan geen 
excuus zijn; de eerste voorwerpen 
kwamen al in 1987 boven water. Het is 
waarschijnlijker dat de uitgever het 
met de Fransen niet eens is kunnen 
worden over de rechten. Afgezien van 
dit vervelende manco is ' Titanic' zeer 
de moeite waard. U hoeft zeker twee 
avonden geen televisie te kijken. 

I N H O U D  
2 Louise Fresco over management 

bij de onderzoeker / Brieven / 
Korte berichten 

3 Hans Daalder over het politiek 
bestel in Nederland / Korte 
berichten 

4  Gevecht om de eerstejaars / 
Discriminatieles / Knoppert denkt 
groot 

5  Minder pijn bij reuma / Bedreigd 
wild / Broeikasbrieven 

6  Boeing 777 / Knip ruikt jenever / 
BST veroorzaakt toch ziekte / 
Korte berichten 

• vormgeving Henry Cannon 
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Alles of niets (1) 
In de wetenschapsbijlage van 29 sep
tember jl. wijdt D. van Delft een om
vangrijk artikel aan mijn werk. In dat 
opstel zijn echter ook een aantal op
merkingen gemaakt over het proef
schrift van Dr. Dagevos, die om een re
actie mijnerzijds vragen. 
1. In tegenstelling tot wat in het artikel 
wordt gesuggereerd, werd nu juist Dr. 
Dagevos' zelfstandige, kritische en 
creatieve verwerking van een grote 
hoeveelheid lopend onderzoek op een 
breed terrein hogelijk gewaardeerd als 
één van de sterke punten van zijn werk. 
2. De in dat werk gebruikte wiskunde 
zou allerlei gaten en gebreken verto
nen. Er wordt echter vermeden aan te 
geven welke dat dan wel zouden zijn. 
Iets geheel anders is uiteraard dat naar 
het zich nu al laat aanzien de verdere 
ontwikkeling van het onderzoek het 
gebruik van andere wiskundige metho
den en technieken zal vereisen. 
3. Sociale verschijnselen blijken bui
tengewoon complex te zijn. Wiskunde 
is noodzakelijk om daar greep op te 
kunnen krijgen en die verschijnselen 
beter onderzoekbaar te maken. Dat ge
beurt in een langdurig proces waarin 
onvermijdelijk de betekenis, empirisch 
of niet, van vele daarbij bereikte (tus
senresultaten niet altijd onmiddellijk 
evident zal zijn — in het bijzonder na
tuurlijk niet voor de buitenstaander. 
Dat is inherent aan iedere vorm van 
fundamenteel onderzoek, en recht
vaardigt allerminst de conclusie dat die 
wiskundige formuleringen slechts een 
soort leeg spel of rookgordijn zouden 
vormen. Overigens werd het proef
schrift tijdens de openbare verdediging 
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ervan juist uitdrukkelijk geprezen van
wege de heldere en overtuigende pre-' 
sentatie van de zin en betekenis van de 
gebruikte wiskunde. 
4. Meer in het algemeen: Wanneer 
men, zoals in het artikel lijkt te gebeu
ren, erop insisteert dat de (empirische) 
betekenis van ieder in de loop van het 
onderzoek verkregen resultaat steeds 
onmiddellijk, voor iedereen, en ook 
zonder diepgaande kennis van het 
werk zelf, duidelijk zij, dan veroordeelt 
men daarmee de (sociale) wetenschap 
tot steriliteit en de Universiteit tot een 
opleiding in scholastiek. 
Ten slotte: Natuurlijk brengt het werk 
van Dr. Dagevos vele problemen, on
zekerheden, en gebreken in ons inzicht 
in sociale verschijnselen aan het licht. 
Niemand is daarover duidelijker dan 
hijzelf. Het aan het licht brengen van 
wat we allemaal nog niet weten, is trou
wens één van de centrale functies van 
(fundamenteel) wetenschappelijk on
derzoek. 
Prof.dr. J.K. De Vree 
Hoogleraar Internationale Betrekkin
gen, Universiteit Utrecht 

Alles of niets (2) 
Met grote interesse heb ik het lange ar
tikel over professor J.K. de Vree gele
zen, dat in de wetenschapsbijlage van 
de NRC van donderdag 29 september 
j.1. was afgedrukt. Ik zou daar een paar 
persoonlijke indrukken en opmerkin
gen aan willen toevoegen. 
Ik heb tien of vijftien jaar geleden door 
toevallige omstandigheden wat con
tact met de heer De Vree en zijn ideeën 
gehad. Een vriend van mij, van huis uit 
een wiskundige, was op de een of ande
re manier in contact gekomen met De 
Vree en had ook kennis gemaakt met 
zijn werk. Hij had van De Vree een ma
nuscript ter inzage gekregen dat hem 
intrigeerde, vanwege de wiskundige 
opzet en ook vanwege de grote ambi
ties die er uit spraken. Ik mocht het ook 
eens bekijken. Ik heb het ongeveer 
twee weken in mijn bezit gehad en heb 
het enkele avonden zorgvuldig bestu
deerd. Ik ben theoretisch natuurkun
dige en heb een grote en serieuze be
langstelling voor de wiskunde. 
Een poging om een bepaald gebied van 
menselijke ervaring in een mathema
tisch axiomastelsel te vangen leek me 
interessant. Het betreffende manu
script moet een gedeelte zijn geweest 
van een eerste versie van het in het arti-

Wolkkoolmonoxyde 
gevonden uit de oertijd 
van het heelal 

' |0G jijlui f 
Amerikaanse astronomen hebben 
koolmonoxyde gedetecteerd op een 
afstand van meer dan 10 miljard licht
jaar in het heelal. Het (voor aardbewo
ners zeer giftige) gas bevindt zich in 
een wolk die grotendeels uit waterstof 
bestaat en zijn aanwezigheid verraadt 
doordat hij absorptielijnen veroorzaakt 
in het spectrum van een quasar die er 
precies achter staat, maar veel verder 
weg. Deze wolk werd drie jaar geleden 
ontdekt tijdens onderzoek naar qua
sars (de kernen van sterrenstelsels) op 
zeergrote afstanden in het heelal. 
Het koolmonoxydegas veroorzaakt 
geen waarneembare absorptie in het 
licht van de achtergrondquasar. Het 
gas werd ontdekt door te zoeken naar 
de straling die het zélf uitzendt in het 
gebied van de millimetergolflengten. 
Daarvoor werd de 43 meter radioscho
tel van het National Radio Astronomy 
Observatory in de Amerikaanse staat 
Virginia gebruikt. Uit de waargenomen 
straling leiden de onderzoekers af dat 
de wolk een hoeveelheid koolmonoxy
de bevat van miljard maal de massa 
van de zon: dat is vele malen meer dan 

de hoeveelheid die voorkomt in ons 
melkwegstelsel.en andere sterrenstel
sels (Astrophysical J. 433, L5). 
De afgelopen jaren is een ware wed
loop op gang gekomen om het detecte
ren van moleculair gas in objecten op 
steeds grotere afstanden in het heelal, 
dus steeds verderterug in de tijd. Zulke 
verre (en jonge) objecten zijn waar
schijnlijk de voorlopers van de huidige 
sterrenstelsels. Doel van die wedloop 
is het verkrijgen van een beter inzicht in 
de opeenvolging van stappen die heb
ben geleid tot het ontstaan van sterren 
uit gaswolken en van sterrenstelsels 
uit sterren. Over het juiste scenario be
staat momenteel nog veel onzeker
heid. 
De verre wolk waarin nu zoveel kool
monoxyde is waargenomen is ver
moedelijk zo'n sterrenstelsel in wor
ding. Dit bevat grote hoeveelheden 
gas die nog niet zijn samengetrokken 
tot sterren. Toch moet een deel van het 
proces van stervorming al enige tijd 
geleden zijn gestart. De bestanddelen 
van koolmonoxyde—koolstofenzuur
stof — kunnen namelijk alleen ont
staan tijdens kernfusieprocessen in het 
inwendige van sterren. Dit wijst er op 
dat in de eerste paar miljard jaar na het 
ontstaan van het heelal ook al sterren 
moeten zijn ontstaan. (George Beek
man) 
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kei genoemde boek van 1449 pagina's. 
Ik hoorde toen ook al dat. De Vree 
moeite had om zijn geestesprodukten 
gepubliceerd te krijgen. De indruk die 
ik uit het manuscript kreeg, was dat De 
Vree bezig was met een poging om alle 
politieke en maatschappelijke ver
schijnselen met één alomvattend en uit 
enkele basisprincipes streng af te lei
den systeem te beschrijven. 
De manier waarop hij dit wilde doen 
boezemde me niet veel vertrouwen in. 
Op grond van eigen deskundigheid 
kon ik bovendien constateren dat het 
bij de nogal pretentieuze wiskundige 
formulering voor een groot gedeelte 
ging om zelfbedachte pseudo-wiskun-
de; primitief, verward, en vaak onbe
grijpelijk. De Vree had een jaar in Delft 
gestudeerd en was kennelijk in die tijd 
in de ban van de wiskunde geraakt. De 
heel bepaalde vorm van precies den
ken en formuleren, die kenmerkend is 
voor de wiskunde, was hem naar mijn 
indruk echter vreemd gebleven. 
Samen met mijn vriend ben ik nog een 
avond bij hem óp bezoek geweest. Ik-
herinner me hem als een innemende en 
knappe man in een huis vol boeken. 
Zeer erudiet en zeer boeiend. Als zijn 
grote voorbeeld en ideaal zag hij zelf de 
politieke filosoof Thomas Hobbes en 
diens 'Leviathan'. Het was een interes
sante avond, waarop allerlei onder
werpen ter sprake kwamen. Voor kri
tiek op zijn werk was hij echter niet toe
gankelijk. Omdat ik zijn ideeën niet 
werkelijk serieus kon nemen, heb ik 
geen poging gedaan om de kennisma
king voort te zetten. 
Uit het artikel maak ik overigens op 
dat het in sommige opzichten nog er
ger is dan ik indertijd vermoedde. Of 
misschien is het in de loop der jaren er
ger geworden. Vooral datgene wat in 
het artikel verteld wordt over die cum 
laude promotie in Utrecht is bijna niet 
te geloven. 
P. J.M. Bongaarts 
Leiderdorp 

Geloof (2) 
In 'Geloof versus Wetenschap' van 
Alexander Hellemans de kosmologie 
aangehaald als onderdeel van de pop
wetenschap. Nu is mijn ervaring dat 
kosmologie niet leeft bij het volk, men 
begrijpt de waarde van de kosmologie 
niet. 
De oorzaak daarvan berust geheel bij 
de pers, die reductioneel nieuws ver
spreidt. Ik heb geprobeerd om een club 
op te starten van amateurs die kosmo
logisch onderzoek willen doen; een 
braakliggend terrein, waarin ongelofe
lijk veel werk te doen is. 
Op het ogenblik heeft de westerse we
tenschap de vrijheid om te spelevaren. 
Het is zeer de vraag of er enig nut uit
gaat van bemande ruimtereizen naar 
Mars, of het bouwen van peperdure 
deeltjesversnellers. De kosmologie 
kan antwoord geven. 

De kosmologie gaat wetenschappelijk 
onderzoek aan banden leggen, het is 
nu eenmaal zo, datje niet zomaar er op 
los kan gaan leven, dat kan u niet, dat 
kan ik niet en dat kan ook de weten
schap niet. De kosmologie gaat 
atoomproeven verbieden. Wij kennen 
niet de gevolgen van straling en/of de 
tri|lingen in de Aardkorst, en de aard
beving in Nederland, zou heel goed te 
maken kunnen hebben met de atoom-
proeven in het Rotsgebergte. 
Het is belangrijk dat wij mensen gaan 
leren, dat wij niet boven de natuur 
staan, maar dat de natuur intelligenter 
is dan wijzelf en wij alles aan haar te 
danken hebben. Wij moeten weer leren 
om de natuur op onze hand te krijgen, 
en dat kan alleen door de meest beste 
en zuivere vorm van kosmologie. 
Ik vermoed dat de juiste kosmologi
sche criteria bekend zijn, en dat de 
mens in die kringen waar men daar 
kennis van die beginselen heeft, een 
verbeten strijd voert tegen het licht en 
de materie. Oorlog dus. Die vermoede
lijke elite zou het heel wat gemakkelij
ker hebben met een andere levenshou
ding en een levenswandel aan de hand 
van de Zon en de Aarde. 
Het laatste is echter een vermoeden, 
maar het belang voor kennis van de 
mens betreffende de kosmologie wordt 
er niet minder door. 
R. Lippens 
Leiden 

Geloof (3) 
Het artikel 'Geloof versus Weten
schap' besluit met: 'De meeste mensen 
associëren deze term (God) nog steeds 
met een van de vele antropomorfische, 
vaak mannelijke en bebaarde wezens 
die de inbeeldingswereld van de mens
heid bevolken.' 
Wanneer er iedere dag, behalve een 
economie bijlage, of in een ander ge
val, wanneer er iedere week behalve 
een W&O bijlage, ook een bijlage over 
Spiritualiteit, Mystiek en Religie in 
NRC Handelsblad verscheen, dan 
zouden vele mensen kunnen merken 
dat ook op dat gebied de wereld niet 
stil staat. 
Maar in onze hedendaagse (Neder
landse) wereld speelt God geen rele
vante rol meer in de realiteit van alle 
dag (iets waaraan de officiële kerken 
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overigens behoorlijk debet aan zijn). 
De ontvankelijkheid voor het religieu
ze is nu zodanig dat een echt maat
schappelijke gesprek over die thema's 
amper mogelijk is. Wellicht is het voor 
velen ook prettig in schablones te blij
ven denken; een oude bebaarde man 
die hel en verdoemenis nodig heeft om 
zich staande te houden. Zoiets werkt 
op de lachspieren. Tegelijkertijd be
hoedt zo'n karikatuur je tevens voor al 
te moeilijke keuzes. Religie is dus iets 
uit de oude doos, het staat haaks op de 
moderne, geseculariseerde en geëman

cipeerde wereld. 
Dat God ook een levende gedachte 
kan zijn, een vraag van alle tijden naar 
wie je bent en waar je thuis hoort; een 
vraag waarnaar een heel volk, een hele 
cultuur sinds 3000jaar mee bezig is ge
weest, zoiets is blijkbaar in deze tijd 
nauwelijks nog voorstelbaar. 
Overigens, Geloof versus Weten
schap, dat lijkt me toch echt een ach
terhaalde probleemstelling. 
Rob van Woerkom 
Nijmegen 

Geloof (4) 
Hellemans schrijft: 'De wetenschapsfi-
losoof Whitehead (1861—1947) be 
schouwde God als iets dat de natuur 
uitmaakt, en niet als een persoon'. Ik 
was verheugd dat in NRC Handels
blad eindelijk eens de naam van White
head tegen te komen. Het was echter 
teleurstellend te merken dat bij Helle
mans het misverstand bestaat, dat God 
door Whitehead niet als een persoon 
werd beschouwd. 
Whitehead die zich als atheïst be
schouwde, zocht in zijn filosofie naar 
het diepste kenmerk van de werkelijk
heid en meende dat kenmerk te hebben 
gevonden, niet in dingen of substan
ties, (die immers bij elke momentopna
me van de werkelijkheid weer anders 
zijn), maar in het proces van creatieve 
voortgang dat van alle tijden is. Die ge
dachte heeft hem gebracht tot de uit
spraak: 'Vragen of God bestaat is even 
merkwaardig als vragen of de werke
lijkheid bestaat'. 
Zijn godsbegrip komt dus niet voort uit 
Openbaringsgegevens, (misschien 
wordt daardoor het bovengenoemde 
misverstand verklaard), maar uit het 
doorgronden van de werkelijkheid 
zelf. Maar daarmee is zijn godsbegrip 
allerminst onpersoonlijk. Met behoud 
van Zijn absolute karakter, is God vol
gens Whitehead juist tegelijkertijd De
gene, die zó reëel bij ons bestaan be
trokken is, dat hij Hem onze Compani-
on en onze Co-sufferer noemt. 
Ir B. A. Crul 
Rijswijk 

Geloof (5) 
Het is niet mogelijk om de rijkdom van 
Whitehead's denken in een ingezon 
den brief weer te geven. Daarom de 
navolgende korte aantekeningen. Van 
grote betekenis is dat Whitehead ons 
bevrijdt van het Cartesiaanse dualisme 
van geest en stof door deze beide onder 
te brengen in een meer omvattende 
eenheid. Het komt erop neer dat zowel 
aan onze subjectieve geestelijke toe
standen alsook aan dat wat voor hen 
objectief schijnt een zekere realiteit ten 
grondslag ligt. Anders gezegd: alle 
werkelijkheid heeft deel zowel aan de 
geest als aan de materie, zonder in feite 
een van beide te zijn. 
Vermeldenswaard is voorts dat White
head in zijn kosmologische systeem 
van begin af aan een onmisbare functie 
toekent aan God, die daarmede dus 
niet wordt gebruikt om aan het eind 
van het betoog de onverklaarbaar ge
bleven feiten op te vangen. 
Whitehead beschouwt de werkelijk
heid als een netwerk van gebeurtenis 
sen. Elk gebeuren is van elk ander ge
beuren afhankelijk. Voor het intreden 
van gebeurtenissen moeten drie voor
onderstellingen worden aanvaard. Al
lereerst moet datgene wat werkelijk 
wordt ook mogelijk zijn. Er moet dus 
een wereld zijn van zuiver objectieve 
mogelijkheden, de z.g. eeuwige objec
ten, d. w.z. ideeën die te vergelijken zijn 
met de ideeën van Plato. Vervolgens 
moet er een'blinde scheppingsdrang 
zijn, als algemene drijfkracht van het 
worden. En om dit op zichzelf oeverlo
ze, vlietende worden gestalte te doen 
krijgen hier en nu in een concrete ge
beurtenis, moet er een beginsel van be
grenzing zijn dat aangeeft wat en in 

welke vorm de gebeurtenis kan ver
schijnen. Dit principe is God. 
Opmerkelijk is dat God niet zonder 
meer identiek wordt geacht aan de ere 
ativiteit. God is het beginsel dat de 
wording a.h.w. van binnen uit richt, 
maar niet de Wording zonder meer. 
God is echter ook betrokken bij de fei
telijke wording van de wereld doordat 
Hij alles wat waardevol is opneemt in 
Zijn eigen wezen. Door deze betrek
king ten opzichte van al het feitelijk ge

realiseerde ontvangt Gods wezen een 
nadere bepaaldheid en tevens wordt 
hierdoor al wat geworden is behoed 
voor een tenietgaan voor alle eeuwig
heid. 
Whitehead stelt dat er een metafysi
sche noodzaak is om een Beginsel van 
bepaaldheid aan te nemen, maar er 
kan geen metafysische reden zijn voor 
wat feitelijk bepaald is. Hiermede sto
ten wij op de grenzen van het denken. 
Wat verder kan worden gezegd over 
God moet worden gezocht in het do
mein van de bijzondere ervaringen en 
het berust daarom op een empirische 
basis. Over de interpretatie van die er
varingen hebben de mensen grondig 
van mening verschild. Daarbij wijst 
Whitehead erop, dat de religieuze 
mens geneigd is aan God toe te schrij
ven wat hij de hoogste wijsgerige cate
gorieën acht, maar dit zijn volgens hem 
'metafysische complimenten', die, 
wanneer letterlijk opgevat en conse
quent doorgedacht, tot een religieus 

onaanvaardbare godsopvatting lei
den. In dit verband spreekt Whitehead 
zelfs van de 'ramp' van de christelijke 
theologie! 
Hoe Whitehead zelf over God dacht 
moge blijken uit dit citaat: „God is the 
great companion—the fellow-sufferer 
who understands." 
A.A. Bakker 
Loenen 

