
Vliegtuigbouwer Dasa
schrapt 10 procent banen
De Duitse vliegtuigfabrikant Dasa
moet dekomende twee jaar 7500
van zijn 70 duizend banenkwijt.
Gedwongen ontslagen zijn moge-
lijk. Het bedrijf, dat binnenkort
Fokker zal overnemen, krijgt min-
der orders binnen dan was ver-
wacht. Pagina 2

Georgië roept hulp in
van NAVO en VN
Georgië heeft de NAVO en de VN
gevraagd te bemiddelen in een vre-
desregelingvoor de Georgische pro-
vincie Abchazië, waar een burger-
oorlog woedt. De rol van de Russi-
sche troepen in Abchazië wordt een
steeds groter probleem. Pagina 4

Leider Lichtend Pad krijgt
levenslange gevangenisstraf
In Peru is Abimael Guzman, de lei-
der van guerrillabewegingLich-
tend Pad, veroordeeld tot levens-
lang. 'Gevangene 1509' is schuldig
aan de dood van 25 duizend men-
sen, landverraad en het aanrichten
van een miljoenenschade. Pagina 6

'Al dat medisch keuren 1

volgens hoogleraar onzin
Medischekeuringen maken ten on-
rechte patiënten van gewone men-
sen.Dat zegt de hoogleraar huisart-
sengeneeskunde dr E. van der Does.
'Je moet alleen naar de dokter gaan
als er klachten zijn ofals jegedrag
verandert.' Pagina 7

Jazzfestival-organisator
Paul Acket overleden
Paul Acket, organisator van het
North Sea JazzFestival, is maandag
overleden. Hij werd 69 jaar.Acket
maakte fortuin met een popblad en
bedacht daarna het jazzfestival op
mammoetformaat, dat een der
grootste ter wereld werd. Pagina 7
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Moskou publiceert voor het eerst cijfers over gezondheidszorg en milieuvervuiling

Rusland is medisch en ecologisch een rampgebied
Van onze medewerkster
SJIFRA HERSCHBERG

MOSKOU — Bijna alle groteri-
vieren in Rusland zijn vervuild
{net virussen en bacteriën, waar-bij de normen soms honderdvou-dig worden overschreden. Onge-
veer de helft van het drinkwaterbeantwoordt niet aan de hygiëni-
sche normen. Slechts vijftien pro-
cent van de stedelingen ademt, lucht in die kan voldoen aan denormen. Dit blijkt uit de eerste
openbaar gemaakte officiële cij-
fers over de volksgezondheid en
het milieu in Rusland.

De gegevens hebben betrekking op
1991. Voorheen waren veel van deze
feiten geheim of ontoegankelijk. Vanaf
nu zullen dergelijke rapporten jaarlijks
worden gepubliceerd.

Voor vijftig miljoen mensen wordt de
aanvaardbaar geachte hoeveelheid
luchtvervuiling tot tienkeer overschre-
denen voor nog eens zestigmiljoen met
factor vijf. In 84 steden, waaronder
Moskou, wordt de norm meer dan tien
keer overschreden.

Bijna 2,7 miljoen mensen wonen in
gebiedendievervuild zijn metradioacti-
viteit. Het gaat in de eerste plaats om de
gevolgen van Tsjernobyl, de kernproe-
ven bij Semipalatinsk en nucleaire on-
gelukken in de Oeral. Evacuatie van

ongeveer 440 duizend mensen zou aan
te bevelen zn'n. Bijna 1,4 miljoen men-
sen staan onder medische controle we-
gens radioactieve besmetting.

Over heel Rusland verspreid ligt
50 miljard ton ongespecificeerd afval,
samen goed voor 250 duizend hectare.
Van 1,6 miljard ton staat vast dat het
giftig is. De hoeveelheidradio-actief af-
val wordt niet apart genoemd. Wel
wordt opgemerkt dat de opslagplaatsen
niet aan moderne veiligheidseisen vol-
doen. De ecologische toestand van
2,5 miljoen vierkante kilometer wordt
uitgesproken slecht genoemd; dat isbij-
na eenzesde van het totale oppervlak
van Rusland.

Op 1 januari van dit jaar bestond de

bevolkingvan Rusland uit 148,7 miljoen
mensen. De gemiddelde levensverwach-
ting voor mannen bedraagt 63,8 jaar,
voor vrouwen 74,3. Het geboortencrjfer
is over de afgelopen tien jaar gedaaldvan
16 naar 12,1 per duizend, terwijl het
sterftecijfer in dezelfde periode steeg
van 9,9 tot 11,4 per duizend. De natuur-
lijkebevolkingsaanwas liep daardoor te-
rug van 5,1 naar 0,7 promille.

Ziekten aan de ademhalingsorganen,
waaronder veel chronische afwijkin-
gen, staan nummer één op de ziekten-
lijst, gevolgd door bloedsomloopstoor-
nissen. Door infectieziektenworden elk
jaar 46 miljoen mensen, eenderde van
de bevolking, geplaagd. Steeds minder
ouders laten hun kinderen inenten,

vanwege de onbetrouwbaarheidvan de
vaccins. Zo is maar 29 procent van de
jeugd tegen polio ingeënt.

Zestig procent van de kleuters heeft
rachitis (een bot-afwijking, ook wel En-
gelse ziekte genoemd). Meer dan de
helft van de kinderen in het basisonder-
wijs heeft een zwakke gezondheid en
tegen de tijd dat ze de school verlaten, is
nog maar een kwart gezond te noemen.
In St Petersburg verlaat slechts vier
procent van de jongerengezond de mid-
delbare school. Als Rusland internatio-
nale normen zou hanteren, zou slechts
eenvijfde van alle dienstplichtigen door
de keuring komen.

Dysenterie voert met 35procent de
lijstvan maag- darmstoornissenaan. Als

hoofdveroorzakers van deze ziektes
worden de zuivelindustrie en bedrijfs-
kantines genoemd. Bij steekproeven
bleek elf procent van de levensmidde-
len niet aan de normen te beantwoor-
den. Meer dan vijfprocent bevat te hoge
concentraties zware metalen.

Neurologische ziekten scoren 120 tot
140 gevallen per duizend. Het aantal
deliriums nam in twee jaar toe van 5,1
tot 9,7 gevallen per honderdduizend
mensen. Het percentage alcoholisten
onder de bevolking bedraagt ongeveer
3,5 procent, ruim vijf miljoen mensen.

Ook venerische ziekten nemen in
hoog tempo toe.

Publikatie namen
moet duidelijkheid
geven over dodental

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — In een poging om zekerheid te krijgen over het

aantal doden door de vliegtuigramp in de Bijlmermeer zal de Amster-
damse politie lijsten gaan publiceren van mensen die als vermist zijn
opgegeven en van geïdentificeerde slachtoffers. 'De eerste lijst zal
ongetwijfeld langer zijn dan de tweede, en niet alle vermisten zullen
blijken slachtoffer te zijn', zei hoofdcommissaris E. Nordholt woens-
dag over dit besluit om via openbaarmaking meer duidelijkheid te
krijgen. 'We moeten het zo doen', voegde hij eraan toe, 'omdat de
officiële gegevenswaarover webeschikken geen helderheid verschaf-
fen.'

Politie en brandweer houden reke-
ling met de mogelijkheid dat veel
slachtoffers van de ramp nooit zullen
borden geïdentificeerd.De identificatie
Van de tot nu toe gevonden stoffelijke
resten —woensdagavond laat waren
dat er veertig— blijkt in een aantal
gevallen uiterst moeilijk.

niet meer van slachtoffers, maar van
'dossiers.

Verwacht wordt dat dit nog moeilij-
ker zal worden naarmate de bergers de
diepere lagenvan het puin bereiken. Bij
de vermelding van geborgen stoffelijke
resten sprekenpolitie en brandweer nu

Om op zo kort mogelijke termijn toch
nog zoveel mogelijk te weten te komen
over wie nu de bewoners waren van de
bewuste vijftig tot tachtig Bijlmer-ap-
partementen, is een team van vijftig
rechercheurs aan het werk gezet. 'Ze
zullen woning voor woning onderzoek
doen, en ons op die manier hopelijk
vóór vrijdagnacht nog enig inzichtkun-
nen verschaffen', aldus Nordholt.

De bergers hebben zich intussen door
het puinvan zeven woonlagen gewerkt.
Omdat men officieel nog altijd uitgaat
van een dodental van meer dan twee-
honderd, zijn de betrokken brandweer-
lieden erop voorbereid dat zij in de on-
derste paar verdiepingen heel veel stof-
felijke resten zullen vinden. 'Maar ook
hierover valt in feite nog niets met ze-
kerheid te zeggen', meent brandweer-
commandant H. Ernst.

Diep in het puin, ter hoogte van de
onderste woonlaag van de getroffen
flat, is woensdag het neuswiel van de
verongelukte Boeing gevonden. 'Het
geeft een indicatie van de verschrikke-
lijke klap waarmee het toestel de flat
heeft geraakt', aldus debrandweercom-
mandant. Ook een deelvan deblack box
van het toestel is inmiddels terecht. De
recorder metvluchtgegevens werd aan-
getroffen tussen de wrakstukken die
vanaf de plek van de ramp naar Schip-
hol waren getransporteerd.

De resten van het vliegtuig waren
woensdagmiddag goeddeels geborgen;
wel wachtte een deel ervan nog op af-
voer naar de hangar op Schiphol. Daar
zullen de vele honderden fragmenten
door deskundigen worden onderzocht.

Zondag zullen op twee plaatsen in
Amsterdam rouwplechtigheden wor-
den gehouden. De eerste vermoedelijk
vlakbij de Bijlmerflats Groeneveen en
Kruitberg. De tweede plechtigheid is in
de RAI. De tijdstippen worden vrijdagbekendgemaakt. De bijeenkomsten
worden georganiseerddoor het dinsdag
opgerichte comité Rouwplechtigheid
Vliegramp Bijlmermeer.

Jeltsin onteigent
gebouwen van
Gorbatsjov-stichting

MOSKOU (Reuter, AFP) — De Rus-
sische president Jeltsinheeft woensdag
Per decreet beslag gelegd op de gebou-
wen van de denktank van de voormalig
Sovjet-president Michail Gorbatsjov.
Het Russisch persbureau Itar-Tass
meldde dat alle gebouwen en bezittin-
gen van het Internationale Centrum
Voor Sociaal en Politiek Onderzoek, dat
ook bekend staat als de Gorbatsjov-
stichting, worden overgedragen aan de
""ecent opgerichteRussische Financiële
Academie.

Jeltsin biedt de voormalige president
aan duizend vierkante meter kantoor-
ruimte van de academie te huren tegen
een gezamenlijk overeen te komen
Prijs, zo meldde Itar-Tass.

De stichting, die vorig jaar door Gor-
batsjov werd opgericht, heeft tot doel
Politieke en wetenschappelijke uitwis-
selingen te organiseren, onderzoek te
doenvoor parlementariërs en politici te
"elpen bij verkiezingscampagnes. In de
lieuwe academie van Jeltsin zullen
Voormalige medewerkers van de minis-
teries van Defensie en Binnenlandse za-
ken en de KGB getraindworden in wes-
terse financiële technieken en belas-
tingrecht.

Gorbatsjov weigerde woensdag op-
Hieuw te getuigen in een proces over de
Communistische Partij van de Sovjet-
Unie en verweet Jeltsin niet te zijn op-gewassen tegen de taak van president,
'n het proces wordt onder meer derechtmatigheid bekeken van het de-
creet waarmee Jeltsin verleden jaar de
communistische partij verbood.

Voorzijn eerste weigering kreeg Gor-
batsjov een geldboete. Daarnaast werd
Oenn een reisverbod naar het buitenlandoPgelegd, waardoor dinsdageen voorge-
komen bezoek aan Zuid-Korea niet kon
doorgaan.

Pagina 3:
Tweede motor rampvliegtuig nog niet
gevonden

Verwerking emoties door
nabestaanden kan nog jaren duren

Alle patiënten niet ingeënt omreligieuze redenen

Ook in Utrecht slachtoffer met
polio in ziekenhuis opgenomen

Van onze verslaggever
ROTTERDAM — In het Utrechtse

ziekenhuis Oudenrijn is maandag een
zesjarige jongen opgenomenmet polio.
De polio-epidemie heeft zich daarmee
uitgebreidtotbuiten de elfoorspronke-
lijke risicogebieden in Zuid-Holland,
Zeeland, Brabant en Gelderland.

In het Beatrix-ziekenhuis in Gorin-
chem is woensdagochtend een 33-jarige
man uitLeerbroek opgenomen met zeer
ernstige verschijnselen van verlam-
ming, die duiden op polio. Maandag
werd een 39-jarige man uit Nieuwpoort
met polio opgenomen in het ziekenhuis.

Er zijn nu vier polio-patiënten be-
kend en een patiënt die waarschijnlijk
polio heeft. De twee eerst bekende pa-
tiënten, een 14-jarige jongenen een 23-
-jarige man, worden verpleegd in zie-
kenhuizen in Dordrecht. Alle patiënten
waren niet ingeënt om religieuze rede-
nen.

Op maandag 21 september bevestigde
het ministerie van WVC dat zich een
geval van polio had voorgedaan in de
Alblasserwaard. Het ministerie begon
daarop een grote vaccinatiecampagne.
Wegens de overweldigende toeloop van
het publiek, werd de risicogroep een
week later beperkt tot mensen tot 41
jaar die niet of onvolledig zijn ingeënt.

De zesjarige jongen uit Utrecht
maakt het 'redelijk goed', aldus me-
disch directeur G. Heuver van het Ou-
denrijn-ziekenhuis. 'Hij vertoont geen
verlammingsverschijnselen.' Hij is toch
onderzocht op polio, omdat hij volgens
Heuver om religieuze redenen niet was
ingeënt.

Het ziekenhuis heeft het patientje
volledig geïsoleerd van de andere pa-
tiënten. Eén verpleegkundige, die zich

om principiële redenen niet wil laten
inenten, wordt bij de jongen vandaan
gehouden. Het ziekenhuis zal niet-ge-
vaccineerde medewerkers oproepen
zich alsnog te laten inenten.

Veelouders van kinderen van vier tot
en met twaalf jaar hebben woensdag
gehoor gegeven aan de oproep van de
GG & GD in Utrecht om hun kinderen
tegen polio te laten inenten. Ook een
grote groep Utrechtse jongeren van
dertien tot en met achttien heeft zich
laten inenten.

HetBeatrix-ziekenhuis in Gorinchem
houdt er rekening mee dat er nog meer
patiënten met polio moetenworden op-
genomen. De twee huidige patiënten
stellen het ziekenhuis nog niet voor
problemen, aldus directeur patiënten-
zorg T. Zijlstra. 'Als er echter meer pa-
tiënten bijkomen, zullen we misschien
moeten gaan schuiven met het dienst-
rooster', verwacht Zijlstra. Een klein
aantal medewerkersvan het ziekenhuis
weigert zich namelijk te laten inenten.

Noch het Beatrix-ziekenhuis, noch
het Oudenrijn-ziekenhuis overweegt
personeel tijdelijk naar huis te sturen,
zoals vorige week in de Daniel den
Hoed-kliniek gebeurde. Daar worden
kankerpatiënten met een sterk vermin-
derde weerstand verpleegd.

Tientallen gewonden bij
protesten in Gazastrook

JERUZALEM (Reuter, AP, AFP) —Meer dan honderd Palestijnen zijn
woensdag gewond geraakt, toen zij
slaagsraakten met Israëlische soldaten,
aldus Palestijnse zegslieden. Duizenden
Palestijnen in de bezette Gazastrook
waren de straat opgegaan ter onder-
steuning van de elf dagen oude honger-
staking van Palestijnse gevangenen.

Op hetzelfde moment gingen vijfhon-
derd studenten van de Birzeit-univer-
steit in Ramallah, de grootste universi-
teit op de door Israël bezette Westbank,
in hongerstaking. Vandaag krijgen ze
gezelschap van studenten van de uni-
versiteit van Bethlehem.

De hongerstakingen van de studen-
ten en de demonstratiesworden gehou-
den om de aandacht te vestigen op de
eisenvan dePalestijnen dieactievoeren
in Israëlische gevangenissen. Officiële
aantallen zijn niet bekend, maar vol-
gensPalestijnse bronnen betreft het ze-
ker vijfduizend gevangenen die een be-
tere behandeling, beter voedsel, meer

ontspanning en beëindigingvan eenza-
me opsluiting vragen.

De betogingen werden gehouden in
Gaza-stad, Nablus en Jenin en in de
vluchtelingenkampen Rafah, Khan
Younes en Nusseirat. Aanvankelijk
werden de optochten gevormd door
voornamelijk jonge vrouwen. Gaande-
weg sloten zich mannen bij hen aan die
stenen naar de Israëlische ordetroepen
gooiden, en volgens ooggetuigen ook
brandbommen. De soldaten joegen de
demonstranten metrubberen kogels en
traangas uiteen.

Woordvoerders van het leger beves-
tigden gisteravond dater op de demon-
stanten is geschoten, maar volgens hen
ligt het aantal gewonden aanzienlijk la-
ger dan honderd. Volgens de ziekenhui-
zen waar de gewonden werden behan-
deld, zijn twintig demonstranten ern-
stig gewond geraakt.

Volgens Palestijnse bronnen overleg-
gen Palestijnse leiders en de Israëlische
regering over beëindiging van de hon-
gerstaking in de gevangenissen.

HET WEER
VERWACHTING TOT VANAVOND:
Wolkenvelden en droog. Middagtempe-
ratuur ongeveer 14 graden. Wind uit
noordelijke richtingen, zwak tot matig,
rond kracht 3.

VOORUITZICHTEN VOOR
VRIJDAG T/M MAANDAG:
Wolkenvelden, ook af en toe zon en
vrijdag mogelijk regen. Middagtempe-
ratuur ongeveer 14 graden.

Uitgebreid weeroverzicht op pagina 26

ADVERTENTIES

DE GROENE
De ramp in de Bijlmer
'Mijn God, dat vliegtuig is gevallen!' Een
ooggetuigeverslag. PLUS: Hoe onveilig is
Schiphol? * De wortels van I. J.Singer *Fraude in Roemenië? * Profiel: Maartje
't Hart * Janmaat contra de oplichters in
de 2deKamer * De pulphandel
Proefabonnement: tien weken voor
’21,50. Bel: 020-6230864

Zie verder pagina 3, kolom 7
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TENTOONSTELLING

leven en werk
van architect
WILLEM 186i - 19 in

KromhoutCzn
NAi, Westersingel 10, Rotterdam
dinsdag t/m zaterdog 10-17 uurzondag I /
Met steun van DURA BOUW B.V.

ADVERTENTIE

Efficiency
<»beurs92

onder van VIFKA

t/m 9 oktober
Do. 8 okt. van 10.(X)- 17.M) uur.

Vr. 9 okt. van 1(1.0(1 - 16.00 uur.

Amsterdam raiK
(Jrans pendelbus: borden QRAI.

Het reddingswerk in deBijlmermeer gaat ook ’s nachts door. Laagje voor laagje schraapt een bulldozer het puin weg. Leden van hetRampen Identificatie
Team (rechts op de achtergrond) komen in actie zodra stoffelijke resten tevoorschijn komen. Foto Marcel Moiie - de volkskrant

Zet eens een pannekoekfeest op stapel
Met de Pannekoekmix van Loverendale is een partijtje panne-
koeken zo gebakken. Lekker makkelijk en lekker gezond, van

geeft U er deze week een folder met *^H_P'*^^^^l

" _0 Loverendale [ - -i_^__W_

ONATUURVOEDINC
Geldig t/m 14 oktober '92
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Leren sturen in
een sprint.

_oi_^__[

De Rover 111 Sprint is 'n vlotte verschijning: GTa achterspoiler,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en wortel-
notehout. Stuur en pookknop zijn van leder. Dat stuurt dus
fijn voor 22.801,-.

■Wilt u meer weten ? Er is al een Rover 100
Bel gratis de Rover infolijn vanaf f" A-i
06-022 12 12. ' -fcl-JT-lj-



Economie

Roel Kooijman
stapt op bij
Banque de Suez

Van onze verslaggever
PETER DE WAARD

AMSTERDAM — Roel Kooijman stapt op als directeur van het
effectenkantoor Suez Kooijman. Banque de Suez Nederland, de moe-
dermaatschappij van heteffectenkantoor, wil geen enkel commentaar
geven. Ook Kooijman zelf is niet bereikbaar voor commentaar, maar
een mede-directeur bevestigt zijn vertrek.

Bij Suez Kooijman heerst grote on-
rust, want behalve Kooijman stapt naar
alle waarschijnlijkheid ook zijn mede-
directeurRudy Broeder binnenkort op.
Als directeuren blijven dan alleen nog
Rein van Zessen en Jolmer Gerritse
over.

Officieel stapt Kooijman op wegens
verschil van inzicht met de directeuren
van de moedermaatschappij Banque de
Suez Nederland over de toekomst van
het effecten- en valutabedrijf. In de eer-
ste helft van dit jaar draaiden de obliga-
tie-afdeling en de valuta-afdeling rede-
lijk tot goed, terwijl de aandelen-afde-
lingweinig aan de winst kon bijdragen.
Gespeculeerd wordt over het mogelijk
sluiten van de aandelen-afdeling.

Het effectenkantoor Suez Kooijman
is daarnaast in opspraak gekomen door
de HCS-affaire. Suez Kooijman dumpte
in opdracht van Joep van denNieuwen-
huyzen op 31 juli vorig jaar op grote
schaal aandelen HCS, waarbij de koers
naar een 'welgevallig' niveau moest
worden gemanipuleerd. In totaal wer-

den tenslotte vier miljoen aandelen
HCS verkocht, maar de transacties wer-
den later door de commissaris voor de
notering Piet van Outersterp doorge-
haald.

Na een intern onderzoek startte de
beurs later een ordezaak tegen Suez
Kooijman. Eind julibesloot de commis-
sie van beroep in laatste instantie dat
het effectenkantoor zich schuldig had
gemaakt aan onbetamelijk gedrag door
zowel 'het aanvaarden als uitvoerenvan
deze opdracht' en 'het later onvolledig
en onjuist inlichten van de beurs.

Ingewijden stellen dat het vertrek
van Kooijman slechts zeer zijdelings
met de HCS-affaire te maken heeft. Op
de bewuste 31-ste juliwas Kooijman zelf
op vakantie. Zijn mede-directeur J. Ger-
ritse was verantwoordelijk voor de ver-
koop van vier miljoen aandelen. De
commissie van beroep legde later een
boete op. Begin dit jaar trad Kooijman
wegens de HCS-affaire wel uit het
beursbestuur.

Directievoorzitter K. Rijpma van
Banque de Suez Nederland kon woens-
dag geen commentaar geven. Hij zou in
het buitenland zijn. Mede-directeur
A. Guépin verklaarde 'geen enkel com-
mentaar te willen geven. Bij de werk-
nemers van het effectenkantoor is het
vertrek van Kooijman echter een pu-
bliek geheim.

Volgens een werknemer is het op dit
moment intern zeer onrustig bij het
bedrijf. Veel andere medewerkers zou-
den om verschillende redenen ook
overwegen op te stappen.

Roel Kooijman was vele jaren direc-
teur/grootaandeelhouder van het effec-
tenkantoor Kooijman. Later kreeg het
kantoor een beursnotering op de paral-
lelmarkt.Begin 1990werd het effecten-
kantoor overgenomen door de Banque
de Suez Nederland, een dochter van de
Franse Banque Indosuez.
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Kommer en kwel in Europese auto-
industrie

Automobilisten huiverig voor
carpoolen

Curatoren Femis onderling in conflict

Beleningsrente omlaag

Dollar 161.10 + I,2ocnt
Pond 278,25 + 4,25cnt
Goud 350.15 - 0,15d1r
DowJones 3152.25 - 25,94pnt
Koersindex alg. 192,50 + o.lopnt
Daggeld 9.00 + o,ospct
Staatsleningen 7,72 - o,olpct

Geldgebrek mede
oorzaak terugloop
buspendelvakanties

HOEVELAKEN (ANP) — Geld-
gebrek is een van de redenen waar-
om meer Nederlanders de afgelo-
pen zomer hebben afgezien van een
buspendelvakantie. Een andere in-
vullingvan de vakantie en persoon-
lijke omstandigheden speelden
eveneens een rol. Dit bhjkt uit een
onderzoek dat het Nipo in opdracht
van de reisorganisatie Arke heeft
ingesteld. Arke heeft dit woensdag
bekendgemaakt in Hoevelaken.

Het percentage vakanties per
pendelbus daalde in Nederland de
afgelopen zomer met 18. Vooral jon-
geren beneden 25 verliezen hun in-
teresse voor dit soort vakanties. Uit
het onderzoek van het Nipo komt
tevens naar voren dat van alle pen-
delbusliefhebbers eenderde de bus
trouw blijft, hetzelfde percentage de
volgende vakantie met de auto gaat
en een zesde deel voor het vliegtuig
kiest. Over de kwaliteit van de bus-
pendel is men tevreden.

De relatief lage prijs is een zeer
belangrijke overweging voor het
kiezen van de buspendel, want bij
gelijke prijzen zou de meerderheid
van de buspassagiers het vliegtuig
nemen. De prijsverschillen tussen
bus en vliegtuig liggen op dit mo-
ment tussen de 150 en 250 gulden.

Het lijkt dater een einde is geko-
men aan de daling van het aantal
passagiers op debuspendel. Arke ba-
seert ditop onderzoek waaruit blijkt
dat de belangstelling voor dit soort
vakanties in 1993 gelijk zal zijn aan
die in 1992. Het aantal boekingen
voor de buspendel naar de winter-
sport laat bij Arke overigens een
stijging zien. Het gaat om een per-
centage van circa 10.

De kleine, veelal regionaal opere-
rende bedrijven hebben inmiddels
een behoorlijk marktaandeel ver-
worven op de buspendelmarkt. Ze
danken die positie vooral aan hun
imago van lage prijzen. Volgens
Arke is het verschil in prijzen tus-
sen die grote en de kleine onderne-
mingen niet zo groot als wordt ver-
ondersteld.

KORTOM
KTI, het ingenieursbureau voor chemi-
sche en petrochemische industrie uit
Zoetermeer, opent eind deze maand een
kantoor in Peking. In China is het be-
drijf bezig met de bouw van een ethy-
leenfabriek voor de Chemische Indus-
trie Groep van Peking. Eerder was KTI
betrokkenbij de modernisering van een
aantal installaties in de volksrepubliek.

AEROMEXICO, de Mexicaanse lucht-
vaarmaatschappij, heeft zich gevoegd
bij de door de Amerikaanse zakenman
Charles Rurwitz geleide groep die de
sinds eind 1990 in surséance verkeren-
de Amerikaanse maatschappij Conti-
nental Airlines wil overnemen. De
groep heeft een nieuw bod uitgebracht
van vierhonderd miljoen dollar. Een
bod van een groep rond Air Canada
werd daarop verhoogd tot 425 miljoen
dollar.

BULGARIJE heeft voor het eerst sinds
1990, toen de communistischeregering
stopte met het betalen van rente en
aflossing, rente betaald aan de commer-
ciële banken. Het gaat om een bedrag
van tien miljoen dollar. Bulgarije heeft
ongeveer tien miljard dollar aan bank-
schulden en twee miljard dollar schuld
aan overheden.

Gebrek aan voorzieningen openbaar vervoer geen excuus meer voor hogere aftrek

Van Amelsvoort streng op reiskortenforfait
DEN HAAG (ANP) — Staatssecreta-

ris Van Amelsvoort (Financien) heeft
de belastinginspecteurs opdracht gege-
ven een reeks van verzoeken van bur-
gers om onder aftopping van het reis-
kostenforfait (de aftrek voor woon-
werkverkeer) uit te komen, van de
hand te wijzen.

Vanaf 1augustus 1990 is bij een enke-
le-reisafstand boven dedertig kilometer
een hogere aftrek mogelijk indien men
beschikt over een jaarkaart voor het
openbaar vervoer. Zonder die kaart
blijft de aftrek steken op maximaal
1.610 gulden (aftopping). Met eenjaar-
kaart kan de aftrek oplopen tot 3.170
gulden (enkele-reisafstand meer dan 70
kilometer). De genoemdebedragen gel-
den vanaf 1 januari van dit jaar.

De openbaar-vervoerverklaring
wordt door vervoersbedrijven uitslui-
tend afgegeven aan houders van jaar-
kaarten. Daartegen kwamen onder an-
deren burgers in het geweer die goed-
koper uit waren met andere vervoerbe-

wijzen dan de jaarkaart. Van Amels-
voort wil die categorie geen hogere af-
trek geven dan de 1.610 gulden. Hij
wijst er op dat de Tweede Kamer, op
aangeven van de Commissie voor de
verzoekschriften, zich hiermee heeft
verenigd.

Evenmin mogen de inspecteurs de
hand over het hart strijken als de bur-

ger zich erop beroept datreizen met het
openbaar vervoer nagenoeg onmogelijk
is omdat er géén bus of treinrijdt tussen
huis en werk. Hetzelfde afwijzende
standpunt moet worden aangelegd als
wordt aangetoond dat men bijvoorbeeld
in ploegendienst werkt en er geen open-
baar vervoer is met aan die diensten
aangepaste rijtijden.

Ook als er een beroep wordt gedaan
op ziekte of gebrek waardoor bezwaar-
lijk met het open vervoer kan worden
gereisd moet de inspecteur het verzoek
van de hand wijzen omdat er bewust is
afgezien van een bijzondere regeling.

Bij een noodzaak om meermalen per
dag naar het werk te reizen kan extra
reiskostenaftrek worden toegestaan.
Het mag dan niet gaan om mensen die
bijvoorbeeld deauto pakkenom thuis te
lunchen, maar het geldt wel voor de
chirurg dievoor noodgevallen moet op-
draven.

Van Amelsvoort wijst ook alle ver-
zoeken om minder dan 20 of24 procent
van de cataloguswaardevan de auto van
dezaak bij het belastbare inkomen van
dewerknemer op te tellen, van de hand.

Uitsluitend indien men kan aantonen
dat er minder dan duizend kilometer
per jaarprivé wordt gereisd met deauto
van de zaak wordt diebijtelling achter-
wege gelaten.

Televisie haalt zo’n 750 miljoen
guldenbinnen aan reclamegeld

Van onze verslaggeefster
AMSTERDAM — De reclamebeste-

dingen op televisie zijn dit jaar fors
gestegen ten opzichte van vorig jaar.
De inkomsten uit reclame van drie
publieke nettenen RTL 4 zullen min-
stens uitkomen op 750 miljoen gul-
den: een groei van minimaal 13,5 pro-
cent. Dat is boven verwachting, zo
verklaarden woensdagSTER en IP, de
reclame-exploitatiemaatschappij
voor RTL 4. Vorig jaar bedroeg de
stijging 6 procent.

Beide organisaties zeggen op dit mo-
ment redelijk zicht te hebben op hun
inkomsten voor 1992. IP-directeur
F. Eijken: 'Wij hebben contact met de
klanten. We weten wat ze bij ons beste-
den en wat bij de STER. Dit is het
bedrag: tussen de 750 miljoen en 800
miljoen gulden. Een forse toename
dus.'

Vorig jaar haalden STER en IP sa-
men 660 miljoen guldenbinnen: beide
330 miljoen. Ten opzichte van 1990
betekende dat een groei van 6 procent.
'Dat was erg matig', zegt STER-direc-
teur P. Kenninck. 'We hadden toen
een groei van 10 procent verwacht.
Maar dit jaarkomen we juistaanzien-
lijk hoger uit dan verwacht.'

Kenninck meent dat de matige re-
sultaten van vorig jaarte maken heb-
ben met de Golfoorlog en de pessimisti-
sche stemming in het bedrijfsleven.
Dit jaar zou er sprake zijn van een
'inhaaleffect. Bovendien had dit jaar
een aantal grote sportevenementen
plaats als EK Voetbal en de Olympi-
sche Spelen, wat de STER veel extra
geld heeft opgeleverd.

Eijken van IP over de oorzaken van
de groei: 'Het produkt tv zit nog
enorm in de swing. Televisie speelt in
vergelijking met het buitenland nog

geenvolwassenrol in de reclamebeste-
dingen. Er zijn nog steeds adverteer-
ders die de tv als reclamemedium ont-
dekken.' Reclame op televisie maakt
in Nederland 11 procent uit van de
totale hoeveelheid reclame.

De STER haalt in 1992 iets meer
geldbinnen danRTL 4, zo verwachten
beide directeuren. Dat heeft volgens
de IP-directeur niet alleen te maken
met de sportevenementen die halver-
wege dit jaar te zien waren op Neder-
land 3. 'De STER is professioneler gaan
werken. En de concurrentiepositie
van de publieke omroepen is beter ge-
worden.'

De STER heeft na de komst van
RTL 4, eind 1989, grote klappen geïn-
casseerd. In 1989 haalde de STER 472
miljoen gulden binnen. In 1990 daal-
den de STER-inkomsten naar 436 mil-
joen.Vorig jaarverdiende de STER op
driepublieke zenders 330 miljoen gul-
den, wat evenveel was als de verdien-
sten van IP op één station.

Kenninck doet geen uitspraken over
de inkomsten die de STER dit jaar
exactverwacht. Hij zegt: 'De verliezen
die we de afgelopen jaren hebben gele-
den denken we voor een fors gedeelte
goed te maken. Het niveau van 1989
halen we niet, maar we hopen wel aan
te knopen bij 1990.'

Hij heeft een aantal verklaringen
voor de verbeterde positie van de
STER: de komst van zondagsreclame,
meer korte STER-blokken in plaats
van een paar lange en een betere 'pro-
gramma-strategie' van het publieke
bestel. Bovendien is er 'rust en stabili-
teit gekomen in het kijkgedrag', zegt
hij: RTL 4 trekt rond 28 procent van
de kijkers, Nederland 1, 2 en 3 samen
rond 54 procent. De adverteerder kan
daardoor beter inschatten welke kij-
kers hij bereikt.

De verhouding tussen STER en IP,
die na drie jaar ook in de tarieven
redelijk vastligt, zal 'zeer beslist' wor-
denverstoord zodra er een nieuw com-
mercieel station komt, zegt H. Nieman
van de Verenigingvan ErkendeRecla-
me-adviesbureaus (VEA). Of dat er
komt, hangt af van de groei van de
reclamebestedingen op televisie. Im-
mers, reclame — zowel commercials
als sponsoring— is de enige bron van
inkomsten voor een commerciële zen-
der.

De STER houdt 'ernstig rekening'
met dekomst van een nieuw station, of
dat nu een RTL 5 is of iets anders.
Kenninck: 'De markt is fors gegroeid,
boven prognose. Dus vroeg of laat gaat
iemand het doen, misschien wel in de
loop van 1993. De timing iserg belang-
rijk. Als iemand anders met een sta-
tion komt, dan is het voor RTL te laat.
Dan komt RTL onder druk. Dan kun-
nen ze het maar beter zelf doen.'

Eijken van IP zegt: 'Op dit moment
denken we niet dat er ruimte is. Maar
die gaat zeker komen. Ik kan alleen
niet zeggen ofdateind 1993 is ofbegin
1994.'

Nieman van de VEA benadrukt dat
een commercieel station zo duur kan
worden gemaakt als de aandeelhou-
ders maar willen. Een station als
RTL 4 kost 200 a 300 miljoen gulden
per jaaren hij ziet voorlopig nietdat de
Nederlandse reclamemarkt zon twee-
de commercieel station toestaat. Tk
geloof niet dat we in 1993 een nieuw
commercieel station krijgen, behalve
als het tegen aanzienlijk lagere kosten
wordt gemaakt dan RTL 4. Als je een
RTL 5 maakt voor 100 a 150 miljoen
per jaar, metveel herhalingen én zon-
der nieuws en Ursul de Geer, dan zou
het wellicht kunnen.'

Koopmans investeert fors
Van onze verslaggever

LEEUWARDEN — Koopmans Ko-
ninklijke Meelfabrieken in Leeuwar-
den gaat tien miljoen gulden investeren
in de produktie van diepvriesdeegpro-
dukten. Het vernieuwde produktiebe-
drijfmoet in het voorjaar van 1993 ge-
reed zijn. Sinds het afstoten van meng-
voeders (1989) en huisdierenvoeding
(1991) heeft Koopmans twee kernacti-
viteiten: meelprodukten voor de indus-
triële en ambachtelijke markt en con-
sumptieprodukten. De jaarlijkseomzet
bedraagt 120 miljoen gulden.

Toekomstige moeder Fokker kampt ook met minder orders

Dasa schrapt binnen twee jaar7500banen
Van onze verslaggever

AMSTERDAM — De Duitse vlieg
tuigbouwerDeutsche Aerospace (Dasa)
wil de komende twee jaar 7500 banen
schrappen. Op het ogenblik werken er
nog 70 duizend mensen bij de dochter-
onderneming van Daimler-Benz, dat
bezig is de overname van vliegtuigbou-
wer Fokker af te ronden. Dasa sluit
gedwongen ontslagen niet uit. Voor-
naamste oorzaak voor de personeelsre-
ductie is de verslechterde orderont-
vangst waarmee het bedrijf te kampen
heeft.

Volgens een woordvoerder van Dasa
treft de inkrimping van het personeels-
bestand alle divisies van het concern.
Maar het sluitenvan vestigingen wordt
niet overwogen, aldus Dasa dat veruit
het grootste Duitse concern op het ge-
bied van luchtvaart, ruimtevaart en de-
fensie is.

De voorgenomen personeelsinkrim-
ping met 10 procent kan nog groter
uitvallen, indien het Europese jacht-
vliegtuigproject Jager 90 wordt gestopt.
'Dan krijgen we nog meer problemen',
aldus de Dasa-woordvoerder. Het Jager-
-90 project is politiek zeer omstreden.

Volgens een woordvoerder van Fok-
ker dat binnenkort doorDasa overgeno-
men zal worden, heeft het schrappen
van banen bij Dasa geen gevolgen. On-
duidelijkblijft echter wanneer de trans-
actie definitief wordt bezegeld. Geruch-
ten willen dat er nieuweproblemen zijn
gerezen tussen Fokker en Dasa.

Ook bij Fokker werkt de afnemende
orderontvangst flink door. Eind augus-
tus moest het concern bekend maken
werktijdverkorting aan te vragen voor
enkele honderden werknemers, die be-
trokken zijn bij de produktie van de F-
-100 en de F-50. De produktie van de F-
-50 is beperkt van 36 naar 24 toestellen

per jaar. De produktie van de F-100 zal
voorlopig niet groeien.

Dasa pakt het radicaler aan dan Fok-
ker. Met het schrappen van banen zegt
Dasa te anticiperen op de voorspelbare
vermindering van de orderontvangst.
Vooral in de defensiesector zal dat
merkbaar zijn. De nu aangekondigde
sanering is een gevolg van het feit dat
juist in die sector hardere klappen zul-
len vallen dantot dusver werd voorzien.
Op grote orders voor deze sector wordt
de komende twee jaar niet gerekend.

Hoe sterk die vermindering zal uit-
vallenis nog niet te berekenen, want de
exacte plannen van het Duitse ministe-
rie van Defensie zijn nog onduidelijk.
Dasa verwacht pas weer defensie-orders
van enige grootte als Bonn de juiste
positie van hetDuitse leger in deveran-
derende Navo heeft vastgesteld.

Het industriële conglomeraat Daim-
ler-Benz, waartoe Dasa behoort, kampt

op meer fronten metproblemen. Ookwl
Mercedes-Benz, de autotak van het con-
cern en goed voor 74 procent van d<
omzet, moet er fors bezuinigd worde»'
In dat kader verdwijnen daar de ko-
mende paar jaar 20 duizend arbeids-
plaatsen.

Terwijl dewerkgelegenheid bij Daifli'
ler-Benz afneemt, gaat het met d«
winstontwikkeling voorspeodig. Ov#
de eerste zes maanden van dit jaarbf
haalde het grootste industriële concei*
van Duitsland een winst van ruim 'miljard mark. Over de vergelijkbare pe-
riode in 1991 was dat nog slechts 891
miljoen mark. Voor het gehele jaarver-
wacht Daimler-Benz uit te komen <#
iets minder dan 2 miljard mark. De ont-
zet groeide over de eerste helft van (W
jaar totruim 46 miljard mark. Voor hei
gehele jaarverwacht het concern bovel>
100 miljard mark uit te komen.KOOIJMAN

West Invest wil koers
eigen aandeel opkrikken

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — Het vastgoedfonds

West Invest Fortress ergert zich aan de
lagebeurskoers van het eigen fonds. Op
een bijzondere aandeelhoudersverga-
dering wil de directie daarom van ztfn
aandeelhouders toestemming krijgen
aandelen in te kopen in een poging de
koers wat op te krikken. Grootaandeel-
houder Gota Banken (61 procent) staat
volgens West Invest Fortress-directeur
J. van Pelt achter het voorstel.

De koers van het vastgoedfonds dat
een portefeuille beheert van zon 500
miljoen gulden, sloot woensdag op 9
gulden. In juni van dit jaar klapte de

koers vijf gulden in doordat de ban*
CLBN een groot pakket aandelenvan d*
plank haalde. Die waren bij de bartfblijven liggen als gevolg van een rfflSf

lukte emissie.
Sinds juni is het verschil tussen 9

beurskoers en de werkelijke waard»
van het fonds aanzienlijk. Volgens Va*
Pelt is het verschil meer dan 50 procent-
En dat is veel meer dan je bij anderf
vastgoedfondsen ziet. Daar is het vet*
schil zon 20 tot 25 procent.'

De lage beurskoers maakt het vod
VanPelt lastig om zaken te doen, wan'
de aankoop van panden wordt doof
West Invest Fortress grotendeels ge6'
nancierd middels de uitgifte van aande-
len. Van Pelt benadrukt dat het niet ie
bedoeling is om van West Invest Fort-
ress een 'open-end fonds' te maken.

Bij die constructie is de directie vafl

het fonds verplicht om aandelen in te
kopen. Veel vastgoedfondsen, waaron-
der marktleider Rodamco, zijn daarvan
afgestapt, omdat het te kostbaar werd-
Een dergelijke inkoopplicht wil Van
Pelt niet. 'Wij zijn niet van plan tege"
de stroom in te roeien.

Op debuitengewone aandeelhouder5'
vergadering zullen ook twee nieuv'6
commissarissenworden benoemd, beid*
afkomstig van grootaandeelhouder
Gota Banken. Gota AB, de holding van
de Zweedse bank, verkeert sindskort i"
surséance van betaling. Maar volgen8

Van Pelt hebben de problemen bij Got*
geen enkele invloed op de gang van
zaken bij West Invest Fortress.

Verliezen nopen Shell-dochter
Billiton tot vertrek uit Nederland

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — Shelldochter Billi-

ton gaat zich geleidelijk terugtrekken
uit Nederland. Dat is een consequentie
van een wijziging in het beleid: Billiton
wil af van de metaalverwerkende in-
dustrieënen zich meer gaan concentre-
ren op de mijnbouw. De metaalbedrij-
ven Billiton bieden in Nederland werk
aan ongeveer 1150 menden en halen
een jaaromzet tussen de 400 en 600
miljoen gulden.

Billiton heeft de laatste jaren haar
resultaten zien afnemen. In 1990 werd
nog een winst behaald van 268 miljoen
gulden, in 1991 werd 19 miljoen ver-
diend, maar in de eerste helft van dit
jaarsloeg dewinst om in een verlies van
28 miljoen pond (zon 85 miljoen gul-
den). Volgens woordvoerder A. den
Breems wordt de herstructurering niet
versneld uitgevoerd onder drukvan het
grote verlies. 'Dat soort beslissingen
worden hier niet op een maandagoch-
tend genomen. We zijn al een paar jaar
bezig, en gaan daar in een langzaam
tempo mee door.'

VolgensDen Breems wordt het groot-
ste deel van het verlies geleden in de
verwerkingsactiviteiten. 'Onze kracht
ligt meer in de mijnbouw.' Billiton ex-
ploiteert mijnen in onder meer Chili,
Colombia, Zuid-Afrika, Suriname en
Canada. Omdat in Nederland geen mijn-
bouw wordt bedreven, heeft de beleids-
wijziging van de Shell-dochter tot con-
sequentie dat Billiton zich langzamer-
hand terugtrekt uit het land.

De belangrijkste dochterbedrijven
zijn de zinksmelterij Budelco, een joint
venture met het Australische Pasmin-
co, en Tiofine, dat de witte kleurstof
titaandioxyde produceert. Budelco zet
met zevenhonderd mensen ongeveer
400 miljoen gulden per jaarom. Tiofine
heeft een omzet van ongeveer 150 mil-
joen gulden.

Billiton heeft een roemrijk verleden
in Nederland. De onderneming is ge-
noemd naar het eiland Billiton, ten
noorden van Java, waar in 1851 werd
begonnen met het delven van tin. In
1860 werd de gelijknamige maatschap-
pij in Den Haag opgericht. Tot 1970had
de onderneming een beursnotering. In
dat jaar werd het overgenomen door
Koninklijke Olie/Shell.

De onderneming heeft de laatste ja-

ren bekendheid verworven door ar-
beidsconflicten en milieuschandalen.
Halverwege de jarentachtig onderhan-
delde Billiton langdurig met de Suri-
naamse overheid en stakers in de
bauxietmijnen in Suriname. Waarne-
mers waren toen algemeen van mening
dat de staking minstens evenzeer een
politiek als een financieel karakter had.
De stakers eisten ook democratische
hervormingen. Tegenwoordig zijn de
betrekkingen tussenBilliton en deSuri-
naamse vakbeweging uitstekend, getui-
ge een recent afgesloten cao, zo zegt
Den Breems.

Begin jaren tachtig ging ongeveer
honderd miljoen verloren in een avon-
tuurlijke investering op de zeebodem:
Billiton en het baggerbedrijf Boskalis
staken in totaal 135 miljoen gulden in
de winning van mangaanknollen op de
oceaanbodem, waaruit voornamelijk
nikkel wordt gewonnen. Het project
liep uit op een groot fiasco. Het verlies
leidde een aantal jaren in van grote
herstructureringen en reorganisaties,
waarbij veel banen verloren gingen.

De laatste grote Billiton-affaire was
een omvangrijk milieu-probleem in
Arnhem. Officier van Justitie P. Tide-
man zei destijds dat Billiton 'vermoede-
lijk willens en wetens heeft geprobeerd
om de provincie Gelderland een rad
voor ogen te draaien' om van sterk ver-
vuilde grond af te komen. Enkele werk-
nemers gaven uiteindelijk toe geknoeid
te hebben met de stortingvan met lood
vervuild bakeliet.

CNV ziet 30 duizend banen
verdwijnen in industrie

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — In de industrie

zijn de afgelopen twaalf maanden der-
tigduizend banen verdwenen als gevolg
van reorganisaties. De Industrie- en
Voedingsbond CNV maakte dat woens-
dagbekend en verbond daaraan meteen
de conclusie dat het hoog tijd wordt
voor een industriebeleid. Het Centraal
Planbureau zet echter grote vraagte-
kens bij het cijfer van de bond. 'Dertig-
duizend banen is wel veel', zegt een
medewerker van het CPB.

DeCNV-bond inventariseerde allere-
organisaties waarbij hij betrokken was.
'Daar waren dus ook heel kleine bedrij-
ven bij, met tien, twaalf werknemers,
waarover jenooit iets leest. Vanseptem-
ber tot september hebben we alles bij
elkaar opgeteld.En dan zijn we nog niet
eens volledig geweest.'

Een vergelijking tussen het getal van
de bond en de cijfers van het Centraal
Planbureau is moeilijk, zo niet onmoge-
lijk. Het CPB rekent in 'manjaren', de
bond in banen. Het CPB becijfert wat er
aan werkgelegenheid bijkomt en ver-
dwijnt. Per saldo betekent dat voor de
industrie, exclusief voedingssector, in
1992 een verlies aan werkgelegenheid
van 1,5 procent. Dat komt overeen met
ongeveer 10.500 manjaren. Voor vol-

gend jaar verwacht het CPB een stabili-
satie: de werkgelegenheid in de indus-
trie zal dan dalen noch toenemen.

De Industrie- en Voedingsbond CN»
voorspelt dat het eindevan de sanerin-
gen nog lang niet in zicht is. De bow
verwijst naar de reorganisatieplannen
van Hoogovens(waar volgend jaar 230P
banen moeten verdwijnen), Fokkef
(950) en Frico Domo (1200). De klappe»
vallen over de hele linie, aldus debon*
in demetaal, de chemie en de voedings-
industrie. Volgens de woordvoerder
van debond maakt het onderzoek een*
temeer duidelijk dat werkgevers, vak-
beweging en overheid afspraken moe-
ten maken over een gedegen industrie-
beleid. De bond bepleitte twee weken »
de instelling van een industrieel plat'
form waarin werkgevers en vakbewe-
ging hunkrachten zouden moeten bun-
delen.

Volgens de zegsman is zijn bond er
niet op uit paniekverhalen te versprei-
denom aandacht te trekken. 'Waar he
ons om gaat is dat er banen zijn wegge-
reorganiseerd en dat daar een versnel-
lingin zit. Bij de kleinere bedrijven di'
saneren, zie je dat werknemers meestal
niet herplaatst kunnen worden en dus
in de WW terecht komen. Die combina-
tie, daar maken we ons zorgen over.'

Werkgevers teleurgesteld
over plan Van Amelsvoort

Van onze verslaggever
DEN HAAG — De werkgeversvere

nigingen VNO en NCW hebben met te-1
leurstelling gereageerd op de plannejj
van staatssecretaris Van Amelsvoor1

van Financiën voor verbetering va"
het belastingstelsel. Volgens VNO et
NCW blijft Van Amelsvoort vooral st*!
ken bij mooie woorden en kondigt htl
weinig concrete maatregelen aan.

In de oriëntatienota fiscaal vestt'
gingsklimaat die dinsdag naar de Twee-
deKamer is gestuurd zegt Van Amels-
voort bereid te zijn een aantal maatre-
gelen te onderzoeken om de winstbelas-
tingvoor ondernemingen teverlichten'
Een ingrijpende herziening van het be-
lastingstelsel wijst hij af.

VNO en NCW dringen er in hunreac-
tie 'met klem' op aan dat de onderzoe-
ken snel zijn afgerond en dat ze to'
maatregelen zullen leiden.
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Diverse instanties hebben evenemen-
ten in verband met de ramp afgelast. De
KNVB heeft clubs geadviseerd dit
weekeinde voorafgaand aan wedstrij-
den een minuut stilte in acht te nemen.

Nadat in Ghana woensdagochtend be-
kend was geworden dat er waarschijn-
lijkook Ghanezen onder de slachtoffers
zijn, is de Nederlandse ambassade in
Accra overspoeld met verzoeken om in-
formatie. 'Omdat de kranten niet meld-
den welke flats waren getroffen, kwa-
men er mensen met adressen uit heel
Amsterdam', aldus ambassade-kanse-
lier L. Bijnen. Bij het eventueel verle-
nen van visa voor familieleden zal de
ambassade zich soepel opstellen.

De gezamenlijke Nederlandse verze-
keringsmaatschappijen hebben een post
geopend in het sportcentrum van de
Bijlmermeer. Daar waren volgens
woordvoerster J. van Leeuwen woens-
dag ruim driehonderd schade-aangiften
geregistreerd: 'Er waren veel onverze-
kerden bij. Maar we nemen alles op,
want wie weet kan er later toch een
aansprakelijke partij worden aangewe-
zen en dan kunnen we onze gegevens
doorgegeven aan de instanties die zich
met de belangen van deze groep gaan
bezighouden.'

Bedrijven Bijlmer
bieden spontaan
hulp aan daklozen

Van onze verslaggever. AMSTERDAM — De vliegtuigramp
'n de Bijlmermeer heeft geleid tot een
Aantal spontane hulpacties van instel-'"}gen, particulieren en bedrijven. On-
middellijke hulp werd maandag al ge-
iden door de ondernemersvereniging
!? Amsterdam-Zuidoost. Bedrüven die
"d zijn van de vereniging leverden uitv°orraad spullen die werden gebruikt
Jjtti dakloos geworden Bijlmermeer-
jjers een bewoonbare nieuwe flat tebezorgen.

'Amsterdam-Zuidoost is een gebied
Jvaar we ons erg bij betrokken voelen',
{jent een woordvoerder van het meu-belbedrijf Ikea toe. 'Veel van onze
Werknemers wonen er, en ook veel van
0nZe klanten. We hebben ons dan ook
J'eteen afgevraagd wat we kondendoen.'

Doordat enige tientallen personeels-
leden een nacht doorwerkten, kon Ikea
Jen van de lege woningen waarheen
pklozen moesten uitwijken, 'gemeubi-
'eerd en aangekleed' aanbieden aan de
Woningcorporatie Nieuw Amsterdam.

Ook de Nederlandse platenindustrie
*fl helpen. Om geld in te zamelen voorJe getroffenen zal de single Teygo Ma-
KQndra opnieuw op de markt worden
gebracht. Dit nummer werd drie jaar
êeleden op de plaat gezet ter nagedach-
tenis van de slachtoffers van de vlieg-

in Suriname. De tekst ervan past
eigens de platenmaatschappij BMG
?°k heel goed bij de ramp in deBijlmer.
9e opbrengst gaat geheel naar het spe-
F'ale fonds dat het Rode Kruis heeft
'ögesteld.

Vereniging voor dienstplichtigen vreest aantasting vrijwilligheid

‘Animo voor Joegoslavië taant’
Van onze verslaggever. DEN HAAG — Het enthousiasme on-

r dienstplichtigen om naar het voor-?a"ge Joegoslavië te worden uitgezon-en, neemt af. Daardoor neemt de druk
?n toch te gaan toe en wordt het prin-
lPe van uitzending op basis van pure
*-WilHgheid aangetast. Dit zegt de

y*°otste belangenvereniging voorq,enstplichtigen, de AVNM.
Deze vereniging spreekt zelfs van 'pa-

onder haar leden. Veel teGehaast en onder te grote sociale drukgorden in het hele land vrijwilligers
°Pgetrommeld. De AVNM heeft ook

kritiek op het feit dat dienstplichtigen
reeds op de dag van opkomst voor uit-
zending worden geselecteerd.

Defensie weerspreekt debezwaren en
zegt datvan problemen met de werving
van dienstplichtigen —nog — geen
sprake is. Defensie ontkent niet dat op
een groot aantal kazernes wordt gewor-
ven. Maar het betreft dienstplichtigen
die reeds te kennen hebben gegeven dat
ze willen worden uitgezonden. Volgens
een woordvoerder van de landmacht
moeten er nog steeds gegadigden wor-
den afgewezen. Ook kunnen dienst-
plichtigen hun bereidheidsverklaring

tot vlak voor uitzending intrekken.
Dat momenteel actief wordt gewor-

ven heeft te maken methet feit dat eind
oktober een extra contingent van 540
Nederlandse militairen naar voorname-
lijk Bosnië-Herzegovina gaat. Daaron-
der bevinden zich tweehonderd dienst-
plichtigen. In november moeten boven-
dien negentig dienstplichtigen, die on-
derdeel uitmaken van de verbindings-
eenheid van Unprofor in Kroatië,
worden vervangen door een nieuwe
lichting. Volgens de AVNM komt De-
fensie daarvoor nu nog een kleine veer-
tig man tekort.

De AVNM heeft bij Defensie aange-
drongen op betere voorlichting, vol-
doende tijd voor een weloverwogen
keuze en het werven van dienstplichti-
gen die langer in dienst zijn dan enkele
uren. De vereniging wil —net als de
Maatschappelijke Raad voor de Krijgs-
macht — dat de vrijwilligheid wordt
vastgelegd in de Dienstplichtwet. Vrij-
willigheid stoelt nu op de motie van het
CDA-Kamerlid Frinking uit 1987.

De Tweede Kamer debatteert over
twee weken over de uitzending van het
extra contingent, dat de totale Neder-
landse bijdrage aan Unprofor op 940
militairen brengt. Een overgrote Ka-
mermeerderheid is met deregering van
mening dat de risico's voor de Neder-
landers aanvaardbaar zijn. Wel wil de
Kamer meer duidelijkheid over de op-
drachtvan detransporteenheid van 385
man, die wordt belast met humanitaire
hulptransporten naar Sarajevo. De re-
geringspartijen CDA en PvdA zullen zo
nodig aandringen op het afdwingen van
het vliegverbod boven Bosnië-Herzego-
vina.

Binnenland

Speurtocht naar
tweede motor nog
zonder resultaat

Van onze verslaggevers
AMSTERDAM — De Rijksluchtvaartdienst weet niet zeker of de

zondag verongelukte Boeing 747 van de Israëlische luchtvaartmaat-
schappij El Al, beide rechter motoren heeft verloren. Tot dusver is
èén motor opgevist uit het Gooimeer. Maar deRLD houdt er op grond
van getuigenverklaringen rekening mee dat het toestel ook een
tweede motor is kwijtgeraakt. In het Gooi- en IJmeer wordt met
sonarapparatuur gezocht naar restanten. Uit de wrakstukken die tot
lu toe bij de flats zijn gevonden, is niet af te leiden of het toestel bij het
Neerstorten nog beschikte over twee of drie motoren.

Bergers hebben woensdag op Schip-
hol-Oost tussen het afgevoerde puin en
restanten van het vliegtuig de 'zwarte
doos' metvluchtgegevens gevonden. De
Flight Data Recorder, diedetechnische
gegevens van de boordcomputers vast-
legt, bleek zwaar beschadigd door de
hitte. Het tweede deel van de zwarte
doos, de Cockpit Voice Recorder, is nog
zoek. Dit apparaat neemt de stemmen
op van de verkeersleiding en de beman-
ning.

De gevonden recorder is overge-
bracht naar de Accident Investigation
Board in het Britse Farnborough, die
over speciale apparatuur beschikt om
de meersporenbanden van de opname-
apparatuur 'te lezen. Geregistreerd
worden onder meer de snelheid, de
vlieghoogte, de koers van het vliegtuig
en het toerental van de motoren.

Hoe lang het onderzoek in Farnbo-
rough gaat duren, is nog niet bekend.
Hoewel het omhulsel van de recorder
sterk is vervormd, toonde ir Wolleswin-
kel, directeur van de Luchtvaart In-
spectie, zich niet pessimistisch over de
mogelijkheden nog tal van bruikbare
gegevens uit de apparatuur te halen.
'Het zag er aanzienlijk beter uit dan ik
gezien de hoge temperaturen had ver-
wacht.'

Het grootste wrakstuk van de zondag
verongelukte Boeing is de rechter bui-
tenmotor (motor nummer 4) van het
toestel. De motor werd maandag opge-
vist uithet Gooimeer. Waarom de motor
is losgeraakt van de vleugel blijft een
raadsel. Vast staat dat de gevonden mo-
tor niet in brand heeft gestaan. Ook zijn
er geen resten van vogels in de motor
aangetroffen, al wil de Rijksluchtvaart-
dienst niet uitsluiten dater in een later
stadium alsnog sporen worden gevon-
den van veren of botten.

De onderzoekers gaan ervan uit dat
motor 4 is losgeraakt kort voordat ge-

van het Gooimeer van de vleugel is los-
geraakt. Verschillende ooggetuigen
verklaren twee grote voorwerpen te
hebben zien vallen. Een andere aanwij-
zing wordt gevormd door in het Naar-
derbos gevonden brokstukken die mo-
gelijk afkomstig zijn van de beplating
van motor 3. De bodem van het Gooi-
meer wordt daarom meter voor meter
onderzocht met sonarapparatuur.

zagvoerder Fuchs van het vrachtvlieg-
tuigzondag de noodoproep verzond (zie
kaartje). Opmerkelijk is dat bij het daar-
opvolgende radiocontact met Schiphol
met geen woord is gesproken over mo-
tor 4. De captain maakte, vliegend bo-
ven Hilversum, op dat moment alleen
meldingvan brand in motor nummer 3
(de rechter binnenmotor).

Kennelijk was hem toen nog niet op-
gevallen dat hij motor 4 al een paar
kilometer eerder waskwijtgeraakt. Pas
later liet Fuchs de verkeersleiding we-
ten dat motor 4 niet meer werkte.

Veertig mensen houden zich bezig
met het onderzoek naar de oorzaak van
de vliegramp: vijftien medewerkersvan
de RLD, bijgestaan door Amerikaanse
en Israëlische luchtvaartautoriteiten,
en functionarissen van El Al, Boeing en
motorenfabrikant Pratt and Whitney.

De RLD zegt nog geen enkele moge-
lijkheid als oorzaak voor de ramp uit te
sluiten. Een aanslag wordt 'de minst
waarschijnlijke' genoemd. Hoewel de
Boeing na de start maar langzaam hoog-
te won, gaat deRijksluchtvaartdienst er
niet vanuit dat het toestel te zwaar was
beladen.

Het maximum startgewicht van het
betreffende toestel bedraagt 351 ton.
Leeg weegt de vrachtuitvoering van de
B-747 ongeveer 155 ton. De B-747 had
114 ton goederen aan boord, de maxi-
maal toegestane hoeveelheid. De tanks
waren bij vertrek van Schiphol gevuld
met 72 ton kerosine, ongeveer 100 dui-
zend liter. Daarmee zat het vliegtuig
nog tien ton onder het toegestane start-
gewicht.

De Rijksluchtvaartdienst heeft aan-
wijzingen dat ook motor 3 ter hoogte

De gehavende 'zwarte doos' met de
vluchtgegevens.

et overlevende van de vliegtuigramp verzamelt zijnpersoonlijke bezittingenen wordt getroostdooreen buurman.
Foto Reuter

Directeur H. Wolleswinkelvan deLuchtvaart Inspectie (staand met microfoon), geeft een toelichtingop destandvan
zaken bij het onderzoek naar de vliegramp. . Foto Bert verhoeff.

ROUTE VAN NEERGESTORTE BOEING EL AL

1. Start op Zwanenburgbaan in noordelijke richting 4. Problemen met de flaps
2. Gezagvoerder zendt noodsignaal 5. Gezagvoerder laat weten controle
3. Gezagvoerder meldt dat motor 3 in brand staat over toestel te hebben verloren

en meldt even later ook problemen met motor 4 6. Boeing stort neer
© de Volkskrant - Bert Bruijn. Wim Jacobs

Eerdere storing aan
verongelukte Boeing
verzwegen door E1 A1

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — In tegenstelling

tot wat de Israëlische luchtvaartmaat-
schappij El Al eerder heeft gemeld,
heeft de zondag verongelukte Boeing
747 wel degelijkproblemenmet de mo-
toren gehad. Op 24 juli van dit jaar
landde het toestel op Schiphol, nadat
brand had gewoed in een van de moto-
ren aan de linkervleugel. Het vuur was
gedoofd door de automatische blusin-
stallatie van het vliegtuig.

Een woordvoerster van de luchtha-
ven Schiphol heeft het incident beves-
tigd. Zij wijst erop dat het neerstorten
van de Boeing, afgelopen zondag, wordt
toegeschreven aan problemen met de
motoren aan de rechtervleugel.

El Al ontkende maandag nog dat zich
de laatste jaren motorstoringen hadden
voorgedaan. Een woordvoerder zei toen
dat het toestel recentelijk maar één
mankement heeft vertoond, een tril-
lend neuswiel. De Israëlische pers sug-
gereert dat er in het verleden voortdu-
rend technische problemen zijn ge-
weest.

De Rijksluchtvaartdienst zei woens-
dag dat de geschiedenis van het dertien
jaar oude vliegtuig volledig zal worden
uitgezocht.

Voor duizend mensen dreigenkomende twee jaarpsychische problemen

Verwerking emoties kan nog erg lang duren
Van onze verslaggever

AMSTERDAM — Een gecharterde
gemeentebus draait door het toegangs-
hek van het Bijlmersportcentrum,
waar zich ook woensdag nog overle-
venden van de vliegtuigramp melden.
In de bus hangt een man metzijn hoofd
tegen een raampje. Hij lijkt te slapen,
maar heeft de ogen open en staart apa-
tisch voor zich uit. Niets schijnt meer
tot hem door te dringen.

In het Academisch Medisch Centrum
(AMC), twee metrohaltes verder, legt
B. Gersons, hoofd afdeling Psychiatrie
van hetziekenhuis, uit dat één op de vijf
mensen die betrokken zijn geweest bij
de vliegramp van zondag, de kans loopt
last te krijgen van een zogeheten post-
traumatisch stress syndroom. 'Als bij-
na iedereen weer overgaat tot de orde
van de dag, wordt het voor vele betrok-
kenen pas echt moeilijk.'

Zeker duizend personen die vanaf
zondag met de vliegramp zijn gecon-
fronteerd, lopen volgens Gèrsons het
risico de komende twee jaar in psychi-
sche problemen te geraken. Het gaat
niet alleen om nabestaandenvan slacht-
offers, omwonenden en ooggetuigen,
maar ook om verpleegkundigen, brand-
weerlieden, politiemensen, bergers en
bijvoorbeeld buschauffeurs die zondag-
avond omwonenden van de rampplek
wegvoerden.

'Onze kennis over het proces van
rampenverwerking is niet zo groot,

maar een zekere deskundigheidhebben
we natuurlijk wel', zegt Gersons. 'We
komen tot onze conclusie op basis van
literatuuren onderzoek. De acute hulp-
verlening in het Bijlmersportcentrum
loopt prima, iedereen krijgt er zoveel
mogelijk adviezen, maar wij bereiden
ons nu voor op de hulp op langere ter-
mijn.'

Gersonswijst erop dat veel mensen na
een zeer emotionele gebeurtenis als die
van zondag in eerste instantie verbijs-
terd en vervreemd reageren. 'Pas na 24
tot 36 uur komen de emoties echt los.
Die kunnen variëren van apatisch, in
zichzelf gekeerd gedrag, tot juist veel
praten en huilbuien. Dan kunnen zich
ook slaapstoornissen voordoen omdat
de belevenissen in de geest nog doorlo-
pen, of nachtmerries waarin de trau-
ma's opnieuw worden beleefd.'

Voor huisartsen, geestelijke hulpver-
leners en maatschappelijk werkers uit
de Bijlmermeer worden, in samenwer-
king met het Algemeen Psychiatrisch
Ziekenhuis Frederik van Eeden en het
Riagg, twee voorlichtingsbijeenkom-
sten in hetAMC gehouden.De hulpver-
leners krijgen adviezen over de opvang
van mensen met psychische problemen
na een ramp. Alle huisartsen in de Bijl-
mermeer zijn inmiddels gebeldom men-
sen met geestelijke moeilijkheden zo
snel mogelijk door te verwijzen.

'Huisartsen diepotten valium hebben
klaar staan,kunnen dat beter nietvoor-
schrijven, want een kalmerend mcdi-

cijnwerkt averechts', waarschuwt Ger-
sons. 'Slaap is een prima medicijn. Bij
slaapstoornissen is het goed een lampje
te laten branden, iemand dieplotseling
wakker wordt en bang is, kan zich dan
direct en beter oriënteren. Kinderen
die bang zijn, kunnen het best bij vol-
wassenen slapen.'

Gersons vreest dat de gemeente Am-
sterdam onvoldoende hulpverleners
heeft voor de opvang van mensen met
problemen. 'Onze organisaties zijn niet
van elastiek: daarom is versterking zeer
wenselijk.'Met het ministerievan WVC
is contact gelegd over uitbreiding van
personeel. Gersons denkt aan tien extra
mensen fulltime erbij.

Het hoofd van de afdeling Jeugdzorg
van het Riagg in Amsterdam-Zuidoost,
N. Perquin, gaat ervan uit dat het Riagg
de afgelopen tien jaarvoldoende kennis
heeft opgedaanom te weten hoe alloch-
tone groepen opgevangen moeten wor-
den.Hij zegt dat vaste hulpverleners na
zondag twee keer zoveel telefoontjes
hebben binnengekregen als normaal.

'Niet alleen van artsen dieeen advies
willen, ook van directeuren en leer-
krachten van basisscholen die vragen
hoe ze kinderen moeten opvangen die
ooggetuige zijn geweest. Er zijn ookvra-
gen over opvang van leerlingen van wie
vriendjes of vriendinnetjes vermist
worden.'

Perquin weet dat een grote groep
geen contact heeft gehad met hetRiagg,
omdat vaak eerst vrienden, kennissen,

scholen, maatschappelijke ofreligieuze
organisaties en andere vertrouwens-
relaties om hulp wordt gevraagd.

'Op scholen in de Bijlmermeer hou-
den we kringgesprekken met leerlin-
gen', zegt Perquin. 'De verslagenheid is
opveel zwarte scholengroot. Bij leerlin-
gen, maar ook bij leerkrachten heerst
een groot gevoel van onmacht. We orga-
niseren ouderbijeenkomsten en willen
verder naar bejaardentehuizen om me-
dewerkers die familie hebben verloren,
te begeleiden. Er wordt gewerkt aan
een aanbod om ook op langere termijn
hulp te kunnen bieden, want we weten
dat het werk voor ons pas later komt.'

M. Hoogschagen, psychiater van het
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis
Frederik van Eeden, zegt dat verwer-
kingvan een ramp pas mogelijk is als er
een materiële basis is. 'Zolang je geen
dakboven jehoofd hebt en jeniet zeker
weet of er morgen nog geld is om te eten
of je te kleden, kom je niet aan verwer-
king toe. Zonder materiële opvang en
ondersteuning wordt gespecialiseerde
psychologische of psychiatrische hulp
ernstig bemoeilijkt.'

Bij het opvangcentrum in de Bijlmer-
meer komt een groepje volwassenen
naar buiten. Een huilende vrouw krijgt
steun van een man, zijn arm om haar
schouder. Een andere vrouw laat haar
tranen de vrije loop. Niemand schijnt
haar te kunnen helpen. Even later
keert ze snikkend alleen terug naar het
opvangcentrum. Ontroostbaar.

Slachtoffersramp
Vervolg van pagina 1
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Een NVA-assumntie-
adviseur beschermt uw

belangen als het
omverzekeren gaat.
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Van 1988 tot 1990 steeg alleen al het
geregistreerde aantal gevallen van syfi'
lis met een kwart. In 31 procent van
het, overigens onwaarschijnlijk gering*
(558) aantal officiële gevallen van HIV'besmetting, gaat het om kinderen. Aan
aids zouden tot nu toe 51 mensen zijn
overleden.

Slechts eenvijfde van de Russisch*
vrouwen gebruikt moderne voorbè"
hoedmiddelen. Het aantal abortussen& 1
staatsziekenhuizen bedroeg in 1991
3,5 miljoen,tweekeer zoveel als er kif'
deren geboren werden. Bij meer dan de
helft van de zwangerschappen doen zich
medische complicaties voor. Het kit>'
dersterftecijfer ligt rond de achttien op
duizend levend geborenen, wat ongf"
veer 2,5 keer zo hoog is als in Neder-
land.

Ruim tien miljoen mensen werken <W
arbeidsplaatsen diegevaarlijk zijn of die
niet aan elementaire hygiënische eise"
voldoen. Het ziekteverzuim is de afgelo-
pen vijfjaar verdubbeld. In 1991 wer-
den 31 miljoen mensen in een zieken-
huis opgenomen. Van de ziekenhuizen
beschikt 42 procent niet over stromend
warm water. Eén op de tien heeft hele-
maal geen stromend water. Zon 70 pro-
cent van de ziekenhuizen voldoet niet
aan de hygiënische normen.

Buitenland

‘Andere vroegere Sovjet-republiek geeft Abchazië wapens’

Georgië vraagt NAVO en
VN hulp in burgeroorlog

Van onze correspondente
HELLA ROTTENBERG

MOSKOU — De Russische pre-
sident Jeltsin en de Georgische
leider Sjevardnadze hebben
woensdag een 'scherp' telefoon-
gesprek gevoerd over de rol van
het Russische leger bij de oorlog
in de Georgische provincie Ab-
chazië. Georgië heeft een beroep
op deNAVO en de VN gedaan om
te helpen de integriteit van het
land te bewaren en te bemiddelen
in een vredesregeling.

De NAVO heeft al laten weten zeer
bezorgd te zijn over de ontwikkelingen
in Georgië, maar vindt het meer op de
weg van de VN liggen om stappen te
ondernemen. Tbilisi heeft de VN ver-
zocht om een spoedvergadering van de
Veiligheidsraad.Jeltsinnam dinsdag het
besluit de spoorweg in Abchazië door
Russische troepen te laten controleren.
Volgens Jeltsin is tijdens eerdere ont-
moetingen met Sjevardnadze de af-
spraak gemaakt dat Rusland de spoor-
weg in Abchazië beschermt tegen sabo-
tage en terreuraanvallen. Deze spoor-
weg verbindt Tbilisi met Rusland en is

van cruciaal belang voor de bevoorra-
ding van Georgië. Tbilisi voerde de on-
veiligheid van de spoorweg aan als een
van de hoofdargumenten waarom Geor-
gische troepen half augustus Abchazië
binnentrokken.

Maar Sjevardnadze zei woensdag dat
de Russische troepen in Georgië 'geen
enkele wettige status hebben om de
spoorweg onder hun hoede te nemen.
Hij toonde zich ook verbaasd over de
bekendmaking van Jeltsin dat hun vol-
gende vredesbespreking op 13 oktober
inAbchazië en niet in Tbilisi zal worden
gehouden.

De Russische minister van Defensie
Gratsjov reageerde op beschuldigingen
dat Rusland de Abchazische separatis-
ten van wapens voorziet met een tegen-
beschuldiging aan een onbekend adres.
Hij zei dat de pantserwagens en tanks
dieaan Abchazische zijde worden inge-
zet misschien gekocht zijn van een
'voormalige Sovjet-republiek, een beet-
je ten noorden van Abchazië'. Hij bena-
drukte dat tanks van het type T-80
nooit tot de uitrusting van het Trans-
kaukasische leger hebben behoord en
dat ook in de buurt van Abchazië aan
Russische zijde er niet zulke tanks zijn.
Oekraïne liet woensdag prompt weten

dat Gratsjov niet Kiev kon bedoelen,
want 'natuurlijk verkoopt Oekraïne
geen wapens aan brandhaarden.

De positie van het Russische leger in
Georgië wordt steeds onhoudbaarder.
In de Georgische kustplaats Poti organi-
seren vrijwilligers een blokkade van
een Russische legerplaats waar zich een
raketonderdeel bevindt en eisen de
overdracht van de wapens.

Intussen maken de Georgiërs zich op
om Soechoemi, de hoofdstad vanAbcha-
zië, te verdedigen. Georgische troepen
namen Soechoemi half augustus in,
maar zijn nu bang voor een aanval van
Abchaziërs. Aan de bevolking van de
stad, waar voornamelijk Georgiërs wo-
nen, worden wapens uitgedeeld en er is
een staf voor zelfverdediging gevormd.
De Georgische pers staat vol met gruwe-
lijke verhalen over hoe de Abchazische
separatisten en hun helpers te keer
gaan in de stad Gagra, die zij vrijdag
innamen. Er wordt geschreven over
800 tot 1000 burgers die op lijsten ston-
den en zijn vermoord. Op het strand en
in het stadion zouden lijken worden
verbrand om te voorkomen dat er spo-
ren van marteling en verminking wor-
den ontdekt. Met name aan devrijwilli-
gers uit de Noord- Kaukasus, zoals de

Tsjetsjenen, worden gruweldaden toe-
geschreven.

De vijandelijkheden staan steeds dui-
delijker in het teken van religieuze te-
genstellingen. De metropoliet van Ab-

chazië heeft gezegd dat Georgië 'de
voorpost van het christendom' is en dat
de oorlog in Abchazië laat zien dat de
'islamieten van de Noord-Kaukasus zich
een weg aan het banen zijn naar de

Zwarte Zee. Van zijn kant heeft de
Abchazische leiderArdzinba gesproken
van de noodzaak van een 'heilige oor-
log' als deGeorgiërs zich niet terugtrek-
ken.

De Georgische leider Eduard Sjevardnadze betuigt zijn medeleven met een Georgische inwoonster van de stad
Gagra, die bij de gevechten in Abchazië haar man en kinderen verloor. Foto AP

Nieuwe generatie van politici, meer geworteld in eigen geschiedenis en cultuur, treedt aan in Baltische landen
President van Estland wil helft van Russen repatriëren

Van onze verslaggever
ANDRÉ ROELOFS

TALLINN —De verkiezing van
Lennart Meri tot president van
het onafhankelijke Estland weer-
spiegelt een verschuiving die zich
in alle drie Baltische landen afte-
kent. Een aflossing van de wacht
waarbij politici uit de nationaal-
gezinde vleugel van de eertijds
heersende communistische partij-
en langzaam worden vervangen
door mensen die hun wortels niet
in de voormalige Sovjet-Unie heb-
ben, maar veel meer in de eigen
geschiedenis en cultuur. Veelal
zijn dit nationaal-gezinde intellec-
tuelen met een uitgesproken
'burgerlijke' achtergrond.

Weinig mensen in de Baltische lan-
denzullen bestrijden dat de progressie-
ve ex-communisten bij het streven naar
onafhankelijkheid een belangrijke rol
speelden. Drie namen zijn bekend: Bra-
zauskas in Litouwen, Gorboenovs in
Letland en Ruutel in Estland. Zij waren
leiders van hun land toen dit nog een
Sovjet-provincie was, maar kozen naar-
mate de spanningen groter werden
meer voor de onafhankelijkheid. Alle
drie kwamen zij daardoor in aanvaring
met Moskou en met Gorbatsjov. De ma-
nier waarop Gorbatsjov vooral Brazaus-
kas en Ruutel de mantel uitveegde en in
hetopenbaar vernederde, is berucht.Op
hun manier waren zij de Dubceks van
de Baltische republieken.

Misschien lag hun historische beteke-
nis er vooral in dat zij door hun opstel-

ling, en door het feit dat zij in Sovjet-
ogen wettige leiders waren, een gewa-
pende interventie door het Sovjet-leger
hielpen voorkomen. Grote strategen
waren zij waarschijnlijk niet. Maar op
momenten dat het erop aankwam, hiel-
den zij tegenover Moskou de rug recht
en tot op de dag van vandaag horen zij
daardoor in eigen land tot de populair-
ste politici.

Prototypen van de nieuwe politieke
generatie zijn de Litouwse president
Landsbergis en nu dus Lennart Meri in
Estland. In Letland is de ontwikkeling
nog niet zo ver gevorderd, al wordt ook
daar voor de verkiezingen van volgend
jaar gezocht naar een nationale kandi-
daat tegenover de huidige president
Gorboenovs.

Illustratief voor de verschuiving was
de worsteling in Litouwen tussen Bra-
zauskas en Landsbergis. De eerste is een
eurocommunistisch-georiënteerde par-
tijfunctionaris, de tweede een muziek-
professor en cultuurhistoricus afkom-
stig uit een oudefamilie van intellectue-
len. Een worsteling die door Landsber-
gis is gewonnen, zoals zal blijken bij de
verkiezingen van later deze maand. Tij-
dens een gesprek met Brazauskas komt
dat treffend naar voren. 'Het voordeel
van mijn huidige positie is dat je leert
wat oppositie is. Onder het socialisme
hadden we daar geen weet van.

De botsing tussen Brazauskas en
Landsbergis is ereenvan persoonlijkhe-
den, maar ook van inzicht en tempera-
ment.Brazauskas isdevoorzichtige par-
tijfunctionaris, diep doordrongen van
de macht van de Sovjet-Unie, die in de
relatie met Moskou altijd aandrong op
het compromis. Landsbergis, feller en

overtuigd van de naderende ineenstor-
ting van het Sovjet-imperium, stuurde
aan op de confrontatie. Misschien kan
men zeggen dat het toeval Landsbergis
te hulpkwam, maar hij kreeg het gelijk
toebedeeld. De Sovjet-Unie stortte in en
de Baltische landen grepen hun kans.

Meri versloeg de gerespecteerde ex-
communist Ruutel. Weliswaar kreeg
Ruutel bij de algemene verkiezingen de
meeste stemmen, maar hij haalde niet
devereiste absolutemeerderheid. Daar-
ommoest het nieuw-gekozen parlement
dekeuze maken en daar bleek maandag
dat de christen-democraat Meri de
steun had van een brede, centrum-
rechtse coalitie. Zelfs het linkse Volks-
front wenste geen bondgenootschap
met de ex-communisten.

Meri werd in 1929 in Tallinn gebo-
ren. Als twaalfjarige werd hij met het
grootste deel van zijn familie naar Mid-
den-Rusland gedeporteerd. Zijn vader,
die voor de oorlog ambassadeur van de
onafhankelijke republiek Estland was,
zat in die tijd in Moskou in een gevange-
nis. In 1946 keerde Merijr terug naar
zijn eigen land. Hij studeerde geschiede-
nis, werkte in een theater, bij de radio
en bij Tallinnfïlm. Van 1985 tot 1987
was hij leider van de afdeling buiten-
landse betrekkingen van de officiële
Estse schrijversbond.

Deze biografie betekent niet dat Meri
onomstreden is. Tijdens de verkiezings-
campagne is beweerd dat Meri sr des-
tijds contacten onderhield met de gehei-
me dienst van de Sovjet-Unie. Een
Zweedse professor stelt echter dat dit
waarschijnlijk in opdracht van de wes-
terse mogendheden is gebeurd. Wat de
huidige president betreft, zijn enkele
onder zijn naam afgedrukte artikelen
boven water gehaald waarin het mar-
xisme-leninisme werd bezongen. Meri
ontkent dat hij deze artikelenzelf heeft
geschreven. Als minister van Buiten-
landse Zaken, van 1989 tot 1992, toonde
hij zich een harde tegenstander van elk
machtstreven van eerst de Sovjet-Unie
en vervolgens Rusland.