OSI2 Warp 
In het artikel: 'IBM bestrijdt Windows 
van Microsoft met OS/2 Warp' 
(W&O, 13 okt.) is een aantal onjuisthe
den geslopen. 
Het gaat om te beginnen om een nieu
we versie van een bestaand besturings
systeem, niet om een nieuw program
ma. OS/2 Warp is volledig compatibel 
met toepassingen die zijn geschreven 
voor bijvoorbeeld OS/2 V2.1. 
De suggestie dat OS/2 een besturings
systeem is of was voor uitsluitend 
PS/2-computers is uit de lucht gegre
pen. Ook PS/2-computers zijn DOS-
computers, en OS/2 kan worden ge
bruikt op iedere DOS-computer die 
aan bepaalde minimum systeemeisen 
voldoet. 
DOS-programma's konden van meet 
af aan onder OS/2 worden uitgevoerd. 
Het 'DOS-venster' van OS/2 wordt ge
zien als de beste (snelste, meest veelzij
dige) DOS voor de PC. Vanaf versie 
2.0 is OS/2 ook compatibel met MS 
Windows. Windows-sessies of -toe-
passingen kunnen schermvullend wor
den uitgevoerd, of in een venster bin
nen OS/2. 
OS/2 Warp is inderdaad een 32-bits 
besturingssysteem. Dit geldt echter 
ook voor Windows NT en voor eerde
re versies van OS/2. Een meer wezen
lijk onderscheid met Windows 95 is het 
gebruik van het werkgeheugen. OS/2 
Warp functioneert met slechts 4 MB 
werkgeheugen, de standaardconfigu
ratie van de meeste PC's. 
Rest nog de vraag wie toch die 'gewone 
mensen' zijn, aan wie 'OS/2 Warp ook 
verkocht zal worden'. 
Menno Spiro 
Amsterdam 

Oudste sporen van eb 
en vloed gevonden in 
afzettingsgesteenten 
De invloed van de maan (in combinatie 
met de zon) op de aarde is het duide
lijkst te zien in het min of meer perio
diek stijgen en dalen van het water 
langs de kust. Deze getijdenwerking is 
soms ook terug te vinden in gesteen
ten die lang geleden zijn onstaan door 
sedimentatie (afzetting). Veranderin
gen in de snelheid van getijstromen 
veroorzaakten periodieke variaties in 
de grootte en aard van bezinkend ver-
weringsmateriaal. In gesteenten in de 
Amerikaanse staat Utah zijn nu de oud
ste sporen van deze getijdenwerking 
gevonden. 
De gesteenten behoren tot de zogehe
ten Big Cottonwood formatie, een for
matie in de gelijknamige canyon in het 
Wasatch-gebergte ten zuidoosten van 
Salt Lake City. Hier zijn in de loop dertij
den gesteenten aan het oppervlak ge
komen die 0,8 tot 1,0 miljard jaar gele
den zijn gevormd uit zand en slib. Deze 
verweringsprodökten werden via ri
vierwater aangevoerd en in een steeds 
veranderende verhouding afgezet, 
vermoedelijk in een baai-achtig ge
bied. Het gesteentepakket dat uiteinde
lijk langs deze weg werd gevormd is 
ongeveer 5000 meter dik. 
Ondanks de hoge ouderdom van. het 
gesteente en de aanzienlijke bodembe
wegingen in dit gebied is de oorspron

kelijke sedimentstructuur nog goed 
bewaard gebleven. En op veel plaatsen 
in het gesteente is ook de invloed van 
de vroegere getijdenwerking te zien. 
Die verraadt zich door periodieke varia
ties in de dikte en kleur van de laagjes in 
het gesteente, die weer samenhangen 
met de variaties in de aard en hoeveel
heid (en korrelgrootte) van het vroeger 
afgezette verweringsmateriaal (Geolo-
gy22, p. 791). 
Amerikaanse geologen hebben nu in 
het gesteente de dagelijkse eb- en 
vloedbeweging en de tweewekelijkse 
cyclus van springtij en doodtijd (de in
vloed van de zon) teruggevonden. 
Maar ook een maandelijkse cyclus (de 
omloop van de maan om de aarde) en 
een jaarlijkse cyclus (de afwisseling 
van de seizoenen, dus de omloop van 
de aarde om de zon) werden gevon
den. De door de zon en de maan ver
oorzaakte getijden vertoonden toen 
(0,8 tot 1,0 miljard jaar geleden) vrijwel 
dezelfde patronen als nu. 
De nu gevonden cycli zijn de oudste ge
ologische aanwijzingen van de invloed 
van de maan en de zon op de aarde. Ze 
zijn 250 tot 400 miljoen jaar ouder dan 
de sporen die aan het einde van de ja
ren tachtig werden gevonden in ge
steenten in Australië. Onderzoek aan 
zulke sporen kan inzicht geven in het 
tempo waarin de maan zich (als gevolg 
van de getijdenwrijving) van de aarde 
verwijdert. Ook andere eigenschappen 
van de vroegere baan van de maan 
kunnen er in principe uit worden afge
leid. (George Beekman) 

 Louise Fresco 

In de borst van iedere academicus 
schuilen twee zielen: die van 

de onderzoeker en die van de mana
ger. Soms hebben die twee een rede
lijke mate van consensus bereikt, 
maar vaker draait het uit op fikse 
conflicten. Meestal is de academicus 
zich helemaal niet van het bestaan 
van die tweespalt bewust. 'Ik mana
ger? Hoe haal je het in je hoofd?!' 
Of, aan de andere kant, een meewari
ge blik: 'Nee, voor onderzoek ben 
ik helemaal niet in de wieg gelegd. 
Helaas.' 
De verwarring ontstaat door het 
feit dat de posities van manager 
en onderzoeker zo sterk gescheiden 
zijn in onze maatschappij, zodat 
rollen worden Verward met eigen
schappen. Er valt een aardige parallel 
te trekken met vrouwelijke en man
nelijke rollen, die ook niet afhanke
lijk zijn van — in dat geval — biologi
sche karakteristieken. Immers, man
nen blijken redelijk in staat tot afwas
sen, en vrouwen tot tractorrijden, 
om maar iets te noemen. 
Net zoals vrouwelijke en mannelijke 
eigenschappen niet zijn voorbehou
den aan personen van het desbetref
fende geslacht, maar individuele 
mannen over vrouwelijke en indivi
duele vrouwen over mannelijke 
eigenschappen beschikken, lopen 
management en onderzoek dwars 
door de populatie academici heen. 
Er zijn managers met een hoge dosis 
onderzoekersmentaliteit en er zijn 
onderzoekers met een sterk manage-
mentskarakter. Beiden combineren 
onderzoekers- en managerskwalitei
ten in wisselende mate, afhankelijk 
van aanleg, ervaring en leeftijd. Want 

laat er geen twijfel over bestaan: 
in principe is iedere academicus 
onderzoeker. Dat is de kern van 
academisch denken: de goede vragen 
formuleren en de creativiteit vinden 
om naar oplossingen te zoeken, 
hoe onorthodox ook. 
Maar tegelijk vraagt een onderzoe
kende houding om management: 
het zo efficiënt mogelijk inzetten 
van de beschikbare middelen om 
de meest belangrijke oplossingen 
het eerst te toetsen, het snel nemen 
van de juiste beslissingen, het sme
den van een netwerk van contacten, 
het delegeren van deelvragen aan 
anderen. 
Management en onderzoek zijn 
dus complementair. Sterker nog, 
dezelfde intellektuele vaardigheden 
die nodig zijn voor goed onderzoek, 
vormen tevens de basis voor effectief 
management: snel overzicht krijgen 
over complexe problemen, 'inzoom
en' van detail naar het grotere geheel 
en terug, organisatietalent en, vooral, 
haarscherp formuleren. Al benoe
men we het zelden zo, een academi
sche opleiding moet beide typen 
eigenschappen — management 
en onderzoek — tot ontwikkeling 
brengen. 

L/os van de daaraan verbonden ba
nen, zijn er natuurlijk zijn er ook 
verschillen tussen de kwaliteiten 
die voor management en onderzoek 
vooral tussen de karaktertrekken 
die voor beide nodig zijn. Manage
ment, in tegenstelling tot onderzoek, 
is een spel van onderhandelen, waar

bij overeenkomst en draagvlak be
langrijke peilers zijn. Dat vraagt 
om vaardigheden als strategisch 
inzicht, het kunnen sluiten van com

promissen en het coachen van ande
ren; Briljante ideeën, intuïtie en 
doorzettingvermogen zijn wel nuttig, 
maar niet zo centraal als in onder
zoek. 
De kern van de wetenschap is daar
entegen dat de ene theorie beter 
is dan de andere, en niet omdat die 
theorie het resultaat is van onderhan
delingen of de grootste gemene deler 
is van alle meningen. Een onderzoe
kende houding betekent onophoude-

lijk nieuwe vragen stellen. Science 
by consensus bestaat wel, maar bij 
uitzondering, met name waar de 
wetenschap directe maatschappelij
ke vragen raakt, zoals normen voor 
milieuvervuiling, en tot op zekere 
hoogte in de wijze waarop het weten
schappelijke beoordelingscircuit 
tot stand komt. Kortom, de grond
houdingen voor management en 
onderzoek ver schillen dan wel, 
maar het verschil is eerder gradueel 
dan absoluut. En, als het goed is, 
heeft iedere academicus heeft erva
ring opgedaan met beide sets van 
vaardigheden. 

D e laatste jaren is management 
in wetenschappelijke kringen echter 
in een zeer kwaad daglicht komen 
te staan. Wee de onderzoeker of 
hoogleraar die publiekelijk durft 
te bekennen dat hij/zij management 
wel leuk en zelfs zinvol vindt! Een 
dergelijk zwaktebod kan alleen bete
kenen dat de persoon in kwestie 
als onderzoeker een volledige mis
lukkeling is. Iedere zichzelf respekte-
rende onderzoeker beschouwt ma
nagement in zijn/haar hart als een 
van de meest verderfelijke uitvindin
gen van de twintigste eeuw. Manage
ment is synoniem geworden met 
bedilzucht, inefficiënte hiërarchische 
strukturen, overbodige tijdrovende 
regelgeving, nutteloze plannenmake
rij en commissies van twijfelachtige 
allure. Onderzoekers verafschuwen 
de bureaucratische vergadercircuits 
waarin bestuurderen als dolle hob
belpaarden in hun draaimolen rond

zwieren zonder ooit een centimeter 
van hun plaats te komen. 
Administratieve absurditeiten zijn 
een schering en inslag geworden. 

-(Zo heeft het de Wageningse 'mana
gers' behaagd mij le laten verhuizen, 
omdat mijn kamer formeel enkele 
vierkante meters groter was dan 
de 'hoogleraarsnorm', ondanks 
het feit dat mijn oude kamer nu waar
schijnlijk tot in lengte van dagen 
leeg staat, als de verregaande afvloei
ing van personeel doorgaat.) 
Managers daarentegen zijn evenmin 
complimenteus over onderzoekers. 
Dwarsliggers zijn het, die beslissin
gen willen vermijden en geen respect 
tonen voor bestuurlijke deadlines 
en onvermijdelijke financiële beper
kingen. Uitzonderlijk conservatieven 
die alles bij het oude willen houden. 
En zo is de kloof tussen managers 
en onderzoekers getekend door 
wederzijds onbegrip en wantrouwen. 
Beide partijen hanteren vergelijkbare 
karikaturen. Voor de een is de onder
zoeker iemand die al twintig jaar 
met dezelfde set preparaten achter 
de microscoop zit, voor de ander 
is de manager epn nietsontziende 
potentaat die alleen in tienden van 
procenten formatieplaatsen wenst 
te denken. Dat de tegenstellingen 
zo scherp zijn komen te liggen, is 
des te schrijnender, omdat van beide 
partijen als academici meer inzicht 
en respect mag worden verwacht. 
Ik zal niet zeggen dat de waarheid 
in het midden ligt, verre van dat. 
De huidige stoelendans in de Neder
landse universiteiten is beschamend 
en in hoge mate een weerspiegeling 

van bestuurlijke onmacht. Maar 
een defensieve houding van onder
zoekers daartegenover zet geen zo
den aan te dijk en verhult ook het 
zicht op eventuele positieve effecten 
van een dergelijke crisis. Want die 
zijn er, ondanks alles. Daarmee 
bedoel ik niet zozeer het 'snoeien 
van dood hout', zoals dat met een 
ouderwets landbouwkundig eufemis
me aangeduid wordt. Nee, de werke
lijke blessing in disguise ligt in de 
mogelijkheid om bewustere keuzes 
te maken dan vroeger. 
Bezuinigen is oorlog, maar het hoeft 
niet te ontaarden in een burgeroor
log. Het in stand houden van een 
wederzijds vijandsbeeld is het laatste 
dat onze universiteiten en onder
zoeksinstellingen uit het slop kan 
halen. Voor dergelijk cynisme is 
geen tijd meer, en onze energie kan 
beter besteed worden. Bijvoorbeeld 
door vaker te werken met roulerende 
managementposities, zodat er geen 
aparte kaste van managers ontstaat 
die niet meer weet wat zich in het 
onderzoek af speelt. Als iedere on
derzoeker weet dat ook zijn/haar 
beurt nog komt om verantwoorde
lijkheden te nemen, is het minder 
aantrekkelijk om je blindelings af 
te zetten tegen 'de bureaucratie'. 

E*en andere manier om structuren 
flexibel te maken is het in stand hou
den of creëeren van kleine functione
le eenheden. Schaalvergroting, zoals 
nu bepleit, leidt tot anonimiteit en 
gebrek aan loyaliteit met het grote 
geheel. En managers zullen de labo

ratoria en vakgroepen in moeten 
om te luisteren naar wat onderzoe
kers bezig houdt en hen de nodige 
erkenning geven, in plaats van zich 
te verschuilen achter nota's en druk
ke agenda's. 
Wellicht moet de onderzoeker weer 
de manager in zichzelf zien te vinden, 
net zoals de manager zijn onderzoe
kende houding weer zal moeten 
koesteren. Hybrid vigour, in mensen 
die onderzoek en management in 
een persoon verenigen, zou de ont
stane polarisatie kunnen doorbre
ken. Onderzoekers en managers 
hebben elkaar nodig en delen ook 
meer dan ze zelf willen toegeven. 
Onderzoek en management vormen 
samen de Januskop van ons universi
taire bestel en onze academische 
vorming. En voorlopig vertrouw 
ik daar nog maar op. Tenzij wij na
tuurlijk alsnog door Den Haag ge
dwongen worden uitsluitend mana
gers op te leiden... 
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Hans Daalder was de 
politicoloog van de 
'Nederlandse pacificatie
democratie'. Terwijl hij 
de uitvinder is van ter
men als 'regentenmenta
liteit' en 'nieuwe vrijge
stelden', draagt hij het 
Nederlandse overlegmo
del geen kwaad hart toe. 
Onlangs werd hem de 
Koninklijke/Shell-prijs 
toegekend. 

Martijn de Rijk 

De politicoloog prof.dr. Hans 
Daalder is een voorzichtig 

man. Hij is nooit kort van stof, want 
tenslotte is alles ingewikkeld en een 
complicatie wordt snel over het hoofd 
gezien.. Maar zelfs een veelheid van 
woorden biedt niet werkelijk intellec
tuele veiligheid. 'Het zijn nog maar 
tentatieve formuleringen', zegt hij, 
ietwat gegeneerd. Het liefst ook mijdt 
hij partijpolitieke disputen. Geen 
man dus van grote woorden. En toch: 
Daalder is wel degene die in 1964 de 
term 'regentenmentaliteit' leven in
blies, in 1971 als eerste begon over de 
'nieuwe vrijgestelden', en in '84 de 
'nieuwe flinkheid' introduceerde. 
Daalder (1928) is van de aanvang af 
bij de Nederlandse politicologie be
trokken geweest. Toen kort na 1945 
de faculteit voor politieke en sociale J 
wetenschappen in Amsterdam werd > 
geopend meldde hij zich als student. I 
In 1963 werd hij de eerste Leidse jj 
hoogleraar wetenschap der politiek, o 
Zijn oeuvre, waarvoor hem onlangs ° 

'Als ik het zelfmaar een beetje 
begrijp, dan vind ik het wel mooi' 
de Koninklijke/Shellprijs werd toege
kend, bestaat vooral uit artikelen in 
bundels en tijdschriften. Hij was een 
groot organisator, stimuleerde elite-
en parlementsonderzoek, en werd een 
internationaal befaamd deskundige 
op het terrein van partijen- en partij
stelsels. Het 'grote boek' moet nog 
komen: een biografie van de door 
hem zo bewonderde Willem Drees. 
Hij werd niet de beroemdste Neder
landse politicoloog; dat is Arend Lijp-
hart. Maar hij komt wel op de tweede 
plaats. Beiden hebben die internatio
nale faam voor een groot deel te dan
ken aan hun analyse van het tamelijk 
unieke politiek systeem waarin ze zijn 
opgegroeid: de Nederlandse 'pacifi
catiedemocratie', zoals Lijphart het 
noemde. Hun roem is des te opvallen
der als men bedenkt dat gamma-we
tenschappers in het algemeen hier tal
rijker zijn dan in het omringende bui
tenland, maar dat de politicologen, 
met slechts honderd professionele be
oefenaren aan vijf universiteiten, een 
uitzondering op die regel vormen. 

Ook al verdiepte Daalder zich als stu
dent direct in de Nederlandse ge
schiedenis, het Nederlands politiek 
systeem was niet zijn eerste liefde. 
'Die coalitiepolitiek vonden we alle
maal toen maar een moeizaam ge
doe', zegt hij in de studeerkamer van 
zijn Haagse woning. 'Nee, Engeland, 
dat vond ik veel beter met die duidelij
ke tweedeling, en ik niet alleen. Ik heb 
in '54 een jaar aan de London School 
of Economics kunnen studeren, en 
heb in die jaren ook veel van die poli
tieke memoires gelezen — prachtig 
vond ik dat. En dan kom je terug, en je 
merkt weer: hier gaat alles binnenska
mers, er wordt niet echt duidelijk ge
kozen. 
'Maar daar in Engeland, en sterker 
nog toen ik later naar Amerika ging, 
krijg je mensen die tegen je zeggen, 
dat coalitiesysteem van jullie in Ne
derland, dat kan toch niet goed gaan? 
Dan word je gedwongen het te verkla
ren en ook te verdedigen, want als je er 
even over nadacht dan bleek het ei
genlijk niet zo slecht te werken. 
'In die Angelsaksiche wereld, die voor 
ons wetenschappelijk gezien het grote 
voorbeeld was, werd Europa altijd in 
termen van het Engelse model be
schreven. Dat stabiele tweepartijen-
systeem, het alles-of-nietsmodel, zet
te men dan tegenover zoiets als het 
continentale model en dat bestond uit 
een hotch potch van Weimar Duits
land, de derde en vierde Frans repu
bliek, en een beetje Italië. Dat bepaal
de de reputatie van een veelpartijen
stelsel, en de politicologen uit Zwit
serland, Scandinavië en Nederland 
kregen zoiets van, ja, maar bij ons 
werkt dat toch anders! Later ontdek
ten we onafhankelijk van elkaar dat 
we allemaal die reactie hadden, en dat 
we onze eigen landen op de internati
onale kaart wilden zetten.' 
De politicologen organiseerden zich 
in het European Consortium for Po-
litcial Research, waarvan Daalder 
een van de acht oprichters was. De in
ternationale samenwerking mondde 
onder meer uit in het klassieke werk 
PoliticaI Oppositions in Western Demo-
cracies (1966), onder redactie van de 
Amerikaan Robert Dahl. Daalder 
nam het hoofdstuk over Nederland 
voor zijn rekening—het is nog steeds 

een belangrijke bron van zijn interna
tionale citaties. Intussen zou hij in 
Leiden, waar op zijn instigatie ook 
Lijphart in 1968 een leerstoel zou krij
gen, met anderen een school gaan 
vormen die de nadruk legde op het 
pluralisme en samenwerking in Ne
derland. Dit in tegenstelling tot de 
Amsterdamse school, waar Hans 
Daudt de bekendste hoogleraar werd 
en het Schumpeteriaanse democra
tiemodel naar Engelse snit de boven
toon bleef voeren: daar werd het de
mocratisch bewustzijn van veel 
D66ers gevormd, en ook dat van Ed 
van Thijn. 

Toch zou men kunnen denken dat 
juist Daalders inaugurele rede van 
1964 Leiding en Lijdelijkheid in de Ne

derlandse Politiek de politieke ver
nieuwing in dit land inluidde. Op een 
wat ironische toon analyseerde hij 
toen verschijnselen als 'regentenmen
taliteit', 'diffuse politieke verant
woordelijkheden' en 'het min of meer 
bewust depolitiseren van belangrijke 
politieke vraagstukken'. Uit reacties 
van het establishment in die tijd valt 
ook niet afleiden dat het zich door 
Daalder gesteund voelde: de NRC 
bijvoorbeeld toonde zich beledigd 
door de kritiek van de professor op 
'ons volk'. 
'Maar zo anti-establishment was het 
niet bedoeld', zegt Daalder. 'Ik was 
niet zo anti-verzuiling en anti-regent. 
Dat men op den duur mijn beschrij
ving van de regentenmentaliteit in het 
debat ging gebruiken om iedere be
stuurder als het ware van het kussen te 
schoppen, daar was ik helemaal niet 
gelukkig mee. 
'Natuurlijk zaten er elementen van 
kritiek in mijn oratie, maar ik wilde op 
de eerste plaats een verklaring geven 
voor het geringe prestige en de gerin
ge bewustheid van het politiek bedrij
ven en leiding geven in Nederland. In 
zo'n apolitiek klimaat kon je gemak
kelijk de vraag tegenkomen waarom 
je een wetenschap van de politiek zou 
moeten hebben. 
'Een analyse van de regentenmentali
teit had ik nodig om de afstand tussen 
kiezers en gekozenen te verklaren, en 
daarmee de lijdelijkheid van de kiezer 
en diens lage dunk van de politiek. Al 
doende kon ik laten zien dat de politi
cologie een echt vak was, vol met hy

potheses over participatie en dergelij
ke. Uiteindelijk was het me dus vooral 
te doen om de presentatie van mijn 
nieuwe leerstoel.' 
Toch werd hij ongewild vooral 'de 
man van de regentenmentaliteit', ie
mand die intellectueel voedsel gege
ven zou hebben aan de democratise
ringsbeweging. In 1969 dwong de de
mocratisering op de universiteit hem 
min of meer een bestuurlijke functie te 
aanvaarden. Hij koos toen ook partij, 
niet zozeer in Leiden, waar de verhou
dingen redelijk bleven, maar wel in 
Amsterdam waar grote conflicten 
rond de politieke wetenschap uitbra
ken: de 'affaire-Daudt', die hij zich 
volgens omstanders niet minder aan
trok dan Daudt zelf. 
Daalder sloeg terug met een diëscolle-

'Hetprimaat van de 
politiek heeft 
uiteindelijk geleid tot 
dubieuze zegeningen 
als de privatisering van 
overheidsdiensten, de 
afbraak van 
adviescolleges en het 
optreden van talrijke 
adviseurs-op-contract' 

ge te Leiden in 1974, Politici en Politi
sering in Nederland, waarin hij onder 
meer de opkomst van een nieuwe elite 
beschreef: 'de 'vrijgestelden' van de 
moderne welvaartsstaat.', De mensen 
die (vooral) op kosten van Onderwijs 
& Wetenschappen en CRM vrij over 
een belangrijk deel van hun tijd kun
nen beschikken, en die besteden aan 
het ontwikkelen van ideaalbeelden 
van een maatschappij zonder macht, 
terwijl ze vaak 'tegelijkertijd gebiolo
geerd zijn door politieke macht als in
strument van revolutionaire hervor
mingen'. Dit soort politisering bete
kende geen grotere participatie, Wel 
een anderssoortige: terwijl lager op
geleiden de politieke partijen verlie
ten, meldden hoger opgeleiden zich 
als lid aan. 
Weer tien jaar later, toen het Kabinet 
Lubbers een no nonsense beleid pro
pageerde, hekelde hij de hernieuwde 
depolitisering, die gepaard ging aan 
modieuze managementsideeen: kort
om, de 'nieuwe flinkheid'. Afstande
lijk had hij op de nuances in de werke
lijkheid willen wijzen, maar al doende 
werden het soms scherpe en provoce
rende analyses. 

En toch niet zo beroemd geworden als 
Lijphart. 

'Het succes van Lijphart is vooral dat 
van een buitengewoon helder schrij
ver. Als ik dat met mijn eigen werk 
vergelijk: ik kom altijd met kwalifica
ties, aarzelingen, twijfel en vragen om 
nader onderzoek. Bovendien had hij 
zijn hele studie in Amerika gedaan en 

stond daardoor op reusachtige 
schouders. Terwijl de mensen van 
mijn generatie veel zelf moesten ont
dekken, in zekere zin, was hij deel van 
een allang gevestigde discipline met 
alle vernuft en technieken van onder
zoek die ik tijdens mijn studie in Am
sterdam nog niet had leren kennen. 
Hij was al van begin af aan echt een 
groot politicoloog.' 

Maar dus ook minder geschoold in de 
Nederlandse geschiedenis. 

'Ongetwijfeld. Ik denk dat hij Neder
land minder goed begrijpt dan ik. Dat 
is ook de achtergrond van het oude 
dispuut dat ik met hem heb. Lijphart 
heeft Nederland tot een casus ge
maakt waar tussen 1910 en 1917 be
wust het besluit is genomen om het 
politiek systeem zo in te richten, met 
evenredige vertegenwoordiging bij
voorbeeld, dat de elites met elkaar 
gingen samenwerken in plaats van ri
valiseren. Men koos volgens hem 
voor een accommodatie-model, op 
grond van de vrees dat de verschei
denheid zo groot was dat het land op 
springen stond. 
'Mijn analyse is een andere. Neder
land is altijd een land van grote regio
nale en godsdienstige verscheiden
heid geweest. Ondanks de instelling 
van de Napoleontisch eenheidsstaat 
is die pluralistische maatschappelij 
blijven bestaan. Nederland is in een 
langzaam proces van verzuiling gede
mocratiseerd doordat elites achter
bannen ontwikkelden en nationale en 
lokale stromingen aan elkaar werden 
gekoppeld. De spanning van die ver
zuiling was niet zo hoog als Lijphart 
meent. Ik heb zelf ook nog wel citaten 
aangereikt die goed in zijn straatje 
passen, en die de indruk kunnen ge
ven of we hier rond 1913 op de rand 
van een burgeroorlog leefden, maar 
dat was niet werkelijk zo, dat is histo
risch niet juist. 
'Het heeft er ook mee te maken dat 
Lijphart in normatieve termen denkt. 
Hij denkt dat politieke regimes in be
langrijke mate zijn te sturen en te vor
men. Dat geloof ik minder in, maar ik 
erken dat hij daar in een enkel geval 
wel succes mee heeft gehad. In '85 
schreef hij een ogenschijnlijk acade
misch boek, Powersharing in South 
Africa, waarvan de vertaling hier nota 
bene verramsjt is maar dat wel tot ge
volg had dat de hele discussie in Zuid-
Afrika over een nieuwe constitutie is 
in Lijphartiaanse termen gevoerd 
werd. Die relevantie van zijn werk 
verklaart zijn succes, in combinatie 
met het feit dat hij een fatsoenlijk, 
sympathiek mens is, een echt groot 
vakman.' 

Dat bent u toch ook? 

'Nee. Ik ben heel anders. Als ik het 
zelf maar een beetje begrijp, dan vind 
ik het wel mooi. En voor ik tot eniger
lei publikatie overga moet ik altijd 
zeer veel aarzeling overwinnen. In 
1961 heb ik bijvoorbeeld een com
pleet boek geschreven over de Neder
landse politiek, maar dat is nooit uit
gegeven — ik vond het niet goed ge
noeg.' 

Daalder meent dat hij 'vrij relativis
tisch' geëindigd is na een 'vrij absolu
tistisch' begin. Hij groeide op in een 
groot gezin. Zijn vader was een be
kend leraar en pedagoog, met socia

listische idealen. 'We vonden onszelf 
altijd beter dan de anderen, maar te
gelijk ben ik door mijn ouders opge
voed in respect voor verscheiden
heid.' 
En er was de oorlog, toen hij op het 
gymnasium zat. De ervaring met een 
totalitair regime was voor hem zeker 
een reden waarom hij zich in '69 bin
nen zijn universiteit verzette tegen de 
eis van directe democratie zonder re
gels. In een cruciale vergadering van 
een vertrouwenscommissie van de se
naat deelde hij mee 'dat ik, afkomstig 
uit een streng-idealistisch gezin tus
sen 1940 en 1945 veel van mijn ver
trouwen in de goedheid des mensen 
had afgelegd en mij slechts veilig voel
de met stevige structuren en waarbor
gen voor de academische vrijheid', 
zoals hij in het oktobernummer van 
Maatstaf schrijft. In dit literaire tijd
schrift verschijnen sinds februari dit 
jaar zijn universitaire memoires als 
feuilleton. 
Hij polemiseerde in de jaren '80 met 
Van Thijn over het primaat van de po
litiek. 'Van Thijn vond dat je alleen 
via de electorale weg tot precieze keu
zes kon komen die boven allerlei pres
siegroepen en gevestigde belangen 
konden uitstijgen. In veel klachten 
over de 'stroperige staat' zie je nu het
zelfde soort theoriën weer terug. Ter
wijl in feite natuurlijk die deelcircuits 
de realiteit zijn. De maatschappij is nu 
eenmaal geleed en bestaat uit ver
schillende groepen. Die moeten zich 
kunnen laten horen, je kunt ze niet 
ontkennen.' 
Het primaat van de politiek, zei Daal
der in zijn afscheidcollege van vorig 
jaar, heeft uiteindelijk geleid tot dubi
euze zegeningen als de privatisering 
van overheidsdiensten, de afbraak 
van adviescolleges en het optreden 
van talrijke adviseurs-op-contract. 
Adviescolleges horen bij Daalders 
opvatting van een goed functioneren
de 'consociational democracy', zoals 
de pacificatiedemocratie (iets minder 
dramatisch) internationaal wordt 
aangeduid. Na afschaffing van de col
leges vindt men belanghebbenden te
rug in de schemering van de -
antichambre, zei Daalder, 'zonder het 
tegenwicht van contraire belangen en 
onafhankelijke adviseurs in een en 
hetzelfde adviesorgaan'. 
De totale kosten lopen volgens hem 
drastisch op. Geprivatiseerde dien
sten hebben geprivatiseerd betaalde 
managers. In plaats van zuinige vaca
tiegelden voor de leden van een ad
viescollege, zijn er nu de hoge tarieven 
per dagdeel. En dan is er het snel 
groeiende leger van particuliere advi
seurs en adviesbureaus (de nieuwste 
elite, die Daalder 'calculerende con
tractanten' noemt): wat Vroeger 'werd 
aangeleverd door mensen uit het ei
gen apparaat of permanente advies
organen, komt thans, apolitiek maar 
hoogegeprijsd, van buiten. 'Ambt' 
wordt 'markt', publieke plicht wijkt 
voor advies-op-rekening'. Daalder 
sprak nu milder dan in '64 over de tra
ditionele regentenmentaliteit: het ge
voel voor eigen verantwoordelijkheid 
en collegiaal bestuur is ondermijnd, 
maar de bijbehorende depolitisering 
en arrogantie heeft zijn erfgenaam ge
vonden in het nieuwe management-
denken. 
Toch wil Daalder het huidige 'mid
denveld' niet koste wat kost verdedi
gen: 'Een deel van de veronderstelde 
problematiek van het middenveld is te 
wijten aan de manier waarop de over
heid tegenover het middenveld is op
getreden. Via subsidiekanalen heeft 
men schaalvergroting afgedwongen, 
en zijn er gigantische ondernemingen 
ontstaan met een keur aan vrijgestel
de bestuurders, met nieuwbouw en 
weet ik wat allemaal — het kan niet 
groot genoeg zijn. Dat is bijvoorbeeld 
met het hoger beroepsonderwijs en 
het ziekenhuiswezen gebeurd, door 
allerlei fusies en sluitingen, waarmee 
de overhead van al die organsaties 
zeer is toegenomen. De belangenor
ganisaties zijn parallel daaraan ont
wikkeld en er zijn posities gecreëerd 
waar de hoogste mogelijk salarissen 
voor betaald moeten worden. Je moet 
daar niet gering over denken, zo'n 
voorzitterschap van de Ziekenfonds
raad, dat betekent tegenwoordig een 
promotie voor een minister. En er zijn 
meer van dat soort functies in Neder
land.' 
Alles uit naam van een grotere rationa
liteit. 

'In de veronderstelling dat men sturen 
kan en zal. Men spreekt wel over ver
mindering van sturing en over het te
rugtreden van de overheid, maar dat 
gebeurt natuurlijk niet, zeker niet op 
het terrein van wetenschapsbeleid, 
wat ik goed ken.' 

Terwijl de maakbare samenleving poli
tiek heeft afgedaan, keert de illusie in 
technocratische gedaante weer terug. 

'Een bureaucratie die begint met re
gelen wil dat netjes doen, resultaten 
zien, regels stellen. Op zich zelf zijn 
dat duidelijke mechanismen. Er lig
gen daar allerlei verbanden met depo
litisering en inefficiëntie in het mid
denveld. Maar dat is een vrij ingewik
kelde zaak, en ik weet niet of ik me 
daar en public over zou willen uiten 
anders dan dat ik het zou willen aan
duiden als probleemveld.' 

Van H. Daalder is nog in druk: 'Politiek en histo
rie, opstellen over Nederlandse politiek en verge
lijkende politieke wetenschap (Bert Bakker, 
1990). Bij dezelfde uitgeverij zullen komend voor
jaarzijn vier redes uit '64, 74, '84 en '93 gebun
deld verschijnen. 