Gesprekken met zowel Meri als zijn
Litouwse collegaLandsbergis duiden op
een sterke verwantschap. In zijn werk-
kamer in het parlementsgebouw in Vil-
nius — de barricaden van dekrachtme-
ting met de Sovjet-troepen in januari
1991 staan er nog steeds— legt de laat-
ste de nadruk op het gevaar dat voor de
Baltische landen ontstaat wanneer in
Rusland anti-democratische en chauvi-

nistische stromingen de overhand krij-
gen. 'Onze landen zijn nog niet veilig',
beklemtoont hij.

Meri ontving me de dag voor de alge-
mene verkiezingen in zijn woning, een
klein landhuis net buiten Tallinn. Meri
spreekt Russisch, Engels, Frans, Duits
en Fins vloeiend en een handvol andere
talen minder vloeiend. 'Als je geen
tanks hebt, moet je op zijn minst een
goede talenkennis hebben.'

Meri ziet de Baltische landen in de
toekomst als brug tussen Rusland en
het Westen. 'Wij hebben één groot
voordeel. Wij kennen Rusland veel be-
ter dan u en het Westen veel beter dan
de Russen. Voorlopig is hij echter onge-
rust over de economische chaos en poli-
tieke instabiliteit inRusland. Daarnaast
is hij bezorgd over de malaise in het
Westen die Europa en de Verenigde
Staten verhinderen adequaat te reage-
ren op de ontwikkelingen in het oosten.

Geografisch is de positie van de Balti-
sche landen precair. 'Wij zouden liever
aan Holland of Canada grenzen, maar
Rusland zal altijd onze oostelijke buur
zijn! Ik hoop op een vriendschappelijk
en democratisch Rusland en ik zal alles
doen om Rusland van onze oprechtheid
te overtuigen. Maar zon vriendschap-
pelijk Rusland zal er alleen zijn als de
opmars van de conservatieven in Mos-
kou wordt gestopt. De kans daarop is
voorlopig helaas klein.

Uiteraard komt het gesprek op de
Russische minderheid in Estland. Is het
redelijk of zelfs maar verstandig ruim
een derde van de ingezetenen uit te
sluiten van vertegenwoordiging in het
parlement? In antwoord op die vraag
beklemtoont Meri dat het merendeel

van de Russen tijdens het Sovjet-be-
wind naar Estland werd gestuurd als
'demografisch garnizoen', bedoeld om
de meerderheid van de Estse bevolking
te breken. In zijn visie zijn zij vergelijk-
baar met de Franse colons in Algerije en
de Duitse kolonisten in Polen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. 'Dat betekent
niet dat wij tegen hen inhumaan zullen
optreden. Wij hebben een zeer liberale
naturalisatiewet die het een deel van de
Russen mogelijk zal maken Estlands
staatsburger te worden. Het belangrijk-
ste zijnechter garantiesvoor de ontwik-
kelingvan de oorspronkelijkeEstlandse
bevolking.

Meri verwacht dat een deel van de
Russen er de voorkeur aan zal geven te
vertrekken. Naar Rusland, of als het
mogelijk is, naar het Westen of naar
Zuid-Amerika. Voor emigratie naar
Zuid-Afrika bestond, toen daar de
apartheid nog volop heerste, onder de
Russen in de Baltische landen grote be-
langstelling, zo stelt hij.

Over de mogelijkheid van repatrië-
ring wil de nieuwe president met de
Russische regering overleggen. 'Wij
hebben een flinke bouwcapaciteit en
zouden, met bijstand van het Westen,
Rusland kunnen helpen bij het opnieuw
bevolken van de ontvolkte streken tus-
sen Mpskou en St Petersburg.'.

HoeveelRussen zou Meri willen laten
repatriëren ofemigreren? 'Ik denk dat
ongeveer de helft van de Russen zeer
geïnteresseerd zou zijn in terugkeer
naar Rusland ofemigratie naar een an-
der land.

Dit is het slotvan een serie overde Baltische
landen. De voorgaande afleveringen stonden
zaterdag en dinsdag in de krant.

Algerijnse regering heft
verbod van vier kranten op

ALGIERS (Reuter) — De Algerijnse
regering heeft woensdag het publicatie-
verbod opgeheven dat vier dagbladen
was opgelegd omdat ze 'hogere belan-
gen' van het land zouden schaden of de
openbare orde hadden geschaad. Le
iWaf/n, La Nation, El-Djazair el Youm
en Liberte mogen volgens het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken vanaf don-
derdag weer verschijnen.

De maatregel geldt niet voor drie bla-
den die de afgelopen twee maanden ook
verboden waren. De krant Liberté werd
op 3 oktober voor vijftien dagen verbo-
den. De andere driekranten mochten al
in augustus niet meer verschijnen.

De regering liet op 1 oktober een
nieuwe anti-terreurwet ingaan die lan-
ge gevangenisstraffen mogelijk moet
maken voor het verspreiden van onder-
mijnende documenten. Daarvoor al wa-
ren kranten, uit angst voor een publika-
tieverbod, gestopt met citeren uit illega-
le communiqués van het verboden Isla-
mitische Reddingsfront (FIS).

‘B-1 Bob’ voert eenzame
strijd tegen sujet Clinton Achter dekaravaan
In de vergaderzaal van het Huis van
Afgevaardigden kon de afgelopen
twee weken iedereavond een zeer cu-
rieus tafereel worden gadegeslagen.
De zaal was geheel leeg, op een baar-
dig figuur na, die met driftige gebaren
stond te oreren. Een dwaas die langs
de veiligheidscontrole was geglipt en
zijn fantasie stond uit te leven? Nee,
het was de Californische afgevaardigde
Robert Dornan, een voormalige ge-
vechtspiloot, die in de wandeling 'B-l
Bob' wordt genoemd.
Dornan praatte ook niet helemaal te-
gen het niets. De camera van C-SPAN
stond op hem gericht. Want dezeka-
belzenderregistreert alles wat er op
defloor gebeurt, ook als deberaadsla-
gingenvan het Huis zijn verdaagd en
het spreekgestoelte alleen beschikbaar
blijft voor afgevaardigden dieeen 'spe-
ciale boodschap' kwijt willen. Daarvan
wordt zelden gebruik gemaakt, maar
het is niet geheel zinloos.Blijkens on-
derzoeken zijn er in het land ongeveer
een miljoenpolitieke junkiesdievrij-
wel constant op C-SPAN afstemmen.
De radicaal-rechtse Dornan, die tot de
Republikeinse Partij behoort, is een
man met een missie. Hij is ervan over-
tuigd datClinton een onbetrouwbaar
sujet is, wiens patriottisme in het ver-
leden ernstig te wensen heeft overge-
laten. 'Als ik eraan denk dat hij presi-
dent wordt', zei Dornan tegen de
Washington Post, 'zou ik wel willen
schreeuwen: God verhoede het!'
Dat was nauwelijks een overdrijving.
Het scheelde vaak niet veel of hij
schreeuwde inderdaad tijdens zijn
avondlijke oraties (die soms bijna twee
uur duurden). Dat aspect van zijn op-
treden kwam overigens niet als een
verrassing. In een debat zette Dornan
het al eens eerder op een schreeuwen,
en een paar jaargeleden greep hij een
Democratische afgevaardigde in woe-
de bij derevers van diens jasje.
Volgens de Republikein staat als een

paal boven water dat Clinton als stu-
dent willens en wetens de militaire
dienst heeft ontdoken. Maar dat is nog
niet het ergste. De Democratische pre-
sidentskandidaatwas een overtuigd
vredesactivist tijdens deVietnam-oor-
log, die zich heeft laten gebruiken
door deKGB. Heeft Dornan daarvoor
bewijzen? Nou nee, dat niet, maar 'in-
tuïtief weet hij dat ditzo is. Clinton is
immers begin 1970op bezoek geweest
in Moskou, 'en daar ishij bewerkt
door de KGB', misschien zonder dat
hij zich er volledig van bewust was. De
docenten en studenten die hij er ont-
moette, waren ongetwijfeldKGB-
agenten, die natuurlijk behendig in-
speelden op zijn ijdelheid en tegen
hem zeiden: 'Je bent een fantastische
man, Bill Clinton, jebrengt het vast
ooit tot president!'
De Democraten hebben tot nu toe
voornamelijk lacherig gereageerd op
Dornans kruistocht, die door weinig
media serieus is genomen(een uitzon-
dering was de conservatieve Washing-
ton Times). Het Huis is opreces, en
Dornan zal nu naar andere podia moe-
ten omzien.De mankennende, zal hij
dat zeker doen. Want de kiezers schij-
nen Clinton — die draft-dodging, wo-
manizing sonavobitch, zoals hij hem
een keer noemde(niet op het spreek-
gestoeltevan het Huis) — nog steeds
niet te doorzien.
Debatten komen er,
nu de journalisten nog
Het zag er even naar uit dat de kiezers
geheelverstoken zouden blijven van
een televisiedebat tussen depresi-
dentskandidaten, maar na langdurig
touwtrekken zijn Democraten en Re-
publikeinen het eens geworden over
een viertal debatten, die in acht dagen

zullen worden afgewerkt. President
Bush en uitdager Clinton kruisen drie
keer de degens, running-mates Dan
Quayle erfAlbert Gore treffen elkaar
eenmaal.Ross Perot en diens tweede
man, JamesStockdale, die geen in-
vloed hebben gehad op de formule van
devier uitzendingen, zullen ook van
departij zijn.
De kandidaten hebben weinig eer in-
gelegd met het geruzie over het debat,
dat bovendien nog niet helemaal over
is. Want er moeten nog gesprekslei-
ders en interviewers worden aangewe-
zen, en datblijkt geen sinecure. Met
name door de Republikeinen is bedon-
gen dat zowel zij als de Democraten
onbeperkt een veto kunnen uitspre-
ken tegen journalisten die hun om een
ofandere reden niet bevallen.
Dit is ook gebeurd in 1984 en 1988.
Vooral acht jaar geleden leverde dit
gigantischeproblemen op. De campag-
ne-medewerkersvan Ronald Reagan
en Walter Mondale werkten een lijst
van meer dan honderd namen af, alvo-
rens zij het eens konden worden over
een panel van drie interviewers.
De media voelen er steeds minder
voor om zich te onderwepen aan een
dergelijk selectieproces,waarin jour-
nalistieke criteria natuurlijk niet de
doorslag geven. CBS heeft inmiddels
laten weten dat geen van zijn journa-
listen beschikbaar zal zijn als ge-
spreksleider of interviewer. Tim Rus-
sert van NBC en DavidBroder van de
Washington Post hebben zichzelf uit
de markt genomen. 'Ik vind het een
onprettige gedachte dat ik op iemands
verlanglijst sta. Het is verkeerd dat de
kandidaten de journalistenuitkiezen',
aldus Russert, die het bekende zon-
dagochtend-programma Meet the
Press presenteert. CNN beschouwt
anchormanBernard Shaw als zijn

voor de hand liggenderepresentant.
'Als we te horen krijgen dat hij niet
aanvaardbaar is, weet ik niet of we ie-
mand anders plaats laten nemen in
een van de panels', zei Ed Turner, de
vice-president van dekabelomroep.
Maar als puntje bij paaltjekomt, zul-
len de meeste journalistentoch wel
weer voor de verleidingbezwijken.
Want behalvevoor deberoemdheden
die dagelijksmet hun hoofd op het
scherm komen, is het voor velen een
zeldzamekans om in het middelpunt
van de nationale aandacht te staan.

Perot koopt dure zendtijd
voor sombere boodschap
Het ziet ernaar uit datPerot weinig
door het land zalreizen en zijn cam-
pagne zal concentreren op radio en te-
levisie. Dinsdagavond had hij een half
uur zendtijd gekocht op CBS. De uit-
zending ging voorafaan een halve fi-
nale-wedstrijd in de honkbalcompeti-
tie. Kosten: 380 duizend dollar.
Het was geen opgewekte uitzending.
De onafhankelijke presidentskandi-
daat liet allerlei grafieken en tabellen
zien die de economische neergang van
Amerika onder George Bush illustre-
ren. Verder ontbrakiedere visuele op-
smuk, hetgeen vreemd genoegeen bij-
zondere zeggingskracht gaf aan de in-
fomercial, die duidelijkverschilde van
devlotte reclameboodschappen van
Bush en Clinton. Perot zelfwas opval-
lend ingetogen. Het feit dateen op de
vijfAmerikaanse kinderen in armoe-
de leeft, noemde hij een van de voor-
naamsteredenen waarom 'ik bereid
ben om mijn gezin aan deze beproe-
ving te onderwerpen. Want hieraan
beleef je geen minuut plezier'.

★ De opbeurendste uitspraak van
deweek: 'Het enige wat presi-

dent Bush moet doen is de kiezers er-
van overtuigen dat hij het minste van
drie kwaden is.' (Opgetekend uit de
mond van oud-minister van Handel,
Robert Mosbacher.)
PAUL BRILL

Parlement verwerpt
GOS-lidmaatschap
van Azerbeidzjan

MOSKOU (Reuter) — Het parlemenf
van Azerbeidzjan heeft woensdag me'
grote meerderheid het lidmaatschap
van het Gemenebest van OnafhankelU'
ke Staten (GOS) afgewezen. Met 48 te
gen een stem sprak het parlement zich
uit tegen de ratificatie van het verdra-
dat voorzag in het lidmaatschap en da'
in december vorig jaar was getekend
door de afgezette presidentMoetaliboV'

De huidige president Aboelfaz Eltsji'
bej verklaarde dat Azerbeidzjan geen
lidkan zijnvan het GOS, omdat het mcl

een ander GOS-lid, Armenië, in oorlog
is. Bij zijn aantreden had Eltsjibej al
aangekondigdde beslissingvan voorma-
lig president Moetalibov als niet geldig
te beschouwen, en gezegd dat Azer-
beidzjan op korte termijn uit het GOS
zou stappen.

Woensdag zei Elstjibej voor het parle-
ment dat zijn land niet allebanden met
het GOS zal verbreken. De republiek zal
aan het Gemenebest blijven deelnemen
als waarnemer of als geassocieerd lid-
zei hij.

Eltsjibej bekritiseerde het GOS, dat
naar zijn mening 'sombere perspectie-
ven' heeft, en dat zich zou scharen ach-
ter de 'post-communistischeregimes' in
Centraal-Azië.

Eltsjibej zal op 12 oktober met de
Russische president Boris Jeltsin een
akkoord over bilaterale samenwerking
ondertekenen. Daarna wil hij spoedig
een soortgelijk verdrag met Oekraïne
sluiten.

De beslissingvan het parlementkom'
twee dagen voordat de staatshoofden
van deGOS-republieken in de hoofdstad
Bisjek vanKirgizistan bijeenkomen om
te overleggen over de toekomst van hel
Gemenebest. Verwacht wordt dat de
staatshoofden zullen spreken over de
coördinatievan economischewetgeving
en over het opzetten van een gemeen-
schappelijk monetair systeem voor die
landen dienog steeds deroebel als munt
voeren.

Partij Iliescu wint ook
parlementsverkiezingen

Van onze correspondent
CEES ZOON

PRAAG — Het Democratisch Front
van Nationale Redding van president
Iliescu heeft de parlementsverkiezin-
gen in Roemenië met ruime voor-
sprong gewonnen. Uit de woensdag-
morgen officieel bekend gemaakte uit-
slag blijkt dat het FDSN bijna 28 pro-
cent van de stemmen voor het Huis van
Afgevaardigden haalde en 28 procent
voor de Senaat. Het oppositieblok De-
mocratische Conventie boekte voor
beide Kamers 20procent.

Eerder was al duidelijkgeworden dat
Iliescu in de strijd om het president-
schap ruim 47 procent had gehaald te-
gen 31 procent voor Emil Constantines-
cu van de Democratische Conventie.
Deze twee zullen komende zondag in
een tweederonde moeten uitmaken wie
president wordt.

Dat er geknoeid is met de stemmen is
volgens de oppositie duidelijk. Er zijn
berichten over tal van onregelmatighe-
den, maar tot nu toe is alleen gevraagd
om herverkiezingen in Dojl, waar Ilies-
cu meer stemmen kreeg dan het aantal
kiesgrechtigden. Het feit dat de uitslag
tien dagen op zich heeft laten wachten,
duidt op problemen. President Florea
van het Centraal Kiesburo gaf vorige

week opdracht tot hertelling, toe"
bleek dat driemiljoen stemmen voor de
parlements- en een half miljoen stel"'
men voor de presidentsverkiezinge"
ongeldig waren verklaard, ongeveer
13 procent van het totaal aantal uitge"
brachte stemmen. Hertelling had als re-
sultaat dat zon honderdduizend stem'
men alsnog geldig zijn verklaard. F10"

rea, een lid van het Hooggerechtshof»
meldde dinsdag dat hij zijn functie als
president van het Centraal Kiesbui-0
met onmiddellijke ingang neerlegde.

De vorming van een regeringscoalitie
lijkt op grond van de uitslag onmoge"
lijk. Het FDSN kan een alliantie aa"
gaan met de kleine extreem-nationaliS'
tische partijen en de Socialistische Af'
beiderspartij (voorheen CommunisO'
schePartij). Maar zelfs als die meedoefl'
levert dit geen meerderheid op. Ook &e
democratische partijen kunnen nie'
voldoende steun in het parlement vet'
krijgen.

Iliescu, die ervan overtuigd is dat ht)
na zondag aan de macht blijft, ziet we'
iets in een nationaal kabinet. Hij heef 1

de lijsttrekker van zijn FDSN, de huid>'
ge minister van Buitenlandse Zake"
Nastase, al opdracht gegeven met alje
partijen te gaan praten. De oppositie
heeft de uitnodiging echter afgeslage"-
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Thatcher zwijgt in Brighton, maar dan ook alleen daar
Van onze correspondent

HENK STRABBING
BRIGHTON — De baroness had

beloofd niet te zullen spreken— maar dat betekende niet dat ze
ook zou zwijgen. Vandaag ver-
schijnt Margaret Thatcher op het
Conservatieve partijcongres om
zwijgend te aanhoren wat de eco-
nomische plannen zijn van minis-
ter van Financiën Norman La-
mont. De arme minister weet dan
al exact waar het op staat, wantvanmorgen veegt barones That-
cher, uitgerekend in het week-blad The European, alle vloeren
aan met Maastricht ('ruïneus'),
het wisselkoersmechanisme ('on-
draagbaar'), demonetaire en poli-
tieke unies en de eventuele Euro-
pese eenheidsmunt.

Zwijgen zal ze op het congres, maar
haar naam zal op ieders lip liggenen de
losse verkoop zal, zeker in Brighton,
met sprongen stijgen. Norman Lamont
zal het moeilijk hebben —honderden
gedelegeerdentoespreken die, duidelijk
zichtbaar, Thatchers totaal afwijkende
mening bij zich dragen.

De Conservatieve partijvoorzitter Sir
Norman Fowler was vorige week ner-
veus bij Thatcher op audiëntie geweest.
Nee, ze had absoluut geen plannen om
het congres toe te spreken. Fowler
maakte dit opgelucht in brede kring
bekend; ze zou zich kunnen bedenken
en dan was hijzelf tenminste ingedekt.
Wel, ze hééft zich bedacht, zij het iets
anders dan de partijleiding voorzag.

Premier John Major reageerde gister-
middag kriegel in dewandelgangen van
het Brighton Centre. Hij had 'absoluut
geen commentaar' op deze zoveelste te-

gendraadse stap van zijn voorgangster
en nog minder op defelle inhoud ervan.
'Ik zal vrijdag mijn politiek uiteenzet-
ten en daarvoor heb ik de volledige en
unanieme steun van mijn mede-minis-
ters.' Anders dan Thatcher gelooft Ma-
jor in collegiale kabinetsbesluiten.

Thatchers fragmentatiebom sloeg in
opeen moment dat de congresleiding de
zaak weer volkomen in de hand leek te
hebben. De frontale anti-Maastrichtse
aanvalvan Lord Tebbit was alweer een
etmaal geleden en de nogal opgefokte
verhalen in de kranten — de Daily Ex-
press schmierde: 'Eensgezind sterven
wij'— waren hoofdschuddend gelezen.
De Britse nationale pers wilde bloed
zien en dat zag ze dus, aldus de congres-
leiding.

Zonder het (nog) te weten was Mi-
chael Heseltine weer degene die tegen
Thatcher ten strijde trok. De President
of theBoard of Trade, zoals de minister

van Handel en Industrie zich met een
lang vergeten titel noemt, hield een
gloeiendpro-Europabetoog. Het is puur
Brits eigenbelang om daadwerkelijk
mee te doen aan de Europese eenwor-
ding, aldus de minister. Er wordt niet
door buitenlanders, Japanners met
name, in Groot-Brittannië geïnvesteerd
omdat ze ons zo aardig vinden, maar
vooralomdat ze mikken op al die miljoe-
nen Europeanen. Die investeerders ko-
men alleen maar naar ons land wanneer
ze ervan overtuigd zijn dat wij rechtge-
aarde Europeanen zijn.

De thatcheristen verwijten Heseltine
dat hij een interventionist is en het
zakenleven niet volkomen de vrije hand
wil laten. Zijn antwoord: 'Wanneer ik
moet interveniëren om Britse concerns
te helpen — zoals de Franse regering
Franse firma's helpt, of de Duitse rege-
ring Duitse, of de Japanse regering Ja-
panse — dan intervenieer ik vóór het

ontbijt, vóór het ontbijt, vóór de thee en
vóór het diner. En dan sta ik de volgen-
de morgen op en doe het allemaal nog
een keer.'

De applausmeter sloegvoor Heseltine
verder uit danvierentwintig uur eerder
voor Lord Tebbit dieeen totaal tegenge-
steld Europees verhaal ophing. De mi-
nister kreeg zelfs tussentijds een staan-
de ovatie. Dat was nog niet eerder ver-
toond. Maar het zei meer over Heselti-
ne's rederijkerskunst dan over de toe-
stand waarin de Conservatieve partij
verkeert.

De Europese anti's hebben sinds het
pond-sterlingdrama de wind in de zei-
len. Grijpt Lady Thatcher het roer? Er
zijn al bookmakers dieeen gok accepte-
ren op de naam van de nieuwe Britse
premier. Laatste waarschuwing van
Thatchers voorganger en intiemste vij-
and, Sir Edward Heath: 'Ze haat Euro-
pa. Ze haat alle Europeanen. HESELTINE

Koeweit beschuldigt
Iraakse troepen van
overval op grenspost

KOEWEIT (Reuter, AFP) — Iraakse
troepen hebben dinsdag volgens Koe-
weit de grenspost Bahra Hoshan aange-
vallen. Drie Koeweitse politiemannen
raakten gewond. Met hulpvan soldaten
van andere grensposten lukte het de
Koeweitse agentenom de aanvallers op
de vlucht te jagen.De Irakezen waren
bewapend met machinegeweren, hand-
granaten en raketwerpers.

Het ministerie van Binnenlandse Za-
ken van Koeweit heeft dit woensdag
Meegedeeld. De Irakezen werden aan-
geduidals 'infiltranten. Hoeveel Irake-
2en aan de actie deelnamen en wat de
aanleiding was, is niet bekend gemaakt.
Pc aanval vond plaats voor zonsopgang.
Volgens dekrant al-Anbaa inKoeweit is
een van de overvallers gedood.

Sinds Iraakse troepen in februari vo-
fïg jaarwerden gedwongen zich terug
te trekken uitKoeweit, zijn erregelma-
tig incidenten aan de grens gemeld. De
""ecente aanval wordt in verband ge-
bracht met werkzaamheden van een
team van de Verenigde Naties voor het
°Pnieuw markeren van de 210km lan-
gegrens tussenKoeweit en Irak. Vorige
Jveek is daarmee een begin gemaakt,
tfak heeft geweigerd de nieuwe grens
te accepteren, maan- tot nog toe werd
bet VN-team niet gehinderd.
, De Iraakse president Saddam Hussein
"teeft de VN-inspecteurs die onderzoek
hebben verricht naar het Iraakse wa-
penarsenaal voor 'zwerfhonden' uitge-
maakt. Ze zouden, aldus Saddam in een
toespraak tot de leiders van de regeren-deArabische SocialistischeBaath-partij
gisteren, erop uit zijn het gezag in Irak
te ondermijnen. Hij riep de partij op
Jtch teweer te stellen tegen 'de zwerf-
honden die hier komen onder de vlagvan de VN die de lading dektvan inspec-tie-teams. De toespraak dievandaag via
"je radio zal worden uitgezonden, wordt

meest provocerende speech tegen de
VN genoemd.

Twee bommen ontploft
in centrum van Londen

LONDEN (Reuter, AFP) — Bij twee
bomexplosies in 24 uur in het thea-
jerdistrict in Londen zijn vijf mensen
'icht gewond geraakt en werd lichtechade aangericht. De gewondenvielen
0 _ de eerste ontploffing, in de nachtJan dinsdag op woensdag in het cen-
trum nabij Piccadilly Circus.

Oe tweede bom ontplofte rond zes
Uur 's avonds en richtte lichte schadeaan. De Britse. veiligheidsdienst ver-
moedt dat het lerse Republikeinse Le-
-Ber (IRA) achter de aanslagen zit.

Oe politie had woensdagmiddag hetcentrum afgezet, nadat zij een anonie-me melding had ontvangen over eentweede bom in de wijk Soho, een uit-
gaansbuurt die veel toeristen trekt. De
Politie ging woensdag verder met hetz°eken naar explosieven in de buurt.

President Zuid-Koreabenoemt nieuwe premier
SEOUL (DPA, Reuter) — President

«oh Tae-woo van Zuid-Korea heeft
woensdag de 73-jarige jurist en voor-
"ter van de bond van onderwijzendPersoneel Hyun Soong-jong benoemdtot premier.
Hij volgt de huidige eerste-ministerv-nung Won-shik op, diezijn functie ter

oeschikking stelde om Roh in de gele-genheid te stellen een 'neutraal' kabi-net te formeren met het oog op de ver-kiezingen eind dit jaar.Hetkabinet tradin zijn geheel af om een nieuwe rege-ringsploeg mogelijk te maken.

China vindt plan gouverneur ‘onverantwoord en onvoorzichtig’

Britten democratiseren Hongkong
HONGKONG (The Guardian, Reu-

ter) — De nieuwe gouverneur van
Hongkong,Chris Patten, heeft woens-
dag democratische hervormingen
voor de Britse kroonkolonie voorge-
steld. Zijn plan is direct van de hand
gewezen door China, waaraan Hong-
kong in 1997 wordt overgedragen.
Progressieve politici in Hongkong
vinden dat het niet ver genoeg gaat.

In zijn eerste toespraak tot de Wet-
gevende Raad (Legco) van Hongkong
stelde stelde Patten voor de invloed
van debevolking in de plaatselijkere-
geringen dewetgevende macht tever-
groten. De veranderingen zijn niet in
strijd met de bepalingen van de mini-
grondwet dieGroot-Brittannië en Chi-
na zijn overeengekomen voor deperio-
de na de overdracht, zei hij.

Patten beoogt met zijn voorstellen
de grenzen van die mini-grondwet
(Basic Law) tot het uiterste op te rek-
ken. Hij wil een einde maken aan het
systeem van benoemdeleden in de zes-
tig zetels tellende Legco. Tot dusverre

werden slechts achttien zetels verge-
ven via directe verkiezingen. Dat aan-
tal wordt, in overeenstemming ook
met de Bask Law, verhoogd tot twin-
tig bij de in 1995 te houden verkiezin-
gen.

Ingrijpender is Pattens voorstel de
electorale basis van dertigLegco-zetels
die worden verdeeld onder beroeps-
groepen (gezondheidszorg, onderne-
mers, ambtenaren) te verbreden door
het aantal kiezers uit te breiden van
110 duizend tot 2,1 miljoen. Niet al-
leen bestuurders, zoals managers en
voorzitters, krijgen stemrecht, maar
ook het lagere personeel in deberoeps-
groepen.

De Britse gouverneur kondigde aan
dat hij de voorstellen bij zijn aanstaan-
de bezoek aan Beijing zal voorleggen
aan de Chinese leiders. Tegenover de
BBC zei hij dat China niet het recht
krijgt er zijn veto over uit te spreken.

China, dat van tevoren op de hoogte
was gebracht van Pattens rede, protes-
teerde onmiddellijk. Een woordvoer-

der van het Chinese staatspersbureau
Xinhua in Hongkong, dat alseen soort
Chinese ambassade functioneert,
noemde de voorgestelde democratise-
ring van de verkiezingen van 1995
'erg onverantwoordelijk en onvoor-
zichtig. Hij vond dat Patten zijn plan-
nen had moeten voorleggen aan de
Chinese autoriteiten en pas openbaar
had moeten maken nadat er overeen-
stemming was bereikt.

Ook deHongkongse oppositie, die in
1991 voor het eerst aan de verkiezin-
gen mocht meedoen, had kritiek: de
democratiseringen gaan niet ver ge-
noeg.

Patten trad in juli van dit jaar aan
als, waarschijnlijk laatste, gouverneur
van de Britse kolonie. Zijn toespraak
zou volgens waarnemers tot een nieu-
we ronde van schermutselingen tus-
sen Londen en Beijing kunnen leiden
als de Britse regering probeert meer
garanties voor Hongkong van China
los te krijgen voordat de kolonie weer
onder Chinees gezag komt.

Val Bosanski Brod zou resultaat
zijn van deal Servië en Kroatië

BELGRADO (Reuter, DPA, AFP,
AP, Guardian) — Westerse diplomaten
hebben woensdag het vermoeden uit-
gesproken dat Serviërs en Kroaten ten
koste van de Bosnische Moslims een
akkoord hebben gesloten voorafgaand
aan de val van Bosanski Brod. Er is
maandenlang om de stad gevochten
voor ze dinsdag vrij plotseling werd
ingenomen.

Bosanski Brod isvoor de Serviërs van
grootstrategisch belang. Met de inname
van de stad wordt de corridor versterkt
dieServië verbindt metKrajina, de Ser-
vische enclave in Kroatië. Servische sol-
daten hebben woensdag de enige brug
opgeblazen over de rivier Sava, die bij
Bosanski Brod de grens vormt tussen
Bosnië enKroatië. Vlak daarvoor waren
zeker achtduizend inwoners over de
brug gevluchtnaar Slavonski Brod, aan
de andere kant van de Sava.

Hoewel de Kroaten op veel plaatsen
in Bosnië samen vechten met Islamie-
ten, maken hun leiders en vertegen-
woordigers van de Serviërs er geen ge-
heim van de voormalige Joegoslavische
republiek onder elkaar te willen verde-
len. De Moslims, die 44 procent van de
bevolking uitmaken, hebben nauwe-
lijks gebied in Bosnië in handen.

'Voor zover wij weten waren de ge-
vechten niet zo hevig dat de Kroaten

Bosanski Brod op moesten geven', zei
een diplomaat. Hij beweerde datKroati-
sche troepen enkele dagen geleden al
begonnen zijn zwaar geschut weg te
halen, dat essentieel was voor de verde-
diging van de stad.

In Slavonski Brod zeiden gevluchte
soldaten te denkendat deKroatische en
Servische regeringen het op een ak-
koordje hebben gegooid. Zij vermoed-
den dat de Serviërs Bosanski Brod heb-
ben gekregen inruilvoor teruggave aan
Kroatië van het schiereiland Prevlaka,
ten zuiden van Dubrovnik.

Dergelijke verdenkingen werden
versterkt door de haast waarmee een
gevangenenruil tot standkwam. Slechts
enkele uren na de val van Bosanski
Brod werd een buslading Servische ge-
vangenen uitgewisseld tegen Kroaten.
De 44 gevangenen, van wie velen hink-
ten en er uit zagen of ze geslagenwaren,
kwamen uiteen schoolwaar deKroaten
hen drie maanden lang hadden vastge-
houden. Dat er uit Zagreb geen officiële
reactie op de val van de stad kwam,
droeg bij aan het gevoel van verraad bij
de soldaten in Slavonski Brod.

De Verenigde Staten, Groot-Brittan-
nië en Frankrijk zijn het woensdag eens
geworden over een ontwerpresolutie
die het de Serviërs moet verbieden nog
langer militaire vluchten uit te voeren

boven Bosnië-Herzegovina. In de ont-
werptekst wordt niet gesproken over
het gebruik van geweld om het vlieg-
verbod af te dwingen, zoals de VS eer-
der had voorgesteld. Wordt het verbod
geschonden, dan wordt zo snel mogelijk
beslist over verdere maatregelen, zeg-
gen diplomaten die de ontwerptekst
kennen. Over de resolutie wordt naar
verwachting vrijdag of begin volgende
week beslist.
Wereldoorlog.

De lidstaten van de VN, de speciale
VN-rapporteur voor de mensenrechten
in het voormalige Joegoslavië, Tadeusz
Mazowiecki, en VN-organisaties zijn ge-
vraagd om binnen dertig dagen inlich-
tingen te verschaffen over schendingen
van de mensenrechten in het voormali-
ge Joegoslavië. De Veiligheidsraad van
de VN besloot dinsdag tot oprichting
van een commissie die oorlogsmisdaden
in het gebied gaat onderzoeken. Het
onderzoek kan resulteren in rechtza-
ken tegen oorlogsmisdadigers, naar
voorbeeld van de Neurenbergprocessen
na de Tweede Wereldoorlog.

De Veiligheidsraad zal met de conclu-
sies van de commissierekening houden
bij het treffen van 'extra passendemaat-
regelen', aldus de resolutie. Mazowiecki
brengt vanaf maandag een nieuw be-
zoek aan het voormalige Joegoslavië.

De vader van een 21-jarige Bosnische soldaat die werd gedood door een granaat wordt op diens begrafenis
tegengehouden door vrienden. Foto Reuter

Honecker wordt lid Duitse communistische partij
BERLIJN (DPA, AFP) — Erich Ho-

necker, oud-leider van de voormalige
DDR, is woensdag lid geworden van de
in 1990 opgerichte, ongeveer vijfhon-
derd leden tellende communistische
partij van Duitsland (KPD). De vice-
voorzitter van de KPD, Hans Wauer,
heeft dit bekend gemaakt.

Hij verklaarde dat de zieke, 80-jarige
Honecker, die in afwachting van zijn
proces in de Moabit-gevangenis in Ber-
lijn verblijft, zelf om het lidmaatschap
verzocht had. 'Als oprechte communist
voelde hij de behoefte zich bij de partij
aan te sluiten', aldus Wauer, die Honec-
ker zijn partijkaart kwam brengen.

Ierse politiek zint
op drie vragen voor
abortus-referendum

Van onze correspondent
LONDEN — De lerse premier Albert

Reynolds heeft woensdag met opposi-
tieleiders overleg gepleegdover de pre-
cieze formulering van de drie vragen in
een referendum, dat op 3 december zal
worden gehouden.Eén vraag gaat over
het toestaan van abortus in lerland. De
andere twee over het recht om te rei-
zen en het vrijgeven van informatie
over wettelijk toegestane abortus in
het buitenland.

De grondwet van het katholieke ler-
land verbiedt abortus in alle gevallen.
Maar de bisschoppen hebben om de
volksstemming gevraagd na een contro-
versiële uitspraak van het lersehoogge-
rechtshof in de afgelopen lente. De op-
perrechters besloten toen dat abortus
acceptabel is wanneer de zwangerschap
'eenreële en substantiële bedreiging' is
voor het leven van een vrouw.

Het ging in deze zaak om een meisje
van veertien dat door de vader van haar
vriendin was verkracht. De rechter ver-
bood het meisje negen maanden lang
naar het buitenland te reizen. Duizen-
den lersevrouwen reizen jaarlijksnaar
Engeland om daar (legaal) abortus te
ondergaan.

De rechtszaak was een direct gevolg
van de naïviteit van de ouders. Zij had-
den de politiegevraagd of ze weefsel van
de geaborteerde foetus mee terug moes-
ten brengen als bewijsmateriaal in de
verkrachtingszaak. Het meisje was toen
al in Engeland voor de abortus, maar
procureur-generaal Harold Whelehan
reageerde bliksemsnel en dreigde de fa-
milie met gevangenschap wanneer het
verkrachtingsslachtoffer geaborteerd
terugkeerde naar lerland.

Het meisje dreigde vervolgens zelf-
moord te plegen en dat was in latere
instantie voor het hooggerechtshof een
reden om abortus toe te staan. De kwes-
tie leidde tot emotionele taferelen in
lerland en veel demonstraties.

Denen winnen Kohl
voor clausulering
Verdrag Maastricht

BONN (AFP, Reuter) — Duitsland
heeft volgens Denemarken geen be-
zwaar tegen 'verduidelijking' van de
verdragstekst over de Europese Unie,
om zo de weerstand in sommige EG-
landen tegen het Verdrag van Maas-
tricht weg te nemen. Maar van heron-
derhandelingen over het verdrag kan
geen sprake zijn, heeft bondskanselier
Kohl woensdag volgens de Deense re-
gering gezegd.

De Deense premier Poul Schlütter en
zijn minister van Buitenlandse Zaken
Uffe Ellemann-Jensen spraken twee
uur met Kohl en zeiden na dat gesprek
dat Denemarken niet streeft naar her-
onderhandelingen, vooral vanwege de
Duitse afwijzing daarvan. Maar beide
bewindslieden zeiden dat Kohl had in-
gestemd met aanpassing van het ver-
drag in de vorm van ontsnappingsclau-
sules op gebieden als de monetaire unie,
de socialepolitiek en het gemeenschap-
pelijk defensiebeleid. De Deense bevol-
king wees het Verdrag van Maastricht
in een referendum begin juniafmet een
kleine meerderheid van 50,7 procent.
'Opnieuw onderhandelen over het ver-
drag is niet mogelijk, maar amenderen
is niet uitgesloten', zei Ellemann-Jen-
sen.

De Deense regering wil volgende
week een al geruimetijd geleden aange-
kondigde tekst uitbrengen over moge-
lijke amendementen bij het Verdrag
van Maastricht. De politieke discussie
daarover in Denemarken zelf zou begin
volgende maand moeten zijn afgerond.

ITALIË VOOR DE AFGROND

Ongure Bossi
profiteert van
Rome’s falen

HET MOETEN voor Giuliano Ama-
to geen prettige dagen zijn. Als de

Italiaanse premier 's ochtends de krant
opslaat, leest hij niets dan treurigheid
over instortende partijen, stelendepoli-
tici, een duikelende lire, volkomen ge-
brek aan vertrouwen, oprukkende cha-
os. De buitenlandse kranten beuren
hem evenmin op. Het ene blad verge-
lijkt hem met een ten dode opgeschre-
ven gladiator aan de vooravond van de
val van het Romeinse Rijk. Het andere
laat hem samen metzijn failliete boedel
ten onder gaan. En een derde krant
voorspelt dat na Amato de zondvloed
over Italië zal komen, in de vorm van
een conflict van Joegoslavische allure.

Italië gaat door zijn diepste crisis
sinds de oorlog. De ramp is deze keer
veroorzaakt door een plunderbende: de
nationale politici. Geen enkele naoor-
logse Italiaanse regering heeft voor zon
immense taak gestaan als het herculi-
schekarwei dat Amato moet klaren. En
tegelijk is geen enkeleregering zo zwak
geweest als de huidige. Ze komt zelf uit
de bende voort, haar enige en niet eens
zekere steun komt van debendeleden,
en ze wordt van alle kanten op de huid
gezeten.

De hoogleraar rechten Amato .heeft
de bijnaam Dottor Sottile, Doctor
Scherpzin. Met het halve brilletje op het
puntje van zijn neus, zijn zinsbouw en
zijn argumentering doet hij zijn bijnaam
eer aan. Maar alle scherpzinnigheidvan
de wereld schiet tekort om de overwel-
digende zwakte van de regering te be-
strijden. Als de regering-Amato nog
steeds bestaat, dan heeft ze dat niet aan
zichzelf te danken maar aan de afwezig-
heid van een alternatief. Als ze nog
steeds niet ten val is gebracht, dankomt
dat doordat tot nu toe niemand de ver-
antwoordelijkheidheeft aangedurfd om
Italië het zetje te geven waardoor het in
de afgrond duikelt.

Italië was al jaren bezig langzaam
naar die afgrond af te glijden, maar
sinds de verkiezingen van april is de
afglijvaart eenparig versneld. De vier
regeringspartijen haalden toen een
krappe meerderheid. Als er nu verkie-
zingen zouden zijn, zouden ze gedeci-
meerd worden. Buiten hun oude cliën-
tèlegebieden in Zuid-Italië zouden ze
weinig meer voorstellen. Die cliëntèles
hebben ook van Amato volgens slechte
gewoonte hun uitkering gekregen: vlak
nadat deregeringspartijen de eerste be-
zuigingsoperatie van dertig biljoen lire
goedkeurden,wierpen ze 29 biljoen lire

in de bodemloze put van Zuid-Italië.
Hoeveel mensen in Noord-Italië zijn

door die 29 biljoen in de armen van
Umberto Bossi gedreven? Hoeveel
nieuwe volgelingen heeft de leider van
de Liga Noord erbij gekregen door de
mafiamoorden op de rechters Falcone
en Borsellino? Hoeveel Noorditalianen
hebben uit woede over de schaamteloze
corruptie van de traditionele politici
hun heil gezocht bij Bossi? En hoevelen
van hen hebben hem begroet als de
heiland die hen moet vrijwaren van de
belastingen waarmee de regering een
bankroet hoopt af te wenden dat het
Noorden niet heeft veroorzaakt?