Inteelt telt zwaar, 
vooral in het wild 
Bij inteelt neemt de kans toe dat reces-
sieve erf-eigenschappen, die gewoon
lijk zelden tot uiting komen, binnen het 
nageslacht samen komen en de over
levingskansen ondergraven. In de die
rentuin is een terugslag in foksucces, 
de gevreesde 'inbreeding depression', 
het gevolg. De gevoeligheid hiervoor 
loopt tussen verschillende diersoorten 
sterk uiteen. 
Maar hoe zit het bij een populatie die is 
teruggekeerd naar een wild bestaan? 
Recent onderzoek levert slecht nieuws: 
inteelt-effecten zouden bij een terug
keer naar de natuur wel eens veel ster
ker aan het licht kunnen treden (Scien
ce vol. 266). Onderzoekers aan de Chi-
cago Zoological Society bestudeerden 
het effect van fok in gevangenschap op 
de overlevingskansen' van een onder
soort van de witvoetmuis (Peromys-
cus leucopus). Witvoetmuizen, die in 
de Verenigde Staten veel voorkomen, 
lijken in uiterlijk en gedrag erg op de 
bosmuizen (Apodemus) van de Oude 
Wereld. 
Met een uit één gebied weggevangen 
groep muizen werd een kweekpopula-
tie opgezet in het laboratorium. Inge-

teelde en niet-ingeteelde afstammelin
gen van die groep werden vervolgens 
uitgezet in het gebied van herkomst. 
Daarwas inmiddels de wilde populatie 
door onbekende omstandigheden vrij
wel verdwenen — een gelukkige bij
komstigheid, want hiermee ontstond 
een nabootsing van het uitzetten van 
een bedreigde diersoort. 
Van de bijna achthonderd losgelaten 
muizen werden regelmatig dieren tij-
delijkteruggevangen. Nog na ruim vier 
maanden werden gefokte muizen aan
getroffen, wat aangeeft dat ze het wilde 
bestaan aankonden. Maar de ingeteel-
de muizen deden het na vrijlating be
roerd. Ze vermagerden zienderogen 
en werden op den duur nauwelijks 
meer gevonden. Hun overlevingskans 
per week na vrijlating was 56 procent 
van die van de gemiddelde niet-inge
teelde muis. 
Inteelt-muizen die in het laboratorium 
waren gebleven deden het ondertus
sen een stuk beter. Hun overlevings-
percentage week nauwelijks af van dat 
van de overige fokdieren. De witvoet
muis blijkt in gevangenschap zelfs 
minder gevoelig voor inteelt dan ande
re zoogdiersoorten. Desondanks is in 
de natuurlijke omgeving het negatieve 
effect van inteelt overduidelijk. (Frans 
van der Helm) 

Groot zoetwatermeer 
onder basis Vostok op 
Antarctica 
Er zijn sterke aanwijzingen dat zich on
der het kilometersdikke ijs van Antarc
tica een reusachtig waterreservoir be
vindt met een oppervlak van zo'n 
10.000 km2 en een diepte van meer dan 
vijfhonderd meter. Op de laatste bij
eenkomst van de internationale Scien-
tific Comittee on Antarctic Research 
(SCAR) in Rome (29 aug.-2 sept.) heeft 
de Russische hoogleraar dr.Andrej Ka-
pitsa bekend gemaakt dat herbestude
ring van Russische seismische gege
vens uit de jaren zestig een bevestiging 
opleverde van recent Brits onderzoek 
waaruit zou blijken dat 3700 meter on
der de Russische basis Vostok een 
meer te vinden is van de orde van 
grootte van het Bajkalmeer, het groot
ste zoetwatermeer op aarde. Als de 
theorie klopt kan hieruit waarschijnlijk 
binnen vier a vijf jaar een monster wor
den genomen. 'Lake Vostok' bevat 
waarschijnlijk de grootste hoeveelheid 
onvervuild water die op aarde te vin
den is. 
Dat zich boven horizontale delen van 
de ondergrond onder het dikke zuid
pool ijs grote hoeveelheden water kun
nen bevinden die uit geothermisch op
warming van het bovenstaande ijs zijn 
ontstaan is in de jaren vijftig al op 
grond van theoretische overwegingen 
geopperd. De eerste praktische aanwij
zingen verzamelden onderzoekers van 
het Scott Polar Research Institute (on
derdeel van de universiteit van Cam-
bridge) in 1975 met radio-echo onder
zoek vanuit een Amerikaans vliegtuig. 
De resulaten werden in 1977 gepubli
ceerd in de Proceedings van de Royal 
Society, bevestigt dr. Gordon Robin, 
destijds directeur van het instituut, 
desgevraagd. 
Radarhoogtemetingen van de Europe
se satelliet ERS-1 gavenin 1992 nieuwe 
steun aan de theorie. Toen vorig jaar 
november tijdens een workshop in 
Cambridge over het onderwaterreliëf 
van Antarctica dit radarmateriaal ter 
sprake kwam herinnerde Kapitsa (die 
'gewoontegetrouw' was uitgenodigd) 
zich zijn seismisch onderzoek uit 1964. 
Dat had onverklaarbare echo's opgele

verd die achteraf goed bleken te pas
sen in het beeld dat de Britten schets
ten. 
De lezing die Kapitsa twee maanden 
geleden tijdens de SCAR-vergadering 
hield wekte groot enthousiame, vooral 
van de zijde van biologen die hopen op 
resten van archaïsch leven in het water 
van Lake Vostok. Door de lage tempe
ratuur, het ontbreken van licht en afwe
zigheid van een goede koolstofbron zal 
dat overigens waarschijnlijk vooral 
bacterieel van aard zijn. 
Een gelukkige omstandigheid is dat 
vanaf station Vostok al een boorgat 
naar een diepte van 2700 meter loopt. 
Dat leverde de vermaarde Vostok-ijs-
kern die in de broeikasdiscussie een 
centrale rol speelt (omdat het ijs aan
wijzingen geeft over temperatuur en 
atmosfeersamensteling van de afgelo
pen 160.000 jaar). Vanuit het bestaan
de gat zou nog maar zo'n duizend me
ter verder geboord hoeven te worden 
om aan de rand van het meer uitte ko
men. 
Minder gelukkig is dat station Vostok 
inmiddels is verlaten en dat het boor
gat vol staat met een boorspoeling 

(drilling fluid) die door Moscow News 
als een mengsel van kerosine en fluo-
riet wordt omschreven. De vloeistof 
moet dichtvloeien en dichtvriezen van 
het boorgat voorkomen maar zou in 
één klap een unieke watervoorraad be
derven als op conventionele wijze zou 
worden verdergewerkt. Begin volgend 
jaarzullen op een workshop in Moskou 
strategieën worden ontwikkeld voor 
een veilige benadering van het meer. 

Matige resultaten met 
malariavaccin in 
Tanzania 
In het Tanzaniaanse dorpje Idete is de 
afgelopen twee jaar een experimen
teel malaria-vaccin uitgetest (The Lan
cet, 29 okt). Het ging hier om een vaccin 
dat ontwikkeld is door de Colombiaan
se onderzoeker Manuel Patarroyo, het 
SPf66-vaccin. In Idete is 80% van de zui
gelingen na een half jaar al geïnfec
teerd. De onderzoekers hoopten rond 
50% van de behandelde kinderen te be
schermen. In werkelijkheid bleef 31% 
van de behandelde kinderen vrij van 
ziekteverschijnselen. De behandelde 
kinderen hadden echter even vaak 
bloedarmoede als de kinderen die pla
cebo kregen, terwijl malaria toch een 
belangrijke oorzaak van bloedarmoe
de is. Dit alles is dus nogal teleurstel
lend. Wel was het aantal sterfgevallen 
aan malaria onder de kinderen die het 
vaccin kregen iets geringer: één sterf
geval in de vaccingroep, tegenover zes 
in de controlegroep. 
Malaria is de belangrijkste parasitaire 
ziekte bij de mens. Jaarlijks zijn er meer 
dan 400 miljoen ziektegevallen met 1 

tot 3 miljoen doden. De ontwikkeling 
van een vaccin tegen malaria heeft na 
jarenlange teleurstellingen geen hoge 
prioriteit. Veel vaccins, ook het SPf66-
vaccin, zijn gericht tegen eiwitten in de 
mantel van de malariaparasiet. Die 
manteleiwitten vertonen echter een 
grote variëteit, waardoor de vaccins 
niet effectief zijn. Dat blijkt nu ook op te 
gaan voor het vaccin van Patarroyo. 
In een commentaar in The Lancet op 
het onderzoek in Tanzania zegt Nicho-
las White van het Oxford Tropical Me-
dicine Research Programme in Bang
kok, Thailand, te verwachten dat pessi
misten nu zullen zeggen dat het SPf66-
vaccin niet werkt. Optimisten, daaren
tegen, zullen van mening zijn dat een 
vermindering met 30% van een zo 
veelvuldig voorkomende ziekte als ma
laria zeker de moeite waard is. De 
vraag is of die30% bescherming opter-
mijn blijft bestaan. De parasiet kan na
melijk weer aan de afweer ontsnappen 
door een verandering van zijn mantel
eiwitten. Verder is het mogelijk dat er 
op den duur voor dit vaccin resistente 
stammen zullen ontstaan. (Bart Meijer 
van Putten) 

Malaria mug 
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Het universitaire gevecht 
om de eerstejaarsstuden
ten is weer in volle hevig
heid losgebarsten. In de 
slag om de student laten 
de universiteiten zich 
meer en meer inspireren 
door de wereld van mar
keting en reclame. Maar 
waar blijven de feiten? 

Wubby Luyendijk 

Meisje in monnikskleed knip
oogt: 'In Enschede studeer 

je als een monnik maar je leeft er te 
gek'. De Universiteit van Amsterdam 
kiest voor inhoud en citeert in kapita
len uit een proefschrift: 'Een mansho
ge fallus die op een kar door Parijs ge
trokken wordt met als opschrift Frans 
de Eerste En de Rijksuniversiteit 
Leiden verlaat zich op het charisma 
van bekende Nederlanders en kiekte 
tien gerenommeerde wetenschappers 
uit eigen huis. 

Alhoewel, beroemd? Een klasge
noot van Hedda Aartsen (19) had de 
medisch ethica uit het gezelschap 
aangezien voor de moederlijke blon
dine uit een botercommercial op tele
visie. Om die communicatiestoornis 
kan de 6 vwo-leerlinge blijven schate
ren. Niettemin wordt ze een beetje 
"spastisch" van krantepagina's vol 
zoetsappige gimmicks van de univer
siteiten. "Waar blijven de feiten?" 

Hedda wil psychologie gaan stu
deren maar de grote vraag blijft: waar. 
Advertenties hebben haar weinig ver
der geholpen en ook de voorlichtings
dag van de Universiteit Utrecht afge
lopen zaterdag kon haar niet overtui
gen. Teveel 'fijne' tafelkleedjes en ge
zellige bloemen, teveel video's en 
sprekers die als een repeteergeweer 
Utrecht bejubelden, te weinig cijfers 
over studieresultaten en onderzoek. 
Hedda, onderuitgezakt in het café: 
"Hoor eens, als ik straks in plaats van 
een beurs een rentedragende lening 
krijg, dan moet ik toch weten waar 
psychologie het best op mijn interesse 
aansluit?" 

Als ieder jaar zijn de universitaire 
voorlichtingsdagen voor middelbare 
scholieren weer van start gegaan. 
Voor de dertien universiteiten die ons 
land rijk is vormen ze een belangrijke 
troef in de strijd om de student die de 
keus heeft uit 164 propedeuseoplei
dingen. Daarbij worden de strategië-
en steeds uitgekiender. 

"Ons pr- en marketing-beleid is 
volop in evolutie", zegt J.D. van Vliet, 
hoofd bij de dienst in- en externe be
trekkingen aan de Rijksuniversiteit 
Leiden en voorzitter van het woord-
voerdersoverleg van de Nederlandse 
universiteiten. "Bij studentenwerving 
zie je momenteel een verschuiving 
van massacommunicatie naar het in

dividu", constateert Van Vliet, "Uni
versiteiten proberen in de schooltas te' 
kruipen van de aanstaande student, 
persoonlijke contacten op te bouwen 
en die te onderhouden. Het gaat erom 
te beschikken over een up to date da
tabase met adressen en voorkeuren 
van middelbare scholieren. In Leiden 
adverteren we als enige universiteit 
met informatiebonnen in alle 120.000 
examenbundels. We sturen geen be
delbrieven maar informatie over die 
studierichting waar interesse voor be
staat. Daarbij stoppen we een tijd
schrift waarin ze kunnen lezen wat 
studeren in Leiden is like" 

Douwe Egberts 
Anno 1994 is het werven voor de uni
versiteiten uitgegroeid tot booming 
business. Net als Douwe Egberts pro
beert elke universiteit op basis van 
haar unique selling point campagne te 
voeren en een merk te bouwen, zegt 
Van Vliet. Motto: eerst weten watje 
wilt communiceren, dan beslissen 
hoe je het aanpakt. Zo besloot de TU 
Eindhoven vorig jaar niet te adverte
ren omdat er nog volop werd gedis
cussieerd over het mission statement. 
Dit jaar 'communiceert' Eindhoven 
kwaliteit. Rotterdam presetiteert zich 
als serieuze internationale universi
teit waar geen ruimte is "voor fröbe
len en Spielerei", Nijmegen staat voor 
de stad waar je niet alleen studeert. 
Alleen de universiteit in de Domstad 
beperkt zich tot een "aankondiging 
van de voorlichtingsdagen sec. 
Utrecht geldt als de Holle Bolle Gijs 
onder de universiteiten, analyseren 
voorlichters elders met afgunst in hun 
stem. "Daar komen de studenten 
toch wel." 

Advertenties zijn maar een schakel 
in een hele keten van wervingsacties. 
Je hebt algemene voorlichtingsdagen, 
voorlichtingsdagen per opleiding, 
universiteiten sturen scholieren eigen 
blaadjes, Groningen en Nijmegen 
doen in de schoolvakanties aan doe-
dagen, scholieren bezoeken Wage-
ningse laboratoria op schoolreisje, 
Groningen en Leiden organiseren 
sporttoernooien, er worden alumni 
ingeschakeld en — nieuw! — Rotter
dam en Leiden sturen er "getrainde 
en geklede ambassadors" op uit die dit 
schooljaar naar je toekomen. Daar
naast restylen universiteiten jaar in 
jaar uit de folders die ze naar scholen 
en desgevraagd naar scholieren stu
ren. Hoeveel geld met al die werving is 
gemoeid, wil geen voorlichter kwijt. 
Maar insiders menen dat de uitgaven, 
wervingsdagen inbegrepen, variëren 
van 1 tot 5 miljoen gulden per univer
siteit. 

In 1987 ging de knuppel in het 
hoenderhok. Onbekend maakt onbe
mind, redeneerde de Rijksuniversiteit 
Limburg en om meer studenten te 
trekken ging ze 'paginagroot': een 
ober nodigde de jonge krantelezers en 
-lezeressen uit om naar het gezellige 
Maastricht te komen. Toen kort daar
op de studentenaantallen inderdaad 
begonnen te stijgen, volgden de ande
re universiteiten in rap tempo. Met als 
gevolg/«//co/oradvertenties,universi-

Universiteiten tellen 
unique selling points 

teiten op bussen en trams, perrons, re
clameborden langs de snelweg, abris 
en ook in tijdschrijften. Daarnaast de
den radio en televisie hun intrede. 
Straalde vorig jaar alleen nog de UvA 
een gestileerde commercial voor bè
ta-vakken de huiskamers in, dit jaar 
zendt ook Maastricht een televisie
promo van dertig seconden uit om de 
naamsbekendheid te vergroten en een 
06-informatienummer onder de aan
dacht te brengen om de "database te 
vullen". 

Strategie-denken 
Onderzoek toont vooralsnog aan dat 
de baaierd van factoren die de studie
keuze bepalen heel moeilijk is beïn

vloeden. Bij een enquête, twee jaar ge
leden uitgevoerd door het Leidse bu
reau Research voor Beleid, gaf vier 
procent van de eerstejaars aan de TU 
Eindhoven aan bij hun studiekeuze 
beïnvloed te zijn door advertenties. 
Voor Tilburgse studenten lag dit per
centage op 7,6. De meeste scholieren 
blijken nogal honkvast: de universi
teiten halen de bulk van eerstejaars uit 
de eigen regio. "Vooralsnog is er geen 
universiteit die heeft kunnen aanto
nen dat commerciële activiteiten ook 
daadwerkelijk een hogere instroom 
tot gevolg hebben gehad", weet voor
lichter Van Vliet. Tegelijk moet hem 
van het hart dat zijn universiteit het 
afgelopen jaar is opgeklommen tot 

plaats drie op de ranking 'marktaan
deel eerstejaars'. En wie zegt dat dat 
ook zonder campagne was gelukt? 

Ook de Landbouwuniversiteit 
Wageningen is in de ban geraakt van 
het strategie-denken. Vorige week 
bleek dat de universiteit overweegt 
haar naam te wijzigen in Universiteit 
Wageningen. Landbouw 'communi
ceert niet' omdat de universiteit ook 
voeding, natuur en milieu tot haar ta
kenpakket rekent. Bovendien associ
ëren middelbare scholieren dat 
woord teveel met boeren op tractoren 
en vervuiling. In september is na een 
intensieve campagne prompt het aan
tal eerstejaars gestegen. Maar wie 
Collegevoorzitter Vos op de man af 

vraagt hoe hij tegen een groeiend wer
vingsbudget aankijkt krijgt een onge
zouten antwoord: "Ik heb momenten 
dat ik denk dat alle universiteiten met 
die vijftien miljoen gulden aan recla
megelden misschien 1 % van de stu
dentenstroom verleggen. Jammer dat 
het moet, het is zonde van het geld. Je 
vist immers allemaal uit dezelfde vij
ver." 

De schooldecanen zijn niet onver
deeld gelukkig met universiteiten die 
"steeds nadrukkelijker zieltjes gaan 
werven en en passant de discodicht
heid van de stad mee promoten", zo
als voorzitter L. Cohen van de Neder
landse Vereniging van Schooldeca
nen het onder woorden brengt. Co-
hen vindt de campagnes over het alge
meen "mistig" omdat de universitei
ten elkaar te weinig op inhoud becon-
cureren. In steeds grotere hoeveelhe
den worden er folders ("ik noem het 
papierdiaree") over de scholen uitge
stort. "Waar kun je posters van twee 
bij twee meter nou kwijt?" Ook vindt 
hij dat die folders vooral tonen hoe 
studenten in de watten worden ge
legd. Liever zou de Nvs-voorzitter 
zien dat de overinformatie verdwijnt, 
dat universiteiten zakelijk en zonder 
opsmuk overzichten presenteren met 
feiten en cijfers aangaande onderzoek 
en onderwijs. 

Glaasjes limonade 
'Veronicateams' hebben Cohens 
school — het Lutgercollege voor 
mavo, havo en vwo in Doetinchem — 
nog niet aangedaan. In plaats daarvan 
nodigt hij als decaan oud-leerlingen 
uit te komen vertellen over hun studie. 
Ook logeren vijf en zes-vwo'ers een 
dag of twee bij een oud-leerling die in 
de stad van hun voorkeur studeert. 
"Ze gaan dan mee naar college en zien 
de zaak in vol bedrijf. Want in hoever
re dat gebeurt op een voorlichtings
dag met feestredes en glaasjes limona
de, is altijd maar de vraag." 

Volgend jaar komt er een gemeen
schappelijke advertentie in de kran
ten en gaan de universiteiten met el
kaar marktonderzoek doen onder 
aanstaand studenten. Ook is er een 
handwijzer voor schooldecanen in de 
maak waarin de voorlichtingsactivi
teiten per universiteit zijn uitgesplitst 
en zal er een gezamenlijke brochure 
over de voorlichtingsdagen verschij
nen. 

En een overzicht met cijfers over 
onderzoek en onderwijs? "Zover zal 
het denk ik niet komen", meent Hans 
ten Brinke, voorlichter van de VSNU, 
de Vereniging van Samenwerkende 
Nederlandse Universiteiten. "Daar
voor zijn universiteiten teveel eikaars 
concurrenten." Niettemin verwacht 
hij dat in een toekomst waarin stude
ren steeds duurder zal worden niet 
meer automatisch voor de universiteit 
in de regio zal worden gekozen. Ten 
Brinke: "Een beetje koffiedik kijken is 
het wel, maar het zou mij niets verba
zen als er binnen een paar jaar profes
sional advisers opstaan die tegen beta
ling aanraden waar een middelbare 
scholier het best de studierichting van 
zijn keuze kan volgen." 

Bomhoff neemt MBA 
opleiding mee van 
Erasmus naarNijenrode 
Economiehoogleraar E. Bomhoff 
neemt zijn Amerikaanse MBA-oplei-
ding mee van zijn oude werkgever, de 
Erasmus Universiteit, naarzijn nieuwe: 
de Universiteit Nijenrode te Breukelen. 
Vanaf 1 januari zal het'Masters of Busi
ness Administration'-programma van 
de universiteit van Rochester (New 
York) worden samengevoegd met dat 
van Nijenrode. De Erasmus Universi
teit heeft de samenwerking met Ro
chester inmiddels opgezegd. 
De samenwerking was negen jaar ge
leden gestart op initiatief van Bomhoff. 
De tweejarige opleiding is bedoeld 
voor afgestudeerde Nederlandse aca
demici en geeft rechtop het voeren van 
een 'master-titel' bedrijfskunde. Een 
deel van de studie moet aan de univer
siteit in Rochester worden gevolgd. 
Volgens de Erasmus Universiteit is de 
cursus niet meer rendabel. Ze trekt per 
jaar twintig studenten, terwijl er dertig 
nodig zijn om kostendekkend te wer
ken. 
Het college van bestuur van de Rotter
damse universiteit wil verder alleen 
nog MBA- en andere post-doctorale 
opleidingen bieden onder de eigen 
verantwoordelijkheid, zoals de MBA-
opleidingen van de Erasmus Business 
School/Rotterdam School of Manage
ment en bij de International Executive 
MBA/MBI-opleiding, van de faculteiten 
economie en bedrijfskunde van de uni
versiteit. Volgens een woordvoerder 
van Nijenrode hebben de Amerikanen | 
al maanden geleden Breukelen bena- |j 
derd om samen te gaan werken. "De = 
contacten met Rochester waren er al | 
voordat Bomhoff besloot over te stap- o 
pen naar Nijenrode." 5 

Michaja Langelaan 

'D iscriminatie van buiten
landers mag niet', corri

geert de leraar van een Haagse mavo 
als hij vermoedt dat de discussie in de 
klas de verkeerde kant op gaat. Sinan, 
een leerling van Turkse afkomst, 
vindt dat Nederland een vrij land is en 
zegt: 'Als een werkgever geen buiten
landers wil, dan is hij vrij om ze niet te 
nemen. Dat is zijn recht.' 

Sinan gaat verder, want hij heeft in 
de zomervakantie geen al te beste er
varingen opgedaan in Turkije. 'Daat 
wordt de prijs van een pen vastgesteld 
op je uiterlijk.' Als hij daar over discri
minatie was begonnen hadden ze ge
zegd: 'Broeder, wat zeik je'. 

De leraar gaat niet in op de erva
ringen van Sinan en sluit de discussie 
af met de woorden: 'Discriminatie is 
een doodlopende weg.' 

Het is een typerend voorbeeld van 
het soort gesprekjes dat zich tijdens 
lessen over discriminatie en racisme 
kan voordoen. Dat zegt onderwijs
kundige Yvonne Leeman, die tijdens 
haar onderzoek naar lessen over dit 
thema bovenstaande samenspraak 
optekende. Lessenseries over discri
minatie, racisme, de multiculturele 
samenleving of hoe ze allemaal ook 
genoemd mogen worden zijn veelal 
doortrokken van moralisme, stelde 
Leeman vast en ze geven weinig ruim

Doortrokken van moralisme 
te aan de — soms tegenstrijdige — er
varingen van de jongens en meisjes 
zelf. 

Als de onderzoekster de jongeren 
vroeg wat ze er van opgestoken had
den, zeiden ze meestal: 'Dat discrimi
neren niet mag. Maar dat wisten we 
al.' Toch vinden ze het een belangrijk 
thema. Als ze uit een lange lijst met 
onderwerpen mogen kiezen, eindigt 
de multiculturele samenleving stee
vast in de top drie. 

Yvonne Leeman is als universitair 
docent verbonden aan de vakgroep 
onderwijskunde van de Universiteit 
van Amsterdam en onderzocht op een 
negental scholen, zowel in grote ste
den als in de provincie, hoe jongeren 
reageren op lessen over multicultu
reel samenleven en discriminatie. 

Onlangs verscheen haar proef
schrift 'Samen Jong', waarin ze ver
slag doet van haar observaties in de 
klas. De conclusies die ze trekt over de 
huidige lespraktijk zijn niet onver
deeld positief. Leeman: 'Voor het 
voortgezet onderwijs bestaat er geen 
methode die in gelijke mate de Neder
landse kinderen en de migrantenkin
deren aanspreekt. Impliciet worden 
de lessen alleen op Nederlandse leer
lingen gericht en stilzwijgend wordt 
ervan uitgegaan dat zij degenen zijn 

die discrimineren. De allochtonen 
zijn het slachtoffer.' 

Dat kan tot rare situaties in de klas 
leiden. Want de leraar mag dan ver
kondigen dat migranten op alle fron
ten aan het kortste eind trekken, jon
geren maken in hun eigen omgeving 
soms mee dat de rollen omgedraaid 
liggen. In de metaalklas van een scho
lengemeenschap in Dordrecht waren 
— zo constateerde de onderzoekster 
na observaties — de allochtone jon
gens de woordvoerders van de klas en 
over het algemeen fysiek sterker dan 
de Nederlandse jongens. Na de derde 
les over discriminatie en racisme werd 

derzoeken. Leerlingen mogen over 
hun eigen ervaringen vertellen. Maar 
wanneer deze ervaringen onbewerkt 
blijven, dreigen ze als losse, vrijblij
vende verhaaltjes in het lokaal han
gen. 'Dat is weinig effectief en kan 
moreel relativisme in de hand wer
ken', waarschuwt de onderzoekster. 

Het gaat in de lessen vaak in te
gengestelde termen van 'wij' en 'jul
lie', waarbij de Marokkaanse, Turkse, 
Surinaamse of Molukse leerlingen 
model moeten staan voor een heel 
volk of een hele cultuur. Op een Am
sterdamse mavo moesten de leerlin
gen in groepjes gaan bedenken wat 

S C H O O L V O O R B E E L D  

Rudi — 'een goedmoedig dikkertje' 
— door Juan te grazen genomen om
dat hij een verkeerde opmerking over 
gastarbeiders had gemaakt. Ook ver
tellen Nederlandse jongeren dat ze 
zich gediscrimineerd voelen als ze 
voor kaaskop of melkfles worden uit
gemaakt. 

Leeman: 'Volgens de officiële leer 
bestaat die vorm van discriminatie 
niet, ze krijgen dus ook geen gelegen
heid om de normatieve grenzen te on

een volk is en wat de kenmerken zijn 
van het volk waartoe zij behoren. 

Sabire wil geen kenmerken van 
Turken noemen omdat ze in Neder
land geboren is én ook de Chinese 
jongen wil zoiets algemeens niet van 
de Chinezen zeggen. De anderen we
ten het wel: 'De Chinezen zijn reken
wonders', dat schrijft de juffrouw op 
het bord. Sabira gaat tenslotte 
schoorvoetend accoord met de zin
snede: 'De Turken zijn trots op hun 

De huidige 
jongeren hebben 

meer ervaring met 
de multiculturele 
samenleving dan 
de leraren die hun 

daarin moeten 
onderwijzen. 

land.' De juffrouw sluit de discussie af 
met: 'Een echte Hollander is iemand 
die tegen kou en regen kan en niet 
klaagt.' v 

De etnische verschillen zijn klassi
kaal vastgelegd, constateert Yvonne 
Leeman. Het is een aanpak die vol
gens haar getuigt van een statische vi
sie op etnische verhoudingen en een 
starre, schematische kijk op de Ne
derlandse samenleving. 'Waarom 
moet je jongeren vastleggen op hun 
afkomst? Ze zijn hier geboren en op
gegroeid, ze zijn bezig een eigen per
spectief te ontwikkelen.' 

Het onderwijs is wettelijk verplicht 
om iets aan intercultureel onderwijs 
te doen. Dat gebeurt lang niet overal. 
In de praktijk blijkt dat vooral scho
len met een gemengde populatie be
hoefte voelen om aandacht aan het 
onderwerp besteden. 

De lessen over samenleven in ver
schillende culturen en discriminatie 
zijn moeilijk vorm te geven, zo moet 
Yvonne Leeman vaststellen. Niet al
leen het lespakket bepaalt de inhoud, 
de houding van de docent en het kli
maat op school spelen een minstens 
zo belangrijke rol. 'Een eenduidig re
cept voor de juiste les bestaat niet'. 

Zo maakt het voor de aanpak van 
de lessen uit of de leerlingen in hun 
buurt en school zijn opgegroeid met 
allochtone leeftijdgenoten en hen, zo
als Leeman optekende, als 'heel ge
woon' en als 'een van ons' beschou
wen. Op dit soort scholen zijn vriend
schappen tussen leerlingen met een 
verschillende culturele achtergrond 
normaal, evenals trouwens de vijand
schappen en het 'etnisch schelden' 
dat volgens Leeman lang niet altijd 
zo'n zwaargewicht heeft als sommige 
docenten denken. De huidige jonge
ren hebben meer ervaring met de mul
ticulturele samenleving dan de lera
ren die hun daarin moeten onderwij
zen. 

Daarom zegt Leeman in de derde 
stelling bij haar proefschrift: 'Het is 
zinvol om niet alleen een tweede gene
ratie allochtonen maar ook een twee
de generatie autochtonen te onder
scheiden'. 

Samen jong: Nederlandsejongeren en lessen over 
interetnisch samenleven en discriminatie. Yvonne 
Leeman, prijs: ƒ 39,-. Uitgeverij Jan van Arkel. 
Utrecht. ISBN 90 6224 329 0 
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Klein of groot 
Ik geef les aan 2d en aan 2g. 2d scoorde na 
anderhalve maand onderwijs op een test ge
middeld 8,5 fout, 2g haalde 4,1 fout. 2d is 
dommer dan 2g, ongeveer tweemaal zo dom. 
Zo hoort het. 2d is een mavo/havo klas, 2g 
een havo/vwo klas. 
Vooraan in 2d zit een meisje die ik Rosalinde 
zal noemen. Haar donkerblonde haar heeft 
een kastanjebruine gloed. Rosalinde heeft 
een iets afgezakte bril. Verder vallen op: 
haar nerveuze bedrijvigheid, krachtige ge
voelens van onzekerheid, storend gekwetter 
waarvoor haar buurvrouw, die er uit ziet als 
de vrolijke kleindochter van Nana Mouskou-
ri, niet langer enige interesse kan opbren
gen, wipneus en haar vinger, eeuwig in de 
lucht. Roselinde stelt buitengewoon stomme 
vragen naar de bekende weg. Rosalinde zit 
aan de onderkant van de mavo/havo popula
tie, dacht ik. Rosalinde scoorde 2 fouten. 
De Friese heer B heeft mij ooit verteld dat 
zijn witte gelaatskleur een raskenmerk is. 
Het wordt veroorzaakt door de dikke Friese 
huid. Greetje, ook uit 2d, deel ik op grond 
van lengte, het blonde haar maar vooral 
huidskleur in bij deze stam. Ze liep gisteren 
nog bleker dan anders door de gang. Ze 
moest naar het ziekenhuis voor een aandoe
ning die niet past bij zulke jonge vitale kin
deren. Greetje had 13 fouten in de test, een 
record evenals haar herfstrapport, dat bol 
staat van de ootjes. Het was het slechtste van 
deklas. 
Nee, dan Mustafa (die zich al eerder in deze 
rubriek voorstelde). Op zijn rapport staan 
een aantal geetjes, zelfs voor talen. Tijdens 
de les staat hij af en toe op, wat weinig in
spanning vergt met zijn lengte. Staand is hij 
nauwelijks hoger dan zittend. Misschien is 
het een gewoonte overgehouden uit het Per
zische onderwijs dat hij tot twee jaar geleden 
genoot, maar ik denk dat hij op zo'n moment 
de levensvreugde even niet beteugelen kan. 
Maken Perzen een onderscheid tussen op
pervlak en oppervlakte, vroeg ik mij onlangs 
af toen hij weer eens moeilijkheden met onze 
taal had. 
Rosalinde zal aan het eind van het jaar 
overgaan naar 3 havo. Greetje gaat naar 3 
mavo. Ze blijft niet zitten, met als bijkom
stigheden scènes thuis, een jaar verveling en 
misschien weer problemen over twee jaar. Ze 
hoeft niet over te stappen naar een vreemde 
school. De dakpan werkt. In dakpannen, dat 
zijn gemengde vbo/mavo-, mavo/havo- en ha-
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vo/vwo-klassen, kan rustig en precies beoor
deeld worden wat kinderen kunnen en wil
len. De dakpanstructuur kan alleen toege
past worden in brede scholengemeenschap
pen. 
Dread = groot. Natuurlijk is de grote school 
een onding. Sinds onze school fuseerde tot 
een brede scholengemeenschap zie ik nog 
steeds mensen rondlopen waarvan ik me af
vraag of het bezoekers of werknemers zijn. 
Behoorlijk overleg met vakgenoten is niet 
mogelijk. Hoe moeten die kinderen zich er 
voelen? Het is een doolhof waar je noch je 
vrienden noch bekende leraren in terug 
vindt. De grote school heeft veel meer nade
len. 
Maar als we, (let op: ALS) we alle kinderen 
passend onderwijs willen geven, als de maat
schappij de school opdraagt de kinderen te 
selecteren, dan moeten de scholen breed en 
dus groot zijn, zo breed dat alle kinderen in 
de selectie worden betrokken. Jammer, 
maar het is niet anders. 
Mustafa gaat misschien met Kerst naar de 
havo/vwo-dakpan en wie weet in juni naar 3 
vwo. De brede school biedt Mustafa goed 
asiel. 

Rob Knoppert 

Ad Hominis 
De rubriek 'Het Vak' van R. Knoppert 
in W&O (20 okt.) eindigt met de regels: 
"En het gymnasium? Ad humanitas 
eum ego malus morte, ofwel: ik word 
doodziek van die mensen." Hierover 
het volgende: 
Ad hominis R. Knoppertii turpem ac 
scurrilem imitationem lingua Latinae 
plane et Latine nobis respondendum 
esse puto. Quis alius tam presumptae 
opinionis inveniri potest? Istum virum 
stultiloquum, sine iudicio aut eonsilio, 
ultimum barbarorum censeo. Nihil 
sapit, nihil sentit, tantist quantist 
fungus putridus! Sane pol, odio nostri 
vere pestem oppetat et pereat, ita dii 
nos ament! 
G. van Herpen 
Bilthoven 
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Eindelijk minder pijn bij reuma 
De ongeneeslijke ziekte 
reuma verliest wellicht 
zijn aloude predikaat 'in
validerend', dank zij een 
op immuuntherapie ge
baseerde ontstekings
remmer. 

Wim Kohier 

Een lezing voor het congres van 
het American College of Reu-

matology, vorige week in New York, 
bezorgde de onderzoeksresultaten 
van samenwerkende Europese reu
matologen uit Londen, Erlangen, 
Wenen en Leiden een plaats op de 
voorpagina's van The New York 
Times. De onderzoekers injecteerden 
bij reumapatiënten monoklonale an
tilichamen tegen tumor necrose fac
tor alfa (TNFa). Het antilichaam dat 
kortweg cA2 heet is een produkt van 
het Amerikaanse biotechnologiebe
drijf Centocor dat ook een vestiging in 
Leiden heeft. 

Na een eenmalige injectie met cA2 
verminderde bij veel proefpersonen 
gedurende meer dan vier weken het 
aantal gezwollen ontstoken gewrich
ten tot de helft of zelfs een derde. De 
pijn die de patiënten zelf aangaven 
daalde van 7 tot 2 a 4 op een schaal van 
10. Ook de bloedwaarden die een 
maat zijn voor de activiteit van de ge
wrichtsontsteking verbeterden aan-

• zienlijk. 
Pijn, aantal en gevoeligheid van 

gezwollen gewrichten, duur van och
tendstijfheid en bloedwaarden vor
men bij reumapatiënten samen de 
Paulusindex die de ernst van de ziekte 
weergeeft. In het TNFa-experiment 
kregen van de 73 deelnemende pa
tiënten (23 behandeld in Leiden) er 24 
de hoogste dosis van 10 mg per kilo li
chaamsgewicht cA2. Van hen volde
den 19 aan de vooraf gestelde onder-
zoeksnorm van 20% verbetering op 
de Paulusindex. 

Bij de patiënten op een tienmaal 
lagere dosering (1 mg/kg) haalde iets 
minder dan de helft van de patiënten 
de 20% Paulusrespons. Van de patï-
enten die een placebo kregen ingespo
ten voldeden er 2 van de 24 aan de 
20% Paulusrespons. Uit de placebo-
respons blijkt vooral dat reuma een 
ziekte met opflakkeringen is. 

De Leidse onderzoeksleider reu
matoloog prof.dr.F.C. Breedveld: 
"Van de patiënten op de hoge dose
ring voldeed zelfs de helft aan de veel 
stringentere 50% Paulusnorm. Het 
betekent dat de klachten of ziektever
schijnselen op de zes indexkenmer-
ken meer dan gehalveerd zijn. Dat is 
in de reumatologie nog niet eerder 
vertoond. De Paulusindex is wat de 
artsen scoren. Maar de patiënten er
varen na de injectie een momentane 
verdwijning van de vermoeidheid die 
altijd met een actieve ontsteking ge
paard gaat." 