Bossi hoeft niets te doen om zijn Liga
steeds groter te laten worden. Daar zor-
gen zijn vijanden wel voor. In de verkie-
zingen van vorige maand in de provin-
cie Mantua, de eerste test na de verkie-
zingen van april, stootte Bossi door tot
34 procent. Een afgescheiden Liga on-
der leiding van zijn zus Angela kwam
vanuit het niets op zeven procent; ove-
rigens haten broer en zus elkaar intens.
Volgens peilingen is de Liga nu in het
hele Noorden, tot Florence toe, de
grootste partij. De basis voor de afschei-
ding is gelegd.

Minister Mancino van Binnenlandse

Zaken kwam op het ondemocratische
idee om de opmars van de Liga te ver-
doezelen door tussentijdse verkiezingen
in Varese en Monza en veertig andere
steden voor negen of tien maanden uit
te stellen. In de Kamer stemde ook de
ex-communistische PDS voor dat de-
creet. Daar heeft ze inmiddels spijt van
gekregen, want iedere dag uitstel bete-
kent meer stemmen voor de Liga. Giste-
ren heeft ook Mancino dat ingezien en
zijn decreet ingetrokken.

Bossi weet zich sterk en wordt steeds
uitdagender. Zijn grootste provocatie
tot nu toe is de aanmaak van een eigen
munt, de lega (Italiaans voor liga), die
hier en daar al geaccepteerd wordt. De
pariteit van de lega onthult Bossi's
oriëntatie: ze is evenveel waard als een
D-mark.

De traditionele partijen hebben veel
weg van puinhopen. ledere arrestatie
van een corrupte politicus maakt de
puinhoop groter. 'Vernieuwing!' wordt
van onder die ruïnes geroepen. Ver-
nieuwing? De oproep van president
Scalfaro om een tweekamercommissie
voor staatkundige hervormingen in te
stellen, is op speciale wijze gehono-
reerd: voorzitter van de commissie is
Ciriaco De Mita, prominent lid Giulio
Andreotti. Deze beide topfiguren van de
christen-democratische nomenklatoera
zouden voor een tribunaal dat over de
schuldigen van de huidige catastrofe
moet oordelen weinig kans op vrij-
spraak maken.

De christen-democratische partij
kiest volgende week Mino Martinazzoli
tot opvolgervan Forlani als partijleider.
Martinazzoli, die al jarenlangvoor alles
kandidaat is, zei in 1990 dat hij zich op
zijn zestigste uit de politiek zou terug-
trekken. Op zijn 61ste heeft hij zich tot
taak gesteld zijn partij van de onder-
gang te redden. Hetzelfde voornemen
heeft de christen-democratische refor-
mist Segni. Zaterdag lanceert die in het
Sportpaleis in Rome zijn nieuwe bewe-
ging. Waarschijnlijk is hij te laat.

Temidden van de socialistische puin-
hopen schreeuwt partijleider Craxi dat
hij zich niet met pensioen laat sturen
door zijn rebels geworden ex-kroon-
prins, Martelli. De ex-communisten
zeggen de ene dag dit en de andere dag
dat. De vakbondsleiders dreigen door
hun boze aanhang op links te worden
gepasseerd. De ondernemers zijn wan-
hopig. Amato vecht voor zijn overle-
ving. Bossi kijkt lachend toe.

JAN VAN DER PUTTEN

Premier Amato
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Voorverkiezingen
voor president
Nigeria stopgezet

ABUJA (Reuter, AP) — De militaire leider van Nigeria, generaal
Ibrahim Babangida, heeft dinsdag alle activiteiten van de tweepolitie-
ke partijen voor onbepaalde tijd stopgezet. Een van de twee, de
conservatieve Nationale Republikeinse Conventie (NRC), moet de
voorronden van de presidentsverkiezingen, waarin dekandidaat van
de partij wordt gekozen, staken.

De nationale kiesraad beschuldigt de
leiders van deRepublikeinen van groot-
schalige fraude bij devoorronden. Kan-
didaten hebben voor grof geld stemmen
gekocht, met de uitslagen geknoeid,
aanhangers van rivalen met aanslagen
bedreigd of hen gepaaid met fraaie be-
loften, zo stelt de kiesraad in een rap-
port aan de Regeringsraad van de
Strijdkrachten, de militaire junta van
Nigeria.

Ook bij de voorronden van de linkse
Sociaal-DemocratischePartij (SDP) vlo-
gen de beschuldigingen van fraude en
intimidatie over en weer. De SDP koos
uiteindelijk generaal-majoorb.d. Shehu
Yar'Adua als kandidaat.

Het geknoei bij de voorverkiezing
van dekandidaten is een klap voor pre-
sident Babangida. Hij wil op 5 december
presidentsverkiezingen houden en op 2
januari de macht overdragen aan een
gekozenburgerpresident. Hij wil echter
voorkomen dat de verkiezingen tot een
vertoning van corruptie vervallen, zo-
als in het verleden. Babangida pleegde
in 1983 een staatsgreep tegen het cor-
rupte burgerregime van president She-
hu Shagari.

In de geleide democratie van Baban-
gida zijn slechts twee partijen toege-
staan: de SDP en de NRC. De twee par-
tijen zijn door de junta opgericht en
voorzienvan een partijprogramma. Een
conservatieve en een sociaal-democrati-
sche stromingmoeten de meningen bin-
nen het Nigeriaanse volk kanaliseren.
Er bestaat in Nigeria begrip voor de
weigering van Babangida de oude, cor-
rupte partijen weer toe te staan. Maar
democratische groeperingen en men-
senrechtengroepen vinden dat zijn
tweepartijensysteem naar Amerikaans
voorbeeld een parodie is op de democra-
tie.

Nu blijkt dat het virus van de corrup-
tie ook de nieuwe partijen heeft aange-
tast. De oude politici hebben er onder-
dak gevondenen hebben hun vertrouw-
de manier van politiek bedrijven her-
vat.

Negen kandidaten van de SDP heb-
ben zich voor de laatste ronde terugge-
trokken. Zij beschuldigden de partijlei-
ding ervan te sjoemelen met het kies-
systeem ten gunste van Yar'Adua, een
multimiljonair die eigenaar is van vele
schepen, grote landerijen, een paar dag-
bladen en enkele tijdschriften. De ge-
pensioneerde officier was de tweede
man in de militaire junta van generaal
Olusegun Obasanjo, die de macht over-
droeg aan Shagari.

De NRC sloot tien dagen geledenal de
voorronden af. Maar geen van dekandi-
daten kreeg de vereiste meerderheid.
Een presidentskandidaat moet binnen
zijn eigen partij minimaal 30 procent
van de stemmen halen in minstens
twintig van de dertig staten in de fede-
ratie Nigeria. Zaterdag zou een slotron-
de worden gehouden tussen de twee
koplopers.

De junta heeft de kiesraad een week
de tijd gegeven om de klachten te on-
derzoeken en met een advies te komen
over het verdere verloop van de voor-
ronden. Presidentskandidaten die wor-
den betrapt op fraude kunnen voor tien
jaar worden geschorst uit de politiek.
Vice-president Augustus Aikhomu be-
zwoer echter dat het opschorten van de
voorronden geen uitstel betekent van
de verkiezingen.

PRI-gouverneur treedt af
MEXICO-STAD — De gouverneur

van de Mexicaanse deelstaat Michoa-
can, Eduardo Villasenor, heeft dinsdag
ontslag genomen na aanhoudende pro-
testen tegen zijn verkiezing op 12 juni.
Villasenorbehoort tot de regeringspar-
tij PRI, die sinds 1929 in Mexico aan de
macht is en in die tijd slechts twee gou-
verneursverkiezingen heeft verloren.
Volgens zijn tegenstanders heeft Villa-
senor deverkiezingen alleen maar kun-
nen winnen dank zij grootscheepse
fraude. De PRD eist nieuwe verkiezin-
gen in Michoacan. Volgens waarnemers
brokkelt de PRI-hegemonie snel af.

Voorlopig geen ANC-mars
naar Bophuthatswana

JOHANNESBURG (Reuter, AP) —Het Afrikaans Nationaal Congres heeft
woensdag de mars op het thuisland
Bophuthatswana, die vrijdag zou wor-
den gehouden, afgelast. ANC-woord-
voerder Carl Niehaus verklaarde dat de
mars op een later tijdstip waarschijn-
lijk alsnog zal worden gehouden.

De voorgenomen mars en een beto-
ging in het thuisland KwaZulu, waar-
voor nog geen datum was vastgesteld,

hadden een nieuwe politieke crisis in
Zuid-Afrika veroorzaakt. President
Frederik de Klerk verweet het ANC
dinsdag arrogantie tegenover partijen
met een andere mening en maakte be-
kend dat depolitie betogingen zou stop-
pen als er gevaar voor geweld bestond.

Bij een mars op het thuisland Ciskei
schoten soldaten van de thuislandrege-
ring vorige maand 28 betogers dood.
Zeker tweehonderd demonstranten
raakten gewond. Het ANC wil met de
acties de regimes in de thuislanden tot
aftreden dwingen. De thuislanden zijn
ingesteld in de hoogtijdagen van de
apartheid. Vier van de thuislanden zijn
in naam onafhankelijk, hoewel alleen
Zuid-Afrika hen als staat erkent.

De leidervan Bophuthatswana, Lucas
Mangope, heeft gezegd dat hij geen be-
togingen door ANC-aanhangers zal toe-
staan. Een mars op KwaZulu, waarvan
Inkatha-leider Mangosuthu Gatsha Bu-
thelezi premier is, zou vrijwel zeker
uitlopen op een confrontatie. Het ge-
weld in de zwarte woonoorden en in
Natal vindt vooral plaats tussen aanhan-
gers van Inkatha en van het ANC.

Vorige maand bereikten De Klerk en
Nelson Mandela, leider van het ANC,
overeenstemming over de bestrijding
van het geweld. Daarmee leek de impas-
se in de onderhandelingen te zijn door-
broken. Buthelezi brak besprekingen
met de regering af uit woede over het
akkoord tussen De Klerk en Mandela.
Hij beschuldigt de regering en het ANC
ervan tegen hem samen te spannen en
heeft gezegd dat hij zich hier nietbij zal
neerleggen. Inkatha voert besprekin-
gen met ultra-rechtse blanke groepen
over verzet tegen een eventueel slotak-
koord tussen het ANC en de blanke
minderheidsregering.

Zestien jaarbloedige strijd heeft trouw aan oude leiders niet aangetast

Angola kiest partijen uit de burgeroorlog
Van onze verslaggever

WIM BOSSEMA
LUANDA — De Angolezen

hebben gekozen voor oude, be-
kende leiders en partijen. De be-
vrijdingsbewegingen tegen de
Portugezen van voor de onafhan-
kelijkheid in 1975 beheersten de
eerste vrije verkiezingen in An-
gola van vorige week. Het lijkt
alsof zeventien jaar onafhanke-
lijkheid en zestien jaar burgeroor-
log weinig invloed hebben gehad
op de trouw aan de leiders.

De namen van de grootste politieke
partijen herinneren aan de antikolonia-
ïe strijd: de Volksbeweging voor de Be-
vrijdingvan Angola (MPLA), de Natio-
nale Unievoor de Totale Onafhankelijk-
heid van Angola (Unita) en het Natio-
nale Front voor de Bevrijding van An-
gola (FNLA).

Deze drie guerrillagroepen streden
tegen het Portugese leger. Na deAnjer-
revolutie in Portugal in 1974 moesten
zij het eens zien te worden over de
onafhankelijkheid. De nieuwePortuge-
se regering van linkse officieren wilde
zo snel mogelijk af van de koloniën,
waar zij een bloedige en uitzichtloze
oorlog hadden gevoerd. In dePortugese
plaats Alvor besloten de drie Angolese
bevrijdingsbewegingen verkiezingen te
laten beslissen wie van hen de sterkste
was. Voor het zo ver was brak de nieu-
we oorlog uit.

De MPLA, opgericht in 1956, had in
1962 concurrentie gekregen van het
FNLA van Holden Roberto. Het FNLA
was een coalitie van kleinere partijen
die al in 1954 waren opgericht en had
zijn aanhang in het noorden van het
land. Unita werd in 1966 opgericht door
Jonas Savimbi, tot dan 'minister van
Buitenlandse Zaken' van hetFNLA. Sa-
vimbi vond dat het Kongovolk te veel de
boventoon voerde in Roberto's leger en
Unita begon haar strijd temidden van
haar eigen volk, de Ovimbundu in het
midden van het land.

De MPLA was oorspronkelijk een
partij van intellectuelen. De leider van
het eerste uur, Agostinho Neto (overle-
den in 1979), was het prototype: opge-
leidaan een Portugese universiteit, eru-
diet in de politieke theorie en boven-
dien een dichter. De MPLA vond haar
aanhang in Luanda, onder de inwoners
van de armenwijken, onder de talrijke
mulatten en onder blanke communis-
ten. Buiten Luanda steunde de MPLA
op het Umbundu-volk.

Vlak na het akkoord van Alvor bra-
ken in 1975 gevechten uit tussen strij-
ders van de MPLA en hetFNLA, die uit
Luanda werd verdreven. De MPLA en
Unita raakten eveneens slaags. In die
tijd had het FNLA het sterkste leger,

dat opereerde vanuit Zaïre, het land
waar Roberto's zwager Mobutu de
macht in handen had. De CIA steunde
Roberto in een geheime operatie. Ter-
wijl de dag van de onafhankelijkheid
naderde, 11 november, rukte hetFNLA
op vanuit het noorden en Unita en het
Zuidafrikaanse leger vanuit het zuiden.

Op het laatste moment besloot de Cu-
baanse leider Fidel Castro, die al militai-
re adviseurs voor de MPLA naar Ango-
la had gestuurd, een legermacht van
'internationalisten' naar Luanda te stu-
ren. De Cubanen gaven de doorslag.Met
de vijand voor de poorten van Luanda
droegen de Portugezen de macht over
aan de MPLA. Ongeveer 350 duizend
Portugese burgers die in Angola woon-
den, hadden het land hals over kop ver-
laten.

In de maanden na de onafhankelijk-
heid dreven de MPLA en de Cubanen
het FNLA terug over de grens met Zaï-
re. Het Zuidafrikaanse leger en Unita
moesten steeds verder wijken. Unita
verloor haar hoofdkwartier Huambo.
De Zuidafrikanen waren niet bereid tot
een langdurige oorlog en trokken zich

Honderdduizenden burgers zijn gedood
door kogels, mijnen en honger

terug in Namibië, dat toen onder Zuida-
frikaans bestuur stond. De MPLA leek
het pleit te hebben gewonnen.

Binnen de partij woedden echter
ideologische tegenstellingen. De minis-
ter van Binnenlandse Zaken, Nito Al-
ves, gaf leiding aan een radikaal natio-
nalistische stroming, die zich verzette
tegen het grote aantal blanken en mu-
latten in detop van de MPLA.President
Neto zette Alves in mei 1977 uit de
partij en de 'Nitisten', gesteund door
muitende legeronderdelen, deden een
poging tot staatsgreep. De getrouwen
van president Neto grepen hard in en
executeerden Alves en zijn naaste me-
dewerkers. In de krottenwijken, waar
Alves groteaanhang had, trad het leger
bloedig op.

Neto had de macht nu stevig in han-
den. In december 1978 vormde het par-
tijcongres de MPLA om tot een marxis-
tisch-leninistische voorhoedepartij. Dat
de MPLA eindelijk een eenheid was,
bleek toen Neto het jaardaaropstierfen
JoséEduardo dos Santos zonder proble-
men de scepter kon overnemen. De
staat werd onder het MPLA-bewind op-
permachtig. Door wanbeheer en cor-
ruptie stortten de industrie en handel
in. De voortdurende oorlog met Unita

op het platteland deed de export van
koffie kelderen.

Het regime dreefop de inkomsten uit
de olie- en diamantwinning, die in han-
den was van westerse oliemaatschappij-
en als Elf-Aquitane en hetAmerikaanse
Chevron —tot groot ongenoegen van
Washington dat de MPLA-regering
weigerde te erkennen. De Zuidafri-
kaanse maatschappij De Beers bleef ac-
tief in de diamantveldenin het noorden
van het land.

Savimbi was in 1976 niet helemaal
verslagen. Hij verschanste zich in het
zuidoostpunrje van het land. In de zan-
derige savanne vestigde hij 'de tweede
hoofdstad van Angola', Jamba. De grens
met Namibië was vlakbij en na 1978
kwamen Zuidafrikaanse commando's
Unita te hulp als de aanvallen van de
MPLA te hevig werden.

In 1981 besloot Pretoria tot groot-
scheepse interventie aan de zijde van
Unita, onder de codenaam Operatie
Protea. Het hoofddoel was de vernieti-
ging van de Namibische bevrijdingsbe-
weging Swapo, wier guerrillastrijders
vanuit Angola aanslagen pleegden in

Namibië. Maar het Zuidafrikaanse leger
viel ook doelen aan van het Angolese
leger, de bondgenoot van de Swapo.

De Zuidafrikanen behaalden in de ja-
ren tachtig Pyrrusoverwinningen in
Angola. Toen steeds meer blanke jon-
gens in Angola sneuvelden, brokkelde
de steun voor de interventie in Zuid-
Afrika snel af. Er kwam geen doorslag-
gevende overwinning. In 1988 sloten
Pretoria, Luanda en Havana onder be-
middeling van Washington en Moskou
een akkoord dat deweg opende naar de
onafhankelijkheid van Namibië in ruil
voor het vertrek van de naar schatting
vijftigduizend Cubaanse militairen uit
Angola.

Tegen die tijd had Unita een wederge-
boorte doorgemaakt. Met openlijke
steun van Zuid-Afrika en geheime hulp
van de Verenigde Staten (president
Reagan zag Savimbi als een held van de
strijdtegen het communisme in deDer-
de Wereld) had Unita een formidabel
leger opgebouwd.

Unita-strijders waaierden uit naar
het dunbevolkte oosten van het land.
Vanuit Zaïre opende Unita een tweede
front in het noorden, het oude FNLA-
gebied. Guerrillastrijders van Unita
voerden aanslagen uit tot vlak bij Luan-

da. De belangrijke Benguela-spoorlijn,
dwars door Angola naar Zaïre en Zam-
bia, was onbruikbaar.

De oorlog was voor geen van beide
partijen te winnen. De Sovjet-Unie, de
wapenleverancier van de MPLA, ver-
keerde in ontbinding en Washington
oefende druk uit op Unita om tot een
vergelijk te komen. In het voetspoor
van het akkoord over Namibië begon-
nen moeizame onderhandelingen tus-
sen de MPLA-regering en Unita, die in
mei vorig jaarhun beslag kregen in een
vredesakkoord.

De burgerbevolking van Angola is
het grootste slachtoffer geweest van de
strijd tussen de MPLA en Unita. Het
onafhankelijke Amerikaanse onder-
zoeksinstituut Africa Watch stelde vo-
rig jaar vast dat beide partijen zich
schuldig maakten aan terreur tegen
burgers. Unita had de gewoonte in ge-
bieden waar de MPLA nog het bestuur
vormde dorpen te overvallen, een aan-
tal inwoners te doden en de hutten plat
te branden.

Vaak werden honderden burgers na
een aanval gedwongen de streek tever-
laten en naar Unita-gebied te lopen,
soms honderden kilometers. Africa
Watch meent dat de meerderheid van
de 600 duizend tot een miljoen inwo-
ners die vorig jaar in de gebieden van
Unita leefden, is ontvoerd. In andere
gevallen werd alleen de mannelijke be-
volking ouder dan acht jaar meegeno-
men,om opgeleid te worden tot guerril-
lastrijders.

De bevolking op het centraal plateau,
de Ovimbundu,waar Unita zijn traditio-
nele aanhang heeft, heeft het meest ge-
leden. Dat Unita daar nog zoveel aan-
hangers heeft zegt veel over de manier
van optreden van de MPLA, aldus Afri-
ca Watch. Ook het regeringsleger heeft
honderdduizenden mensen van het
platteland-weggevoerd om Unita haar
steun te ontnemen. Zij werden onderge-
bracht in kampen met een legerpost.
Het leger is berucht vanwege de schen-
dingen van de mensenrechten. Hon-
derdduizendenburgers, niemand weet
precies hoeveel, zijn omgekomen door
kogels, landmijnen en honger veroor-
zaakt door de oorlog.

De democratisering in Angola is nog
maar net op gang gekomen. De MPLA
heeft zich in de afgelopen twee jaar
omgevormd tot een democratische par-
tij. De economie is geliberaliseerd, er
heerst persvrijheid en andere politieke
partijen hebben alle ruimte. Maar de
oude blokken zijn in stand gebleven.

Noch de terreur door Unita op het
platteland, noch het wanbeheer en de
onderdrukking tijdens de alleenheer-
schappij van de MPLA heeft de Angole-
zen ervan weerhouden te stemmen vol-
gens de oude tegenstellingen, die zeker
twintig jaar teruggaan.

Angolese mannen wachten voor een stembureau in Luanda. Vorige week werden Angola's eerste vrije verkiezingen sinds de onafhankelijkheidgehouden.
Er waren aparte ingangen voor mannen en vrouwen bij de stembureaus. Foto ap

V-raad maant Savimbi
verlies te aanvaarden

NEW VORK/LUANDA (AFP, Reu-
ter) — De Veiligheidsraad van de Ver-
enigde Naties heeft de partijen in An-
gola opgeroepen de uitslag van de vori-
ge week gehouden verkiezingen teres-
pecteren. De V-raad sprak zijn bezorg-
heid uit over de weigering van de
voormalige verzetsbeweging Unita
zich bij de uitslag neer te leggen en
stuurt een commissie van drie perso-
nen naar Angola om te bemiddelen.

Deregerende MPLA(Volksbeweging
voor de Bevrijding van Angola) won de
verkiezingen. Toen 90procent van de
stemmen was geteld, stond de MPLA op
55 procent en Unita (Nationale Unie
voor de Totale Onafhankelijkheid van
Angola) op ruim 33 procent. President
José Eduardo dos Santos leidde derace
om het presidentschap met 50,8 pro-
cent, tegen bijna 39,4 procent voor Uni-
ta-leider Jonas Savimbi.

Unita heeft echter geklaagd over
fraude. Savimbi heeft daarop gedreigd
de strijd te hervatten en de generaals
van Unita hebben zich maandag terug-
getrokken uit het nieuwe, verenigde
leger.

Woensdag is een onderzoekscommis-
sie met leden van de kiesraad, Unita, de
MPLA en VN-waarnemers vertrokken
naar de provincies waar volgens Unita
stembussen zijn verdwenen. De kies-
raad heeft de bekendmaking van uitsla-

gen gestaakt, totdat de klachten over
fraude zijn opgehelderd.

De achthonderd buitenlandse waar-
nemers bij de verkiezingen, van wie de
helft voor de VN, hebben geconstateerd
dat de verkiezingen in grote lijnen re-
gelmatigzijn verlopen. Washington, de
bondgenoot van Unita, heeft Savimbi
gemaand zijn verlies te aanvaarden.

De Unita-vertegenwoordiger bij de
gemengdecommissie die toezicht houdt
op naleving van het vredesakkoord
(waarin ook de Verenigde Staten, Rus-
land en Portugal een vertegenwoordi-
ger hebben), Elias Saopeto Perna, ver-
klaarde dat er geen gevaar bestaat voor
hervatting van de burgeroorlog en dat
Unita in de oppositie zal gaan als alle
klachten serieus worden behandeld.

De Angolese minister van Buiten-
landse Zaken, Pedro Castro van Dunem,
zei woensdag in Lissabon dat de MPLA
bereid is ministers van Unita in het
nieuwe kabinet op te nemen.

Veel lijkt af te hangen van Savimbi
zelf. Hij heeft zich opgesloten in zijn
villa in de bovenstad van Luanda, waar
zwaarbewapende Unita-strüders de
wacht houden. Zaterdag gaf Savimbi
een felle verklaring uit, waarin hij uit-
haalde naar de kiesraad en de buiten-
landse waarnemers. Volgens diploma-
ten weigert hij telefoontjes van Ameri-
kaanse functionarissen aan te nemen.

Blauwhelmen voor straf weg
PHNOMH PENH — De vredesmacht

van de Verenigde Naties in Cambodja
heeft zeventien VN-militairen naar huis
gestuurd wegens disciplinaire vergrij-
pen. De meesten hadden zich schuldig
gemaakt aan diefstal, vechtpartijen en
met alcoholgebruik samenhangende
misdragingen. Uit welke landen deze
blauwhelmen afkomstig zijn, is niet be-
kendgemaakt.

Peru: leider
Lichtend Pad
veroordeeld
tot levenslang

Van onze redactie buitenland
AMSTERDAM — Een anonieme mi-

litairerechter heeft woensdag Abimae!
Guzman, de vorige maand gearresteer-
de leider en oprichter van de extreem-
linkse guerrillabewegingLichtend Pad,
tot levenslange gevangenisstraf ver-
oordeeld. Drie Politburo-leden die op
12 september tegelijk met Guzman in
Lima werden opgepakt, zullen even-
eens de rest van hun leven achter slot
en grendel zitten. Guzmans advocaat
heeft het proces als 'een complete far-
ce' betiteld.

Krachtens een afgelopen zondag ge-
decreteerd besluit van president Fuji-
mori zal Guzman (57) eerst een jaar in
eenzame opsluiting doorbrengen en de
rest van zijn straf dwangarbeid moeten
verrichten.

Dinsdagavond kondigde president
Fujimori al aan dat Guzman c.s. de maxi-
male straf, levenslang, zouden krijgen-
Als de doodstraf had kunnen worden
opgelegd, dan had 'het vierde zwaard
van het marxisme' die ongetwijfeld ge-
kregen, zo had de president eerder ge-
zegd. De doodstraf is in Peru alleen toe-
pasbaar als sprake is van 'verraad van
het vaderland in tijden van oorlog. Ge-
vangene 1509 werd schuldig bevonden
aan 'verraad' en schuldig bevonden aan
de dood van 25 duizend mensen en het
aanrichten van economische schade
meer voor dan 20 miljard dollar.

Onder leidingvan presidente Gonzdlo
heeft Lichtend Pad zich de afgelopen
twaalf jaar ontwikkeld tot verreweg de
moorddadigste guerrillabeweging in
Latijns Amerika. Zij wilde eerst de staat
vernietigen om op de puinhopen een
nieuw, maoïstisch Peru bouwen.

De advocaat van de Guzman, Alfredo
Crespo, uitte scherpekritiek op de gang
van zaken tijdens het proces, dat op een
zwaar beveiligd en hermetisch afgeslo-
ten marine-eiland voor de kust van
Lima achter gesloten deuren is gehou-
den zonder onafhankelijke waarne-
mers. Hij verklaarde dat hij slechts tien
minuten met zijn cliënt had mogen
spreken om zijn schriftelijke slotplei-
dooi voor te bereiden en geen getuigen
had mogen oproepen. Crespo beklaagde
zich erover dat hij dinsdag pas op de
hoogte werd gesteld van de aanklacht
en daarna niet meer met zijn cliënt
heeft kunnen overleggen.

Volgens Crespo zou het gehele proces
eigenlijk wegens vormfouten ongeldig
moeten worden verklaard, maar presi-
dent Fujimori houdt staande dat in het
proces 'alle internationale normen' zijn
gerespecteerd. Vlak voor Guzmans ar-
restatie vaardigde hij decreten uit dat
terroristen voortaan door een anonie-
me militairerechtbank zouden worden
berecht. In het verleden hebben civiele
rechters volgens hem "zeker tweehon-
derd terroristen vrijgelaten na intimi-
datie door Lichtend Pad-aanhangers.
Fujimori, die op 5 april het parlement
ontbond en een verkapte staatsgreep
pleegde, zei vorige maand dat als 'als ik
een echte dictator was geweest, Gu-
zman de doodstraf had gekregen. HÜ
stelde een referendum over invoering
van de doodstrafvoor terroristen in het
vooruitzicht.

De militaire rechter en de aanklager
hadden maskers op om niet te worden
herkend. Ze hebben Guzman onder-
vraagd vanachter een geblindeerde
spiegelruit. Hun stemmen waren met
elektronische apparatuur onherken-
baar gemaakt. Guzman zat in de rechts-
zaal op het eiland SanLorenzo opgeslo-
ten in een kooi, omdat Peru zich vol-
gens president Fujimori geen veilig-
heidsglas kan permitteren.

Maandag gaf Lichtend Pad een ver-
klaring uit waarin stond dat alle justi-
tiële autoriteiten die betrokken zijn bij
de veroordeling van Guzman zullen
worden vermoord. Gistermorgen, nog
voor de uitspraak, werden in Lima bij
twee aanslagen vier luchtmachtsolda-
ten en een politie-agent vermoord.

De snelheid waarmee het tribunaal
tot een vonnis kwam en de manier
waarop dat gebeurde, heeft ookkritiek
uitgelokt van mensenrechtenorganisa-
ties, die overigens vaak zelf het doelwit
waren van Guzmans terreurbeweging-
Zij vrezen dat president Fujimori, in
zijn streven zo veel mogelijk successen
te boekenin de strijd tegen het terroris-
me, ook onschuldigen zwaar zal laten
straffen op basis van bijvoorbeeld een
enkele politieverklaring die aan alle
kanten rammelt. Francisco Eguiguren
zei namens de Juristen Commissie van
de Andes dat het onmogelijk is iemand
in zo korte tijd op een verantwoorde
manier tot levenslang te veroordelen-

'Een militaire rechtbank is niet ge-
schikt om dit soort vonnissen uit te
spreken.

De auteur Mario Vargas Llosa, die de
presidentsverkiezingen van Fujimori
verloor, plaatste vorige week in de
Spaanse krant El Pais ook enkele kriti-
sche kanttekeningen: 'Dit proces kan
op de korte termijn efficiënt lijken,
maar is dat nietop middellangeen lange
termijn. Want als een maatschappij zijn
methoden aanpast om het terrorisme
beter te kunnen bestrijden, wint het
terrorisme, dat alle veldslagen lijkt te
verliezen, uiteindelijk toch de oorlog'-
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Hoogleraar huisartsengeneeskunde ergert zich aan rage van overbodige medische onderzoeken en modes

‘Velen voelen zich onnodig patiënt door al die keuringen’
Van onze verslaggeefster

SUZANNE BAART
ROTTERDAM — 'Nederland is

niet zo ziek; mensen kunnen ziek
gemaakt worden, en dat gebeurt
soms ook door dokters. Er is een
rage van keuringen en modes in
bet opsporen van alle mogelijke
risico's, zoals nu het cholesterol.
Daardoor komen mensen in het
medische circuit terecht, worden
ze regelmatig onderzocht, gecon-
troleerd en krijgen ze soms zelfs
medicijnen voorgeschreven.'

Prof. dr E. van der Does, nog een jaar
hoogleraar huisartsengeneeskunde aan
de Erasmusuniversiteit in Rotterdam,
kan zich er enorm over opwinden. Van
der Does is een van de sprekers op het
jaarlijksecongres van de artsenorgani-
satie KNMG, dat vanavond en morgen
in Den Bosch wordt gehouden., De gezondheidszorgbemoeit zich niet
alleen met zieken, maar ook met perso-
nen die door aanleg een verhoogdrisico
hebben, of die door hun gedrag (roken,
drinken) veel risico lopen. 'Dat gedrag

veranderen, is voor veel mensen aan-
zienlijk moeilijker daneen pil slikken',
zegt Van der Does, 'maar je maakt er
wel patiënten van die medicijnen slik-
ken en regelmatig terug moetenkomen
bij de dokter voor controle. Dat maakt
iemand afhankelijk van de dokter.'

Risicofactoren staan enorm in de be-
langstelling. Steeds meer mensen laten
zich dan ook met enige regelmaat keu-
ren. 'lemand die in zon keuringscen-
trum te horen had gekregen dat haar
cholesterol boven de zeven zat sloeg op
een feestje een snackje af. "Nee, ik maar
niet, ik ben cholesterolpatiënt." Ze
voelde zicheen patiënt! In die keurings-
centragebeuren niet altijd even zinnige
dingen.'

Laatst zag Van derDoes 'in zon infor-
matief televisie-programma over die
moderne centraeen dokter in een smet-
teloze witte jas diemet een lampje in de
ogenvan zon mooie, jongevrouw keek.
Daar werd haar gezondheid doorgeme-
ten! En de kassa maar rinkelen. Vraagt
deverslaggever wathij daarnou staat te
doen."Ik sta de hele dag mensen gerust
te stellen." Ja zeg, zo kan ik het ook.'

Al dat keuren is maar onzin, meent
Van der Does. 'Je moet alleen naar de
dokter gaan als er klachten zijn ofals je
gedrag verandert. Voor mensen zonder
klachten is het goed als zeweten ofhun
bloeddruk en hun cholesterol in orde
zijn. Maar dat hoeft niets steeds te wor-
den herhaald. Belangrijker is de eigen
verantwoordelijkheid: eet ik goed,
drink en rook ik niet te veel, beweeg ik
wel en ben ik niet te zwaar.

'Voor vrouwen boven de 35 jaar is
eens in de drie jaar onderzoek van de
baarmoederhals en borstonderzoek zin-
vol. Ouderen moeten ook hun ogen en
hun gehoor in de gaten houden.'

Hoge bloeddruk
Van de tien mensen diebij de huisarts

komen, gaan er vier of vijfweg met een
recept. Dat is vergeleken met het bui-
tenland overigensweinig. In detop tien
staan hoge bloeddruk en een te hoog
cholesterolgehalte op de eerste en de
tweede plaats. Elk met ongeveer ander-
half miljoen betrokkenen. Verder zijn
er 900 duizend mensen die slaapmidde-
len gebruiken, 800 duizend die jaarlijks

gewond raken door ongevallen en ge-
weld en 600 duizend diebehoren tot de
groep probleemdrinkers.

'Veel belangrijker dan alle medische
hoogstandjes waren de vaccinatie'; te-
gen besmettelijke ziekten en de anti-
biotica', zegt Van der Does. 'Er is een
verschuiving opgetreden van infecties
en een hoge zuigelingensterfte naar
chronische ziekten. De verbeterde leef-
omstandigheden en hygiëne hebben
eveneens enorm bijgedragen aan een
betere gezondheid.'

Maar Van der Does, die 32 jaar huis-
arts was, vindt dathet uit de hand loopt.
'Er is een keerzijde aan de medaille. Is
alleen het tijdstip waarop iemand dood-
gaat van belang, de zogenaamde morta-
liteit? Of geldt ook de kwaliteit varr.
leven? En die kwaliteit kun je langer
handhaven door gezond gedrag. We
staan nu voor keuzen in de gezond-
heidszorg. Daarbij is het de vraagof alle
risicodragers behandeld moeten wor-
den of dat ons gedrag moet veranderen.
Moet steeds gedaan worden wat tech-
nisch mogelijk is, zoals het in leven
houden van kinderen die niet meer dan

negenhonderd gramwegen? Terwijl we
weten dat niet al die kinderen gaaf in
het levenkomen te staan.Daarover gaat
de discussie.'

In de gezondheidszorg is veel té be-
sparen op aanvullend onderzoek. 'Veel
daarvan kan zo de prullenmand in. Al
dieECG's en inspanningsproevenbewij-
zen niks. De mensen worden ten on-
rechte gerustgesteld.'

Die hele informatiemachine wekt de
indruk dat alles kan, vindt Van der
Does. Door al die, soms ook te vroeg
gepubliceerde, verhalen over wat er
technisch allemaalkan, denken mensen
dat artsen alleskunnen. 'Maar aan een
eenvoudige snotneus is nog niets te
doen. En dat vergaten we te vertellen.'

Van der Does gelooft dat de standaar-
den, waarvan er nu dertig zijn, veel
kunnen verbeteren. Standaarden zijn
afspraken die in een losbladig systeem
van het Nederlands Huisartsen Genoot-
schap staan. Deze richtlijnen geven aan
hoe te handelen bij veel voorkomende
ziekten ofrisico's. Specialisten kennen
iets soortgelijks: de protocollen. De
richtlijnen kunnen eenheidbrengen in
behandelingen en vaak geld uitsparen.

'Er zijn nu vaak verschillen in indica-
tiestelling. Voor een bepaalde aandoe-
ning kan bijvoorbeeld worden geope-
reerd, of ze kan worden aangepakt met
medicijnen. Die verschillen kunnen
voor een deel mede verantwoordelijk
zijn voor de wachtlijsten. Als de wacht-
lijsten te kort worden, kan worden be-
sloten vaker te opereren.

'Het probleem ligt ook bij de wijze
van honorering. Huisartsen werken
met abonnement, maar specialisten
worden per verrichting betaald. Meer
verrichtingen leveren dus meer geld op.
Als je de gezondheidszorg doelmatiger
en goedkoper wil maken, moet je daar
wat aan doen. Maar dat is, helaas, een
oude discussie.'

Niet alleen de artsen zijn medever-
antwoordelijk, ook de farmaceutische
industrie speelt een rol in de discussie
over de vraag hoe ziek Nederland is.
Plus de vele patiëntenorganisaties. 'Be-
grijp me goed. Deze verenigingen kun-
nen goed werken: bij het stimuleren
van onderzoek en het geven van infor-
matie. Maar zij hebben belang bij veel
leden, soms ook omdat de subsidie er-
van afhangt.'

‘Eigen risico levert
in gezondheidszorg
flinke besparing op’

Van onze verslaggever
DEN HAAG — Invoering van een

eigen risico in de gezondheidszorg kan
tot een aanzienlijke kostenbesparing
leiden. Het eigen risico werkt gunstig
uit op de koopkracht, ookvan mensen
met lagere inkomens en ouderen.

Dit schrijven drie onderzoekers van
het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) in een artikel dat deze week ver-
schijnt in het economenblad ESB. In de
coalitie bestaat onenigheid over invoe-
ring van een eigen risico. Het CDA wil
het eigen risico verplicht stellen voor
verzekerden, de PvdA en ook het kabi-
net zijn voorstander van een vrijwillig
eigen risico.

De SCP-onderzoekers hebben beide
varianten doorgerekend. Als uitgangs-
punt kozen zij de invoering van een
eigenrisico voor huisarts en geneesmid-
delen. Voorandere voorzieningen, zoals
ziekenhuis, medisch specialisten, tand-
arts en fysiotherapeuten, blijkt de in-
voeringvan een eigenrisico niet tot een
minder verbruik en daarmee lagere
kosten te leiden.

Volgens de SCP-berekeningen levert
een verplicht eigen risico voor huisart-
sen en geneesmiddelen de grootste kos-
tenbesparing op. Het gaat hierbij om
een bedrag van ongeveer één miljard
gulden, oftewel ruim 3 procent van de
totale kosten van de gezondheidszorg.

De lagere uitgaven aan huisartsen en
vooral geneesmiddelenstellen deverze-
keraars in staat hun premies te verla-
gen. Deze daling neemt, gemiddeld ge-
nomen, het negatieve effect van de be-
taling van het eigen risico meer dan
Weg. Mensen meteen laag inkomen pro-
fiteren het meest bij invoering van een
verplicht eigen risico.

De onderzoekers wijzen op het gevaar
dat de invoering van een eigen risico
kan leiden tot tekorten bij ziektekos-
tenverzekeraars. Om deze tekorten te
dekken zouden de verzekeraars geneigd
kunnen zijn hun premies niet te verla-
gen. Hierdoor zou het gunstige effect
van het eigen risico op de kostenont-
wikkelingwegvallen. Om dit te voorko-
men pleiten zij voor een verplicht eigen
risico, zoals het CDA voorstelt.

Transportbedrijf besmettingshaard blaasjesziekte
Van onze verslaggeefster

DEN HAAG — Het virus dat de
blaasjesziekte veroorzaakt bij varkens,
bevindt zichhoogstwaarschijnlijk in de
transportketen.

Het ministerievanLandbouw conclu-
deert dat, nu het virus is aangetroffen
op een verzamelplaats voor varkens-
transporten in Lunteren.

Tot nu toe had onderzoek naar de

besmettingshaard van de blaasjesziekte
alleen antistoffen opgeleverd bij var-
kens dieaan de ziekte hadden geleden.
Het actieve virus werd aangetoond na
laboratoriumonderzoek van droge (al
wat oudere) mest. Dat bewijst dat het
virus langkan overleven.Daarom is het
volgens het ministerie van grootbelang
dat alle verzamelplaatsen en transport-
middelen worden ontsmet.