Het tijdschrift The Lancet publi
ceerde de resultaten versneld in het 
nummer van 22 oktober dat vlak voor 

het Amerikaanse reumatologencon-
gres verscheen. De conclusie in dit 
tijdschrift waarvan de redactie door
gaans niet van spectaculaire medede
lingen houdt: "De resultaten ver
schaffen het eerste bewijs dat specifie
ke cytokineblokkade werkzaam kan 
zijn in ontstekingsziekte bij mensen 
en wijzen een nieuwe richting voor de 
behandeling van reumatoïde artritis." 

Tumor necrose factor-a is een 
verkeerde naam voor een cytokine, 
een eiwit dat tijdens een ontstekings
reactie door geactiveerde macrofagen 
(opruimcellen) wordt uitgescheiden. 
TNFa dankt zijn naam aan het feit dat 
het werd ontdekt als molecuul (fac
tor) dat sommige tumoren doet ver
schrompelen. Het is echter een bood
schappermolecuul dat cellen in de 
wand van bloedvaten activeert, bij 
reuma gaan de cellen onder andere 
enzymen maken die in het gewricht 
kraakbeen afbreken (collagenase en 
elastase). Tijdens ontstekingsreacties 
komen altijd een veelheid verschillen
de cytokinen vrij. De kennis erover is 
pas de laatste 20 jaar vergaard. Bij 
reuma zijn ook interleukine 1 en GM-
CSF (granulociet-macrofaag kolonie 
stimulerende factor)" van belang. 
Maar onderzoek in celkweken van 
reumatoïde kraakbeencellen en bij 
proefdieren maakte duidelijk dat 
TNFa ergens in het begin van de ont
stekingscascade werkzaam is. 

Antilichamen 
Toen dat bekend was, lag het voor de 
hand om te proberen TNFa uit te scha
kelen. De biotechnologie en het af
weersysteem van zoogdieren ver
schaffen de mogelijkheid. Muizen 
maken antilichamen tegen menselijk 
TNFa zodra ze ermee worden ingespo
ten. Maar die muize-antilichamen 
kunnen niet zonder meer bij mensen 
worden ingespoten, want mensen ma
ken meestal antilichamen tegen de 
muize-antilichamen, wat betekent 
dat het medicijn direct na binnen
komst wordt vernietigd en zelfs ziekte 
kan veroorzaken. De oplossing is een 
genetisch veranderde muizestam met 

tegen het muis-mens-antilichaam 
cA2. De resultaten waren, ook voor 
cA2 producent Centocor, aanleiding 
om direct een geblindeerde studie op 
te zetten waarin twee eenmalige doses 
werden getest. Patiënten op de lage 
dosis van 1 mg/kg begonnen na een 
aanvankelijk spectaculaire verbete
ring na 2 weken alweer terug te vallen. 
Ze scoorden daardoor uiteindelijk 
slechter dan de groep die een tienmaal 
hogere dosis kreeg. 

Breedveld is vóór zijn patiënten blij 
met het resultaat, maar als weten
schapper vindt hij de cA2-behande-
ling een suboptimale therapie. Zijn 
ideaal is een soort vaccinatie met af-
weercellen die de gewrichtsontste
king waarschijnlijk in gang zetten. In 
de hoop om de ontsteking daarmee 
voorgoed onmogelijk te maken. Maar 
dat ideaal ligt nog ver in de toekomst. 

'De resultaten verschaffen het eerste bewijs dat 
specifieke cytokineblokkade werkzaam kan zijn in 
ontstekingsziekte bij mensen en wijzen een nieuwe 

richting voor de behandeling van reumatoïde artritis' 

menselijke genen voor de niet-varia-
bele delen van antilichaammoleculen 
in zijn DNA. De muis maakt een chi-
meer muis-mens-antilichaam dat 
door de meeste mensen wordt verdra
gen en een afweerreactie activeert te
gen een stof waar de mensen van natu
re geen afweer tegen ontwikkelen. 
cA2 bindt zich na inspuiting in de pa
tiënt aan TNFa en verhindert dat het 
molecuul een ontstekingsreactie ver
oorzaakt. 

De kracht van cA2 hadden Breed
veld en zijn Duitse en Engelse colle
ga's al aangetoond met een ongeblin
deerd, niet-placebogecontroleerd ex
periment met 20 reumapatiënten. Een 
van die 20 ontwikkelde afweerstoffen 

Reumatoïde artritis is waarschijn
lijk een auto-immuunziekte, een ziek
te waarbij het afweersysteem zich te
gen een onderdeel van het eigen li
chaam richt. Het is vrijwel uitgesloten 
dat reuma door een virus of een ander 
van buiten komend deeltje wordt ver
oorzaakt. Bij reuma is het kraakbeen 
het slachtoffer. Breedveld: "Reuma is 
sterk geassocieerd met dragers van 
HLA DR4 moleculen op hun witte 
bloedcellen. HLA-moleculen zijn zo
genaamd antigenpresenterende mo
leculen. Ze laten stukjes eiwit van een 
virus, bacterie, of van de mens zelf aan 
T-cellen zien die — als ze er aan kun
nen binden — een afweerreactie in 
gang zetten, HLA DR4 moleculen ko

men voor bij 24% van de bevolking. 
Die krijgen niet allemaal reuma. 
Maar wel is 80% van de reumapatiën-

~ten drager van HLA DR4. De genen 
voor de grote verzameling HLA-mole-
culen erven over en reuma heeft ook 
een grote erfelijke component. De 
HLA DR4moleculen gaan, daartoe 
aangezet door een nog onbekende ne
venfactor stukjes van het kraakbeen 
als antigen beschouwen en presente
ren die aan T-cellen. De ideale reme
die is nu om de T-cellen die als eerste 
reageren onschadelijk te laten maken 
zodra ze ontstaan." 

Therapie tegen de directe veroor
zakers van de ellende — de enzymen 
collagenase en elastase die het kraak
been afbreken—zou ook nog Breed-
velds voorkeur hebben, evenals thera
pie tegen HLA DR4. Maar zolang die 
middelen er niet zijn is hij gelukkige 
met cA2 en betreurt hij het dat Cento
cor nauwelijks voldoende cA2 levert 
om de 23 Leidse patiënten die aan het 
net gepubliceerde onderzoek deelna
men het medicijn nog te geven. "Geen 
patiënt is blijvend genezen. Bij ieder
een kwamen de verschijnselen na 6 tot 
10 weken terug." 

Als deze immuuntherapie de on
derzoeken op veel meer patiënten 
doorstaat en als het antilichaam cA2 
tegen TNFa een registratie als reuma
medicijn krijgt, dan heeft de gezond
heidszorg er een kostenprobleem bij. 
Het biotechnologisch bereide cA2 is 
voorlopig bijzonder duur. Gemeten 
naar de huidige prijzen van biotech-
nologische middelen zal een jaar be
handelen van een reumapatiënt veel 
meer dan tienduizend gulden kosten. 
Met 50.000 ernstige reumapatiënten 
in Nederland betekent dat een kos
tenstijgingvan enkele honderden mil
joenen guldens voor een grote patiën
tengroep die nu goedkope medicijnen 
gebruikt (veelal gewone of iets gea
vanceerdere pijnstillers, en verder 
ontstekingsremmende of zelfs celdo-
dende medicijnen) maar aan gehandi

captenvoorzieningen (woningaan
passing, hulpmiddelen, vervoer en 
rolstoelen) veel kost. De enige hoop 
voor een overheid die een lage prijs 
wenst is misschien dat het competa-
tief veld is. Nog twee biotechnologie-
firma's hebben het monoklonaal anti
lichaam tegen TNFa in de diepvries. 
Twee andere firma's experimenteren 
bij reumapatiënten met zogenaamde 
oplosbare TNF-receptoren. Het zijn de 
moleculen op de vaatwanden waar 
TNFa normaal aan bindt om het 
startsein voor een ontsteking te ge
ven. De oplosbare receptoren binden 
wel TNFa maar veroorzaken geen ont
steking omdat ze niet aan levende cel
len zijn gebonden. 

Vervolgstudie 
In een vervolgstudie die er vooral op 
gericht is om een goede dosis te vin
den en om te onderzoeken of het ef
fect na herhaalde injecties met TNFa 
niet verloren gaat, gaan Breedveld en 
zijn Duitse en Engelse partners hun 
reumapatiënten verschillende dose
ringen cA2 per kilo lichaamsgewicht 
geven. De 110 deelnemers aan dat on
derzoek krijgen zesmaal een injectie, 
met tussenpozen van eén maand. De 
eerste indicatie dat herhaalde injec
ties hun kracht behouden geven de 
Londense collega's van Breedveld, 
samen met onderzoekers van Cento
cor, in een kort verslag in dezelfde 
Lancet waar het grotere dubbelblind 
onderzoek in beschreven is. Zeven 
patiënten uit de groep van 20 die als 
eerste reumapatiënten cA2 kregen 
hebben bij opflakkerende gewrichts
ontstekingen nog een- tot driemaal 
cA2 gekregen. Bij vier hen was de res
pons net zo goed of beter als de eerste 
keer. Het gunstige effect (Paulus 50% 
respons) duurde soms meer dan tien 
weken. Bij drie anderen was het effect 
minder. Het aantal bijverschijnselen 
nam toe (infecties) en twee patiënten 
ontwikkelden een afweerreactie tegen 
het muis-mensantilichaam cA2. 

Frans van der Helm 

Een zwervend edelhert dat aan 
het eind van de jaren zestig 

Flevoland bereikte, werd afgescho
ten. Enige jaren geleden kwam de 
soort er terug — toen werden de her
ten uit Schotland geïmporteerd en 
uitgezet in natuurgebied de Oostvaar-
dersplassen. Nederland heeft, zo lijkt 
het, een moeizame verhouding met 
zijn wilde hoefdieren. 

Alleen het ree heeft ondanks alle 
hindernissen een plaats in het land
schap veroverd. Damherten zijn, als 
'exoten', veroordeeld tot een bestaan 
in de marge. Edelherten (Cerrns elap-
hus) en wilde zwijnen (Sus scrofa) 
staan er niet veel beter voor. Sterker 
nog — ze zijn bedreigd, vinden Ed 
Hazebroek en Geert Groot van het 
Instituut voor Bos- en Natuuronder
zoek in Wageningen. Zij concluderen 
dat beide soorten in een sterk uitge
klede, armoedige omgeving zijn be
land. De aantallen zijn klein, de mi
gratiemogelijkheden beperkt, en het 
koloniseren van nieuwe gebieden 
wordt onmogelijk gemaakt (Zoogdier 
1994 5-1). Dit najaar zal het Ministe
rie van Landbouw de Rode Lijst van 
bedreigde zoogdiersoorten publice
ren. Het wilde zwijn en het edelhert 
verdienen volgens de IBN onderzoe
kers daarop een plaats. 

Speldeprik 
Op het eerste gezicht lijkt het een spel
deprik om weer eens aandacht te vra
gen voor deze soorten. Maar de aan
beveling is heel zakelijk en wordt ge
steund door duidelijke cijfers. 

Edelherten en wilde zwijnen ko
men in Nederland voor in de zoge- s 
naamde vrije wildbaan en binnen om- = 
rasterde terreinen, zoals het Kroon- | 
domein en Nationaal Park 'De Hoge • 
Veluwe'. Dieren binnen omrasterde ° 
gebieden met een oppervlakte van 
minder dan vijfduizend hectare zullen 
volgens de Nota jacht en wildbeheer 
hun status van 'wild' verliezen, en 
voortaan realistischer door het leven 
gaan als 'gehouden dieren'. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de wilde zwijnen en 

Edelhert en wild zwijn 

Bedreigd wild 
Hg»'.-

edelherten op 'De Hoge Veluwe'. 
Het edelhert beperkt zich tot de Ve

luwe en de Oostvaardersplassen. In 
1993 telde de totale Nederlandse edel
hert-populatie in het vooijaar iets 
meer dan 1700 dieren, waarvan bijna 

zevenhonderd dieren binnen omras
terd terrein. Van die laatste groep 
leeft precies tweederde binnen gebie
den beneden de vijfduizend hectare 
norm. 

De enige gebieden in Nederland 

waar het wilde zwijn wordt geduld 
zijn de Veluwe en 'De Meinweg' in 
Midden-Limburg. Volgens een voor
jaarstelling van 1993 gehouden telling 
leefden hier iets meer dan zestienhon
derd wilde zwijnen, waarvan ruim een 
kwart binnen omrasterd terrein. 
Daarnaast komen uit het grensgebied 
met Duitsland af en toe meldingen 
van zwervende dieren. Zo worden in 
het Groesbeekse bos en in de Ooijpol-
der regelmatig Duitse zwijnen gesig
naleerd — en geschoten. Edelherten 
en wilde zwijnen komen dus in lage 
aantallen voor en krijgen niet de gele
genheid zich te verspreiden. 

Beide soorten zijn toe aan een her
waardering. Ed Hazebroek: 'Het pro
bleem voor het wilde zwijn is dat het 
door natuurbeschermers te-veel ge
zien is als een voor de jacht gehouden 
dier. Ook edelherten zijn altijd een 
beetje op afstand gehouden—het wa
ren geen 'wilde' dieren. Maar die sta
tus verdienen ze eigenlijk wèl.' 

De laatste jaren groeit de aandacht 
voorde dynamische rol die wilde zwij
nen in natuurgebieden kunnen spe
len. Als schoffelend en ploegend, op 
zoek naar wortelknollen en insekte-
larven, werken ze de bodem om. Hun 
voorliefde voor modderbaden levert 
amfibieën en insekten waardevolle 
poelen op, en bespaart natuurontwer-
pers lange uren achter de tekentafel. 

De rol van edelherten als 'snoeiers' 
wordt al langer gepropageerd. 2^e be
perken de groei van struiken en bo
men, en kunnen daarmee het dicht
groeien van waardevolle moerasge
bieden voorkomen. In voedselrijke 
kleigebieden, zoals de overstromings-
vlakten van rivieren, voelen deze 'ooi
herten' zich op hun best. Op de droge 
Veluwe is voor deze dieren eigenlijk 
maar behelpen. 

Waarschijnlijk krijgen beide soor
ten inderdaad hun plaats op de rode 
lijst. Hazebroek: 'Daarmee zou on
derkend worden dat ze thuishoren in 
onze natuurterreinen en daar een be
langrijke functie hebben. En dat de 
huidige leefgebieden onderling ver
bonden moeten worden en waar mo
gelijk uitgebreid.' 

Wat dat betreft heeft Nederland 
nog ruimte te bieden. Volgens Haze

broek en Groot bieden de Utrechtse 
heuvelrug en natuur-ontwikkelings-
gebieden in de uiterwaarden goede 
mogelijkheden voor nieuwe popula
ties. Voor edelherten komen histo
risch gezien ook verschillende duin
gebieden in aanmerking. 

Het inrichten van verbindingszo
nes zou vestiging in nieuwe gebieden 
moeten bevorderen. Zulke zones 
kunnen gemaakt worden in de streek 
boven Nijmegen, in Noord-Limburg 
langs de Duitse grens en vanaf de Ve
luwe richting rivieren. 

Opmars 
Een opmars van het wilde zwijn zal 
mogelijk op bezwaren stuiten. Land
bouwers zien die dieren niet graag 
tussen hun gewassen. En varkenhou
ders vrezen de varkenpest en andere 
veterinaire aandoeningen die de die
ren op hun tamme verwanten kunnen 
overdragen. Maar die problemen zijn 
overkomelijk, licht Hazebroek toe. 
'Er is een ontwikkeling gaande naar 
een scheiding tussen landbouw- en 
natuurgebieden. En de plekken voor 
verbindingszones kunnen zo gekozen 
worden dat er weinig varkenhouderij 
in de buurt is. Daarnaast kun je zono
dig via 'uitsluiting' van wilde zwijnen 
veel bereiken.' 

Natuurbeschermers hebben ook 
een bezwaar: wilde zwijnen lusten 
graag vogeleieren. Dat zou op de bo
dem broedende vogelsoorten fataal 
kunnen worden. Volgens de IBN on
derzoekers is die angst niet altijd ge
grond. Hazebroek: 'Het Kroondo
mein is een voorbeeld. Daar was in de 
jaren zestig de stand van korhoenders 
de hoogste van Nederland. In hetzelf
de gebied vertoefden toen honderden 
wilde zwijnen.' 

Volgens Hazebroek is het een 
kwestie van prioriteiten stellen. 'In de 
Oostvaardersplassen broeden bij
voorbeeld veel grauwe ganzen. Als 
zich daar wilde zwijnen vestigen, wor
den dat er mogelijk wat minder. Dat is 
het punt: wil je volledige natuur, of wil 
je één bepaalde diersoort sterk bevor
deren. Iemand die dat laatste na
streeft — sommigen noemen dat wel 
een vogelfokkerij — vindt wel bezwa
ren.' 