Gierende
grasmaaiers
en te vette
fish and

chips

GAAT EEN woord van veer-
tien letters, dat nauwelijks is
uit te spreken en waarover
twee op de drie nieuwslezers

struikelen, 'Maastricht' redden?
De subsidiariteit moet de tegenstrib-

belende en aarzelende Denen en Britten
alsnog over de streep trekken. Het be-
ginsel komt erop neer dat de EG, hieren
daar afgeschilderd als een bureaucrati-
sche en oncontroleerbare moloch, niet
alles gaat regelen voor de 325 miljoen
inwoners van de gemeenschap. Wat de
twaalf lidstaten zelf kunnen doen, moe-
ten ze ook vooral zelf doen.

De besluitvorming moet zo dicht mo-
gelijkbij deburger liggen, heet het. De
EG is er slechts als aanvulling en zorgt
Voor de samenhang, maar is zeker geen
ntstelling die de soevereiniteit van de
Aangesloten landen wil uithollen. In de
Woorden van staatssecretaris Dankert
Van Buitenlandse Zaken: 'Zo vrij als mo-
gelijk en zo gebonden als nodig.'

Vooral Groot-Brittannië hecht veel
Waarde aan de subsidiariteit. Er gaat
geen dag voorbij of de Engelse pers be-
richt over in haar ogen waanzinnig*.
voorstellenvan deEuropese Commissie,
die het leven van de Brit alleen maar
fuurder maken, zonder dat het mooie
tdeaal van dat ene Europa ook maar een
centimeter dichterbij komt. Wat te den-
den van voorschriften om van de Hebri-den tot aan de Griekse eilanden gras-
maaiers niet meer herrie te laten ma-ken danzoveel decibel? En moet 'Brus-
sel' zich druk maken over de kwaliteitvan het gehakt en defish and chips, ofbet alcoholpercentage in jenever? Mo-gen we alsjeblieftzelf nog watbeslissen?

Volgens kamerlid R. van der Linden,
Jater deze maand woordvoerder van de
CDA-fractie bij de ratificatie van het
Verdrag van Maastricht in de TweedeKamer, is subsidiariteit een puur poli-
tieke term geworden, waarmee deBrit-
ten te pas en te onpas op de proppen
komen. 'Ze gebruiken het begrip als een
bliksemafleider om interne problemen
te camoufleren. Engeland zal eens eenkeer moeten kiezenofhet nu bij Europa
wil horen, of niet. Dat land ziet de EG
alseen soort veredelde vrijhandelszone,
terwijl andere landen juist veel verder
willen gaan.'

Premier Lubbers komt de eer toe desubsidiariteit aan het toch al ondoor-
grondelijke EG-jargon te hebben toege-
voegd. Hij deed dit in juni 1989 op de
Europese top in Madrid. Daar namen de
staats- en regeringsleiders het besluit
serieus werk te gaan maken van eenonomische en Monetaire UnieIfcMU), inclusief een eenheidsmunt. Detoenmalige Britse premier Margaretthatcher legde zich daar mokkend bijneer, maar provocerend zei ze dat de

andere lidstaten niet moesten denken
dat Groot-Brittannië nu ineensbekeerd
was: 'Het Lagerhuis zal nooit en te nim-
mer de macht uit handen geven om
over de Britse begroting te beslissen.'

Met desubsidiariteit(van hetLatijnse
subsidiarus, wat zoveel betekent als:
tot de reserve behorend, ondersteu-
nend) wildeLubbers 'een loopplank uit-
leggen' naar de Britten. Brussel gaat
niet alles bedisselen, er blijft nog veel
over voor Londen en de andere hoofd-
steden. DeCDA-voorman kent zijnklas-
sieken en hoefde maar te rade te gaan
bij de sociale encycliek Quadragesimo
Anno uit 1931, waarin het beginsel uit
de doeken wordt gedaan. Subsidiariteit
is de katholieke vertaling van de gere-
formeerde 'soevereiniteit in eigen
kring', dieAbraham Kuyper vijftig jaar
eerder had geïntroduceerd.

Subsidiariteit heeft lubberiaanse
trekjes. Met het begrip kun je allekan-
ten op, het is ongrijpbaar, het dient vele
doelen, het is een toko waaruit elke
lidstaat naar believen kan plukken en
dat is ook precies de bedoeling. De Brit-

ten belijden met subsidiariteit hun aver-
sie tegen de EG. De Fransen onderstre-
pen ermee dat de gemeenschap een in-
tergouvernementeel karakter heeft en
dat het zwaartepunt van de besluitvor-
ming in de (grote) hoofdsteden blijft
liggen. En de Duitsers hanteren het be-
gripom deLander gerust te stellen, die
bang zijn dat door de Europese integra-
tie hun zelfstandigheid verloren gaat.
Voor de Deense regering is subsidiari-
teit een middel om de bevolking alsnog
te overtuigenvan de voordelen van het
Verdrag van Maastricht.

Het beginsel heeft het Verdrag van
Maastricht gehaald, zij het summier.
Het komt op de invulling aan, en daar-
over is al veel discussie gevoerd die de
komende maanden nog wel zal door-
gaan. De Britse premier John Major wil
tijdens het EG-voorzitterschap van zijn
land namens de Twaalf een slotdocu-
ment naar buiten brengen, waarin de
autonome rol van de lidstaten wordt
opgepoetst. Zo wil hij de anti-EG-vleu-
gelbinnen zijn Conservatieve partij, be-
ducht voor verlies van soevereiniteit,
argumenten uit handen slaan.

Subsidiariteit heeft ook gevaarlijke
kanten. Er is zo langzamerhand een
evenwicht gegroeid tussen de diverse
EG-instellingen: Raad van Ministers,
Europese Commissieen Europees Parle-
ment. Dat dreigt verstoord te worden
als een deel van debesluitvorming naar
de lidstaten gaat, lees: Raad van Minis-
ters. Op dit orgaan heeft bijvoorbeeld
het europarlement in Straatsburg nau-
welijks invloed.

Bovendien bestaat er het risico dat
lidstaten met een eenvoudig beroep op
de subsidiariteit onwelgevallige EG-re-
gelgeving buiten de deur houden. Er
moeten dus scherpe criteria komen
(wie doet wat?), en daar wringt de
schoen. Cultuur blijft een nationale
zaak — identiteitsgevoelig alsdit onder-
werp is— maar evenzeer geldt de af-
spraak dat er vrij verkeer van personen,
dienstenen goederen komt. Wat dan te
doen bij de handel in kunst?

Volgens EG-specialist J.Lonink van
de PvdA-fractie dreigt subsidiariteit in
het politieke spraakgebruik 'de grote
vergeler' te worden, bedoeld om me-
ningsverschillentoe te dekken. 'Debur-
ger zal het een zorg zijn wie wat doet in
de EG. Als de problemen maar worden
opgelost. Dat geldt voor dekwestie-Joe-
goslavië, het milieubeleid, noem maar
op. Een nieuw begrip brengt de oplos-
singen niet dichterbij.'

CO WELGRAVEN
Dit is de derde aflevering in een serie
over de verdragen van Maastricht. De
vorige verschenen op 3 en 6 oktober.

Over enkele weken behandelt de
Tweede Kamer de verdragen van
Maastricht. Vandaag deel drie
van een serie over 'Maastricht':

over de grote vergeler: het
ongrijpbare begrip subsidiariteit.
Beslist Brussel ofblijft de macht

in Den Haag?

Fosfaatverzadiging in grond neemt snel toe
Van onze verslaggever

AMSTERDAM — De oppervlakte
met fosfaat verzadigde grond is de laat-
ste twee jaargestegentot ruim 400 dui-
zend hectare. Dat is 69procent van het
centrale, oostelijke en zuidelijke zand-
gebied in Utrecht, Gelderland,Overijs-
sel, Noord-Brabant en Limburg. Twee
jaar geleden werd deze oppervlakte
nog geschat op 290 duizend hectare,
51 procent van alle landbouwgronden
in deze zandgebieden.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek
van het Staring Centrum, een instituut
van de Dienst Landbouwkundig Onder-
zoek in Wageningen. In 1990 schatte
onderzoeker dr A. Breeuwsma dat in
het jaar 2000 380 duizend hectare zand-
gronden fosfaatverzadigd zouden zijn.
Die hoeveelheid is dus al overschreden.

Fosfaatverzadiging ontstaat wanneer
niet alle fosfaat in de bodem kan wor-
den gebonden. Als de bodem al veel

deze meststof bevat, spoelt de rest weg
naar het oppervlaktewater en het
grondwater. Wanneer 25 procent van
het fosfaat uit mest doorspoelt, wordt
een bodem fosfaatverzadigd genoemd.
Bij 50 procent is de grond sterk en bij
75 procent zeer sterk verzadigd.

Van de 400 duizend hectare is
120 duizend hectare sterk ofzeer sterk
verzadigd. Op de resterende 280 dui-
zend hectare kan 25 tot 50procent van
het extra fosfaat niet meer in de bodem
worden gebonden. Uit de sterk tot zeer
sterk verzadigde gronden is 90 procent
van de belasting afkomstig van grond-
en oppervlaktewater.

Door een overvloed aan fosfaat ko-
men er te veel voedingsstoffen in het
water. Daardoor ontstaat de zogeheten
eutrofiëring: er treedt algengroei op,
waardoor de hoeveelheid zuurstof in
het water vermindert en vissen worden
bedreigd.

De Nederlandse regering heeft zich in
hetRijnactieplan en het Noordzeeactie-
plan verplicht de hoeveelheid fosfaat
die op zee wordt geloosd, drastisch te
verminderen. In vergelijking met 1985
moet deze hoeveelheid in 1995 met
50 procent en in 2000 met 75 procent
zijn teruggebracht.

Twee jaar geleden constateerde het
Staringcentrum al dat Nederland deze
doelstellingen niet kan halen. In 2000
zal er ondanks het verscherpte mestbe-
leid 21 procent meer fosfaat in de rivie-
ren en de zee terechtkomen dan in 1985
en in 2045 is dat zelfs 45 procent. Dat
komt doordat het doorspoelen van fos-
faat uit verzadigde gronden tientallen
jaren doorgaat.

Volgens Breeuwsma heeft de consta-
tering van het Staringcentrum van
twee jaargeleden doorde nieuwe cijfers
aan kracht gewonnen: 'Vast staat dat de
doelstellingen uit het Rijnactieplan en

het Noordzeeactieplan niet te halen
zijn', aldus Breeuwsma.

De nieuwe cijfers kunnen gevolgen
hebben voor het mestbeleid. Het kabi-
net zal naar verwachting binnenkort
eenbesluit nemen over een voorstel van
de ministers Alders van Milieubeheer,
Bukman van Landbouw en Maij van
Waterstaat. Naar verluidt willen zij de
invoering van de verscherpte mestnor-
men eenjaar vervroegen, naar 1994, en
de invoeringvan de nog scherpereeind-
normen twee of driejaar, naar 1997 of
1998.

De vraag is of daardoor de fosfaatbe-
lasting vermindert. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne (RIVM) heeft vorig jaar in Zorgen
voor Morgen 2 berekend dat zelfs met
de nieuwe normen in het jaar 2000 nog
steeds meer fosfor aan landbouwgrond
wordt toegevoegd dan er via de gewas-
sen wordt afgevoerd.

REMCO CAMPERT

Wind
IK LIG in bed en het lukt me niet om

in slaap te vallen. Als ik mijn ogen
sluit zie ik een wirwar van elkaar ver-
dringende beelden — van de dag over-
gebleven beeldgruis. Geen beeld blijft
lang genoeg staan om er een zoete
droom ofeen nachtmerrie mee te begin-
nen.

Mijn bed staat in een huis in Amster-
dam. Sinds zondag is die stad zwaar ge-
wond aan een van haar flanken. Hoewel
ik er niets van voel, ben ik me ervan
bewust. Ergens op dit moment bloedt de
stad. En omdat ik van deze stad en de
mensen die er in wonen hou bloed ik
ook een beetje.

Dit is het uur van de nacht waarop in
de binnenstad de laatste cafés sluiten. Ik
lig iets buiten de binnenstad in bed en
luister. Ik hoor de sirene van een poli-
tie-auto. Daar kun jena sluitingstijdvan
de cafés op gaan liggen wachten. En ja
hoor, ook een ambulance. Dan wordt
het geleidelijk aan stil. Nu is het echt
nacht. Ik hoor alleen de wind —het
waait al nachten.

De balkondeuren van mijn slaapka-
mer staan op een kier. Door die kier
wringt de wind zich naar binnen en
doet de gordijnen wapperen. Dit is de
wind die maakt dat vliegtuigen soms
laag over de stad vliegen. Ik draai me
voor de zoveelste maal om en stel me
voor dat ik nog een jongetje ben en
veilig in een tent lig terwijl het buiten
spookt.

De volgende ochtend lees ik in de
krant dat een briefschrijfster zich af-
vraagt of het niet tijd wordt 'dat wel-
denkende mensen het idee "vliegen"
uit hun gedachten bannen. Misschien
had Ikarus in plaats van in zee, op een
huis moeten vallen, denk ik onredelijk
alvorens het huis uit te gaan.

Het waait nog steeds. Verderop in de
straat heeft een vuilniszak zijn inhoud
prijsgegeven. Advertentieblaadjes,
pamfletjes van schoorsteenvegers en
stoelenmatters, eierdoppen en vettige
boterhampapiertjes scharrelen over
stoep en asfalt. Soms liggen ze als op
commando even stil, dan zetten ze er
weer vaart achter.

Geboren organisator vond jazzfestivaluit
PAUL ACKET, die maandag in
Scheveningen op 69-jarige
leeftijd aan longkanker overleed,
verdiende miljoenen met zijn
tienerblad Muziek Express.
Daarna werd hij beroemd als
organisator van het North Sea
Jazz Festival, een van de
grootste en meest prestigieuze
muziek-evenementen ter wereld.
| POSTUUM |

HET GROOTSTE misverstand
omtrent Paul Acket was dat
hij zijn North Seajazz Festival

uit winstbejag organiseerde. In werke-
lijkheid werd hij gedreven door een
mengelingvan idealisme, trots en ver-
scholen ijdelheid. Het jazzfestival dat
hij vanaf 1976 jaarlijksin het Haagse
Congresgebouw op touw zette, moest
het grootste, het veelzijdigste en het
beste terwereld zijn — en daarbijkeek
Acket niet op een paar dollar.

Exemplarisch was een paar jaar gele-
den het geval van pianist George Wal-
lington, een vrijwel vergeten kleine
meester uit het bebop-tijdperk. Acket
had Wallington voor North Sea aange-
kondigd, maar op het laatste moment
bleef de pianist weg, een feit dat hoog-
uit enkele tientallen van de tiendui-
zenden festivalbezoekers zal zijn opge-
vallen.

Niettemin bewoog Acket een jaar
later hemel en aardeom deze'blamage'
goed te maken. En zo konden dertig
bebopliefhebbers in het kleinstezaaltje
van het Congresgebouw alsnog de
come-back van George Wallington be-
leven. Ackets eer was gered, maar met
commercieelbesef had dit alles natuur-
lijk niets te maken.

Paul Acket konzich dieluxepermit-
teren doordat hijruimschoots vóór het
eerste North Sea-festival zijn fortuin
had gemaakt. In 1941 huurde hij, als
negentienjarige lyceumleerling, thea-
ter Gooiland in Hilversum afvoor zijn
eerste jazzconcerten, tot spoedig onge-
noegen van de Duitse bezetters. Dat-
zelfde natuurtalent benutte hij na de
oorlog om lucratieve tournees van de
Dutch Swing College Band te organise-
ren. Acket was ook de eerste impresa-
rio die een Amerikaanse bebop-groot-

heid naar Nederland haalde: trompet-
tist Dizzy Gillespie in 1952.

Gedurende de jaren vijftig en zestig
bleef Acket de man die, in al dan niet
vriendelijke wedijver met collega-im-
presario Lou van Rees, de legendari-
sche nachtconcerten in het Amster-
damse Concertgebouw organiseerde,
doorgaans voorafgegaan door een

avondoptreden in het HaagseKurhaus.
Maar zijn rijkdom kwam uit een ande-
re bron: het tijdschrift Muziek Ex-
press dat hij in 1956 oprichtte als vak-
blad voor de populaire-muziekbusi-
ness, en dat na de opkomst van Elvis
Presley min of meer per ongeluk uit-
groeide tot het eerste en meest succes-
volle Nederlandse tienerblad.

In 1974 verkocht Paul Acket zijn
hele bedrijf, inclusiefhet impresariaat,
aan het uitgeversconcern VNU, voor
een bedrag dat wordt geschat op acht a
tien miljoen gulden. Acket bleef zelf
aan als directeur, maar al spoedig bleek
zijn eigenzinnigheid slecht te passen in
het concern-beleid van de VNU. Nfi
twee jaar gingen de wegen uiteen,
waarbij Acket het genoegen smaakte
dat de VNU hem zijn impresariaat en
'een kleinigheidje' aan geld meegaf.

Op dat moment kreeg Paul Acket
zijn meest lumineuze idee: organiseer
een jazzfestival op mammoetformaat,
met concerten op vele podia in één
groot gebouw. 'Ik vond het ook wel
een leuke gedachte om allerlei stijlen
tegelijk te laten horen, zodat de men-
sen die eropafkomen ookmet de diver-
se stijlenkennismaken', verklaarde hij
drie jaar later in een interview.

Die festivalformule was nog nergens
ter wereld beproefd, maar nadat Acket
er het eerste jaarenkele tonnen bij was
ingeschoten, groeide het North Sea
Jazz Festival op den duur uit tot een
evenement van wereldfaam, met jaar-
lijks tienduizenden bezoekers uit alle
continenten.

In 1990 begon Acket een tweede
jaarlijks festival, Jazz Mecca in Maas-
tricht, maar de ziekte waaraan hij
maandag overleed had zich toen al ge-
openbaard, en hij moest de organisatie
van Jazz Mecca grotendeels overlaten
aan zijn vrouw Jos en zijn medewer-
kers. Afgelopen zomer beleefde Acket
nog de triomf dat ook het voormalige
Drum Jazz Festival in Amsterdam, oor-
spronkelijk georganiseerd door zijn
verwoede concurrent Hans Loonstijn,
onder de naam Drum Rhythm Festival
door de Acket-organisatie werd voort-
gezet.

Paul Acket liet zich de laatste jaren
het eerbetoon, behorend bij zijn promi-
nente internationale positie, graag
aanleunen. Toch bleef hij altijd de iet-
wat verlegen figuur op de achter-
grond, wars van publiek vertoon en
niet geneigd tot opzichtige verbroede-
ring met zijn artiesten.

In het eerder geciteerde interview
uit 1979 vertelde Acket hoe schilder
Karel Appel hem in de jarenvijftigeen
keer meenam naar de Amsterdamse
hotelkamer van Miles Davis: 'Het was
een hartelijke begroeting met Karel
Appel en ik werd wel geduld, moet ik
zeggen. Ik mocht wel blijven.'

BERT VUIJSJE

PAUL ACKET Foto Maarten Corbijn

I.s.m. het John Aoams Institute zal
ncurobioloog

WILLIAM H. CALVIN
op zaterdag io oktober aanstaande
een lezing houden in de serie
American LiteratureToday.
Thema: "de cerebrale symfonie,

over de structuur van het
bewustzijn".
Plaats: West-Indisch Huis, Hcrcnmarkt 97,

Amsterdam ITrjd: 20.00 uur 1Toegang: f is,-

-(f 10,- CIP/Pas 6511 Kaarten vcrkriigbaar bij

AUB-Ticketshop en vvv-bespreckburcau's.

American_
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ADVERTENTIE

iO ,"'S Rialto Fonds voor de Nederlandse Film
presenteren

NIEUWE NEDERLANDSE SPEELFILMS EN DOCUMENTAIRES

ADVERTENTIE

SLACHTOFFERSEN GEDUPEERDEN VAN DE VICTIMS OF THE AIRPLANE CRASH
VLIEGRAMPINDE BIJLMERMEER IN THE BIJLMERMEER

EL AL heeft een noodfonds opgericht voor wie is getroffen EL AL has created an emergency fund for the victims of
door de vliegramp in de Bijlmermeer en daardoor in acute the airplane crash in the Bijlmermeer, who are now in
financiële nood is gekomen. Als u voor directefinanciële acute financial need. Those who believe they are eligihle
steun in aanmerking meent te komen, aarzel dan niet te for financial support, should not hesitate to catl this
bellen met het speciaal daarvoor opengestelde specially provided telephone number: 020 - 6443311.
telefoonnummer: 020 - 6443311. Language barriers are not a problem! All phone calls will
Laat mogelijke taalproblemen geen drempel zijn! U zult be handled with the utmost patience and understanding,
met het allergrootste geduld en begrip te woord worden EL AL wants to help now.
gestaan. EL AL wil u nu helpen.

BEL: 020 - 6443311 CALL: 020 - 6443311

de\olL*L_»-___« VAN DONDERDAG 8 OKTOBER 1992 7



MM

__k _fl ___k ___J__T __i ft _fl _■ H _■ _■

Wast "et 2kaC ...

Dixan l

Wie wast er morgen nog met poeder? Want Dixan introduceert nu de
nieuwe vorm van wassen: Dixan Megaperls. Dixan Megaperls zijn kleine was-
korrels die tot 40% meer waskracht per ml. bevatten dan compact poeder.
Dus je hebt er veel minder van nodig, terwijl je was mega-schoon wordt.

DIXAN MEGAPERLS. MEGA-KRACHTIG. MEGA-SCHOON.
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Hervormden, gereformeerden en luthersen bespreken fusie tijdens ‘combi-synode’

‘Het gaat langzaam, maar die nieuwe kerk komt er wel’
Van onze verslaggever

HENK MULLER
APELDOORN/UTRECHT —3e tale Kanaans bloeit de laatste

'Veken in een groot aantal her-
vormde kerken op als nooit tevo-
*en. Orthodoxe predikanten
waarschuwen hun toehoorders,
ie streng-orthodoxe 'gerefor-
meerde bonders', in bijbelse beel-
ien nog één keer voor het te laat
is.

Samen moeten ze ten strijde trekken
'egen het voorgenomen samengaan van
ie hervormde, gereformeerde en lu-
"herse kerk. Dit vermaledijde 'Samen
)p Weg-proces' moet één kerk opleve-
Wn, de Verenigde Reformatorische
Ka-k in Nederland (VRKN).

let is volgens de orthodoxen de laat-
stemogelijkheid om te voorkomen dat
deïervormdekerk door dit samengaan
bimenkort zal verdwijnen. Vanaf van-
daag zijn de drie synodes, de besturen
var de kerken, een paar dagen in 'com-
bi-.node' bijeen om te discussiëren
ove de fusie. Uitgangspunt daarbij is
eennieuwe kerkorde.

Gd trekt met de Nederlandse natie
en e 'vaderlandse' kerk een eigen pad
doe de geschiedenis, zeggen de bon-
der. De Nederlandse HervormdeKerk
is n een fusie niet langer Nederland-
en at gaat in tegen Gods wil. De bon-
der vormen een machtige, actieve en
finncieel krachtige groep in de her-
vomde kerk die bijna drie miljoen le-
derheeft.

_3g een reden voor deze zeer behou-
derie hervormden om Samen op Weg
(SoV) af te wijzen is hun hekel aan de
belngrijkste toekomstige partner. Ze
witen niet samengaan met gerefor-
merden omdat zij hen niet gerefor-
merd genoeg vinden. Om maar te zwij-
gervan de aanwezigheidvan de luther-
se !erk die niet eens calvinistisch is.

lominee P. Boomsma, synode-voor-
zittr van de gereformeerde kerk,klopt
beachtzaam op zijn pijp en kijkt nog
een naar wat bijbelteksten aan de
mur van zijndonkere studeerkamer in
de Apeldoornse pastorie waar hij
wont. Maar hij wil er niet omheen
draien: 'Ja, een behoorlijk deel van die
hoiderdduizenden bonders is inder-
daat een blok aan het been, ze slaan
tellens op één trommel. Maar de een-
woding van onze kerken houden ze
toa niet tegen.

')at moet ook wel want veel gemeen-
tenrijn ongeduldig geworden.Daar is al
gea verschil meer tussen hervormd en

gereformeerd, daar doenze allessamen.
Die gemeenteleden snappenniet langer
waarom wij als bestuurders nog niet
zover zijn. We moeten opschieten an-
ders is het opstand.'

Aan de kerkorde zelf zal het niet
liggen. Volgens kerkjuristen is het een
uitgebalanceerd bestek voor de gefu-
seerdekerk, waarmee de gelovigen aar-
dig uit devoeten kunnen.Kern isdat de
gemeenten zelf meer zeggenschap en
middelen krijgen. Tot nu toe liep dat
vooral via provinciale vergaderingen.

Kerkgangers verlaten de Christelijk Gereformeerde Kerk in Spakenburg. Foto Daniel Koning - de Volkskrant

Fijn mens
Afgevaardigden van gemeenten zul-

len elkaar in een zogeheten classis spre-
ken. Daar vallen voortaan de meeste

besluiten. De top, de synode, grijpt al-
leen in als gemeenten een tè zelfstandi-
gekoers gaan varen. 'De gemeente waar
Jezusalleenmaar best wel een fijn mens
wordt genoemd of waar de gelovigen
toch maar liever een stukje uit de Ko-
ran lezen dan uit de Bijbel wordt tot de
orde geroepen', zegt ds. B. Wallet. Sinds
een jaar is geen voorzitter van de her-
vormde synode meer, maar secretaris
van de werkgroep die SoW binnen en-
kele jarenmoet afmaken.

Wallet geeft toe dat de hele gang van
zaken rond de eenwording een buiten-
gewoon omslachtige indruk maakt.
Want na behandeling door de synodes
gaat het stuk terdiscussie naar gemeen-
ten, classes, provincialeorganen, diaco-
nale instanties en tal van anderen die

zich erover kunnen uitspreken.
Tel daarbij op dat het al meer dan

dertig jaar heeft geduurd voordat er
zon voorstel lag, plus debezwaren van
de orthodoxe hervormden die vinden
dat het erfgoed der vaderen wordt ver-
kwanseld, en de problemen lijken on-
overkomelijk. 'Ik ben inderdaad een op-
timistisch mens', zegt Wallet wat be-
drukt. 'Die ene kerk komt er heus wel.
We zijn op de goede weg. Vergeet niet
dat deze kerkorde in anderhalf jaar is
samengesteld. We moesten wel zo snel
werken, want het was al die jaren on-
duidelijk welk model kerk we wilden.
De verwachtingen lagen ver uit elkaar.
Sommigen dachten aan volledige zelf-
standigheid van gemeenten, anderen
aan meer invloed van de top.'

Volgens hem is een fusie tussen ker-
ken heel wat anders dan een bedrijfsfu-
sie. Ook al is een groot werelds advies-
bureau ingeschakeld om de fusie te be-
geleiden. Wallet: 'Wij zijn geen raad van
bestuur die tot fuseren besluit. Een
kerk is een geloofsgemeenschap waarin
iedereen telt en waar alle geluiden ge-
hoord moeten worden. Maar het moet
nu wel snel gebeuren anders hoeft het
niet meer. Dan zijn de geesten moe en
de materiële omstandigheden gaan er
ook niet op vooruit gezien het dalend
ledental.'

Boomsma, synode-voorzitter van de
gereformeerde kerk, herkent duidelijk
gereformeerde trekken in het voorge-
stelde model. Vooral de grotere zelf-
standigheid van gemeenten spreekt

hem aan. 'Gelovigen kunnen nu aan de
slag met dingen die zij zelf belangrijk
vinden in hun gemeente. Ze kunnen
zelfuitmaken wie ze tot het Avondmaal
toelaten. Over het doen van openbare
belijdenis en over leefvormen of huwe-
lijk spreekt de kerkorde helemaal niet
om te veel commotie te voorkomen. Dat
schept vrijheid.

'Ik vind dat belangrijk omdat de gere-
formeerden van vandaag niet meer lij-
ken op die van twintig jaar geleden. Er
heeft onder hen een stille revolutie
plaatsgevonden en "gereformeerd" of
"hervormd" duidt veel meer een nest-
geur aan dan iets inhoudelijks.Gerefor-
meerden zoeken nieuwe wegen omdat
de oude wegen vervaagd zijn.'

Verkoop hbo-gebouwen
loopt weer vertraging op

Van onze verslaggeefster
)EN HAAG — De verkoop van ge-

boiwen in het hoger beroepsonderwijs
aai de hogescholen komt niet per 1
jaroari 1993 rond. Zelfs wanneer mi-
niser Ritzen van Onderwijs en de ho-
gecholen het voor 1 november eens
Weden over alle onderdelen van de
traisactie, loopt het project (minimaal
ertele maanden vertraging' op.

)e operatie om hogescholen eigenaar
te aten worden van hun panden, waar-
Vo>r ze hetrijk 1,2 miljard zouden beta-
lei, verloopt al vanaf het begin uiterst
nveizaam. Ritzen had de operatie vorig
jar al willen afronden. Toen dat niet
luue, voorkwam Ritzen met een boek-
hoidkundige truc — hij boekte op zijn
bgroting alvast een 'opbrengst' in die
tig altijd moet worden geïnd — dat er
e«i begrotingsgat ontstond.
Dat gevaar is nogaltijdniet afgewend,

Mjkt uit een brief van Ritzen aan de
180-raad. Eerder deze herfst uitte de
fead van State al twijfels. Ook 1 januari

1993, inmiddels de datum waarop de
zaak rond zou moeten zijn, blijkt nu
niet haalbaar. De HBO-raad, de vereni-
ging van hogescholen, suggereert dat
'minstens enkele maanden vertraging'
zelfs optimistisch is. Ritzen en de hoge-
scholen zijn het volgens de HBO-raad
nog minder eens dan de bewindsman in
diens brief doet voorkomen.

Zo heeft het ministerievan Onderwijs
wel een bod uitgebracht, tegen welke
som een hogeschool zijn panden kan
kopen, maar de hogescholen zijn daar
nog lang niet allemaal mee akkoord ge-
gaan. De bankenbij welke de hogescho-
len geld moeten lenen om de aanschaf
te betalen, willenbovendien dat er een
waarborgfonds komt, waarin Ritzen
200 miljoen gulden zou moeten storten.
Ritzen erkent dat het succes van de
operatie staat of valt met zon fonds;
vooral het ministerie van Financiën
aarzelt of er wel 200 miljoen gulden in
moet. 'Een onafhankelijke derde' zoekt
dat nu uit.

Achterstanden
H. Kemner, voorzitter van de HBO-

Raad, vindt dat de minister zijn eigen
beleid om kinderen met achterstanden
te stimuleren, ondergraaft. Uit eigen
onderzoek van de HBO-Raad blijken
juistkinderen uit de lagere sociaal-eco-
nomische milieus gebruik te makenvan
het door de minister gewraakte stape-
len.

'De enorme groei van het middelbaar
beroeps onderwijs komt voor de helft
voor rekening van kinderen uit arbei-
dersmilieus. En degenen die daarna nog
doorstuderen in het hbo, bestaat maar
liefst voor 90 procent uit arbeiderskin-
deren en voor 0procent uit kinderen

van hogere employees.'
Het zou allemaal nog mee kunnen

vallen. Want wie zonder vertraging het
hbo stapelt op zijn mbo en mavo-diplo-
ma, houdt hetzelfde aantal jarenstudie-
financiering als nu. Maar het is volgens
Kemner de vraag of de groep arbeiders-
kinderen, die sociaal-democraten ook
zo graag van hoger onderwijs willen
laten genieten, zon vlekkeloze school-
loopbaan hebben. 'Juist bij kinderen uit
gezinnen, waar studeren minder ge-
bruikelijk is, ligt vertraging sneller om
de hoek te wachten.'

Inkorten van de studietijd voor
mbo'ers in het hoger beroepsonderwijs,
zoals Ritzen twee jaar geleden expliciet
en nu eigenlijk impliciet voorstelt, is
volgens Kemner niet goed mogelijk.
Het hangt een beetje van de soort oplei-
ding af, maar gemiddeld genomen heb-
ben mbo'ers slechts iets minder moeite
dan leerlingen met een havo-diploma
om het hbo in vier jaar af te ronden.

Het hoger beroepsonderwijs heeft
overigens een flinke portie eigenbelang
bij het blijven bestaan van de door-
stroom vanuit de middelbare tak. In
vijftien jaar tijd is hetpercentage van de
mbo'ers dat doorstudeert, van 5 tot ze-
ker 20 gestegen. 'Het mbo is een beetje

minder eindonderwijs geworden',
schrijft het ministeriezelf in een analy-
se.

De leerlingen bevestigen dat. In een
onderzoek zegt maar liefst 60 procent
na het mbo verder te willen leren. Nu al
bestaat de groep eerstejaars in het hbo
voor bijna eenderde uit voormalige
mbo'ers. Als die groep door de maatre-
gel van Ritzen indikt, moeten de hoge-
scholen rekenen op een flinke daling
van het aantal eerstjaars.

Wat het ministerie van Onderwijs al
jarendwarszit, is de 'omweg' havo-mbo-hbo. Want met dat havo-diploma is im-
mers het hbo theoretisch al een moge-
lijkheid. Theoretisch, want havisten
met een hakken-over-de-sloot-diploma
weten donders goed dat hun kansen op
een hogeschool beroerd zijn.

'Maar de "omweggers" havo-mbo-
hbo vormen slechts een kleine groep
van hoogstens 3,8 procent', preciseert
Kemner. Als het Ritzen erom zou gaan
die groep aan te pakken, lijkt het voor-
stel meer op grasmaaien met een bulldo-
zer. Zijn collegaTeeuwen van de vereni-
ging BYE beaamt dat. 'Juist die kinde-
ren die na het havo overstappen naar
het mbo, houden daarna op met stude-
ren en gaan werken.'

Grote hasjvondst in coaster

ROTTERDAM — De douane heeft
woensdag bij een routinecontrole in
Rotterdam vijfduizend kilo hasj aange-
troffen in een oude coaster. Het schip,
de Fuga, kwam woensdag aan vanuit
hetBritse Huil. De hasj lag in jutebalen
in hetruim. De vier opvarenden van de
Fuga zijn aangehouden.

Polen blijven door juridischetruc
mest scheppen in Nederland

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — Vijfhonderd Polen

Hijven dank zij een juridisch foefje in
Nederland werken zonder de normaal
«reiste tewerkstellingsvergunning.
Tolgens hun advocaat heeft minister
*e Vries van Sociale Zaken het gaatje
h deWet arbeid buitenlandse werkne-
ners slecht gedicht. De Poolse venno-
en van Lesman & Partners zullen ook
13 1 december mest scheppenen ande-
* vieze karweitjes verrichten.

Vrije jongenW. Lesman, gevestigd in
-ekkerkerk, geeft zich niet zo maar
Sewonnen. Hij bedacht vorig jaar een
ilimme constructie, waardoor voorsoolse arbeidskrachten geen tewerk-
Kellingsvergunning hoeft te worden
'ongevraagd. Polen die zich aansluiten
'ij zijn vennootschap onder firma, kun-
}en gewoon werk aannemen van Ne-
derlandse bedrijven. Als zelfstandige
ondernemers zijn ze niet gehouden aan
ac Wet arbeid buitenlandse werkne-
mers.

Tot groot verdriet van minister De
Vries van Sociale Zaken is de 'schijn-
constructie' tot nu toe juridisch nietaan te pakken. Het gaatje in de wet
moet snel gedicht, vindt De Vries, want
het mag niet zo zijn dat buitenlandse
arbeidskrachten die aan de voordeurworden geweigerd, gewoon via de ach-
terdeur bij de bedrijven binnenkomen.ue door de Polen verrichte werkzaam-

heden kunnen en moeten door Neder-
landse werkzoekenden worden gedaan,
aldus de minister.

De Vries publiceerde daarom vorige
week in het Staatsblad een algemene
maatregel van bestuur, dieper 1 decem-
ber het gat in de wetgeving moet dich-
ten.Krachtens de aanvullingop de Wet
arbeid buitenlandse werknemers mo-
gen buitenlandse ondernemers in Ne-
derland geen werk aannemen dat nor-
maal in loondienst wordt verricht. De
minister verwacht zo dePolen de pas af
te snijden.

Dat is hem niet gelukt, zegt
mr M.Kohier, advocaat van
Lesman & Partners. 'Het noodwetje
heeft niet het door De Vries beoogde
effect. De groep Polen die zich bij Les-
man heeft aangesloten, kan gewoon
blijven werken. Het valt nooit te bewij-
zen dat het werk gewoonlijk in loon-
dienst wordt verricht. Juist in de bedrij-
ven waarvoor Lesman actief is, worden
immers al langer werkzaamheden aan
andere, zelfstandige ondernemers uit-
besteed.'

Als het tot een rechtszaak komt,
wordt het volgensKohier een langduri-
ge strijd. 'Ik zou niet graag in de schoe-
nen staan van de medewerkers van de
dienst inspectie arbeidsverhoudingen
van het ministerie van Sociale Zaken.
Zij zullen met sluitend bewijsmateriaal
moeten komen dat vergelijkbare werk-

zaamheden nergens en nooit door zelf-
standige ondernemers zijn verricht. Dat
is naar mijn mening ondoenlijk.'

Maar helemaal rustig zit ondernemer
Lesman toch ook weer niet. Hijzelf is
overtuigdvan zijn juridisch gelijk, maar
zijn opdrachtgevers nog niet. Een deel
van de bedrijven aarzelt nieuwe op-
drachten te verstrekken. Ze vrezen
sancties, als derechter in de toekomst
tot het oordeel komt dat de wet wel
degelijk is overtreden.

'We zitten', zegt de ondernemer, 'nog
zeker tot het eind van het jaar goed in
het werk. Ook voor volgend jaarkomen
er opdrachten binnen, maar het gaat
minder makkelijk danvoorheen. De be-
drijven zijn toch een beetje huiverig.'
Uiteindelijk haalt hij detwijfelaars over
de streep, verwacht Lesman. 'Kijk, de
bedrijven nemen natuurlijk niet voor
niks Polen. Dat doen ze omdat er voor
het werk geen Nederlanders te vinden
zijn. Het gaat om karweitjes als mest
scheppen, kippen slachten en riolen
ontstoppen. De Nederlandse werklozen
willen dat niet. Die voelen zich daar
veel te goed voor.'

'Dus willen de bedrijven graag bui-
tenlandse arbeidskrachten. Maar voor
gewone werknemers van buiten de EG
krijgen ze van de arbeidsbureaus geen
tewerkstellingsvergunning. En dus ko-
men de bedrijven bij ons terecht. Zon-
der ons kunnen ze de tent wel sluiten.'

Gekrookt riet
Dat laatste vindt de gereformeerde

bond juist zo erg. Zeker vierhonderd-
duizend hervormden blijven waarde
hechten aan openbare belijdenis, vrome
preken met protestants-mystieke 'be-
vindelijkheid' en 'toelating tot de tafel
des Heeren' slechts voor belijdende le-
den. Verschillende stromingen in de
bond, met op de uiterst rechterflank
'Het gekrookte riet' (naar een vers van
de profeet Jesaja) verwijten de her-
vormde synode dat zij de toorn Gods
oproept door gereformeerd water bij de
hervormde wijn te doen.

Waar blijven trouw aan Schrift en
belijdenis, wie zal er nog langer stil-
staan bij het kruis van Christus die door
Zijn plaatsvervangend lijden de verzoe-
ning tussen God en zondaren heeft be-
werkstelligd? De gereformeerden zeker
niet. Zij houden zich liever bezig met
politiek en demonstreren dan met het
geloof en zondebewustzijn, aldus deze
bonders.

De Lutherse kerk weigert te zeggen
of het bestuur zal instemmen met de
nieuwe kerkorde. Boomsma is namens
de gereformeerden duidelijk. Geen pro-
bleem. Alleen zal de naam van de nieu-
wekerk wel sneuvelen omdat VRKN te
snel als afkortingvan 'Verrek in Neder-
land' kan worden gebruikt. Boomsma:
'We zijn allemaal dominees en kruide-
niers. Een onsje meer, een onsje min-
der. Het gaat vreselijk langzaam, maar
de nieuwe kerk is niet te stoppen.'

Wallet weet dat nog niet zo zeker: 'De
kerkorde haalt het wel. Maar dankomt
er tot slot nogeen afzonderlijke synode-
vergadering om het definitieve besluit
te ondertekenen. Dan gaan eeuwenou-
de sentimenten spelen. Laat ik het zo
zeggen, als bookmaker zou ik er niet
mee uit de voeten kunnen.'

Beperking studiefinanciering voor doorstuderende mbo’ers wekt gramschap betrokken schoolsoorten

Arbeiderskind volgens critici de dupe van voorstel Ritzen
Van onze verslaggever

ROBERT SIKKES
AMSTERDAM — 'Voor leer-

lingen die uit het lbo en mavo
komen, is het mbo vrijwel de eni-
ge mogelijkheid om door te drin-
gen in het hoger onderwijs. Vaak
zijn het laatbloeiers en arbeiders-
kinderen. Het is doodzonde om
die groep kansen te ontnemen.'

J.Teeuwen, voorzitter van devereni-
ging voor Beroepsonderwijs en Volwas-
senen Educatie (BYE) verzet zich sa-
men met de HBO-Raad tegen de plan-
nen van ministerRitzen om de studiefi-
nanciering in te perken voor mbo'ers
die doorstuderen. In deonderwijsbegro-
ting stelt de minister voor mbo'ers die
verder gaan op het hbo, een beurs te
geven voor maximaal de cursusduur
van beide opleidingen min één jaar.

Wie vóór zijn achttiende al mbo-jaren
heeft afgerond, kan dat batig saldo ove-
rigens meenemen. Vlotte leerlingen
blijven daardoor uitdeproblemen. Toch
gaatvan zon maatregel alsRitzen voor-
stelt, een behoorlijk afschrikwekkend
effect uit.

Veel mbo'ers hebben onderweg er-

gens vertraging opgelopen, of kunnen
erop rekenen dat ze op de hogeschool
een jaartje moeten overdoen, waardoor
tijdnood al snel op de loer ligt. De HBO-
Raad en de vereniging BYE, een soort
mbo-raad, vinden dat minister Ritzen
daardoor vooral arbeiderskinderen te-
kort doet.

Teeuwen: 'Degenen die de gewone
weg via het havo niet aankunnen, en
met een jaar of twintig het mbo afron-
den, worden gestraft.Terwijl leerlingen
die met twintig jaar van de havo afko-
men, gewoon vijf jaar studiefinancie-
ring voor het hbo krijgen. Ik vind dat
een sociaal-democraat zon maatregel
niet voor zijn rekening kan nemen.'

Teeuwen verwijt Ritzen een wissel-
vallig beleid. Nog geen twee jaar gele-
den sloten de mbo-scholen een conve-
nant, waarin de schoolsoort twee doel-
stellingen toebedeeld kreeg: eindonder-
wijs voor wie gingwerken en vooroplei-
ding voor wie wil doorstuderen. 'En
daarom heb ik er moeite mee datRitzen
het nu opeens over stapelen van twee
soorten eindonderwijs heeft, als het
gaat om mbo en hbo. Er is gewoon een
groep leerlingen bij ons die meer in
haar mars heeft en wil doorstromen.'

Het steekt hem dat zijn onderwijssec-

tor daarbovenop nog een 'bekostigings-
prikkel'kent, om leerlingenzo snel mo-
gelijk door de drie of vier jaar mbo te
loodsen. Als dat niet lukt, betekent dat
een extra kostenpost voor de school.

'Voor het havo en vwo zijn vergelijk-
bare plannen onlangs geschrapt. Dus
leerlingen kunnen lang over het alge-
meen vormend onderwijs doen, zonder
dat een school gestimuleerd wordt daar
iets aan te doen. Dat noem ik nou dub-
bel pakken.'

HBO-Raad wil havist
extra voorbereiden
op opleiding aan hts

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — Havo-leerlingen

dienaar dehts willen, hebben een extra
voorbereidende periode van vier tot
zes maanden nodig. De HBO-Raad wil
dat extra onderwijs zelf gaanverzorgen
en vindt dat het ministerie van Onder-
wijs voor de kosten moet opdraaien.
Door de operatie moet het resultaat
van havo-leerlingen in het technisch
onderwijs verbeteren.

Op dit moment haakt ongeveer een-
derde van de havo-gediplomeerden op
de hts alna eenjaar af. Meer dan 40 pro-
cent moet het eerste jaar overdoen. De
kloof tussen de twee schooltypen is vol-
gens de algemene ledenvergadering van
de HBO-Raad niet alleen met verande-
ringen in het havo te overbruggen. De
extra voorbereiding is de enige manier
om havisten een behoorlijke kans op
succes in de technische studierichtin-
gen te garanderen.

Sommige hogescholen denken aan
een halfjaar, dat makkelijk inpasbaar is
in het semestersysteem. Andere reke-
nen eropdat vier maanden genoeg is om
de havo-gediplomeerden bij te spijke-
ren. Het ministerie van Onderwijs zou
dievooropleiding moeten gaan betalen,
omdat er in de maatschappij grote be-
hoefte bestaat aan hts'ers. Op de techni-
sche universiteiten krijgen studenten
in bepaalde richtingen een halfjaar ex-
tra beurs om de aantrekkelijkheid van
de opleiding te vergroten.

Voor de aansluitingsproblemen tus-
sen havo en hbo bij andere studierich-
tingen vindt de HBO-Raad een inhoude-
lijke verandering van het havo-onder-
wijs voldoende.Leerlingen moeten daar
beter worden voorbereid op zelfstandig
werken. Daarnaast moeten leerlingen
nietalleenfeiten stampen,maar de ken-
nis ook leren toepassen.

Alle pluimvee wordt tegen
pseudo-vogelpest ingeënt

DEN HAAG — Het Landbouwschap
heeft woensdag besloten dat al het
pluimvee in Nederland binnen een
week moet worden ingeënt tegen pseu-
do-vogelpest. Volgens het schap is dat
nodig, omdat de dreiging van de ziekte
aanhoudt.

Vorige week besloot het Landbouw-
schap dat het pluimvee in Noord-Bra-
bant en Limburg moest worden inge-
ënt, nadat de ziekte in de buurt van
Weert was uitgebroken. Omdat er veel
meer contacten blijken te bestaan tus-
sen de bedrijven in het besmette gebied
en de rest van Nederland, wordt een
landelijke inentingscampagne nu nood-
zakelijk geacht.
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GAK ernstig berispt
over onbevoegd
bestraffen WW’ers

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — Medewerkers op

verschillendedistrictskantoren van het
GAK hebben op eigen houtje straffen
uitgedeeld aan werklozen die zich niet
aan de regels houden. GAK-medewer-
kers hebben daartoe niet de bevoegd-
heid. Alleen de besturen van bedrijfs-
verenigingen mogen sancties uitdelen.
De Toezichtkainer van de Sociale Ver-
zekeringsraad (SVR) heeft het GAK
hierover ernstig berispt.

Volgens H. Hoogduin, bestuurder
van twee bij het GAK aangesloten be-
drijfsverenigingen, is de uitvoering van
de Werkloosheidswet (WW) zo inge-
wikkeld dat het GAK met grote achter-
standenkampt. Hoogduin zegt dit in het
nieuwste nummer van FNV-Magazine.
Door die achterstand zouden districts-
kantoren in Hilversum, Helmond en
Utrecht hun toevlucht hebben geno-
men tot noodprocedures, door mede-
werkers zelfstandig sanctiezaken te la-
ten afhandelen. Sommige kantoren zou-
den zelfs achterstanden wegwerken
door groepen werklozen die in aanmer-
king komen voor een sanctie, vrijuit te
laten gaan.

Het voorleggen van de sanctiezaken
aan de besturen is een tijdrovende en
tamelijk kostbare zaak. Elk geval dat
wordt voorgelegd, kost de bedrijfsvere-
nigingen duizend gulden. In 1991 werd
bij het GAK 91 duizend keer een sanctie
voorgelegd. Hoogduin schat dat er bij
hetGAK nog vijftienduizend dossiers op
afhandeling liggen te wachten.

Het GAK bevestigt dat het op dekan-
toren in Hilversum en Helmond isvoor-
gekomen dat medewerkers zelfstandig
beslissingen hebben genomen, vooruit-
lopend op een bestuursbesluit. Meestal
is het bestuur daarover achteraf wel
geïnformeerd. Ook zijn de voorschriften
aangescherpt. Volgens het GAK is er
geen achterstand. De vijfduizend dos-
siers die nog moeten worden afgehan-
deld, zijn de normale werkvoorraad.

Vakcentrales laten
VN-orgaan oordelen
over WAO-plannen

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — De vakcentrales

FNV, CNV en MHP gaan de kabinets-
plannen met de WAO voorleggen aan
de ILO, de internationale arbeidsorga-
nisatie van de Verenigde Naties. Zij zijn
het oneens met de Raad van State, die
vindt datde WAO-plannenniet in strijd
zijn met internationale verdragen.

De ILO kan het totstandkomen van
de kabinetsplannen niet tegenhouden,
aldus J. Vroon van de MHP. Zelfs niet
als het oordeel negatiefuitvalt. 'Maar in
processen die we kunnen gaan voeren
namens belanghebbenden, maken we
dan wel meer kans.'

De ILO zelf is geen recht sprekend
orgaan. Het is nog niet mogelijk gerech-
telijke procedures aan te spannen tegen
de WAO-plannen, omdat er alleen nog
maar voornemens zijn en geen wet.

De centrales willenvan de ILO weten
of het mogelijk is straffeloos over te
schakelen van de huidige uitkerings-
norm naar de nieuwe, waarin de duur
en de hoogte van de uitkeringenwordt
beperkt. Bovendien betwijfelen zij of de
bevriezing van de uitkering van
WAO'ers jonger dan vijftig jaar wel
door de beugel kan. Dit laatste zou in
.strijd zijn met een ILO-verdrag dat re-
gelt dat uitkeringenperiodiek dienen te
worden aangepast aan degeldende loon-
en prijsontwikkeling.

'De Raad van State heeft niet gezegd
dat internationale verdragen de kabi-
netsplannen verhinderen', aldus
Vroon. 'Maar ook niet dat het dus wél
mag.'

Terugkeer auto belangrijk element in redding van mislukt volkshuisvestingsexperiment

Ingrijpend herstelplan wekt Veghelse spookwijk tot leven
Van onze verslaggever

HANS HORSTEN
VEGHEL — De metamorfose

van getto tot goudkust is nog niet
helemaal compleet, maar lang zal
dat niet meer duren. Binnenkort
zullen aan derand van de Veghel-
se wijk De Leest, drie jaar terug
een spookstad dierijp was voor de
sloop, de eerste villa's en bunga-
lows verrijzen.

De gedaanteverwisseling is opmerke-
lijk: op plekken die nog niet zo lang
geledenverpauperd waren, ravotten nu
kinderen tussen de speeltoestellen. De
uniforme blokkendozen zijn veranderd
in frisse woningen met een tuintje er-
voor en een garage langszij.

'Er waren hier huizen waar de kogel-
gaten in de muur zaten. In DeLeest gold
het recht van de sterkste. Wie het
hardst schreeuwde, had het voor het
zeggen', zegt C. Roeleveld. De voorzit-
ter van debewonerscommissie wandelt
door de straten en schudt links en
rechts een paar buurtbewoners de han-
den.

'Enkijk nu eens:', vervolgt hij, 'op de
puinhopen van de oude Leest is een
nieuwe wijk geboren. Er zijn hier nu
tennisbanen en een jeu de boules-baan
en aardige huizen om in wonen. Het
belangrijkste is echter dat er weer sfeer
in de wijk is. Het is niet langer meer:
ieder voor zich. We voelen ons opnieuw

bij het reilen en zeilen van De Leest
betrokken', meent Roeleveld.

Aan dit gevoel is een pijnlijke, maar
naar nu blijkt succesvolle, ingreep voor-
afgegaan. In maart 1989 sloeg het ge-
meentebestuur van het Oostbrabantse
Veghel alarm. De Leest, een wijk in
Veghel-Zuid, in 1972 gebouwd als
volkshuisvestingsexperiment, was op
sterven na dood. Van de ruim vierhon-
derd woningen stonden er meer dan
honderd structureel leeg. Vandalisme,

'Er waren huizen
metkogelgaten

in de muur'
verloedering en kleine criminaliteit eis-
ten dagelijks hun tol.

De formule van De Leest (wonen tus-
sen het groen, scheidingtussen verkeer
en verblijfsruimte, centrale parkeer-
plaatsen en eenheid tussen landschap
en woonstraten) was rond 1980 uitge-
werkt. Sinds dat jaar verlieten de oor-
spronkelijkebewoners in stijgende aan-
tallen de steeds meer geïsoleerde wijk.
Als hun plaatsen al werden opgevuld,
was het vaak door junks en criminelen
die van heinde en verre toestroomden.

Om deze neergaande spiraal om te

buigen, was volgens de gemeente Veg-
hel, de provincie Noord-Brabant en de
woningbouwcorporatie Woonbelang
een forse, 12,5 miljoen gulden kostende
operatie noodzakelijk: 177 panden zou-
den moeten worden gesloopt, veertig
huizen ingrijpend gerenoveerd, en pro-
bleem-huurders zouden uit De Leest
worden verwijderd.

Om De Leest af te helpen van het
etiket 'wijk voor de minima' zouden de
slooppanden worden vervangen door
duurdere premie-koop- en vrije-sector-
woningen. Roeleveld: 'Als bewoners-
commissie waren we akkoord met kras-
se maatregelen, maar sloop van bijna
180 woningen ging ons te ver. In De
Leest is altijd plaats geweest voor min-
der draagkrachtigen. Dat wilden we zo
houden. Daarom zijn er uiteindelijk
maar 140 woningen afgebroken, zijn er
aanzienlijk meer woningen opgeknapt
dan aanvankelijk de bedoeling was, en
is er in de sociale huur ook nieuwbouw
bijgekomen.'

Het eerherstel voor deauto in dewijk
heeft volgens Roeleveld in belangrijke
mate bijgedragen tot het slagen van de
restyling van De Leest. 'Voorheen kon-
den de bewoners hier hun auto niet
voor hun huis parkeren. Je kunt het
natuurlijk ontzettend stom vinden,
maar feit is dat iedereen zijn eigen heili-
ge koe voor de deur wil hebben. Dat
geldt nog sterker voor hen die elk dub-
beltje moeten omdraaien om die auto te
kunnen rijden. Daarom hebben we de

gemeente meteen voorgesteld om waar
mogelijk garages bij de woningen te
bouwen.Dat kostte wel wat meer, maar
nu blijkt dat dit een gouden greep is
geweest.'

Ook hetgemeentebestuurvan Veghel
is van mening dat de oude naargeestige
Leest heeft plaatsgemaakt voor een
wijk die de rest van het land ten voor-
beeld kan worden gesteld. 'Het lijktwel
de of de wijk opnieuw tot leven is geko-
men',zegt F. Staps, het hoofd Ruimtelij-

'In De Leest gold
op den duur het recht

van de sterkste'
ke Ordening en Volkshuisvesting.

'Dat blijkt onder meer uit het feit dat
de vijftig gerenoveerde woningen die
aan de zittende huurders te koop wer-
den aangeboden, inmiddels bijna alle-
maal verkocht zijn.De ruim 160 nieuwe
koopwoningen in de wijk zijn op tien na
allemaal afgezet. Drie jaarterug was de
criminaliteit in De Leest het hoogst van
heel Veghel, nu het laagst. Dat zijn toch
allemaal tekens aan de wand', meent
Staps.

Wethouder A. Slippens onderstreept
het betoog van zijn ambtenaar. 'De ne-

gatieve uitstraling van de wijk reikte
tot ver buiten Veghel. Dat stigma is
definitief doorbroken. Van de nieuwe
bewoners in De Leest komt de helft van
buiten de gemeente.'

Om het teruggewonnen prettige leef-
klimaat in de wijk voor de toekomst
garant te stellen, heeft de corporatie
Woonbelang een beheersplan opgesteld.
De woningen die aan huurders zijn ver-
kocht, zullen tien jaar lang door Woon-
belang worden onderhouden. In de
koopprijs van deze huizen zit een soort
spaarregeling vervat waarmee de eige-
naren over twaalf jaarhun woning door
de corporatie kunnen laten renoveren.
'Dat betekent dat het behoud van deze
woningen voor de eerste decennia is
geregeld', aldus Slippens.

Volgens Roeleveld zitten er echter
nog wel wat addertjes onder het gras.
'Als het rijk doorgaat met jaarlijkse
huurverhogingen van 5 a 6 procent zal
een deel van de woningen in De Leest
niet meer te betalen zijn voor de men-
sen dieer nu wonen', vreest hij. 'Verder
wordt het een enorm probleem dat De
Leest over een paar maandenzijnwijka-
gent kwijtraakt. Door de vorming van
regionale politiekorpsen wordt daar
dan geen capaciteit meer beschikbaar
voor gesteld. Daar zijn wij bewoners erg
ongerust over, want de laatste jaren is
gebleken dat een wijkagent die dage-
lijks door debuurt fietst van onschatba-
re waarde is voor de kwaliteit van het
wonen en leven.'

Werknemers Isover
in staking voor
behoud vut-regeling

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — Werknemers van

Isover in Etten-Leur gaan vandaag
voor 24 uur in staking. Zij protesteren
daarmee tegen de weigering van het
bedrijf om de huidige vut-regeling te
handhaven. Volgens de Industriebond
FNV wil Isover slechts een verslechte-
ring van de regeling. Bij het bedrijf
werken 345 personen.

Werknemers kunnen nu op 61-jarige
leeftijd met vut en krijgen dan 80 pro-
cent van hun laatst verdiende loon. De
Industriebond FNV heeft er tijdens de
cao-onderhandelingen op aangedron-
gen die regeling te verlengen. Als het
bedrijf devut-afspraak voor vijfjaar wil
vastleggen, zijn de leden van de bond
'zelfs' bereid daarvoor 2 procent loon in
te leveren, aldus de bond.

Maar Isover wil een andere regeling:
de vut-leeftijd moet omhoog naar 61,5
jaar en het uitkeringspercentage moet
naar 75 procent. Isover BV fabriceert
glaswol isolatiemateriaal. Het bedrijf is
een dochtervan het Belgische Saint Ro-
che, dat weer een onderdeel is van het
Franse Saint Gobin.

Natuurmonumenten
vindt Veluwe te klein
voor uitzetten lynxen

Van onze verslaggever
TERLET — Natuurmonumenten zal

geen lynxen uitzetten in haar terreinen
op de Veluwe. Uit het lynxenonder-
zoek van bioloog J. Mulderblijkt dat de
Veluwe te weinig ruimte biedt voor
een levensvatbare populatie van het
katachtige roofdier. Woensdag presen-
teerde Natuurmonumenten de studie
op het zweegvliegcentrum Terlet vlak
bij Arnhem.

Volgens Mulder heeft een groep
lynxen een bosgebied nodig van 250
vierkante kilometer. In de bossen van
de Veluwe is er dan hooguit plaats voor
tien tot ten hoogste vijftien dieren. 'Dat
is te weinig om ze uit te zetten', zei
directeurE. Hessels woensdag. Met zon
kleine groep dieren is de kans op inteelt
groot, want uitwisseling met andere
lynxenpopulaties is niet mogelijk. Daar-
voor ligt de Veluwe te geïsoleerd ten
opzichte van andere gebieden waar het
roofdier huist, zoals het gebergte de
Jura op de grens van Frankrijk en Zwit-
serland.

Er is wel genoeg voedsel voor het
dier, stelt Mulder. De bioloog heeft be-
rekend dater meer dan voldoende hoef-
dieren als reeën en herten rondlopen
voor maximaal 25 lynxen. Uitzetten
van het roofdier zou de wildstand wel
drastischveranderen. Moeflons en dam-
herten zouden het moeilijk krijgen en
waarschijnlijk verdwijnen. Verder zou
het overige wild schuwer worden als er
weer een natuurlijke vijand door de
bossen sluipt.

Natuurmonumenten wilde met de in-
troductie van hetroofdier het beheer op
de Veluwe natuurlijk proberen tekrij-
gen. Het grote wild, zoals herten en
everzwijnen, heeft nu geen vijanden

omdat er geen roofdieren zijn. Hierdof
moeten jagers het aantal hoefdieren 1\
peil houden, iets dat Natuurmonumef
ten met tegenzin doet.

Hessels zegt niet echt teleurgesteldi
zijn over de uitkomst van de studï
Natuurmonumenten gaat zich nu inzrf
ten om ervoor te zorgen dat de gr(rf
natuurgebieden in Europa door groem
corridors met elkaar worden verhol1
den.Daarvoor is in EG-verband een cc?
ste aanzet gegeven. 'Als die verbind-f
gen met Duitsland en België zijn gerrf
liseerd, dan ontstaat een heel andervffl
haal over het uitzetten van de lyi_fl
zegt Hessels. 'Maar dat kan nog tiertal'
len jaren duren.'

De herten en moeflons hoevendu*
voorlopig niets te vrezen. Sterker io_
ze krijgen het op de Veluwe steed be"
ter. Tijdens een wandeling laat Nauur
monumenten het wildviaduct Trlet
zien, een mogelijkheid voor diere. orfl.
de snelweg A5O tussen Arnher en
Apeldoorn veilig over te steken. lier-
door hebben ze een groter leefgoied
'Er wordt druk gebruik gemaakt va di'
wildviaduct', zegt inspecteur R. Lcht-
hart van Natuurmonumenten. 0[een
keurig geharkt stukje van het wilvia-
duct zijn duidelijk de pootafdruken
van een das, een edelhert en een _s te
herkennen.

Deze dieren hebben door het geaffi'
neerde ontwerp nauwelijkshet ide dat
ze een snelweg oversteken. Alleens de
herrie tijdens de avondspits oorvrd*
vend. 'Maar de dieren maken er voral
's nachts gebruik van', zegt Lichnart,
'en dan gaan er steeds enige tientlleff
over.'

Dit wildviaduct is in 1989 gebuvvd
bij de aanleg van de snelweg. Het zvefl
miljoen gulden kostende bouwwer. Be?
valt zo goed dat Natuurmonumentn bij
drukke wegen op de Veluwe graa, vijf-'
extra viaducten gebouwd wil zien. Dan
zijn grote delen van de Veluwe vor de
grote zoogdieren te bereiken en at is
vanuit ecologisch beheer ideaal', stelt
inspecteur Lichthart.

De onderhandelingen over de anleg
gaan moeizaam. Niet alle eigenareivan
bosgebieden op de Veluwe zijn er oor-
stander van dat dieren ongehirierd
door hun terreinkunnen trekkenVer
der zijn debouwwerken niet goedtoop-
Een wildviaduct over een proviniale
weg kost een miljoen gulden.

Wildviaducten worden wel steee ge
woner in Nederland. Behalve bij Trlet
is er een bij Woeste Hoeve enigeki_me-'
ters ten noorden van Terlet. Eincvafl
oktober wordt het derde wildviduct'
geopend over de snelweg tussen Olefl'
zaal en de Duitse grens.

Simons wil tariefsverlaging
tandarts en fysiotherapeut

Van onze verslaggeefster
DEN HAAG — Staatssecretaris Si-

mons van Volksgezondheid vindt dat
de tarieven van tandartsen en fysiothe-
rapeuten in 1993 omlaag moeten, om
een kostenoverschrijding uit 1991 te
compenseren. Om deze hulpverleners
onder drukte zetten het met de ziekte-
kostenverzekeraars eens te worden
over tariefsverlaging, heeft Simons het
Centraal Orgaan Tarieven Gezond-
heidszorg (COTG) gevraagd omhem ad-
vies te geven over mogelijkheden voor
tariefsverlaging.

Worden verzekeraars en hulpverle-
ners het niet eens, dan heeft Simons
altijd nog het COTG-advies achter de
hand om de tariefsverlaging per 1 janu-
ari af te dwingen. Enkele dagen geleden
volgde Simons een soortgelijke proce-
dure om de medisch specialisten onder
druk te zetten. Die hebben in 1991 384

miljoen méér gekost dan was begroot.
Ook zij moeten die overschrijding goed
maken door tariefsverlaging.

De staatssecretaris wil voorts, zo
blijkt uit zijn adviesaanvraag aan het
COTG,dat debudgetten voor ziekenhui-
zen en thuiszorg omlaag gaan. Die bud-
getverlaging is het gevolg van bezuini-
gingsafspraken die het kabinet vorig
jaar al met de Tweede Kamer heeft ge-
maakt in de zogeheten Tussenbalans.De
verlaging van tarieven en budgetten
moet ertoe leiden dat in 1993 een be-
dragvan 240 miljoen gulden wordt om-
gebogen op tandartshulp, fysiotherapie,
thuiszorg en ziekenhuiszorg.

Simons wil aan de ene kant de kosten
in de gezondheidszorg in de hand hou-
den. Tegelijkertijd wil hij extra geld
beschikbaar hebben voor de zorg aan
langdurig zieken en gehandicapten.

De kosten voor de totale zorgsector
nemen elk jaartoe. Dat is hetgevolg van
de vergrijzing (meer personen hebben
zorg nodig) en het toenemen van de
technische mogelijkheden. Maar afge-
meten aan hetBruto NationaalProdukt
(BNP), dat meer dan 500 miljard omvat,
zijn de kosten voor de zorgsector de
laatste jaren niet gestegen. Het percen-
tage van het BNP dat jaarlijks aan de
zorgsector wordt besteed, ligt al jaren
op ongeveer hetzelfde niveau.

In 1980 was het percentage van het
BNP dat aan zorg werd besteed 9,8. In
1992 is dat percentage niet gewijzigd.
Volgens het Financieel Overzicht Zorg
(FOZ) van staatssecretaris Simons en
minister d'Ancona van WVC zal het
perccentage in 1995 iets lager liggen: op
9,5 procent van het BNP.

Meer mannen dan vrouven
nemen ouderschapsverlo’

Van onze verslaggeefster
DEN HAAG — Bij de overheidziji»

er meer mannen dan vrouwen di ge.';
bruik maken van het nieuwe recl op
ouderschapsverlof. Uit een raport
van het ministerie van Binnenlndse
Zaken blijkt dat vorig jaar 2430 ian-
nen ouderschapsverlof namen tgeO
2113 vrouwen.

Ouderschapsverlof is een betrecke-
lijk nieuw recht van werkneierft
Vrouwen of mannen kunnen hun
werkgever vragen of ze na de geborte
van een kind een half jaar in de-tijd
mogen werken. De werkgever bcaatt
slechts de uren dat er wordt gewrkt
Het voordeel voor werknemers i: dat
het deeltijdverlof niet kan wordei g&
weigerd en dat de werkgever na aioop
van het halve jaar het oude diensver-
band moet herstellen.

Bij de rijksoverheid waren in 991
142.885 ambtenaren in dienst odef
wie 72,1 procent mannen.

Ouderen stichten politieke
unie voor leeftijdgenoten

HOLTEN (ANP) — Een groep ode-
ren heeft een nieuwe kiesvereniing
voor leeftijdgenoten opgericht. De er-
eniging heet Politieke Unie 55+ en
komt voort uit een initiatief tot :ef
ouderenpartij, dat drie jaar gelden
strandde. 'We kregen veel reacie*
daarna, en de ambitie was zo grootdat
we dit voorjaar hebben besloten deef
eniging op te richten', zegt secretrfc
D. Schakelaar.

Ouderenbonden doen in zijn ogen>fl'
voldoende. 'Veel bonden hebben jch
ontwikkeld tot super-recreatieclib*
met bingo-avondjes, maar met de vist
op tafel slaan doen ze niet.' De kiesvef'niging heeft een vaste kern van dettó
personen, afkomstig uit vroegere iniia '
tieven als de Politieke Partij voor Ouê"
ren, de partij Bejaarden Centraal s"
verontruste ANBO-leden.

Aantal werknemers met
minimumloon gedaald

Van onze verslaggeefster
DEN HAAG — Het aantal werk#-

mers dat het minimumloon of mini?1'verdient, is vorig jaar gedaald nat,
132 duizend. Eenjaar eerder warenK*
er nog veertienduizend meer, meldt _*
Centraal Bureau voor de Statistil*
(CBS).

Vooral vrouwen verdienen het mi*"
mumloon: 79 duizendofwel 5,1 procet'
van alle vrouwelijke werknemers. O
der mannen zijn er 53 duizend per?"
nen met een minimumloon ofw
1,8 procent van alle mannen met fe"
taald werk.
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Aanhangers van Abimael Guzman, de gevangen genomen leider van de Peruaanse guerrillabewegingLichtend Pad, roepen om zijn vrijlating tijdens een
demonstratie, woensdag, bij de Peruaanse ambassade in Den Haag. Guzman werd gisteren berecht wegens landverraad en de dood van 25 duizend
personen tijdens de burgeroorlog in Peru. Later op de dagwerd bekend dathij schuldigwas bevonden en veroordeeldtot levenslangecelstraf. Foto Bert verhoeff
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Het antwoord op deze vraag is normaal van alle kosten). Aan het eind van de looptijd wordt I "^roken 'nee. Want als u over een vermogen het totale vermogen belastingvrij uitgekeerd SPAARBELEG, 100% DOCHTER VAN ■■ EGON^
hikt, en dit verder wilt laten groeien, deelt de met een maximum van f 440.000,-. I Ja> vrijblijvendi meerinformaric over g

fiscus meestal mee. lenzij u over minimaal Een voordeel dat kan oplopen tot maar I Vcrmogcn_PUn. _1
f 10.000,- beschikt. In dat geval kunt u namelijk liefst 60% in vergelijking met andere spaar- en I 5
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VermogensPlan van Spaarbeleg (een 100% het moment van deelname geen vermogens- ' Adres:
dochter van AEGON) is een spaar- en beleg- belasting. Alle reden dus om te kiezen voor
gingstbrmule waarin optimale vermogensgroei VermogensPlan. . °*tCO<JC!
wordt gecombineerd met belastingvrijstelling. Dat kan via uw verzekeringsadviseur of via de , pi_ats:

Lu inleg is bij VermogensPlan in goede handen. bon. U kunt natuurlijk ook bellen: 03402 - 37322. | CD KA D'De beleggingsexperts van AEGON beleg- Doordeweeks van 08.00 uur tot 21.00 uur, j rdefoon! 3; Yt\ /VK.;
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Forum
Wie veel krijgt, mag ook wel wat geven

Marie-Louise Tiesinga

DE fractievoorzitter van het
CDA voelt wel wat voor
sociale dienstplicht. Dat

Dbjkt uit een reactie op een rap-
P°rt van deCDJA-jongerenorgani-
satie over dit onderwerp. Jongens
zowel als meisjes zouden direct na-jtet zij het voortgezet onderwijs
nebben verlaten een jaar lang
■"aatschappelijk nuttige takenmoeten vervullen.

Aan het idee zitten veel positie-ye kanten en het is belangrijk dat
Jongeren er zélf mee komen. Eer-der, in april 1990, brachten de Jon-8e Democraten van D66 een uit-
wekend rapport uit over dit onder-werp met als titel: SocialeDienst-
plicht, dwangarbeid of solidari-

Het rapport bevat
°°uwstenen waarop een stelselvan sociale dienstplicht kan wor-ten gebaseerd.

Een belangrijk element daarin isde individuele keuzevrijheid, zo-
[*el wat betreft de periode —je
kunt de diensttijd tussen achttien

* dertig jaar variabel, ook in het
y/eekeinde, vervullen— als dekeuze voor de werksoort.. Het idee van sociale dienstplicht
te niet nieuw. De Tweede Kamer is

er echter steeds zeer behoedzaam
omheen gelopen. Eind jaren ze-
ventig en begin jaren tachtig heb-
ben D66, CDA, PvdA en PPR in tal
van debatten bij de minister van
Sociale Zaken aangedrongen op
een onderzoek naar de mogelijk-
heden van maatschappelijke
dienstplicht. Een onderzoek dat
nota bene al in 1979 door minister
Albeda was toegezegd, maar er
nooit is gekomen.

Hij vond dat —terecht— op de
weg van de minister van Sociale
Zaken liggen. Daarna liet hij zelf
een onderzoek naar de militaire
dienstplicht uitvoeren. Het is een
gemistekans dat de regering deze
twee zaken niet in samenhang
heeft laten onderzoeken.

hun eigen geld verdienen en hun
eigen verantwoordelijkheid dra-
gen? Het spreekt vanzelf dat dit
alleen maar kan bij succesvolflan-
kerend beleid: als er voldoende
kinderopvangmogelijkheden zijn
en als het fiscale stelsel en het
stelselvan socialezekerheid wordt
aangepast. Gelijke rechten en ge-
lijke kansen moeten via deze op-
lossingen tot stand komen.

Beide politieke jongerenorgani-
saties verdienenrespect, omdat zij
dit politiek hete hangijzer eerder
durfden aan te pakken dan de
Tweede Kamer zelf.

voor beleidsontwikkeling en daar-
naast een sterk gedecentraliseerd
netwerk in de verschillende re-
gio's waar organisaties hun aan-
vragen voor dienstplichtigen te-
gen betaling kunnen neerleggen.

Het uitgangspunt is dat sociale
dienstplicht de gaten moet vullen
op het moment dat de marktsector
er geen brood in ziet en wanneer
de overheid er geen of onvoldoen-
de geld voor (over) heeft. Het ar-
gument dat sociale dienstplicht
een vorm van oneerlijke concur-
rentie bewerkstelligd, is daarmee
voor een belangrijk deelweerlegd.

Want een heet hangijzer is het
inderdaad. De gedachte alleen al
doet hele delenvan de vrouwenbe-
weging op tilt slaan.Vrouwen ver-
vullen immers al een sociale
dienstplicht door het krijgen van
kinderen, wordt er gezegd. Ik ben
niet zo gevoelig voor deze tegen-
werping. We vragen nu immers al
— cohortgewijs — van vrouwen
van achttien jaaren ouder dat zij

Een van de grootste vooroorde-
len in de discussie is dat een stelsel
van sociale dienstplicht een groot
bureaucratisch apparaat behoeft
voor keuring, plaatsing, training,
administratie en controle. Deze
misvatting wordjL potzenuwd in
het boek A caïl to'civil servicevan
Charles C. Moskos. Een sociale
dienstplicht is wel degelijk moge-
lijk zonder log overheidsapparaat.

In het zojuist verschenen rap-
port van de commissie-Meijer over
de dienstplicht is als bijlage een
overzichtvan het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau opgenomen dat
de ms en outs van een sociale
dienstplicht op een rijtje zet.

Het heeft mij niet van de opvat-
ting afgebracht, dat het niet onre-
delijk is dat jongemensen de maat-
schappij waarvan men in het leven
veel verwacht en ook veel krijgt,
een aantal maanden verplicht die-
nen. En omdat ik niet verwacht
dat het op korte termijn tot alge-
hele afschaffing van de militaire
dienstplicht zal komen, wil ik een
lans breken voor een sociale
dienstplicht voor alle jongeren

Van een serieus onderzoek naar
sociale dienstplicht is nog maar
weinig terecht gekomen. Twee
jaar geleden heeft minister Ter
Beek mij tijdens de behandeling
van de defensiebegroting in de
Eerste Kamer toegezegd, dat hij
aan zon onderzoek zou meewer-
ken. Meewerken, niet entameren.

Wat volgens Moskos nodig is, is
een centraal coördinerend orgaan

meteen zo vrij mogelijkekeuze. Of
men kiest voor werken in een
maatschappelijke organisatie of
verzorgende instelling, bij natuur-
offaunabeheer, stadsonderhoud of
milieu, of men kiest voor militaire
dienst.

De mogelijkheden voor een soci-
aledienstplicht in Nederland moe-
ten daarom eindelijk op korte ter-
mijnserieus worden onderzochtin
relatie tot (wat er overblijft van)
de militaire dienstplicht, de erva-
ringen met de vervangende
dienstplicht en de jeugdwerkga-
rantieregelingen.

Dat mag zich niet alleen beper-
ken tot een adviesaanvraag bij de
Raad voor het Jeugdbeleid. Daar-
voor is de materie te complex. Mi-
litaire en sociale dienstplicht zijn
onderwerpen die leven bij de Ne-
derlandse bevolking. Volgens een
NIPO-enquête van vorig jaar is
64 procent van de Nederlandse be-
volking voor sociale dienstplicht.
Beide onderwerpen verdienen
daarom een brede discussie, ook
binnen de politieke partijen.

Marie-Louise Tiesinga is lid van
de Eerste Kamer voor D66.

Duitsers moeten intolerantie
met intolerantie bestrijden

Ook Daniel Cohn-Bendit vindt dat de Duitse asielwetgeving moet worden aangescherpt. Tegen de achtergrond van de huidige gewelduitbarstingen tegen
'emigranten verdient wetswijziging echter niet de hoogste prioriteit. Eerst moet de veiligheid van buitenlanders worden gegarandeerd.

RELLEN gericht tegen
vluchtelingen in Rostock.
Een arrogante Bundes-

die dezwakkere economieën
Vïxi Europa dreigt te ruïneren via'k eigen autoritaire en bezeten
J'oorliefde voor monetaire stabili-
teit. De 'etnische zuiveringvan de

die naar Roemenië
gorden gedeporteerd, waar ze ze-

** zullen worden vervolgd. Ver-
Duitsland zo snel na de af-

van de Berlijnse Muur al
"'eer in dat obscure nationalisme
daarvoor menigeen bij de hereni-

al vreesde?
Deze voorstelling van zaken is

Er zijn ongetwijfeld
Jra -hten in het nieuwe DuitslandJe het oude Duitsland kunnen
ttoen herleven. Maar voor het

in zijn geschiedenis is Duits-
nu cultureel en politiek ste-

verankerd in het Westen.,De afsluiting van het Oosten tij-
!*ns de Koude Oorlog dwong
Duitsland tot een historische ope-
""tg naar het Westen. De Angel-

traditie van democratiee 0 tolerantie is nu even gewoon
|eWorden als een vakantie in
frankrijk, tenminste in het weste-
llJk deel van Duitsland.. Bovendien is Duitsland aan het

van de twintigste eeuw niet
'de ideale natie van hetv°lk', maar een multiculturelesa-

menleving. Zo is een vierde van de
van Frankfurt nu van

"üitenlandse afkomst. Dat komtv°ornamelijk door de buitenland-
* werknemers (de gastarbeiders
|Jlt Turkije en andere landen) diehet Westduitse Wirtschaftswun-"er na de Tweede Wereldoorlog
""ee hebben opgebouwd en daarna
"?et hun gezinnen in Duitsland

gebleven.
De gebeurtenissen waarvan wij

Jandaag de dag getuige zijn, zijn
ook niet alleeneen poging van

pitsland om deEuropese integra-
j* te verwerken maar ook een
P°-ing met zijn nieuwe identiteit

het reine te komen. Het pro-
peem van het toenemend geweld
egen vluchtelingen en immigran-
*n is het meest nijpend in het

r° stelijk deel van het land. In het
deel van Duitsland heb-

zich slechtseen paar geïsoleer-e incidenten voorgedaan en depensen voelen weinig sympathie,°°r dit soort voorvallen. Maar in
,et oostelijk deelzijn de mogelijk-
neden voor een socialevolksbewe-ging angstaanjagend reëel.

De economische en culturele
van een dergelijke bewe-

I n8 zijn niet moeilijk te achterha-
i*n- In het oosten dacht men, ge-
.ee' ten onrechte, dat de levens-Jandaard door de hereniging vanuitsland van de ene dag op de
ndere op het niveau van het wes-,e|ijk deel van Duitsland kon wor-
jen gebracht. In werkelijkheid isaar minstens tien tot vijftien jaar
l_2r no<ug- De levensomstandig-
heden van deze mensen zullen
jerst nog slechter worden, voor-
zi 11 een stiJBende lijn te zien
to u Seven. En dus zien zij de, met angst en onzeker-
"u) tegemoet.
Wat gebeurt er als 400 duizend

j ücbtelingen zichop ditborrelen-
t_lVat vo' anSst storten? De vluch-

«ngen bieden de mogelijkheidn naam, een gezicht te gevenn de angsten waardoor de Duit-

sers uit het oosten gekweld wor-
den. Alsvluchteling worden zij de
schietschijf van de agressie.

alleen maar koren op de molen
van fascistische straatbendes in
het oosten. In feite zeggen de auto-
riteiten tegen hen: 'Gooi nog maar
een paar Molotov-cocktails en de
asielwet kan veranderd worden.
Dan kunnen we de grens sluiten.'

en daarmee het gevaar voor immi-
granten en vluchtelingen ophef-
fen. Pas dan moet tot wetshervor-
ming worden overgegaan.Voeg daar nog de mentaliteit

aan toe van een volk dat is opge-
groeid in een autoritaire politieke
cultuur die rechtstreeks doorliep
van het nazisme in het communis-
me. Geen wonder dat men in het
oosten de democratie slechts heel
basaal interpreteert. Voor devoor-
malige Oostduitsers impliceert de
democratie geen tolerantiecul-
tuur, maar is het een mogelijkheid
om, na veertig jaar censuur, te
kunnen zeggen wat je wilt. Voor
hen betekent democratie in staat
zijn te zeggen: 'we willen geen bui-
tenlanders.

Jongerenbendes die immigran-
ten in elkaar slaan en opvanghui-
zen in brand steken, lopen voorop
in het angstgevoel. Het gevaar
schuilt echter in de bredere sym-
pathievan het volk. Vandaagishet
gezicht dat zij aan hun angst kun-
nen geven het gezicht van de
vluchteling. Morgen kan het het
gezicht van joden of homoseksue-
len zijn.