Broeikasraadsel 
'Broeikasraadsel opgelost in handje
klap met politici' roept de kop boven 
het artikel van Karei Knip (W&O 13 
okt.) Wie geïnteresseerd het artikel ter 
hand neemt om te lezen welk broeikas
raadsel in Maastricht is opgelost en 
met welke politici handjeklap is ge
pleegd legt teleurgesteld zijn krant 
weer neer. 
Wat is er aan de hand? In 1988 werd 
onder auspiciën van de VN-organisa-
ties voor meteorologie (WMO) en mi
lieu (UNEP) het Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) op
gericht met het doel de klimaatveran
dering ten gevolge van het broeikasef
fect wetenschappelijk in kaart te bren
gen. Het IPCC kwam in 1990 en 1992 
met rapportage. Het brengt nu een tus
sentijds rapport uit op verzoek van de 
landen die in maart volgend jaar bijeen 
zullen komen in Berlijn bij het Wereld 
Klimaatverdrag. 
Dat IPCC kan nu in Knips ogen geen 
goed meer doen, zo lijkt het wel. Ook 
Nature (22 sept. '94) moppert over.., ja 
over wat eigenlijk? 
Het IPCC heeft beter verdiend. Niet 
alleen zijn vooraanstaande weten
schappers bereid hun tijd ter beschik
king te stellen, ook is het IPCC er in ge
slaagd in de zes jaar sinds zijn oprich
ting het vertrouwen te winnen van al 
die 150 landen die bij de onderhande
lingen over een klimaatverdrag betrok
ken zijn. 
Onderzoekers waarschuwen al jaren 
dat er een grote kans bestaat dat ons 
klimaat aanzienlijk zal veranderen als 
we doorgaan met de uitstoot van broei
kasgassen. Maar de wetenschappelijke 
onzekerheden zijn nog groot. De 
grootte, maar vooral de te verwachten 
snelheid, van de klimaatverandering 
kan zeer vergaande gevolgen hebben. 
Maar ook maatregelen ter verminde
ring van de uitstoot kunnen ingrijpen
de maatschappelijke gevolgen hebben. 
Het is in dit mijnenveld van weten
schappelijke onzekerheid en maat
schappelijke belangen dat het IPCC 
zijn integriteit moet hooghouden. 
Dat het IPCC hier in slaagt is vooral te 
danken aan de zorgvuldige scheiding 

tussen het wetenschappelijke proces 
en het intergouvernementele proces. 
De wetenschappelijke rapporten, zo
als het door Karei Knip besproken 
Special Report, worden geschreven 
door teams van vooraanstaande we
tenschappers, op basis van gepubli
ceerd wetenschappelijk werk. Door 
middel van workshops en het review-
proces kijken nog meer wetenschap
pers over hun schouders mee. Ook re
geringen krijgen inzage in het concept
rapport maar het resultaat blijft de ver
antwoordelijkheid van de wetenschap
pers. Karei Knip vraagt zich af hoe 'het 
IPCC' tot een bepaalde uitspraak 
komt. Het is niet 'het IPCC' dat die uit
spraak doet, het zijn de onderzoekers 
zelf. 
'Het IPCC', bestaande uit vertegen
woordigers van alle lidstaten van de 
VN, komt pas aan het woord bij het 
vaststellen van de Policy Makers Sum-
mary. Wetenschappelijke kennis kan 
op vele manieren worden samengevat. 
Uiteraard moet deze Policy Makers 
Summary een goede samenvatting zijn 
van het Rapport. Maar een samenvat
ting laat ruimte voor interpretatie. Ac
centen en formuleringen kunnen ver
schillen afhankelijk van het belang dat 
een land aan het rapport hecht. Olie
producerende landen zullen meer de 
nadruk leggen op de uitstoot van me
thaan en lachgas, terwijl landen met 
een groot rijstbouw areaal, waarbij 
methaan vrij komt, het effect van de 
kooldioxyde uitstoot onderstrepen. 
De formulering van deze samenvatting 
is geen wetenschappelijke discussie. 
Het is een proces waarbij belangen van 
individuele landen een belangrijke rol 
spelen. In Maastricht was er geen spra
ke van 'handjeklap van wetenschap
pers met politici' of 'science-by-con-
sensus': het wetenschappelijk proces 
was al achter de rug. Hier onderhan
delden landen met elkaar. 
Karei Knip maakt zich nogal druk over 
de discussie rond de zogenaamde 'mis
sing sink' in de koolstofbalans. Aller
eerst: onze kennis van de koolstofba
lans is wel degelijk toegenomen. Ter

wijl de balans nog steeds niet sluit, zijn 
er nu mechanismen geïdentificeerd en 
deels, zij het met grote onzekerheden, 
gekwantificeerd die de onbalans kun
nen verklaren. Die onzekerheden wor
den in het Rapport èn in de Samenvat
ting breed uitgemeten. De daar ver
melde onzekerheidsmarges laat Karei 
Knip weg. Bijvoorbeeld voor de opna
me door bijgroei van bossen op het 
Noordelijk Halfrond kiest 'het IPCC' 
niet een waarde van 0.5 gigaton kool
stof per jaar (GtC/j), maar de onder
zoekers zelf schatten die op 0.5 ± 0.5 
GtC/j. Dat is echt heel wat anders. Die 
schatting laat zien dat de meest waar
schijnlijke waarde ergens tussen 0 en 1 
GtC/j ligt, in overeenstemming met de 
huidige beperkte stand van onze ken
nis. 
Hetzelfde met de C02-opname door de 
oceanen: in het Rapport wordt deze 
geschat op 2.0 ± 0.8 GtC/j. De uitkom
sten van de verschillende door Karei 
Knip geciteerde onderzoeken vallen 
ruimschoots binnen die onzekerheids
marge. Kortom: verwarring en onze
kerheid in wetenschappelijke kring 
over 'missing sinks' en 'carbonfluxes' 
worden niet buiten beeld gehouden om 
'de beleidsmakers voldoende bezorgd 
te houden', maar juist breed en duide
lijk geëtaleerd. 
Uit het nu gepubliceerde Rapport 
wordt duidelijk dat de verplichtingen 
onder het huidige Klimaatverdrag vol
strekt onvoldoende zijn om stabilisatie 
van de kooldioxyde concentratie te be
reiken en het risico van ingrijpende kli
maatverandering af te wenden. En dat 
niet op basis van één model, zoals Ka-
rel Knip meent, maar op basis van een 
reeks van modellen. 
Fons Baede, KNMI, 
Nederlands vertegenwoordiger bij 
IPCC. 

Nawoord Karei Knip 
In het bewuste artikel is onderzocht of 
IPCC's 'summary' voor beleidsma
kers een objectieve samenvatting is 
van het onderliggende wetenschappe
lijke Special Report over de broeikas-
problematiek (het antwoord was: nee, 
en Baede heeft dit nu ook uitdrukkelijk 
toegegeven) en of het Report zelf een 
adequate weergave is van het weten
schappelijk debat. Het antwoord was 
opnieuw: nee. De neiging om meer 
vooruitgang te melden dan er is be
haald en het streven om het onbegre-
pene maar te negeren is met een aantal 
voorbeelden aangetoond. Baede's be
hoefte het bestaan van een 'missing 
sink' te bagatelliseren lijkt een nieuwe 
illustratie. 
Wat betreft de onzekerheidsmarges: 
als uit beperkt onderzoek blijkt dat de 
waarde van een (fictieve) flux tussen 0 
en 100 kan liggen is het, wetenschappe
lijk gezien, idioot om dan maar 50 als 
beste schatting te geven. Dat is in es
sentie de methode die het IPCC han
teert. Men heft die enormiteit niet op 
door er de waarde 50 als onzekerheids
marge aan toe te voegen. Er komt nog 
bij dat de marges die het IPCC opvoert 
steeds de spreiding in de uitkomsten 
tussen de modellen weergeven en de 
systematische fouten in de modellen 
zelf negeren. Dat wordt toegegeven, 
maar niet in rekening gebracht. 
Baede heeft gelijk als hij corrigeert dat 
het IPCC meer dan één model gebruikt 
voor de voorspelling van C02-concen-
traties of berekening van gewenste 
emissiebeperkingen. Maar de door
slaggevende illustraties in het Special 
Report steunen alleen op het Bern-mo-
del: omdat de uitkomsten daarvan het 
gemiddelde van alle modellen benade
ren. (En dus het dichtst bij de waarheid 
liggen?) 
Voor de duidelijkheid: Nature stelt dat 
het IPCC het broeikaseffect monopo
liseert en vastloopt in VN-bureaucra-
tie, dat het IPCC zich meer zorgen 
maakt over een goede PR dan een in
zichtelijke opsomming van de voor
naamste onzekerheden en het succes 
waarmee die worden weggenomen. 
Of, parafraserend, dat de IPCC-rap-
porten zonder de talrijke, in VN-idea-
lisme gedrenkte inspraakrondes snel
ler tot stand zouden komen en meer ge
zag zouden verwerven. 

C02-balans 
In W&O van 13 oktober beschrijft Ka-
rel Knip de perikelen over het definië
ren en meten van parameters en mas
sabalans van de globale C02-huishou-
ding. Indien in de aardatmosfeer geen 
produktie (of consumptie) van C02 
plaatsvindt, zal de C02-concentratie 
bepaald worden door het verschil van 
de in- en uitgaande C02-massastro-
men. Zijn deze massastromen gelijk, 
dan zal de C02-concentratie in de 
aardatmosfeer constant blijven. t 

De ingaande massastroom bevat o.a. 
de hoeveelheid C02, die bij het ver
branden van fossiele brandstoffen vrij
komt. De uitgaande massastroom be
vat o.a. de binding van C02, in planten-
materiaal middels de foto-synthese. 
Indien alle andere vormen van C02-
massastromen constant beschouwd 
worden, dan is de conclusie* aat door 
verbranding van fossiele brandstoffen 
(b.v. autoverkeer) en massale ontbos
sing de C02-concentratie van de aard
atmosfeer zal toenemen. 
Om de betrokkenheid van middelbare 
scholieren bij het milieu te stimuleren, 
wordt het volgende eindexamen-
vraagstuk opgesteld: Hoeveel bomen 
zijn er nodig ter compensatie van een au
to-rit van 1 uur? Alle benodigde gege
vens dienen zelf verzameld te worden. 
R. Dekkers 
Rhoon 
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Monsanto weigert publikatie BST-gegevens 

Etter in de melk 
Marion de Boo 

T eken mee tegen BST. Onder die 
leus voeren dierenbescher

mers deze week campagne tegen in
voering van het melkstimulerend hor
moon BST. Binnenkort beslist de Eu
ropese Commissie in Brussel over 
toelating van het hormoon op de Eu
ropese markt. In de VS is BST sinds no
vember 1993 toegestaan na slepende 
discussies over de vraag of het pro-
dukt ongezond kan zijn voor koe of 
consument. Koeien die met het 
rundergroeihormoon bovine somato-
tropine behandeld zijn, geven gemid
deld 15 procent meer melk. Maar vol
gens dierenbeschermers krijgen ze 
ook eerder uierontsteking (mastitis), 
een kwaal waar hoogproduktieve 
koeien sowieso gevoeliger voor zijn. 

Gebruik van BST biedt bedrijfs
economische voordelen. Als de pro-
duktie per koe stijgt, kan de boer zijn 
melkquotum volmaken met minder 
koeien, en dus ook met minder vaste 
kosten, en minder mest per liter ge
produceerde melk. Tegenstanders 
vrezen echter voor een versnelde kou
de sanering in de melkveehouderij. 
De nieuwe technologie zou vooral 
grote, moderne bedrijven, die de 'tur
bokoeien' goed kunnen bewaken en 
begeleiden, in de kaart spelen. Kleine 
melkveehouders zouden massaal op 

de fles gaan. Bovendien zit de zuivel-
markt niet bepaald op een melkstimu
lerend hormoon te wachten. De vrees 
dat de hormoonschuwe consument 
zuivelprodukten gaat mijden, is niet 
geheel ongegrond. 

Aan de introductie van BST is ruim 
tien jaar onderzoek voorafgegaan. 
Het hormoon wordt gemaakt door 
genetisch veranderde bacteriën. De 
farmaciegiganten Monsanto, Eli Lil
ly, Upjohn en Cyanamid hebben teza
men naar schatting anderhalf miljard 
gulden in produktontwikkeling gesto
ken en op ongunstige publiciteit zit-

Getallen worden selectief gebruikt en 
koeien verdwijnen op onverklaarbare 
wijze halverwege uit de studies. 

Aanleiding voor de affaire was een 
publicatie van Monsanto in 1989 over 
acht studies, die het bedrijf eindjaren 
tachtig op proefboerderijen in diverse 
landen had laten uitvoeren om groe
pen al dan niet met BST behandelde 
koeien te vergelijken. De koeien wer
den 50 weken lang gevolgd. De eerste 
zeven weken waren ze allemaal 
'schoon'. Daarna kreeg een deel van 
de groep BSTtoegediend. Elke week 
beoordeelde men het celgetal in de 

Toen de analyse uitwees dat het celgetal van met BST 
behandelde koeien significant was verhoogd, kreeg 

Millstone van fabrikant Monsanto geen toestemming 
om zijn bevindingen te publiceren. 

ten ze niet te wachten. In Nature (20 
oktober) beschrijft de Engelse onder
zoeker Erik Millstone van de Univer
siteit van Sussex hoe zijn pogingen 
om over de risico's van BST te publice
ren in het gezaghebbende vakblad Ve-
terinary Record door Monsanto wer
den gedwarsboomd. Tegelijkertijd 
blijkt het bedrijf zelfbehoorlijk met de 
verzamelde gegevens te manipuleren. 

melk, dat is het aantal witte bloedcel
len dat in de melk wordt uitgeschei
den. Een verhoogd celgetal duidt, 
plastisch gezegd, op etter in de melk 
en dus op uierontsteking. In twee van 
de studies, in Engeland en de VS, 
bleek het celgetal significant ver
hoogd, in de zes andere landen werd 
volgens Monsanto geen effect aange
toond. 

Deze uitkomst intrigeerde Mill
stone, die er graag een zogeheten me-
ta-analyse op wilde loslaten: dat is een 
verfijnde statistische analyse van de 
gecombineerde gegevens van de ver
schillende onderzoeken. Subtiele ef
fecten zijn daarmee veel scherper aan 
te tonen dan in acht afzonderlijke 
kleine studies. Het poolen van de gege
vens was in dit geval legitiem, omdat 
alle studies volgens hetzelfde stra
mien waren uitgevoerd. 

Celgetal 
Monsanto stelde de ruwe gegevens 
welwillend beschikbaar. Toen de ana
lyse echter uitwees dat het celgetal 
van met BST behandelde koeien zeer 
significant (gemiddeld met 19 pro
cent) was verhoogd, kreeg Millstone 
van Monsanto (waar inmiddels een 
andere manager de zaak had overge
nomen) geen toestemming om zijn 
bevindingen te publiceren. Het ge
wraakte artikel ligt sinds 1991 bij de 
redactie van Veterinary Record in een 
la, en ook andere vakbladen wilden 
hun vingers er niet aan branden, hoe
wel gezaghebbende referenten er.hun 
goedkeuring aan hadden gegeven. 

Waarom hield Monsanto de zaak 
geheim? Tijdens hoorzittingen die het 
Canadese parlement in maart van dit 
jaar hield in verband met eventuele 
toelating van BST op de Canadese 
markt, voerde Monsanto als argu
ment aan, dat publikatie van ander
mans onderzoeksgevevens onder ei
gen naam een vorm van plagiaat is. 
Maar volgens Millstone kan van pla
giaat geen sprake zijn, hij had immers 
nooit een geheim van zijn bronnen ge
maakt, maar de gegevens alleen op ge
avanceerde wijze verwerkt. Monsan
to zelfheeft — op grond van dezelfde 
ruwe gegevens — veel zonniger be
richten de wereld ingestuurd. Bij na
der inzien heeft het bedrijf daarbij, zo 
schrijft Millstone in Nature, heel wat 
proefkoeien voortijdig uit de studies 
laten verdwijnen. Ook kwam tijdens 
de Canadese hoorzittingen aan het 
licht dat het bedrijf nog tenminste ze
ven andere studies heeft laten verrich
ten, waarover nooit iets naar buiten 
was gebracht. Opvallend was ook dat 
Monsanto, hoewel men 50 weken 
lang het celgetal had bijgehouden, al
leen een vrij flatteuze vergelijking pu
bliceerde van het celgetal in de tweede 
week met dat in de 28e week. 

Millstone daarentegen gebruikte 
alle verzamelde gegevens, tot en met 
de 50e week van de melkperiode. Zijn 
conclusie luidt dat het celgetal van 
met BST behandelde koeien signifi
cant verhoogd is, gemiddeld met 19 
procent. 10,9 procent van de koeien 
zou zelfs in de hoogste EG-categorie 
voor celgetal vallen — een belangrijk 
criterium, omdat de melkveehouder 
dan boete moet betalen. Monsanto 
had eerder op grond van dezelfde ru
we gegevens voórgerekend dat maar 
zes procent van de koeien in deze ca
tegorie zou vallen. De stelling dat BST 
niet ongezond is voor koeien is dus 
niet langer houdbaar. 

Karei Knip 

I och over geur nu, al is het nog 
steeds geen spruitjesgeur. On

langs verschenen twee boeken over 
geur en gedrag die zomaar, zonder 
vragen, antwoord geven op proble
men die in een vorige AW (rozegeur 
en maneschijn, 18 juni '92) zonder 
vrucht aan de orde werden gesteld. 

'Geur en gedrag' van Henk Helle-
ma (De Brink, Amsterdam) en 'Ver
borgen verleider — Psychologie van 
de reuk' van Piet Vroon e.a. (Ambo, 
Baarn) verschenen vrijwel gelijktijdig 
en, pijnlijker, lijken tot aan de hoofd
stukindeling een kopie van elkaar. 
Met als in het oog springend verschil 
dat Hellema Vroon interviewde maar 
Vroon niet Hellema. Wie maar één 
boek over geur en gedrag wenst te le
zen moet zeker dat van Vroon kiezen, 
al was het maar vanwege de uitputten
de bronvermelding. 

Uit beide boeken valt op te maken 
dat vrouwen — gemiddeld — wel de
gelijk beter ruiken dan mannen, dat 
rokers het slechter doen dan niet-ro-
kers, dat men met de jaren veel reuk
vermogen verliest en dat er wel dege
lijk zoiets fascinerends als onbewust 
ruiken lijkt te bestaan. De van AW-
wege geraadpleegde geur- en stan
konderzoekers deden daarover in juni 
'92 heel andere uitspraken. 

Aan nuancering natuurlijk geen ge
brek: het reukvermogen van vrouwen 
varieert binnen de cyclus en het inha
lerend roken kan het reukvermogen 
ook verbeteren. En veel sterke staal
tjes. Er schijnt nu in de baarmoeder 
ook al geurbeleving te zijn, want pas
geborenen herkennen hun eigen 
vruchtwater. Althans bij kleine 
knaagdieren is dat het geval (Vroon: 
'Geuren in de baarmoeder'). 

Kortom: veel wetenswaardigs. De 
algemene indruk is dat het geuronder
zoek, zeker ten opzichte van het on
derzoek aan oor en oog, maar moei
zaam vorderingen maakt. En dat het 
baat zou vinden bij een moderne in
terdisciplinaire aanpak: met de me
ningen over het richting-ruiken en de 
niet lineaire verspreiding van geuren 
die Hellema (blz. 29 en 86) optekende 
zouden aerodynamici en meteorolo
gen waarschijnlijk korte metten ma
ken. 

Vroon c.s. geven een kalm over
zicht van de stand van zaken, de laat
ste vorderingen en de talloze resteren
de vragen binnen het geuronderzoek 
waarover geen kwaad te zeggen valt. 
Hoogstens kan men zich ergeren aan 
het wel erg hardnekkig geloof in de 
doelmatigheid van de natuur. En na
tuurlijk aan het feit dat het moderne 
geuronderzoek zo geweldig is 'geïn-
strumentaliseerd' terwijl met een een
voudige proefopzet vaak al aardige 
resultaten zijn te behalen. 

Het euvel is dat geuronderzoekers 
geurende vluchtige stoffen kwantita
tief wensen te verdunnen met lucht, of 
een ander reukloos gas, om precies te 
weten aan welke geurconcentraties 
het reukorgaan wordt blootgesteld. 

Jeneverlucht 
Vaak is die tour de force helemaal niet 
nodig. Wie bereid is te verdunnen met 
een vloeistof ontmoet veel minder 
technische problemen. Met simpele 
hulpmiddelen als een maatpipet of 
een druppelaar en een glazen maatbe
ker (of liever een glazen maatkolf) zijn 
verdunningsreeksen van geurstoffen 
te maken die — binnen een zeker 
tijdsbestek — heel behoorlijk repro
duceerbaar zijn. Kiest men geurstof
fen en verdunningsmiddelen waarvan 
de kwaliteit door de producent redlijk 
constant wordt gehouden dan is de re
produceerbaarheid ook voor langere 
perioden gegarandeerd. 

De beperking is dat de meeste geu
rende stoffen bestaan uit organische 
verbindingen die slecht oplossen in 
water, een ideaal reukloos oplosmid
del, en dat organische oplosmiddelen 
die zelf geen geur hebben uiterst zeld
zaam zijn. Bij wijze van verkennend 
onderzoek zijn door het AW-lab ver
dunningsreeksen gemaakt van zuive
re aceton, Loda schoonmaak-azijn 
(80 gram azijnzuur per liter) en Harte-
velt jonge jenever. (Voor de alkohol-
geur. Zuivere alkohol is bijna niet te 
krijgen, er is altijd wel een of ander 
braakmiddel in opgelost.) Methanol, 
methanal en mierezuur, ook bruik
baar, zijn moeilijker in zuivere vorm 

na het bord enige malen gedraaid te 
hebben, wélk glas dat is. De neus 
vindt het moeiteloos terug. 

Met verdunningsstappen van een 
factor tien vindt men tamelijk snel de 
eigen, actuele 'drempelwaarde' voor 
de betreffende verbinding. De alleen
staande proefpersoon kon alle uit
gangsmaterialen nog in 500-voudige 
verdunning terugvinden. Dat is te 
zeggen: aan het eind van de dag. 
's Ochtends vroeg, onmiddellijk na 
het ontwaken, lag de jeneverdrempel
waarde een stuk hoger, bij een ver
dunningvan 100 of daaromtrent. Da-
gritmiek in alkoholperceptie! 

Opvallend was dat het tandenpoet
sen, dat toch het smaakvermogen 
grondig verziekt, het geurvermogen 
zo te merken in tact liet. En er was nog 
een interessante waarneming. Anders 
dan bij aceton en azijnzuur het geval 
bleek veranderde de waardering van 
de jenevergeur naarmate de jenever 
verder verdund werd. Tegen de drem
pelwaarde aangelengde jenever ruikt 
niet langer naar jenever. Op zichzelf 
een fenomeen dat voor veel verbin
dingen beschreven is (Vroon, blz. 72). 

Het duurde even voordat door
drong waarnaar de drempeljenever 
dan wèl rook: naar de mondwalm van 
iemand die 'gedronken' heeft. In een 
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te krijgen. Het anorganische ammo
niak en chloor lijken een onderzoek 
waard. 

De foto laat zien hoe ook de alleen
staande makkelijk een 'blinde test' 
opzet waarin voldoende blanco's zijn 
opgenomen. Van de vijf identieke 
borrelglaasjes waren er vier gevuld 
met water en één, onzichtbaar gemar
keerd, glas met sterk verdunde aceton 
(aceton mengt goed met water). Zelfs 
zonder de ogen te sluiten vergeet men, 

eerdere AW (2 jan '92) is de vraag ge
steld hoe het toch komt dat alle 
drankgebruik ruwweg dezefde mond-
geur oplevert zonder dat men daarin 
de alkohol herkent. Daarop was toen 
geen antwoord te krijgen. Het lijkt er 
nu op dat toch alkohol wordt geroken 
(per slot is die ook met een blaaspijpje 
te meten), maar dat die in lage con
centratie een heel andere geurimpres-
sie geeft. Zoals gezegd: het was nog 
maar een vingeroefening. 

Onzekerheidsrelatie van 
Heisenberg in Delfts 
experiment aangetoond 
Onderzoekers van de TU Delft en het 
Delftse instituut voor micro-elektroni-
ca en submicrontechnologie DIMES 
zijn er in geslaagd een onzekerheidsre
latie van Heisenberg direct experimen
teel aan te tonen. Met behulp van zeer 
geavanceerde technologie hebben 
W.J. Elion, M. Matters, U. Geigenmül-
ler en J.E. Mooij een miniatuurschake
ling weten te bouwen waarmee onze
kerheden konden worden gemeten. 
Bekende voorbeelden van onzeker
heidsrelaties van Heisenberg zijn die 
tussen plaats en impuls, en die tussen 
energie en tijd. Minder bekend is die 
tussen het aantal ladingdragers en de 
fase in een supergeleidend systeem. 
Tussen deze grootheden bestaat op 
basis van hun quantummechanische 
karakter een nauwe samenhang die er
toe leidt dat ze nooit tegelijk precies 
kunnen worden vastgesteld. Meer 
nauwkeurigheid bij de een betekent 
automatisch een grotere speling in het 
meetresultaat van de ander, aldus de 
befaamde onzekerheidsrelatie die Hei
senberg in 1927 opstelde. 
Hoewel dergelijke onzekerheidsrela
ties in de natuurkunde algemeen zijn 
aanvaard, zijn er weinig voorbeelden 
te geven van systemen waarin ze daad
werkelijk experimenteel zijn getoetst. 
Meestal is de onnauwkeurigheid in de 
meetapparatuur veel te groot om een 
zinvol experiment mogelijk te maken. 
De Delftse onderzoekers bouwden 

voor hun experiment een schakeling 
met een afmeting in de orde van dui
zendsten van een millimeter (micron). 
Centraal staat een 'eilandje' van super
geleidend materiaal dat via twee zeer 
kleine (zwakke) koppelingen aan een 
stroomkring is bevestigd. Supergelei
ding is het verschijnsel waarbij een 
metaal (of keramisch materiaal) bene
den een zekere temperatuur, het 
sprongpunt, plotseling iedere elektri
sche weerstand verliest. Het werd in 
1911 door de Leidse natuurkundige 
Heike Kamerlingh Onnes ontdekt, 
waarmee hij een Nobelprijs won. Pas 
in de jaren vijftig wisten natuurkundi-

reservotr 

Schakeling waarmee de 
onzekerheidsrelatie van Heisenberg 
in een supergeleidend systeem is 
aangetoond. Een klein supergeleidend 
'eiland' is naar boven gekoppeld aan 
een reservoir en naar beneden aan een 
stroomkring. Met de SQUID kan de 
onzekerheid in de fase worden 
gevarieerd. De stroom in de kring is 
een maat voor het aantal ladingsdragers 
op het eiland. 

gen met een adequate theorie te ko
men. Die zegt dat alle ladingsdragers 
(zogenaamde Cooper-paren van elek
tronen) in het supergeleidende materi
aal zich op een zeker moment allemaal 
hetzelfde gedragen. De geleidingsei
genschappen hangen als gevolg hier
van niet langer af van individuele elek
tronen, maar worden bepaald door het 
totale aantal ladingsdragers en hun fa
se, een eigenschap die voortvloeit uit 
het feit dat in de quantummechanica 
deeltjes ook als golven beschreven 
moeten worden. 
Door de uiterst kleine afmetingen in de 
Delftse schakeling zijn de fluctuaties in 
de fase en in het aantal ladingdragers 
van het 'eiland' van vergelijkbare 
grootte, waardoor ook hun onzeker
heid vergelijkbaar wordt. In het experi
ment wordt de fase van het systeem 
beïnvloed via een speciaal elektrisch 
circuit dat bekend staat onder de naam 
Squid: superconducting quantum in-
terference device, een uiterst gevoeli
ge detector die als variabele koppeling 
fungeert tussen het 'eiland' en een an
dere, grote supergeleider. Met deze 
Squid kan deze koppeling worden ver
sterkt of verzwakt, waarmee fluctuaties 
in de fase — en dus de onzekerheid — 
wordt onderdrukt of juist bevorderd. 
Volgens Heisenberg moet in dat geval 
de onzekerheid in het aantal ladingdra
gers op het eiland — en dus de stroom 
door het eiland—groter of kleiner wor
den en dat is precies wat in het Delftse 
experiment werd aangetoond. Niet 
eerder is dat op zo'n overtuigende wij
ze gedemonstreerd. (Nature 13 okto
ber, FOM Newton News.) 

Eerste experimentele 
Duitse zonne-oven in 
gebruik 
In het Duitse Onderzoekscentrum voor 
Lucht- en Ruimtevaart (DLR) in Keulen 
is een zonne-oven voor chemische 
proeven en materiaalonderzoek in ge
bruik genomen. Hiermee kunnen uni
versiteiten, onderzoeksinstituten en 
bedrijven op betrekkelijk eenvoudige 
wijze en voor betrekkelijk lage kosten 
onderzoek verrichten aan processen 
die later wellicht in zonrijker gebieden 
op grotere (en al of niet commerciële) 
schaal zullen worden toegepast. De ex
perimentele oven kan 500 uur per jaar 
worden gebruikt. 
Het zonlicht wordt opgevangen met 
een vlakke spiegel die met de zon mee 
draait. Deze heliostaat heeft een opper

vlak van 52 vierkante meter. Hij kaatst 
een bundel zonlicht naar een 30 meter 
verder staande 'wand' van 147 holle 
spiegels, die een gezamenlijk opper
vlak hebben van 39 vierkante meter. De 
holle spiegeis zijn zodanig opgesteld 
dat al hun lichtkegels in één punt sa
menkomen: in dit punt bevindt zich de 
in drie richtingen instelbare testbank, 
constant bewaakt door een infrarood-
camera. 
De lichtvlek in het brandpunt heeft een 
diameter van ongeveer 4 centimeter: 
het zonlicht wordt dus met een factor 
3000 geconcentreerd. Tussen de spie
gelwand en de testbank bevindt zich 
een mechanisme waarmee de hoe
veelheid binnenkomend zonlicht kan 
worden geregeld: zo kan in het brand
punt iedere waarde tussen 0,25 en 
2500 kilowatt per vierkante centimeter 
worden ingesteld. Bij vol vermogen 
kunnen in dit punt temperaturen tus

sen 2000 en 3000° C worden bereikt 
(Deutsche ForschungsdienstX, 8/94). 
Met deze oven kunnen chemische pro
cessen worden bestudeerd die hoge 
temperaturen en/of grote hoeveelhe
den energie vereisen. Voorbeelden 
hiervan zijn de ontleding van zwavel
zuur (dat bij sommige industriële pro
cessen ontstaat) en het onschadelijk 
maken van afvalstoffen. Ook kunnen 
met het geconcentreerde zonlicht stof
fen worden gemaakt, zoals grondstof
fen voor reuk- en smaakstoffen, on
kruidbestrijdingsmiddelen en genees
middelen. Materiaalonderzoekers 
kunnen hun testprodukten in de zonne-
oven een oppervlakte- of een warmte
behandeling geven. In de toekomst zal 
het ook mogelijk worden om het ge
drag van materialen te bestuderen bij 
extreem snelle verhitting of afkoeling. 
(George Beekman) 

Boeing bouwt grootste 
tweemotorige vliegtuig 

Jan van den Berg 

Negen april jongstleden was 
het groot feest in het Ameri

kaanse Seattle. Boeing presenteerde 
aan honderdduizend gasten haar 
nieuwste verkeersvliegtuig, de 777. 
Het was een dag vol superlatieven. De 
777 is het grootste tweemotorige 
vliegtuig, dat ooit is gebouwd en heeft 
derhalve krachtiger straalmotoren 
dan welk ander vliegtuig dan ook. 
Verder zal de Boeing bij het in dienst 
treden een grotere bedrijfszekerheid 
hebben, dan gebruikelijk is. 

In 1989 onderzocht Boeing de 
mogelijkheden om een grotere vari
ant van de 767 te bouwen. Deze moest 
het gat opvullen tussen de 767-300 
(voor 230 passagiers) en de 747-400 
(ongeveer 400 passagiers). Na een 
rondgang langs potentiële klanten 
bleek, dat een verlengde 767 niet vol
doende capaciteit zou bieden. Boeing 
besloot een geheel nieuw vliegtuig 
voor rond de 350 passagiers te ont
wikkelen. Dat was een goed besluit, 
want in oktober 1990 plaatste United 
Airlines een order voor 34 exempla
ren en nam een optie op eenzelfde 
aantal. Inmiddels zijn er 147 toestel
len besteld. 

De ontwikkeling van de 777 kent 
enkele unieke aspecten. 'De maat
schappijen en Boeing besloten een 

hoger niveau van kwaliteit en presta
ties aan te houden dan gebruikelijk is', 
zegt Alan Mulally, Boeing 777 divi-
sion general manager. Daarvoor was 
de ervaring van luchtvaartmaat
schappijen onontbeerlijk. Van meet 
af aan waren technici van de vier 
'launching customers', waaronder 
United Airlines, nauw betrokken bij 
het ontwikkelingswerk. 

Dit leidde tot aanpassingen van het 
ontwerp, die het operationeel gebruik 
en onderhoud ten goede komen. Zo 
heeft de cabine van de 777veel grotere 
zones, waarin toiletten geplaatst kun
nen worden. Daardoor is de cabine
indeling makkelijker en sneller te wij
zigen. 

Van groot belang is verder, dat de 
Boeing vanaf de eerste dag, dat het 
toestel in operationele dienst is, ge
schikt is voor ETOPS, ofwel staat voor 
Extended-range Twin-engine Opera -
tions. Normaal gesproken mag een 
tweemotorig vliegtuig niet verder van 
een vliegveld verwijderd zijn dan de 
afstand die het in één uur vliegen op 
één motor kan afleggen. Dat is zo'n 
750 kilometer. 

Bij ETOPS-vluchten mag een vlieg
tuig tot maximaal drie uur vliegen op 
één motor van een vliegveld verwij
derd zijn. Luchtvaartautoriteiten ge
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ven hiervoor niet zomaar toestem
ming. Een vliegtuig mag alleen voor 
ETOPS-vluchten gebruikt worden, als 
de combinatie van vliegtuig en motor 
in de praktijk voldoende betrouwbaar 
gebleken is. 

Boeing wil dat de 777 vanaf mei 
1995, als United Airlines het toestel in 
dienst stelt, gecertificeerd is voor een 
ETOPS-limiet van drie uur. Bij het 
ontwerp van de 777 en de motoren, 
geproduceerd door General Electric, 
Pratt & Whitney en Rolls Royce, is re
kening gehouden met de strenge 
ETOPS-eisen. Daarnaast simuleren 
Boeing en de launch customers gedu
rende acht maanden het operationele 
gebruik, om de betrouwbaarheid van 
vliegtuig en motoren te demonstre
ren. 

ETOPS is van groot belang voor het 
succes van de 777. Zonder ETOPS-cer-
tificatie kan de 777 niet voor transoce-
anische vluchten gebruikt worden. 
De concurrenten zijn de McDonnell 
Douglas MD-11 en de Airbus A340. 
Deze hebben drie respectievelijk vier 
motoren en mogen daardoor zonder 
enige restrictie boven de oceanen vlie
gen. 

Een uitvloeisel van de samenwer
king met de luchtvaartmaatschappij
en en de grote betrouwbaarheid zal de 
777 weinig kinderziekten vertonen. 
Dat is voor Boeing een belangrijk ge
geven. Toen de 747-400 in 1989 werd 
geïntroduceerd, regende het klachten 

over de vele technische problemen 
met het toestel. Een herhaling hiervan 
wil Boeing voorkomen. 

Met de 777 introduceert Boeing 
technologieën, die bij Airbus al enige 
jaren gemeengoed zijn. Het is Boeings 
eerste verkeersvliegtuig dat bestuurd 
wordt door fly-by-wire. Tussen bedie
ningsorganen en roeren lopen geen 
mechanische doch elektronische ver
bindingen. Deze zijn lichter, vereisen 
minder onderhoud en zijn gemakke
lijker te installeren. 

Verder heeft Boeing in de 777 voor 
het eerst kunststof toegepast in essen
tiële onderdelen. De kielvlakken zijn 
geheel gemaakt van met koolstoiVezel 
versterkte plastics en fiberglass. Ook 
is er kunststof toegepast in de motor
gondels en de cabinevloer. 

De huidige 777, aangeduid als A-
markt-model, is het eerste vliegtuig 
van wat een omvangrijke familie 
wordt. Deze variant vervoert 350 pas
sagiers over een afstand van 7500 kilo
meter. Twee motoren met een stuw
kracht van 33,8 ton stuwen het voort. 
De belangrijkste concurrenten van de 
A-markt variant zijn de tweemotorige 
Airbussen A300-600 en A330. 

Het B-markt-model krijgt een 
vliegbereik van rond de 12.000 kilo
meter. Hiervoor is uiteraard meer 
brandstof nodig, waardoor het maxi
mum startgewicht met 38 ton stijgt tot 
268 ton. Uiterlijk is dit toestel gelijk 
aan het A-markt-model. De MD- I I en 
de A340 zijn de concurrenten van deze 
variant. 

Met een lengte van 65 meter is de 
Boeing 777 op de 747 na het grootste 
passagiersvliegtuig. Alsof dat niet ge
noeg is, heeft Boeing al een tien meter 
langere C-markt-variant op de teken
tafel staan. Dit toestel biedt plaats aan 
ongeveer 430 personen. 

Met de 777 gaat Boeing de con
currentie aan op de markt voor toe
stellen, die een maat kleiner zijn dan 
haar 747. Tot nu toe hadden Airbus 
en McDonnell Douglas hier vrij spel. 
Dit marktsegment is belangrijk, om
dat het veel oudere vliegtuigen omvat 
als de Lockheed Tristar, McDonnell 
Douglas DC-IO en de eerste generatie 
Airbus A300'S. Deze vliegtuigen wor
den langzamerhand vervangen. 

Zegslieden van Boeing zijn vol 
vertrouwen over het succes van hun 
777. Phil Condit, president van de 
werkmaatschappij Boeing Commer
cial Airplane Group, laat er geen twij
fel over bestaan dat de huidige 777 
slechts de eerste is van een lange reeks 
vliegtuigen. 'Dit programma krijgt 
een looptijd van dertig, veertig of vijf
tigjaar.' 