In plaats van deze uitbarstingen
van raciale onverdraagzaamheid
de kop in te drukken, hebben de
regerende christen-democratische
autoriteiten zich schandalig tole-
rant opgesteld tegenover de uit
haat geboren misdaden. Zij hopen
de stemming die in het oosten
heerst te gebruikenom de sociaal-
democraten en andere partijen te
dwingen de constitutionele ver-
nieuwingen te accepteren die no-
dig zijn om de Duitse asielwet te
wijzigen en daarmee hun politieke
basis te verstevigen, die hevig
wankelt na tien jaar leiderschap
van Helmut Kohl.

Een dergelijkeangstpolitiek was

maliseerd. Mijn voorstel is tweele-
dig: wijzig de wet op het Duitse
staatsburgerschap en stel een im-
migratie- en asielcommissie in die
over asielgevallen beslisten vooraf
vastgestelde quota hanteert.

Duitsland heeft de meest libera-
le asielwet ter wereld. Deze wet
werd grootmoedig aangenomen na
de Tweede Wereldoorlog, toen
Duitsland in een moreel kuise ge-
moedstoestand verkeerde vanwe-
ge zijn oorlogsmisdaden waarmee
het de rest van dewereld honderd-
duizenden vluchtelingen had be-
zorgd. Op dit moment heeft Duits-
land meer dan 60procent van de
asielzoekers in de EG binnen zijn
grenzen. Het spreektvoor zichdat
de stroom vluchtelingen veel eer-

Op het moment hebben wij in
Duitsland te maken met een racis-
tische wet op het staatsburger-
schap. Alleen iemand met Duits
bloed is Duits staatsburger. Zelfs
een Turk die is geboren in Frank-
furt en beter Duits dan Turks
spreekt, blijft zijn hele leven bui-
tenlander. Hij mag niet stemmen
en heeft niets in te brengen in de
zaken die hem aangaan. Omdat hij
wel de plichten van het staatsbur-
gerschap maar niet de volledige
rechten heeft, kan hij agressief
worden tegen de maatschappij die
hem niet wil aanvaarden.

Omdat ik in Frankfurt dagelijks
word geconfronteerd met de le-
vensechte uitdagingen van het
multiculturalisme, ben ik me vol-
ledig bewust van de noodzaak de
Duitse immigratie- en asielwetten
aan te scherpen. Bijna twee jaar
geleden, ruim voor het huidige ge-
weld, werden mijn voorstellen
voor dergelijke wijzigingen volko

Als in het arme Oosten en Zuiden
de situatie niet verbetert,

blijft de run op onze grenzenbestaan.
Net als in de VS of Frankrijk de

gewoonte is, zou iedereen die in
Duitsland wordt geboren Duits
staatsburger moeten zijn. Als ie-
mand meer dan tien jaar in Duits-
land werkt en de Duitse grondwet
accepteert, moet hij recht hebben
op een dubbel staatsburgerschap:
van Duitsland en van zijn geboor-
teland. Ik wil er echter onmiddel-
lijk aan toevoegen dat de nieuwe
staatsburger ook in de praktijk de
Duitse mores moet accepteren,
met name de scheiding van kerk
en staat die zon probleem vormt
voor de islamitische Turken.

men door het establishment gene-
geerden met minachting bekeken
door de vroegere linkse garde, die
consequent en tegen elke prijs de
grenzen open wil houden.

Ik vind nog steeds datDuitsland
zijn wetten moet wijzigen, maar
onder de huidige omstandigheden
— nu buitenlanders die in Duits-
land veiligheid en nieuwe kansen
dachten te vinden onder de huidi-
ge wetten vrezen voor hun le-
ven — zou dat een aanfluiting zijn
voor de liberale democratie, die
hier eindelijk na zoveel zwoegen
wortel heeft geschoten.

De Duitse autoriteiten moeten
eerst een intolerantie tegenover
de intoleranten aan de dag leggen,

lijker over alle Europese staten
moet worden verdeeld.

Misbruik van de asielwet, die
bedoeld is om de politiek onder-
drukten een veilige haven te bie-
den, heeft het probleem alleen nog
maar erger gemaakt. Vandaag de
dag reist een jonge Marokkaan
zonder toekomstperspectief naar
Duitsland, vraagt 'asiel' aan en
komt zo het land binnen. Geen
enkele samenleving kan eeuwig
doorgaan met het opnemen van
buitenlanders op zulke liberale
voorwaarden.

Nu de gang van zaken na de
hereniging weer wat normaal
wordt, dienen ook de asiel- en im-
migratiewetten te worden genor-

De immigratie- en asielcommis-
sie, die door het Duitse parlement
met een tweederde meerderheid
moet worden gekozen, zou moeten
beslissen over asielgevallen en im-
migratiequota moeten instellen,
na overleg met de relevante partij-
en waaronder de Duitse werkne-
mers en werkgevers, het Hoge
Commissariaat voor de Vluchtelin-

gen van de VN en Amnesty Inter-
national.

Binnen een dergelijk beleid zou
Duitsland bijvoorbeeld 200 dui-
zend immigranten per jaar kun-
nen toelaten. Net als in de VS zou-
den er sub-quota kunnen worden
gehanteerd voor verschillende
groeperingen: zoveel Turken, zo-
veel Spanjaarden et cetera.

Wat het asielrecht betreft, zou
de Duitse commissie een duidelij-
ke oorlogssituatie zoals in Joego-
slavië onder de loep kunnen ne-
men of zichkunnen richten op het
probleem van de Koerdische
vluchtelingen uit Irak en met zijn
buren een Europese verdelingvan
vluchtelingen kunnen opstellen.
De commissie zou de macht heb-
ben die asielzoekers terug te stu-
ren dieniet voldoen aan de criteria
van vervolging, maar in Duitsland
op zoek zijn naar economische
kansen.

Wanneer het asielrecht mis-
bruikt blijft worden en de Duitse
wet niet wordt herzien, leidt dat
tot een reactie waardoor juist de
mensen die dat asiel zo hard nodig
hebben, worden getroffen, getuige
de gewetenloze overeenkomst tus-
sen Duitsland enRoemenië, die de
43 duizend in Duitsland verblij-
vende zigeuners willen deporte-
ren.

Ik zou graag een wereld willen
waarin niemand zijn geboorte-
plaats hoeft te verlaten, op zoek
naar veiligheid, betere kansen of
zelfs de meest elementaire levens-
behoeften. Maar helaas, zo ziet de
wereld waarin wij leven er niet
uit.

WU leven in een steeds
kleiner wordende we-
reld waarin de kansen

hoogst ongelijk verdeeld zijn,
maar wel, en zeker na de Koude
Oorlog, aan alle kanten wordt in-
gespeeld op de wensen van de con-
sument. Het consumenten-kapita-
lisme laat de wereld in zijn adver-
tenties weten dat zijn manier van
leven de beste is. Maar wanneer
diewereld vervolgens op de stoep
staat, blijkt de rode loper te zijn
opgerold. Wanneer migranten
zich door de constante propaganda
van de commercie tot de westerse
manier van leven aangetrokken
voelen, krijgen zij te horen dat ze
maar in hun eigen huis naar al die
consumptie-artikelen moeten
gaan zitten verlangen.

Als in de komende twintig jaar
de situatie voor de kinderen van
het arme Zuiden en Oosten niet
wat hoopvoller wordt, blijft de run
op onze grenzen bestaan. Daar ligt
het probleem — niet alleen voor
Duitsland maar voor het hele Wes-
ten.

Hoewel het nieuwe Duitsland
nog bezig is met zijn eigen integra-
tie, moet het zich ook aanpassen
aan deze realiteit. We moeten be-
ginnenmet te accepteren dat we al
een immigrantenmaatschappij
zijn, die zich net als alle andere
postmoderne samenlevingen door
de moeilijke uitdagingen van mul-
ticulturalismeen democratie heen
moet worstelen.

Daniel Cohn-Bendit is sinds 1989
loco-burgemeester van Frank-
furt, met in zijn portefeuille mul-
ticulturele zaken.
Vertaling José van Zuijlen
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Gedwongen Goed Doen
Marcel van Dam

k-j OE graag zou ik in de ziel
]_,A kijken van die CDA-fractie-
,jj en die invoeringvan een sociale

overwegen. Want er
k blJna geen onderwerp te beden-

Waar zoveel verborgen ideolo-
|vc"-e motieven een rol spelen.
y | bleek ook uitdereacties die de

°'kskrant verzamelde en giste-
c "" OP woensdag 7 oktober, publi-
eri e" In de eeTSte plaats bestaata l een grotevariatie in opvattin-
iti_t°Ver e rechtsgrond van zon

«tuut. De rechtsgrond voor de
dienstplicht is duidelijk:

b v£r dediging van de onschend-
von 1

van onze soevereiniteit
g °ral tegen externe bedreigin-

Nu die externe bedreiging niet
de "r Z0 is te nemen, komt
Dli mstandnouding van de dienst-
Wlcnt terecht ter discussie.

tii*et meest opvallend in dereac-s van de voorstanders van een
u tlale dienstplicht is dat men er
ovpv, -ik niet over in rit dat deerneid mensen dwingt werk-

zaamheden te verrichten die ook
door anderen, in een betaalde
baan, gedaan kunnen worden.

Want alle taken die ik kan be-
denken zijn ook op een andere,
reguliere manier te vervullen. En
dat geldt ook voor taken die nu,
vooral als gevolg van bezuinigin-
gen door de overheid, onder druk
zijn komen te staan.

Dat er voor sommige, zware of
smerige werkzaamheden steeds
minder mensen te vinden zijn,
heeft vooral te maken met de ver-
ouderde beloningsstructuur. Vuil
en zwaar werk wordt onderbe-
taald in verhouding tot hetrelatie-
ve lichte werk op kantoor of ach-
ter de geautomatiseerdemachines.
Op den duur zal dat niet houdbaar
blijken.

Voorstanders hanteren twee ge-
lijkheidsargumenten voor invoe-
ring van een sociale dienstplicht.

In de eerste plaats zou het on-

recht dat slechts éénderde van de
jonge mannen daadwerkelijk in
militaire dienst moet, door invoe-
ring van een algemene sociale
dienstplichttenietworden gedaan.

In de tweede plaats zouden
vrouwen net zobehandeld worden
als mannen.

Beide argumenten zijn dubieus.
Het dwingen van mensen om ar-
beid te verrichten tegen hun zin
zonder een voldoende eigen moti-
vering maakt het gelijkheidsargu-
ment tot een gelegenheidsargu-
ment.

De zwakte van de rationele ar-
gumenten voor invoering van een
sociale dienstplicht wordt over-
schaduwd door het geestelijke ge-
weld van de ideologische argu-
menten. Want er is natuurlijk
geen noodzaak aan te tonen voor
dwangarbeid in onze samenleving.

Wat devoorstanders eigenlijk wil-
len is het onder dwang herstellen
van de ouderwetse solidariteit, het
verloren gegane plichtsbesef, de
verdwenen gemeenschapszin, het
gebrek aan dienstbaarheid.

Het is van alle tijden dat vooral
mu-/i/<--mannen en nog ouderen
klagen over het morele verval in
de samenleving. Ouder wordende
mensen hebben sterk de neiging
veranderingen voor verslechte-
ringen aan te zien. Vooral als het
gaat om de verandering van nor-
men en waarden.

Ouder wordende mensen, voor-
al midZi/e-mannen en nog oude-
ren, hebben het in onze samenle-
vingvoor het zeggen. Maar het zou
wel heel erg ver gaan die macht te
gebruiken om de jongere genera-
ties eens te leren hoe het hoort;
namelijk zoals het vroeger was,

althans zoals ouderen denken dat
het vroeger was.

Herstel van verloren gegane
normen alsrechtsgrond voor soci-
ale dienstplicht: een aardig moreel
vraagstuk.

Er komt natuurlijk nietsvan te-
recht. Vanzelfsprekendzal het ka-
binet Brinkman volgende week
toezeggen dat er een onderzoek
gedaan zal worden naar de moge-
lijkheid en de wenselijkheid van
een sociale dienstplicht. Daarmee
is het onderwerp weer voor een
aantal jaren opgeborgen.

Maar een grote misvatting die
aan het denkbeeldvan een sociale
dienstplicht ten grondslag ligt,
kan door geen onderzoeksresul-
taat worden weggenomen. Dat is
de gedachte dat jedoor middel van
een niet vrijwillige organisatie
normen en waarden, of zelfs de
cultuurkunt veranderen. Zoals de

militaire dienst niet kon voorko-
men dat jongeren hun haar lieten
groeien, zo zal een sociale dienst-
plichtde houding ten opzichtevan
opa en oma niet veranderen.

Want instituties maken niet de
cultuur, maar de cultuur maakt de
instituties. Het feit dat deAJC niet
meer bestaat, deKajotters zijn ver-
dwenen en de padvinderij een
marginaal verschijnsel is gewor-
den, is het gevolg van de culturele
veranderingen in de laatste decen-
nia. Dat geldt ook voor het ont-
staan van het één-generatie-gezin.

Het is een illusie datje diecultu-
rele veranderingen ongedaan
kunt maken door de AJC en de
Kajotters weer op te richten, de
padvinderij te gaan promoten of
opa en oma weer door dekinderen
te laten verzorgen.

Vroeger, in die goede oude tijd,
werden verloren illusies be-
schouwd als gevonden waarheden.
Zou je de CDA-fractie kunnen
dwingen dat weer te doen?

Een geruststelling isdat de wer-
kelijkheid dat wel zal doen.

deVolkskrant

Escalatie in Georgië
DE RUSSISCHE president Bo-

ris Jeltsin heeft voorgesteld om
begin volgende week met Eduard
Sjevardnadze. de leidervan Geor-
gië, en Abchazische vertegen-
woordigerste praten over de nieu-
we gevechten in Abchazië. Ge-
hoopt moet worden dat deze ont-
moeting werkelijk tot stand komt
en dat de politieke leiders het eens
worden over herstel van het begin
september overeengekomen
staakt-het-vuren. Voorlopig is de
kans op een nieuwbestand echter
klein, want de escalatie van het
geweld in Abchazië heeft geleid
tot ernstige spanningen tussen
Rusland en Georgië.

Het verslechteren van de relatie
tussen Moskou en Tbilisi is een
zorgwekkende ontwikkeling. De
afgelopen maanden waren Jeltsin
en Sjevardnadze, de voormalige
Sovjet-minister van Buitenlandse
Zaken, een paar maal in staat re-
gelingen te treffen voor de etni-
sche conflicten in Zuid-Ossetië en
Abchazië. Als echter ook Jeltsin
en Sjevardnadze. daartoe mede
gedwongen door hun nationalisti-
sche achterban, vijandig tegen-
over elkaar komen te staan, dan
moet worden gevreesd voor een
uitbreiding van het conflict.

De situatie in Georgië is on-
overzichtelijk. Het Georgische le-
ger is niet alleen verwikkeld in een
strijd tegen Abchazische separatis-
ten, maar is ook betrokken bij de
jacht op aanhangers van de begin
dit jaar verdreven president Gam-
sachoerdia. De pogingen van Sje-
vardnadze de vrede te herstellen
en via de verkiezingen van aan-
staande zondag de republiek weer

een democratisch bestuur te ge-
ven, worden nu belemmerd door
het geweld in Abchazië.

Islamitische Abchaziërs hebben
de afgelopen dagen Georgische
troepen uit het grensgebied met
Rusland verdreven. Dit zou zijn
geschied met behulp van de Con-
federatie van Bergvolken van de
Kaukasus en. aldus Tbilisi, met
steun van Russische troepen.
Deze islamitische bergvolken wo-
nen in Rusland.en Sjevardnadze
is hoogst ontstemd over het feit
dat Moskou de grens met Georgië
niet heeft gesloten om te verhin-
deren dat 'guerrillastrijders en
huurlingen' naar Abchazië kwa-
men. Hij heeft eveneens geprotes-
teerd tegen de aankondiging van
Jeltsin dat Russische troepen in
Abchazië de belangrijke spoorlijn
langs de kust gaan controleren.

Jeltsin bevindt zich thans in een
moeilijkepositie. Russische natio-
nalisten zien in het conflict in Ab-
chazië ongetwijfeld een kans de
Russische invloedssfeer uit te
breiden. Maar als Jeltsin de kant
van deAbchaziërs kiest, kan hij in
eigen land moeilijk het streven
naar onafhankelijkheid van ver-
schillende volken bestrijden.

De Russische president heeft
geen andere keuze dan de territo-
riale integriteit van Georgië te ac-
cepteren. Dat moet het uitgangs-
punt zijn van onderhandelingen.
Bij het door Jeltsin voorgestelde
overleg moet worden gesproken
over vertrouwenwekkende maat-
regelen, het beschermen van min-
derheden en autonomie voor de
Abchaziërs en andere volken. Een
andere oplossing is er niet.

Geachte Redactie

Tijdbom
Deze ramp is een schokkende

getuigenisvan een wereld waar de
economie, de financiën en werk-
gelegenheid ons in een levensge-
vaarlijke positie brengen.Schiphol
op een steenworp afstand van een
wereldstad, terwijl het vliegver-
keer misschien niet zo gegaran-
deerd veilig is als we denken. De
Maasvlakte metzijn grote raffina-
derijen is direct naast Rotterdam.
Kerncentrales en fabrieken, uit
naam van de welvaart gebouwd.
We leven op een tijdbom. Angstig
besef ik dat ik in een landleef waar
we ons veilig wanen, terwijl we
moeten bekennen dat rampen al-
maar dichter bij huis komen.
LEIDEN Anneke Wittermans

Rampenplan
Op zondagavond gebeurt een

verschrikkelijk vliegongeluk in de
Bijlmer. De televisie reageert on-
middellijk. Er zijn doden en vele
gewonden. Een uur na het onge-
luk en ook nog om 21 uur zit Gijs
Wanders uitentreure te zeuren 'of
er volgens een rampenplan wordt
gewerkt' en 'of er een crisiscen-
trum is ingericht.

Ik dacht dat hulp primair was.
BUNNIK mrL. Andriessen

Hypocriet
Heel erg allemaal, dievliegramp

in deBijlmermeer. Maar is het niet
een beetje hypocriet dat juist de
ministers Maij en Dales en burge-
meester Van Thijn voorop lopen in
het uitenvan hun ontzetting in de
media. Zij gaan rustig verder met
hun plannen de capaciteit van
Schiphol te verdrievoudigen in de
komende decennia.
UTRECHT Joris van Rooij

Bijlmer
Mag ik Marcel van Lieshout reke-
nen tot een van die ramptoeristen
(de Volkskrant, 6 oktober)? Een
plek die hij onder normale om-
standigheden het zien niet waard
vond, wordt opeens het bezien en
beschrijven waard. Maar wel met
ogen en oren die bevestiging zoe-
ken voor zijn vooringenomen ne-
gatieve visie op de Bijlmer. Hij
kent het, zoals velen, alleen uit de
folders. Geschreven vanuit een
lust tot sensatie en negatieve be-
oordeling en niet vanuit belang-
stelling en liefde voor dit uniek
stukje Nederland.
AMSTERDAM E. Engelsman

Travestie
In de rubriek 'Rumoer' van

2 oktober(geheime dameMaartje)
wordt travestie met transseksuali-
teit verward. Een travestiet is een
man diezich, vanuit een innerlijke
drang, periodiek als vrouw wil
voordoen maar zich wezenlijk
man voelt. Transseksuelen zijn
vrouwen of mannen die met de
verkeerde geslachtskenmerken
zijn geboren.Dus niet 'mannen die
zich vrouw voelen' (of omge-
keerd) maar vrouwen (of man-
nen) die ernaar streven hun li-
chaam in overeenstemming met
hun identiteit te brengen.

ENSCHEDE Maike Duik

Tijdverspilling
Sociale dienstplicht? Een aan-

zienlijk deel van de CDA-fractie
ziet hier wel wat in. Het CDJA
weet namelijk dat dit de juiste ma-
nier isvoor onze jongerenom ken-
nis te maken met de maatschappij.
Echter, de echte maatschappij mag
hier niet onder lijden. Dus mogen
jongerendrie tot zes maanden be-
steden aan het dweilen van vloe-
ren, parkeercontrole, rondbren-
gen van maaltijden en surveillan-
ce. Dit plan kent slechts één voor-
deel. Over een tijdje weten ook
meisjes wat jongens al tientallen
jaren weten dank zij de militaire
dienstplicht: door de overheid op-
gelegde klusjes zijn volstrekt nut-
teloos en tijdverspillend.
MAASTRICHT Michael Vork

Radio
De omroepen gaven er weinig

ruchtbaarheid aan, daarom vond
ik het goed in de Volkskrant van
2 oktober te lezen welke radiopro-
gramma's we niet meer mogen be-
luisteren. Hersengymnastiek en
Journalistenforum bestonden M
meer dan dertig jaar, jammer dus.
Hobbyvitaminen: prestaties van
goede amateurs, weg ermee. Stu-
dio55: voor ouderen, kon dus ook
wel verdwijnen. Het onvolprezen
uitstekend gedocumenteerde Jazzuit het historisch archief moestook weg. Oudere plaatopnamen
zijn er in overvloed, maar we zul-
len ze haast niet meer horen.
UTRECHT Victor Conselman

Geen btw
De luchtvaart is bepaald geen

milieuvriendelijke bedrijfstak, in-
tegendeel. Dat de Europese Com-
missie de belangen van het milieu
aan zijn laars lapt, blijkt uit het
besluit om geen btw te heffen op
tickets binnen Europa, onder
meer omdat de heffingen zouden
leiden tot 'prijsstijgingen en admi-
nistratieve rompslomp' (de Volktr
krant, 2 oktober). Maar vliegtuig-
brandstof is ook al vrijgesteld van
accijns.

Misschien moeten de schoenma-
kers nog eens met de Europese
Commissie gaan praten: ook voqf
hen geldt dat het hogere btw-t>-
rief leidt tot prijsstijgingen en ad-
ministratieve rompslomp, en dat
voor een branche die wel milieu-vriendelijk is.
AMSTERDAM

Henk Timmermans

Daltons
Wat betreft het artikel over de

Daltons(c-e Volkskrant, 3 okto-
ber) een opmerking: in deel 6 van
de Lucky Luke-serie van Morris
(!) met als titel Vogelvrij, wordt op
een historisch mogelijk niet ge-
heel verantwoorde wijze het ver-
haal verteld van de vier gebroe-
ders Dalton (Bob, BUI, Grat en Em-
men) inclusief hun droevig einde
in Coffeyville. In deel 12 van de-
zelfde serie, getiteld De neven
Dalton, maken Joe#Jack, William
en Averell hun opwachting. Deze
zijn idolaat van hun knappe en
beroemde neven en doen alles om
in hun voetsporen te treden.
ZOETERMEER

Herman Cohen Stuart
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\^mjmm^m De duurste sessiemuzikanten ter wereld brachten
m_»_J3" tas met'Kingdomof Desire'hun zoveelsteplaat uitdie

voor de liefhebbers geen verrassingen biedt. Dat
■ÜM f i a betekent dat ook deze schijf een uitgekiende

melange bevat van stevige rockers, ballads en uit-
fii" ""* stapjes naar jazzrock-achtige nummers. Virtuooscr- î gespeeld en perfect geproduceerd zoals we dat van

Toto kennen. Prijs ’ 39.95. MetCJP ’35,95.

yf -* PACOPENA-MISAFLAMENCA
N,. De flamencogitarist Paco Pena is een muzikant die

zich niet in een of ander hokje laat indelen. Het

** poppubliek kent hem van zijn uitstapjes met de
gitaargoden van de jazzrock (Al Dimeola. Larry

***** ~ Corycll. lohn McLaughlin) en nu toert hij met een
'M heuse klassieke mis. Een flamenco-mis wel te

'« verstaan, opgebouwd uit kerkmuziek van de 16e
" eeuwse Spaanse componisten De Victoria en De

Morales en hedendaagse flamenco. Zou wel eens
net zon hit kunnen worden als de Misa Creola!
Winkelprijs’42.95. Met CIP’ 38,65.

Deze aanbiedingen gelden t/m 14 oktober inalle 100 winkels van Free Re-
cord Shop. Spaar met je CJP-cd-pasvoor gratis cd's. Vraag er om inde
winkel. . .B__BB__4JlTOWNESVAN ZANDT iR.

De singer-songwriters zijn weer helemaal terug. I
Na de succesvolle clubtocinee van Richard
Thompson, doet nu Townes vanZandt ons land aan. Hij loopt al heel lang
meeenbehoort onbetwist tot de toppers inhet genre. Maakte alvele platen.
Deze week kwam 'Road songs' uit. Van Zandt isvan zeer grote invloed op
jongere generaties die in deze stijl opereren, zoals Nanci Griffiths. Paul K
en Pat Mears. De liedjes van Townes van Zandt zijn schitterend en vaak
buitengewoon treurig. Maar tijdens optredens weet Townes je altijd op te
vrolijken met zijn absurde aankondigingen. Wat dacht je van deze: "ÏTiis
song isabout a woman I once knew and if you understand it completely,
you'd better sec your psychiatrist the next morning.' Een legendarische
man.

9 okt Haarlem, Patronaat’ 12,50. metCJP ’ 10,- en 10 oktApeldoorn,
Gigant ’ 15.-, met CJP ’ 12,50.

THIBAUDET, PETER SCHAT
& RADIO FILHARMONISCH ORKEST

lean-Yves Thihaudet is een gerenommerdc concert-
I pianist. Hij bezoekt ons land voorverschillende optre-

dens. Op 11 oktober geeft hij een recital in Diligentia
■■■■■■■"■■ in Den I laag. Daar speelt hij Liszt en Chopin.

Kost ’ 35,-. Met CJP’ 17,50. Bel voor kaarten: 070 - 365 18 51.
Enkele dagen later treedt Thibaudet als solist op samen met hetRadio Fil-
harmonisch Orkest olv Edo de Waart. Dan beleeft de nieuwe compositie
vanPeter Schat zn wereldpremière. Etudes opus 39 iseenwerk voor piano
en orkest wat speciaal voorThibaudet isgeschreven. De orkestbezetting is
klassiek, zij het dat er ook eenmarimba en drie bassethooms te horen zul-
len zijn. Deze wereldpremière wordt voorafgegaan dooreen uitvoering van
de Vijfde symfonie van Mahler, de symfonie waarvan vooral het adagio
mateloos populair is.
14okt Enschedé. Muziekcentrum. 053 -32 32 33. ’ 41,-. met CJP’ 33,50.
1 5 okt Utrecht, Muziekcentrum Vredenburg, 030 - 31 31 44, ’ 35.-, met

C'IP ’ 30.-. 17 okt Amsterdam. Concertgebouw. 020 - 671 83 45. ’ 29,-,
metCJP/24,-.

JAZZMARATHON
Komend weekeinde swingt de Oosterpoort in Groningen weerhelemaal de
pan uit met de jaarlijkse (azzmarathon. Het feest begint op vrijdagavond
met het Wilkerson Quartet. Later op de avond brengt toptoeteraar David
Murray sa nenmet anderen een hommage aan|ohn Carter. Zaterdagavond
is het podium vooral voor het Don Byron Quartet. Maar er zijn nog veel
meer groepen; ook zijn er films en op zaterdag is er een platenruilbeurs.
Dagprijs is’ 35.-. Daarop is geenkorting, maar metje CJP hebje wel gratis
entree tot het 'Snuifpodium'. normaal ’ 10.-. Met je cjp kun je ook gratis
eent-shirt van de lazzmarathon krijgen. Meerweten? Bel 050 -1 3 10 44.

MM Pp
ROZE KROKODILLEN fffl

HEen nieuwe Nederlandse musical op J" I
tekst van Haye van der Heyden en " 'muziekvan Martin vanDijk. Gaat overeen damesorkest Pink
Crocodiles genaamd, dat kampt met bezettingsproblemen;
het blijkt moeilijk goede vrouwelijke muzikanten te vinden.
Een musical vol extravaganza, travestie en humor met een
hoog soap-gehalte.Een revue, een komedie en eenconcert te-

P TPI 11Q -e,iJk-Gin 8 af-el°pen week inpremière.
VjUTIUO 9en 10 okt Enschedé, Schouwburg; 13 oktEmmen, Muzeval; 14en 15 oktGouda. Schouwburg; 16 oktVelsen, Stadsschouwburg;

20 t/m 24 okt Rotterdam, Luxor Theater. Prijzen variërenvan

’ 20 tot ’ 40,-. MetCJP-korting variërend van 20 tot50 %.
CJPIus-voorstellingen worden door theaters en Stichting CJP speciaal
aanbevolen.

HET NATIONALE BALLET ■ SLEEPING BEAUTY
Wereldberoemd ballet op muziek van Tsjaikovsky. Ging in première in
1890in St. Petersburg. Het Nationale Ballet danst The Sleeping Beauty re-
gelmatig. Behalvede ervaren Nathalie Caris. al jarenlangeerste soliste, zijn
ernu ook jongere dansers die solodansen. Elke avondzijn datanderen ook
al omdat het lichamelijk te zwaar is elke avond solo te dansen. Bovendien
kunnen op deze manier meer dansers solo-ervaring opdoen. Het Neder-
lands Balletorkest begeleidt.

10, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 27,29en 30 oktober en I t/m 3novem-
ber in het Muziektheater in Amsterdam. Kaartjes inhet Muziektheater
kosten veel geld, maar de korting is ook hoog. Eerste rang: ’ 65,- met
CJP ’ 50,-.Tweede rang ’ 50, met CJP’40,-. Derde rang ’40,-, met
CJP’ 22,50.Bel voorkaarten: 020 - 625 54 55.

mammmi
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CINEKID'92 I' I
Filmfestival dat van 14 toten met 21 september inDe Meervaart in Amster-
dam wordt gehouden. Hoewel de filmsvooral gerichtzijn opmensen tot 16
jaar. zijn zestien-plussers ook van harte welkom. Het bijzondere van Ctne-
kid is dat je heel veel mooie films kunt zien, die anders niet in Nederland
worden vertoond. Het festival is in Amsterdam, maar in veertien film-
huizen in het land kun je ookCinekid-films zien. Cinedkid start 14 oktober
met de première van de Nederlandse film 'Het zakmes' van Ben Sombo-
gaart. Voorreserveringen kun je bellen met De Meervaart. 020- 610 73 93.
De entree perfilm is ’ 8.-. Met CJP’ 5,-.

°
NAARBOEDAPEST IN6DAGEN
Boedapest iseen bruisende gezellige stad waarveel te zien is. De Hongaarse
hoofdstad ligt aan de Donau en ademt eengeheel eigen atmosfeer uit. NZH
rijdt je 's nachts, zodat je vierdagen inBoedapest bent. |e kunt alleen debus
boeken voor ’ 295.-. Je kunt ook bus met logies en ontbijt nemen voor

’425,-. Voormeer informatie, bel NZHTravel: 023 -15 27 52.

Een CJPisvoor iedereen verkrijgbaardie nog geen 26 jaar oud is.Voor vra-
genkun je bellen met de C)P-informatielijn: 020 - 622 40 59. Jekunt nu een
C|P kopen voor ’l5.- bij schouwburgen, de VW ofbij een van dekanto-
ren van de SNS bank. jekunt ook de bon opsturen.

la, ikwil een CJPen machtig de Stichting C|P om éénmalig ’l5,- van
mijn rekening af te schrijven.

Naam: m/v

Straat: huisnr:

Postcode: Plaats:

Geboortedatum: Bank/gironr:
Ik had vorig jaarwel/niet een C|P. Handtekening

Stuur de bon in gesloten envelop zonderpostzegel aan: C|P. Antwoord-
nummer 10445, 2700 WB Zoetermeer. |e krijgt je C)P binnen 3weken
thuis perpost. V0KA9241

Deze ladder is mede mogelijk gemaakt doorSNS bank, NZH-Travel en Philips
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Olivetti MiOO-l5; iS6S\,2> MHz4MBHAMM UU 111)1. Incl. 1(; | kleurenscherm, toetsenborden MS-DOS f.O.

Difference in value.
De 10 bekendste softwarebedrijven ter wereld bevestigen,

dat Olivetti PC's geschikt zijn voor de meest uiteenlopende toepassingen.
3.000.000 Verkochteexemplaren in 10 jaarondersteunen dit.

<&* Het Olivetti servicenetwerk is met 6.000 dealers en servicepunten
één van de grootste in Europa.

<3T Gerenommeerde wereldbanken, vele overheidsorganen en ruim 55.000
scholen en universiteiten hebben gekozen voor Olivetti vanwege de service. En voor

OlivettiPC's vanwege hun betrouwbaarheid en ergonomische maatstaven.

De 11 belangrijkste kwaliteitsnormen verzekeren de kwaliteit en
de ergonomische standaardvan de Olivetti PC's.

<r 14.000 Uur onafgebroken testen, zonder één enkelefout teregistreren, bewijst
dekwaliteit en compatibiliteit van onzePersonal Computers.

Olivetti M-serie PC's.
Seriously built, seriously sold.

olivetti
Voor nadere informatie, Olivetti. Tel: 071-319900.

C ï

Uw advertentietekst
vanaf de grotere post-
kantoren naar onze fax,

dat is communiceren
zonder misverstanden ...

het faxnummer is
020-5626283

V PERSCOMBINATIE )
1111111l

111 I I'MIOIII lUltl'Vl Hl VolksKltWl WITKMrIIIA

" ï 7-. | Ja, graag ontvang ik de congreslolder, ,
K I M W voor het meer dan ooit interessante

f^ NIMA Marketing Congres!

§ ! !IX-'l X-' O _*_£__
fr-H hunctie:IH i iW-J * ; ■■"

% I Postcode: I

| Deze bon in een ongefrankeerde enve- I
de nieuwe marketing: loppe zenden aan: NIMA, Antwoord-

O Idoodlopende wegen f_Sl ' nummer 17457, 1000 SN Amsterdam. I
OS I IOF ONGEBAANDE PADEN I—H I I "^^

Wie in deze tijd marketing bedrijft, moet meer dan ooit over NIMA Marketing Congres uw visie aan die van vooraanstaande
een behoorlijke dosis lef en durf beschikken. Steeds snellere sprekers uit binnen- en buitenland. En kies uit de meer dan
veranderingen eisen keuzen die steeds vaker op maar één zeker- 30 parallelsessies. Snel reageren, that's the spirit. Bestel nü de con-

heid gebaseerd zijn: niets is zeker en zelfs dat niet. Süieeel oo het eresfolder! Vul de bnn in of bel 020-69748 21. A/LA'Vl^—
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Wat goed is moet je niet
zomaar veranderen.

"■ ———_____■—— . s-4

t r~~vt«ï^, UulNO

45 jaar hèt vertrouwde mid-
del bij koude, stijve of ver-
moeide spieren. En we zijn er
best een beetje trots op dat de
huidige samenstelling dezelf-
de is als die van toen.

Midalgan is warm
en weldadig, wrijft gemakke-
lijk uit en plakt niet.

Maar overtuig uzelf.
Haal nu een gratis sachet
Midalgan bij uw drogist of
apotheek.

Test gratis*vertrouwde Midalgan
bij uw drogist of apotheek.

_________________■ Wr^S^Lvßrnk

__♦_. Sterling
\r Health
HAAttLïM
T_L_f_ON-23-3526-4 f

* Zolang de voorraad strekt.

Midalgan. Warm en weldadig.

____l^_^^____^__r^____

______^

__k _____r/____Sla JISbU ..rWnHNill VFlnf«f fffl f^AV> _É___r / __l aUuM Br ____
________ __K__! ■'"■»£

____h_C
_5* Jl ■ Hf . _i

s w vi _ri______Pry- __E ____€">'■| *IH*ji9w ___________l___HJê^bbWi^ _____^^*__B
i ■■.UB
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;". fl VRI6 OKT. -PEPPERMILL- HEERLEN ■ |g|L

ZO 18OKT. -VEILINGHAL-ALKMAAR __L___É_. _H Kf*MMA 19OKT. -RIO-EMMELOORO J _________■ __~_"fl

-L4^]
Voorverkoop is reeds begonnen HHH HHHH |VV_7wC Vl_ ■_■■_■I Heerlen: aan dezaal; Alkmaar: landelijke WV's; I

Emmeloord: Fokko Dijkstra. H HMM |PVVPVV9WVtt_I

ZONDAG 29 NOVEMBER - 19.00 UUR - AHOY' - ROTTERDAM *

______/ _ m V i 1
__r 1 _L v ____. ___ v

■»j k J"H ■
KAARTVERKOOP BEGINT A.S. ZATERDAG I "I Rotterdam: kassa Ahoy' enbespr.bur. Rotterdams Dagblad; Den Haag: bespr.bur. Haagsche Courant: ■ . %I Amsterdam: Nieuwe Muziekhandel; Utrecht: NOZ; Nl|megen: Tickets: Qroningen: Ds Cirkel; I

[ Eindhoven:van Leest; Delft: Kaartenhuis en deWV-bespreekburo's, Prijzen: f 40, f 37.50, f3sen f 30. | I "

Heineken
]fammsMml ________
jl_iiltl.il

UIT IN ROTTERDAM
c STICHTING UIT PROMOTIE ROTTERDAM

Schouwburgplein50. Kaartverkoop enreserveren vanaf 1 maand vantevoren, ook
telefonisch: Dagelijks: 10.00-18.00uur. Vr. 10.00-21.00uur. Reductie: Pas 65/CJP/RP
vTi ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST
Grote Zaal 0.1.v.George Cleve m.m.v. Irena Grafenauer, (luiten Maria Graf, harp.
20.15 Mozart Einekleine Nachtmusik; Concertvoorfluit, harp enorkest in

C, KV 299; Nielsen Symfonie nr3
► f 45,-f 35.-f 20,- Met reductie f 40,-f 30,- A

ÏIÏT ROTTERDAMSPHILHARMONISCH ORKEST
GroteZaal 0.1.v. GeorgeCleve. Programmazie Vr.9

► f 27,50 f 22,50 f 17,50Met reductie f 25,- f 20,- O
Wo. 14 12.45 LUNCHCONCERTEvgeni Soifertis. Sponsor: Rijken &DeLange

Do.is " ROTTERDAMS PHILHARMONISCHORKEST
Grote Zaal 0.1.v. GilbertVarga m.m.v. Peter Damm, hoorn.Loevendie 'Muziek
20.15 vooreen vreemde bruiloft'uitNaima-suite; Strauss Eerste

hoornconcert; Respighi Feste Romane
*■ f 45,-135,- f 20,- Metreductie f 40,- f 30,- E

20ÏT ISTANBUL MEVLANAGEZELSCHAP
Dans-Sema en Soefi-muziek

Ma.l 9 NIEUWWERK slagwerkgroep Den Haag en Ives Ensemble
Grote Zaal Première van DiderikWagenaar, werken van Xenakis enFord.
20.15 Inleiding doorRichard Rijnvos om 19.15uur.f 15,- Metreductie f 10,-

JSTT. ~~ STUTTGARTERKAMMERORCHESTERo i v
Kleine Zaal MartinSieghart.Dvorék C/pressen; Hartmann Concerto lunèbre:
20.15 MozartDivertimento KV 137;SymphonieKV 201

► f 32.50 f 22,50115,- Metreductie f 22,50117,50112,50

Di.2o THE HANOVERBAND o.l.v. Roy Goodman m.m.v.
GroteZaal Benjamin Hudson, viool. Beethoven Ouverture Coriolan;
20.15 Vioolconcert; Symfonie nr 8

► f 32,50 f 22,50 f 15,- Met reductie 122.50 1 17,50f 12,50

W0.21 12.45 LUNCHCONCERTRPhO o l.v. Jerzy Maksymiuk
W0.21

_
VALERIUSENSEMBLEo.Iv Gabriël Bellinl m.m.v.

Kleine Zaal Theater Kwan en acteur/verteller Godfried Beumders.
14.30 De vioolbouwer vanVenetië; De geschiedenis van de soldaat. f 12,50 Met reductie en jeugdtot 16jaar110,-

Kaartverkoop Grote Kerkplein 3.10 00-16.00uuren 's avonds aan de zaal
Ma.l 2

_
HONNEUR AUXDAMESMargreethC.de Jong, orgel en

20.15 Froukje Wiebenga, fluit .115,- Pas 65/CJPII2,-

Kruiskade 10 Kaartverkoop voorhet gehele seizoen:maandag t/mzaterdag_ 12.00-18.00uur.Zon- enfeestdagen tweeuurvooraanvang van de voorstelling.
Avondkassa vanaf 19.00 uur. Telefonischreserveren maandag t/m zaterdag
12.00-16.00uur, ook op4141715. Nietafgehaaldeplaatsen wordeneen halfuurvoor

aanvang verkocht. Volgnummers vanaf 19.00uuraan dekassa.

Ma. 12enD1.13 THEOFFICIAL TRIBUTETO...THE BLUES BROTHERS
20.15 DIRECT FROM LONDONS WEST END

Live on stage: The Best Blues Ever! Ma.l 2 Nederlandsepremière

D1.20t/mZa.24 ROZE KROKODILLEN Nederlandsemusical:puresoapen
20.15 camp\ Tekst:Haye van derHeyden, muziek: Martin van Dijk

Schouwburgplein25. Kaartverkoop en reserveren, ook telefonisch, ma. t/m za.van
11.00-19.00uur.Avondkassa en op zondag vanaf één uurvooraanvang.

De Schouwburgaccepteert creditcards. Infolijn: 411 69 29.

EERSTE PRODUKTIESVAN HETRO THEATERseizoen 92/93
t/mZa.lO ZOMERDANSvan Brian Frlel. Regie: Peter de Baan. Over her
Grote Zaal verlangen naareen grootser leven. Met:Antoinette Jelgersma!
20.15 DebbieKorper, Leonoor Pauw, SylviaPoorta, Esther Scheldwacht,e.a.

t/m Za.lO DON JUANTENORIO van José Zorrillay Moral. Regie:

Kleine Zaal George van Houts en Leopold Witte. Met: GuusDam, JoopKeesmaat,
20.30 PaulR.Kooij, Ruurt de Maesschalck, HanOldigs, Stefan deWalle
Zo.ll MARIJKE BOON Vandaar dat ik ween. Tussen 10.30en
CaféFloor 11.30uurmogelijkheid omte ontbijten. Aanvang optreden 12.00uur
__7i ilöö" ALLEEN VOOR DE WOLVENstichting de Tak
Kleine Zaal Regie: Nico van Spanje. Voor iedereen vanaf 8 jaar.Première
Ma.l 2 20.15 DE THUISKOMST van Harold Pinter.Regie: Tim Luscombe.
Grote Zaal Meto.a: Rijk de Gooyer, HuubStapel, Olga Zuiderhoek

Di.l3 20.15 FAUSTO, THE OPERAvan Harry deWit. Regie: Jan
Grote Zaal Ritsema. Libretto: George Brugmans. Met 0.a.: Jannie Pranger

Di.l3 t/m Z..17 PARTY TIME, DE NIEUWE WERELDORDEEN
Kleine Zaal BERGTAAL van HaroldPinter. Toneelgroep Amster dam.
20.30 Regie: Titus Muizelaar. Met0.a.: Kitty Courbois, Chris Nietvelto.a.

__"?_ 2ÖÏ-" SCAPINO BALLET ROTTERDAM Pauiavink
Grote Zaal Diachrome: Ed Wubbe Kathleen (première); Ed Wubbe Ntsi Dominus

i-Ti!
_

DE ROTTERDAMSE DANSGROEPAnouk van Dijk
Grote Zaal Zarten: TereO'Connor Psycho-sweet civilization: Riek Kam Legacy
20.15 of Liqht (première)

Mauntsweg 34 Telefonischreserveren Ma. t/mVr.l 1.00-17.00uur.Aanvang 20.30uur

"D0.13 FILMS VAN JEANPAINLEVE "W0.14 HEINEKEN JAZZ: STEVE LACY & MEL
WALDERN .Do. 15 MEERSTROMENLAND: MAARTENALTENA ENSEMBLE

Zuidplein 60-64 KAARTVERKOOP VOOR HETHELE SEIZOEN maandag t/m zaterdag
van 10.00-18.00uur. 's Avonds enop zon-enfeestdagen v.a. 1 uurvoor de voorstelling.
Aanvang Grote Zaal: 20.15 uur, Arlecchino: 20.30uur(tenzijanders vermeld).

Vr.9enZa.lo HET WEB VAN DE SPINeen thriller van AgathaChristie.
Grote Zaal HollandseComedie, met o.a. Marièlle Fiolet en Dolf deVries

Vr.9 en Za. 10 MARCELBOON Sjampoo inde ruimte.
Grote Zaal Cabaret
Di.l3

_
DENlEUWESNAARwilliam.Nieuweproduktie.Muzikaleen

Grote Zaal intelligentekolder van Jande Smet, ChrisdeSmet enGeert Vermeulen

THEDEEP RIVER QUARTETVernieuwd vocaal
Grote Zaal showprogramma volklassiekers en eigenbewerkingen

W0.14enD0.15 THEPITCHFORK DISNEY Toneelstukvan Philipßidley.

Arlecchino Met Peter van Asbroeck, Else-miekeScholte. Jan Bijvoet en Norbert
Kaart. Regie CarlRidders

ioTs KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN
Grote Zaal brengt Barocco, een gevarieerde balletavond. Keuze uit: Andersen/

SchumannCarnaval;Rosseel/Sculthorpe Spent Passions;
Balanchine/Bach Concerto Barocco; Anastos/Jack Hylton Orchestra
SwingTime; Wainrot/Glass Beyond Memory

Vr.l6enZa.l7 ASLICE OF SATURDAY NIGHT Een nieuwe60 s
Grote Zaal musical door het Fakkel Theater meto.a.Wanda Joosten,Frank

Hoelen enEls deSchepper. Regie Robert Sian
Vr.l6enZa.l7 LEBBIS EN JANSEN2Keerrieleksen voor 1 geld.
Arlecchino Dolt Jansen en HansSibbet. Cabaret
Di.2ot/m Za.24 DE BERINI'SGroeten uit Rotterdam, Annie op bas en
Grote Zaal Harry op ukelele.W0.21 Première

W0.21 en D0.22 JOB SCHURING Kangaroes in Zeeland
Arlecchino Cabaret

van %

THEATRE DE LA MARMAILLE/ J
TEATRODELL'ANGOLO

Montréal - Canada Turijn - Italië
De veelgeroemde, beeldende familievoorstelling, die %
de geschiedenis van de mensheid beschrijft aan de %
hand van het leven van een steen. «

"14-10 - Amstelveen - Cultureel Centrum «
15-10 - Nijmegen - Stadsschouwburg ,
16-10 - Enschede - Twentse Schouwburg
17-10 - Tiel - Theater Agnietenhof
19-10 - Roermond - De Oranjerie
20-10 - Heerlen - Stadsschouwburg *21-10 - Groningen - Stadsschouwburg *23-10 - Zoetermeer - Stadstheater »
24-10 - Leiden - Leidse Schouwburg %
25-10 - Rotterdam - Rotterdamse Schouwburg %
27-10 - Venlo - Cult. Centr. de Maaspoort .
28-10 - Breda - Schouwburg Concordia
29-10 - Den Bosch - Schouwburg Het Casino *30-10 - Utrecht - Stadsschouwburg »
31-10 - Eindhoven - Stadsschouwburg I

Een initiatiefvan de Stichting Raamwerk/VSCD
Organisatie: Van Baasbank & Baggerman i
020-6242631/6276818 J %

__-_t§?-w9 f-Hfl 1 *
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Concertgebouw
De Vereeniging

Nijmegen

Sviatoslav J\ICtIZCV
piano

klassiek-romantisch programma

woensdag 28 oktober
20.15 uur

f 60,- / CJP en JTKf 55,-

-tel. 080-221100
| .■■;,

ZONDAG 25 OKTOBER - 21.00 UUR■ TIVOLI - UTRECHT B

Kaartverkoop vanaf heden bij de bekende
voorverkoopadressen. Prijs: f 17.50 H

ZONDAG 18 OKTOBER 1992
14.00UUR

B^ARD■krieg
JBïïEj* Huldigingsmars uit Sigurd Jorsalfar

BwP Zes liederen met orkestbegeleiding i
JMFjA Den Bergtekne op. 32 *

Vier Psalmen op. 74
Bergliot, melodrama op. 42 * J
Foran Sydens Kloster op. 20 "

HhBT 'Eerste uitvoering in Nederland f
wLr Radio Kamerorkest t

L formatie uit het

HJÊ Groot Omroepkoor
|b Arnold Oestman, dirigent ,

Solisten:
Wttr AnitaSoldh, sopraan

Margareth Beunders, a/t
Per Vollestad, bariton
Willy Brill, declamatie _*
Toegang ’ 55.- / 65+’ 32,50 / CJP/ 50. *Kassa (030) 514544

’ 2.50 tortlng <>|J tri(oom tminkoartje d.d. 18.10.92 j
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* KASSADIENST-THEATERS VERKOPEN VOOR ELKAAR * !
" I lf-1 I .<
♦ ■ h_J_2 |,(

< " ÜL_ okt. 23 00uur TheLatin Dance Show live salsa music; f 10,- #<1 " SJOokt. 23 00 uur live uit Cuba Grupo la Perspectiva latin; f 10,- 1
'" I ll'iM J iTT?TTIWnf, ff,!. 14 Jl I"■: mÊmMÊm P 'iVéél I-:

'o 11 okt. Tori 'Wonen, Leven en Werken in de Bijlmer' ".1 " JS.OQ uur Samenstelling en regie: Felix Burleson a

* | *«~do 8okt. SLAA - Hogere Sferen II: Gnosis vanreligieus naar <'0.30 uur artistiek domein. Lezingen van Gilles Quispel en Piet ".' * — Meeuse. Presentatie: Cornel Bierens g
1 *«9 0kt Alfarabi: Deroman inde Arabische literatuur "'I*go 00 uur Lezing door Mohammed Zefzaf «
I t »r 9 okt. De Balie/De onmogelijke stadLeeg Landschap <'0.30 uur voordracht van de schrijver Willem van Toorn over stad en f

'_ literatuur n.a.v. zijn roman Een leeg landschap "ölO en De Balie Wenzel & Menschung Die Menschwürger "I'3n 11 olrt' vom Fr|erichshain'. Cynische metaforen over de westeuro- a'% t_jo uur pese vreemdelingen-angst door Qost-Berlijns clownsduo i

I-
%di 13 okt. SLAA - Hogere Sferen III: Hogere Noten, over de ~-«c0.30 uur mystiek en muziek door Elmer Schönberger en Louis ".
" Andriessen. Inleiding JohannekevanSlootenI"Wp 14 okt. SLAA - Hogere Sferen IV: Dichters en het Verhevene, #'(<!0 30uur met Bert Scnierbeek, Huub Beurskens, Erik Spinoy en 4
i Paul Sars, Gespreksleider Michael Zeeman "-■*> 15 okt. SLAA/Uitg. Contact Op het lichaam geschreven _"-
"20 30 uur Programma over taal en liefde met Jeanette Wlnterson 0" n.a.v. haar recente boek. Interview/inleid. Kandra Schutte <
»* 15t/m 20.30 uur De Factorij/Maat & Heil Grenzen. Duitse *«la 17 okt., dataspecialist Haushofer verstrikt in de historische gege- *|"*o 21 t/m yens over zijn vader en grootvader en hun conflict tijdens "" okt. WO. 11. Spel: Matthias Maat. Esgo Heil, Felix Jan Kuypers <;.Kiß_lß__K

dagelijks (beh. za/ma) Wilt u zitten? Ik kan staan! lunchvoorst met ",* __jp uur Karen van Holst Pellekaan, Martin van Waardenberg e.a. 0* tTn za 10 Monologue interieur vanCecile van Deur-en, _9'% £030 uur danstheatervoorst. met Marja Braaksma, GiovanniLuqumi e.a. t. % -__jo 11 20 30 uur Kangoeroes inZeeland door Job Schuring I
i*° 11 okt. Van onschatbare waarde dansvoorstelling van ~*ijO3O uur Kander Vervoort. Muziek: Rob Frey - Hore "-Ü__ma 12 20 30 uur Indianenverhalen cabaretvan André Manuel "»'a di 13 Don Juan TenoriO door hetRO Theater met Guus ".* '0.30 uur Dam, Joop Keesmaat. Paul Kooij, Ruurt De Maesschalck m

% Han Oldigs, Stefan de Walle, Regie: George van Houts, «Leopold Wine "
'?n o'rt" Muziekop de dinsdagavond: Scott Bliek countertenor, _"

«J.15 uur Stephan Fitzpatrick harp, Lodewijk Muns piano I__ O.a. Berio, Bartok; f 15,- "I "
| * *'ke ma Haenen voor de Nacht tv-uitzending met publiek _*
t £100 uur reserveren vereist; Ned. 3 - 23.15 uur " «

* « 10 okt. De NederlandseBachvereniging 0.1.v. Josvan " "I ju.ls uur Veldhoven; m.m.v. Sylvia Schlüter. William Kendall, Peter i
Wang Zaal Kooy, Dorothea Röschmann Koor en Barokorkest voeren "twerk uit van Bachen Italiaanse tijdgenoten, o.a. Durante "* en Bononcini; toegang f 35,-; CJP/PAS-65 f 30,- — *\%*o 11 okt 'An einen Frühverstorbenen i-_^»v. 15uur NederlandsKamerkoor o.iv uwe Gronostay ",

I
»vang Zaal Werken van Mendelssohn - Kerstens -Rheinberger "1" -__ toegang f 30,-; CJP/PAS-65 f 25,- #'I"*p 11 okt. Suzanne van Els altviool, David Kuyken piano "i % IJ;15 uur Stravinsky - Rubinstein - Sjostakovitsj: Sonate op 147 *«5w Zaal toegang f 17,50 "*Qll okt. 20.15 uur Symfonieorkest Sweelinck Conservatorium "'I* «13 en Nederlands Kamerorkest oiv Howard Sheiiey "'!*"° 14okt. m.m.v Jane Manning sopraan Londen Muziekstad: _*

il «015 uur Mozart: Symfonie KV 16- Elgar: Introductie en Allegro - g
Wang Zaal Warton: A song for the Lord Mayor's Table - Britten: "* Simple Symphony - Arnold: Sinfonietta m *J % . toegang f 30,-; CJP/PAS-65 f 25,- «

I?° 15 okt. HetSymfonie-orkest van hetKoninklijk Conservatorium *(20.15 uur o.l.v Reinbert de Leeuw; soliste Sasja Hunnego "i I Wang Zaal Programma: F. Busoni: Berceuse Elégiaque; G. Mahler: »"; \ Kindertotenlieder - D. Sjostakovitsj: Symfonienr 10; t_J . toegang 1 17,50; CJP/PAS-65 f 12,50 "*o 18 okt. romantisch pianoconcert uitgevoerd door het
~ "* 20.15 uur Amsterdams PromenadeOrkest oI v Lawrence Renes m*

% Wang Zaal m.m.v Wibi Soerjadi piano. Programma o.a. 2e piano- t
%
__

concert van Rachmanlnov; toegang f 25,-; CJP/PAS-65 f2O - ";WÊKÊÈÊiï£imÊÊÊm<
» iazz do 8 Trio Sunny Murray/Misha Mengelberg/ _«
» 'too uur Tony Overwater; vr 9 Tristan Honsinger ' t
% Quintet; za 10Benny Bailey Quartet *"I ■4-i.u-i!TT7frrrrrf_____________i *.i| lil>ria«ll.LWrJJ)ji/l:l!:ilB |*«
1 «ro 7 t/m 21.00 uur Piek up the feathers een mime-voorstelling "**fd 10 okt. van Karin van der Hilst en Pia Blanco a

'fcüljiljj *
Vr 9 en za 10 okt. 20.15uur "[__ The Nylons - full concert m *»l __CT "!>m Uj«_

». 24 uurs info-lijn 020-675 44 11 * #
»5° Bokt.8 okt. Koninklijk Concertgebouworkest *,
» .15 uur Riccardo Chailly dirigent; m.m.v. Sarah Leonard sopraan " _

»'■ zaal PietroBallo tenor. William Shimell bariton #"* Werken van Ketting - Sciarrino - Stravinsky a
« Sggang t55,-; CJP f 40.-; kaarten verkrijgbaar aan de kassa "% ï' 9okt. Raamwerkrecital Serie Meesters op de gitaar seiz 92/93 "fO-15 uur Marco Socias " "* toegang f 28,50; CJP/PAS-65/donateurs f 23,50

# «
*?* 1o okt. Vara matinee op de vrije zaterdag "»'

b oouur Nederlands Blazers Ensemble o .l.v Reinbert deLeeuw "_. ar zaal R. Strauss: Sinfonie für Blaser, 'Frbhliche Werkstatt' - "Rihm: Et nunc (Wereldpremière) - Schönberg:
% . Kammersymphonie opus 9 "% -xggang f 23,-;CJP/PAS-65/treinreizigers f 18,- " _
12| jookt. Nederlands Philharmonisch Orkest 0.1.v. " _

;"5 uur Hartmut Haenchen; mm v Liana Isakadze viool "* f' zaal Beethoven: Ouv Corolian, Brahms: Concert voor orkest "% J£9gng ' 30,-; CJP/PAS-651 25,- »
% , J ll okt. Nederlands Kamerorkest 0.1.v. Howard sheiiey; " a
_n, uur m.m.v Isabelle van Keulen viool. Elgar: Introductie & "■ ■' 'aal Allegro. Mozart: Vioolconcert KV 218, Britten: Simple # "» Symphony. Arnold: Sinfonietta nr 1; toegang f 30-; CJP/ #
% -- PAS-65f25,- "% S?ia okt The Orchestra of the Age of Enlightenment " m""'5 uur dirigent Charles Mackerras; soliste MonicaHuggett s "» ' -_?_l viool Mozart - Mendelssohn - Schubert; toegang f 75,- "% jn

a '* okt. Concertmanagement Rob Groen * a
%k, 'S uur Euridice Kwartet. Haydn: Strijkkwartet in F op. 77/2 - "aal Gubaidulina: Strijkkwartet nr 3 - Debussy: Strijkkwartet m "* -~___ in g op. 4; toegang f 40,-; CJP/PAS-65 f 35,- "%2? I*>o|(t.1*>o|(t. International Music Productions g
*kiIIT Peter Wispelwey en Paul Komen cello en piano " mf . I-. al Brahms: sonates opus 78 en 99 - Bach: Suites len 2 « "' f 32,-; CJP/PAS-65/stadspas f 24,- "' * 1?nn oW Vara f"3''o66 op de vrije zaterdag " * "f* gr uur Radio Filharmonisch Orkest - dirigent E3o deWaart " _

' 'aal solist: Jean-Yves Thibaudet piano #Schat: Etudes voor piano en orkest opus 39 "> * I-. (Wereldpremière) -Mahler: Vijfdesymfonie " -, sa__g_l 29,-; CJP/PAS-6S/treinreizigersf 24,- " *i»'oi_ okt Koninklijk Concertgebouworkest - galaconcert " *gr' uur ten bate van het Koninklgk Concertgebouworkest a "i * al o .l.v ßiccardo Chailly; m.m v Edita Gruberova sopraan #

* toen. W v Rossini - Donizetti - Thomas -Rimsky Korsakow " _
'. . r-gggjf 100.-; kaarten verkrijgbaar aan de kassa 0 "2° 15

o'rt' Riaskoff Concert Management presenteert: —# ",' gr ,a"ur Serie Meesterpianisten 1992/1993 Alfred Brendel piano "J * Beethoven: Sonate in G gr. t. op. 31 nr 1 -Sonate in d " _, kl. t. op. 31 nr 2 - Sonate inEs gr. t. op. 31 nr 3 - Sonate in # *f J-— A gr. t. op. 101; toegang f 70,-ai.; CJP/PAS-65 f 52,- ""* 2u?? okt Philharmonisch Orkest van St. Petersburg _, "Ó '_r ?ai
Ur dirigent Mariss Jansons. Programma: Rossini: Ouverture - a» aal 'La gazza ladra' Schönberg: Verklarte Nacht "—-—___ Sjostakovitsj: Vijfde Symfonie; toegang f 100,- _ "* nn Vara matinee op de vrijezaterdag _ "' 9'z-aT EvgeniKissin piano

M #
#% al Schubert/Liszt: Liederen Schubert: Wanderer Fantasie "ji . Brahms: Fantasie opus 116- Liszt: Hongaarse rapsodie # *~^—. nr 12; toegangf 49,-; CJP/PAS-65/treinreizigers f 44,- "*15 00°kt SviatOSlavRichter piano Het programma bevat *#!" Qr 7,

u.u' werken uit het klassiek-romantisch repertoire; toegang 1e "_,
% rang f 75,-; CJP/PAS-65/Stadspas f 50,-, 2e rang f 50,- # "% ?0 15 ,?lrt' Ex,ra concert -Orkest van de Achttiende Eeuw " "gr ?-".ur dirigent: Frans Bruggen; sopraan: Cyndia Sieden "* Haydn - Mozart - Rameau; toegang f 45,- "»_HTTnTTWTf_l,^,Wffl,V¥>WW!W¥¥l " 1

" 201_ unr 2° Bkl zaal 20 30 uur Nelleke Burg; do 8, vr 9 musical , "Tsjechov met o a Boudewijn de Groot (uitverkocht); 0% za 10Brutale Winterbekentenissen komedie van Paul "Haenen; zo 11 15 00 uur CC Matinee Deep River Quartet; " "ma 12 Meesters aan het Klavier Ronald Brautigam; "1 di 13Studio Peer 'De Terugreis'; wo 14 familievoorstelling: " _
% Terre Promise/Terra Promessa; ma 19 extra voorstelling "' - ï,he onginal West End Cast in A tribute to the Blues

_
"* Brothers a

% l __r i mm 111 11 ii —"% l _________r iFV i\lU; fjVi'jri I*.,% I *5" JQklu? yincen« Bijlo met 'De knal van half 7', "j t moet |6 horen # »
I « Vr|ende^lD

e
p

k-?T:Tlü. oom Maw Maw Mariike Boon. Hans Visser & m "I " ""2 u* 'We s. Margriet Eshuis, G.N.T DS O "_,

" do 8 t/m za 10okt. 20 00 uur. zo 11 okt. 14 00 uur "L Het Folkloristisch Danstheater met Dance 4 ever -vooralle Hiphoppers. DanceLovers en VideoClipKijkers

" Van Lindy Hop tot Electnc Boogie; v/a 8 jr "." za 10 okt. 17 30 uur, zo 11 okt. 11.30uur "" Workshop Hip Hop door choreografe NitaLiem; v/a B|r «
owo 14 okt. Aladin met Multi-cultureel Jeugdfestivalm.m v kinder- «" 14.00uur tealer Elleboog. Hakim, Muziekschool Adam e.a.; v/a 10 |r

" theater ma 12 14 00 en 20.15 uur Feike Boschma A romance in "9 many dimensions' fabelachtig poppenspel £» film do 8,do 13Frankie& Johnny USA '91 Game Marshall:>w 20.30 uur vr 9 The Ooors USA 91 Oliver Stone; ma 12Eindexamen-

" prod. Ned Filmac. Soy Luna/ Kautokeino/ De tranen van "'# Maria Machita; wo 14,do 15 Ik, de slechtste aller #► vrouwen Fr./Argent. '91 Maria Luisa Bemberg
( jeugdfilm za 10 14.00uur Pipi gaat van boord (v/a 5 jr) ." wo 14 t/m wo 21 Cinekid kinderfilm en -tv Festival "
» theater t/mzo 11 Amnesia van Jan Taks. WouterSteenbergen," 20.30 uur en Irene Schaltegger mime-voorstelling n.a.v roman "" Pseudo van Romain Gary; wo 14 (première) t/m za 17 "'« Enfant Perdu danstheater - regie; Jetty van der Meer
l muziek do Benvr 9Reggae Special: Lee 'Scratch' Perry & Band," 22.00uur (Jamaica); vr 9 01.00 uur RootsRhythm Club - world "" dance music; za 10 22.30 uur Loïs Lane; 01.00 uur Dance "' Arena; zo 11 18.00uur 4de Caribisch Popfestival part 2
I film Mikhalkov-serie wo 7 Oei Ciorni Ita '87 do 8 t/mzo 11," 20.30uur wo 14(vr en za ook 24.00uur) Oblomov USSR '80 "" video t/m zo 18Carmen Laurie Anderson USA '91 /Casa Parti- "a 20.30uur cularGloria Camiruaga, Chili '9o/Nicht Nur Engel Haben mi Flügel - 9 Erotik-Clips Bettina Gruber. BRD '91

1 T_r^__r^^^^F^T^P^__

' I ___^rrfflPT'TN-__H__PWJ'WwB!
_

"zo 11 okt. Ctialle Jiddische muziek met o.a Wout Age en Onno "s 15.00uur vanDijk; toegang f 10.-; grote zaal s

I __^_fl
| _||2U|_USé__|

i Verkoop vanaf één maand voor deeerste voorstelling van een serie *" wo 7, vr9, ma 12,do 15, za 17, di 20,do22, wo 28okt. 20 00 uur, ~ "" zo 25 okt. 13.30uur aDe Nederlandse OperaLes BrigandS - Jacques Offenbach

" Reprise; regie: Jéróme Deschamps/Macha Makeieff "0 Nederlands Kamerorkest 0.1.v. Louis Langrée «
"za 10, di 13, wo 14,vr 16, vr 23, za 24, di 27, do 29, vr 30 okt., ma 2, di 3 m, nov. 20.15 uur, zo 11,zo 18 okt. 14.00 uur, wo 21 okt. 13.30uur

" Het Nationale Ballet presenteert The Sleeping "" Beauty van PeterWright. Begeleiding: Nederlands "'# Balletorkest 0.1.v Roelof van Driesten #wo 4, za 7, ma 9, do 12, wo 18,vr 20, ma 23, do 26nov. 19.30uur." zo 15nov. 13.00 uur. zo 29 nov. 13.30 uur "" De Nederlandse Opera "" Cosi fan tutte- Wolfgang Amadeus Mozart #Reprise: regie: Jürgen Flimm

" Koninklijk Concertgebouworkest 0.1.v Nikolaus Harnoncourt "0 Let op aanvangstijd! 9
m di 10en Gastprogrammering Het Muziektheater presenteert g

"° " nov- Louis Sclavis/Mathilde Monnier met Face Nord

" ■du'l üur een perfekte fusie van (live-)jazzmuziek en dans "

" Nes 45 De Brakke Grond avondkassa 626 68 66; aanv. 20.30 u. "" t/m za 10 Total Loss - Noord Nederlands Toneel; tekst en regie: «Karst Woudstra. 'Verbluffend' (Volkskrant)
t/m za 10 Art & Pro - terug met Sporen Tekst en regie: Frans

" Strijards. 'Acteurs stuk voor stuk meesters' (Volkskr.) "" v/a di 13 De Tijd speelt Hypochonders van Botho Strauss; regie: "e Sam Bogaerts. Met o.a. Lucas Vandervorst, Tania v/d Sande a
0 Nes 63 FraSCati avondkassa 623 57 23; aanvang 20.30uur #- t/m za 10 Het Interview (Natalia Ginzburg) -Carrousel;regie: Matin

_
van Veldhuizen; spel: Marlies Heuer, Cas Enklaaren

" Maureen Teeuwen "" t/m za 10 werkvoorstellingen 21 00 uur Een vijand van het Volk "(Ibsen) - Inter ComGroep _
t/mza 10 2100 uur Savannah Bay (M. Duras) regie: Tonny Vijzelman
ma 12 okt. 21.00 uur OnePair/Even - éénmalige voorstelling met Luc" Boyer. Regie: HelmenWoudenberg; spel: Kees Campfens "" v/a di 13 Het Concern Danstheater met EchteClichés van de "e Vlaamse schrijver en cineast Eric deKuyper «

" v/a di 13 2100 uur NaarArmando - Fact; regie: Peter Eversteijn; »spel: Peer van den Berg en HerTk Zwart
Nes 71 De Engelenbak avondkassa 626 36 44; aanv 20 30 uur *dot/mza Inverness Macbeth (naar Shakespeare) - Stichting Lens *" regie: Stone van der Hurk; muziek: Bart van der Hurk ""di 13okt. Open Bak presentatie: Henk Burger ~ "
t/m za 10 De Thuiskomst (Harold Pinter) met Rijk de Gooiier. Ben2015 uur Huisman, Olga Zuiderhoek, Huub Stapel, Jack Wouterse "" v/a di 13 Brutale Winterbekentenissen van Paul Haenen "" 20.15 uur terug in Amsterdam!!! Met Ingeborg Elzevier, Ton Lutz e.a. "" verwacht Mary Dresselhuys (winnaar oeuvreprijs 1991) en "" v/a wo 21 JohnKraaykamp m Hoog Tijd prachtvoorstelling' (VK) #

"vr 9 okt. 23 00 uur Kelder: Doctor Tiong presents Jazz-in-motion ""vr9,za 10 23.00 uur Bovenzaal: muziek uit de jaren'55 tot '75 "
-zo 11 okt. Lobby Concert mm v Orpheus Kwartet en K. _
" 15.00 uur Hashimoto; Into/res. afd. Guest Relations tel. 6787111

"do 8 okt Nederlands Blazers Ensemble DeKoppeling i "20.30 uur Strauss/Rihm. Dirigenl: Reinbert de Leeuw■ Strauss: Fröhliche Werkstatt - Rihm: et nunc "" Schönberg: Kammersymphonie "» muziek vr 9 okt.Rufus Thomas - f 15.- + lidm ,za 10Rachid #
21.00uur Taha, Cheb Mustapha Achraf. In de serie Euro-Arabische
zaal open Popmuziek -f 17,50 + lidm.; zo 11 middag: zaal open: *" 20.00 uur 12.00uur Indianenmanifestatie Parade van de verloren "- volkeren, 15.00uur Muziektheater De Vluchtvan de

Quetzal - f 7.50 + lidm ;avond, zaal open: 19.30 uur,

" aanvang 20.00 uur Bertrand Russel-lezing door mevr. ", Paula Gun Allen (VS) - f 7.50 + lidm.; ma 12middag: zaal -open 13.30 uurIndianenmanifestatie. Sprekers, discussie.

" informatiestands. Indianenrouwmars; toeg. gratis: avond: "e zaal open 19.30uur Videoverslag en opening internationaal g
jaar van de InheemseVolken 1993door Dr. JulianBurger

" (VN Mensenrechtencentrum)-f 7,50 + lidm., "" di 13Suicidal Tendencies - f 15,- ♦ lidm ; wo 14 Fiesta ". Flamenca de Andalucia -f 15,- + lidm

» do8, vr 9 en za 10okt. 20 30 uur "" _fjed Herring met Vracht - première #
Izo 11 okt. Burrp met Weemoed, dingen die voorbij qaan ai15.00uur try-out

I do 8 okt. Söntjeck met De Emigranten een oudejaarsavond v e ", 20.30 uur econ en een politiek vluchteling
vr 9 okt. Stut-theater met Revue van de kleine man theater dans■ 20.30 uur en live-muziek v Amazing Fo-Cats ' "'zo 11 okt. Jean-Pico met Verhalen humor, gevoel, magie en feërie *i 15.00uur voor kinderen v/a 3 jaar a

elke vr en za, t/mza 14nov. 2015 uur

" Lof der Zotheid gespeeld doorRob vanRejjn *

Iza 10 okt. IndiaKlassiek: Kathak-danseres Nahid Siddiqui "20 00 uur Tropeninstituut
ma 12 okt. Cinema Plus Mississippi Massala en AjïTde Laatste" 20.00 uur Kantraki, Zie Filmlijst ""wo 14okt. Mevlana lezing over de grondlegger van de Soefi- ~ "I 20.30 uur mystiek in Turkije, door Mw. Prof. Dr, Nezihe Ara. *
kaartenkunnen ook besteld worden met Euro- Mastercard
t/m za 10 Toneelgroep Amsterdam - Gyges en zijn ring van► 20.15 uur Fnedrich Hebbel; regie Jurqen Gosch "" t/m za 10okt. 2015 uur. zo 11 okt. 14 00 uur " "I Bovenzaal Toneelgroep Amsterdam - Calias de gereconstrueerde mmonoloog van Jean-Yves Picq. door Sigrid Koetse;

" regie: Bert Edelenbos "►zon en premiere Willem Breuker Kollekt-èTen Loes ",ma 12 okt. Luca m Deze kant op Dames! tekst ischa Meijer #20.15 uur regie: Ton Lutz: muziek Wlllemjjreuker
di 13okt. Reflex - Dansvoorstelling. Choreografen: Yoshiko

" 20.15 uur Chuma, Marjolein ElsinkenJ^ajnziaTuerling S ""di 13t/m 2015 uur Theaterwerkplaats Het Balkon - Plannen ")zo 18okt. met Clair - première Regie Jules Noyons, Bovenzaal "» zo 18, ma 19 Toon Hermans met Ik heb je lief ~~ a
2015 uur Zijn nieuweone-man-show over liefdeen geluk! _
di 20 okt. Opera Forum -De Parelvissers van Bizet

' 20.15 uur Met o.a. M Krijs, D. Illic en P. Wroblewski ""wo 21 okt. Conny Janssen danst... Avondvullend dans- "t 20,15uur programma van Conny Janssenmetjiaar gezelschap "»do 15t/m 20.15 uur Cyrano de musical met Bill van Dijk, Danny ",za 17 okt. de Munken Ryan van den Akker Regie Eddy Habbema -

" dagelijks 20 30 uur 1492and atter Stalhouderi| Co. and guests. In ") (beh ma/di) English e

do 8 t/m zo 11 okt. 21.00 uur, zo 14 30 uur
Blij drie delen Frans Poelstra en Gonnie Heggen *t Dansscènes afgewisseld met tekst en speelse humor "

ft " za 10okt. Het John Adams Instituut organiseert een avond met " I, # 20.00 uur William H. Calvin in het kader van de lezingenserie +American Literature Today. Inleider Frank Israël■ " toegang (15,-; CJP/PAS-65 I 10,-, telel. AUB en a d. zaal "
I t Bel voor programma-informatie de Muzieklijn: 020 - 693 90 93 |

» a vr 9okt. NCRV Lunchpauzeconcert: Scelsi-special; m.m.v. Hien - !12 30 uur deReede fluit. Thies Roorda fluit en piccolo. Jacques

" " Meertens klarinet. Jan Spronk hobo. Peter Masseurs "■ « trompet WillyGoudswaard slagwerk Werken van Scelsi a I

, 8 14 OKTOBER' "
' 3 DONDERDAG Toneelschuur HAARLEM ' '\ PARTY TIME/DE NIEUWE
■ WERELDORDE / BERGTAAL **, Harold Pinler JJf

" y VRIJDAG Toneelschuui HAARLEM lM
| PARTY TIME / DE NIEUWE Ji, WERELDORDE/BERGTAAL

Harold Pmler |fcq

1 10 ZATERDAG Toneelschuur HAARLEM

PARTY TIME / DE NIEUWE M, WERELDORDE/BERGTAAL
Harold Pmter I

" 13 DINSDAG Schouwburg Kleine Zaal ROTTERDAM

' PARTY TIME / DE NIEUWE r. .
WERELDORDE / BERGTAAL f \Harold Pinter j

| |4 WOENSDAG De Maaspoort VENLO gp^

" GYGES EN ZIJN RING ,fc±
"■ Frlednch Hebbel , _

WOENSDAG Schouwburg Kleine Zaal ROTTERDAM "^► PARTY TIME / DE NIEUWE

► WERELDORDE / BERGTAAL ]'" HaroldPmter -^"I — t <
'Voor voorstellingen in Amsterdam zie Uitli/st.

J ; NED. CONGRESGEBOUW - Den Haag j
h woensdag 21 oktober-20.15 uur jj. " Kaarten (vanaf heden) aan dekassa, 070-354 80 00 J
n Bespreekbureau Haagsche Crt 070 - 365 68 06 J
n Landelijke Reserveerlijn 070-361 77 10 J

" m VVV-Bespreekbureaus J! Ifiiiiiitittiimiiiiiinl
i — *

9
*2 ***** ' M

■ —________________________________

► Het Nederlands Philharmonisch Orkest bestaat uit: _3___" symfonieorkest (NedPhO) en kamerorkest (NKO). Beide geven concer- IFïTIi
ten en begeleiden voorstellingen van de NederlandseOpera (DNO). W<&>H _B: Londen in de Beurs |-I^^S

" Het NedPhO reist vanafzondag twee weken door Duitsland. Het NKO brengt frw _mMmVPMM» in eigen land volgende week in de Beurs een muzikale hommage aan Londen, MiÉffifl l__-ll

" met werken van Arnold, Britten, Elgar en Walton en de in Londen gecompo- l|fc_s»te!_B

' neerde Symfonie nr 1 van Mozart. Zondagmiddag kuntvin het Concert- W':*T| MlpJUmßwmUw___B

' gebouw al een deel van dit progamma horen. Tenminste, als u niet in de iBl_
AGA Zaal zit. Want daarpresenteert het NedPhO een kamermuziekconcert. Mi Jl

\vr9ma 12 okt. 20.00 u. zo 11 okt. 14.15 u. Itili Amsterdam, Muziektheater Amsterdam, AGA Zaal Susanne van _*V:, DNO/NKO - Les Brigands Els, altviool, David Kuyken, piano.
i Stravinsky, Rubinstein, Sjostakovitsj fC VB Mlflrn TPmflßza 10 okt. 20.15 u. 1 lrr?lffTT_tfTlr^^

Amsterdam, Concertgebouw vanaf zo 11 okt. mmmm B-rPrfPBIrnVP-YMm^Mi NedPhO 0.1.v. Hartmut Haenchen. Toernee door Duitsland, met |IMFPPWMV_II__U
i Liana Isakadze viool. Beethoven: concerten in oa. Aken, Essen, K*j| BémAJméjUjéé^|^H
i Ouv. Coriolan. Brahms: Viool- Frankfurt en Mannheim. NedPhO
i concert. Bartok: Concert voor 0.1.v. Hartmut Haenchen !________S!lfflffim

orkest I BMr__BrVPrrrVPlM
di 13, wol4okt. 20.15 u. |n|l|p|jii|i zo 11 okt. 14.15 u. Amsterdam, Wang Zaal NKO 0.1.v. li§PMÉ||j|1 Amsterdam, Concertgebouw NKO Howard Shelley, Jane Manning, CTy^^J

1 0.1.v. Howard Shelley. Isabellevan sopraan. Mozart: Symfonie nr 1,
1 Keulen, viool. Elgar: Introductie en Elgar: Introductie en Allegro.
1 Allegro. Mozart: VioolconcertKV Walton: A Song for the Lord Wmm

1 218. Britten: Simple Symphony. Mayor's Table. Britten: Simple
Arnold: Sinfonietta Symphony. Arnold: Sinfonietta. H___M___-__E tBBBm

Kassanummers: _WwP_BWl(iHrflWWlii
1 Concertgebouw 671 8345, Beurs van Berlage (Wang Zaal en AGA Zaal) (ÉMÈI

6270466, Muziektheater 6255455, AUB Uitlijn 6211 211
1 Nederlands Philharmonisch Orkest, Beurs van Berlage, Damrak 213,

1012 ZH Amsterdam, 020-6271161 WWBlntttfli
I .. _

TO.it- ■■ ::'- :: ::::- ::: - -v::&:_:>j I || I

■ ___Kr"|
: I L»__L*]

M [iM I
___ __* W

to __■__■ _■Jl I m\\W E

i. I Eli. mSBL k 3 535 39 __________!
" __rr_if_____iT___ _TSTrntn_!n__F^^____uT-in__in7f-_T_f___ffi_inff____i_. ■MliyHU___-____. BBr^^^^^m
"> _H_7_ifïw!!ll-^^-i^ ŵ il r ________■_■_■_____
c : i ir>'VK«iKMH mtHmmmtmmm mmrw ~H«s Ir j 1
M Ik bestel dagkaart(en) voor zaterdag 31 oktober _’ 30,-

v dagkaart(en)voor zondag I november a ’ 30,- -U
____fl

*■ Naam passe-partout<s) a ’ 45,-

-= Adres Woonplaats
mßr ._■

±- pr j^BB.
o» Postcode Telefoon Handtekening

UITAGENDAUTRECHT
AKADEMIETHEATER"
J.inskerkhof 17. res. 342100, van 13tot 17 uur, ma t/m vr.

DO Ben DESI KOMT ■ Frans Cappers en Paul Korssen in een luchtige
VR 9 voorstelling over broederliefde en meer
20 30

ZA 10 OUO ■ Kindervoorstelling van Huis aan de Amstel. Twee eenakters
14.00 over alleen zijn en over familie, over de grotedromen over het leven

en het verlangen naar geborgenheid. Vanaf 9 jaar.

"geertekerk"
Geertekerkhof 22, Utrecht

DO 8 De Nederlandse Bachvereniging voert 0.1.v. Jos van Veldhoven
20.15 werken uit van Bach en Italiaanse tijdgenoten, o.a. Durante en

Bononcini. M.m.v. Sylvia Schlüter, William Kendall, Peter Kooy,
Dorothea Röschmann. Toegang f 32,50 CJP/Pas 65 f 27,50.

RASA
Pauwstraat 13A Utrecht, Informatieen reserveren di t/m vr 14.00 tot
17.00 uur tel. 030-316040

DO 8 ZIGEUNERMUZIEK ■ Het MAGAREB-ensemble en het RABABA-
-20.30 ensemble uit Nubiè in EGYPTE met vitale dansliederen
VR 9 ZIGEUNERMUZIEK ■ Het GHAJAR-ensemblevan Jamil al-Ass uit
20.30 JORDANIË met sterzangeres Salwa al-Urduniyya

ZA 10 ZIGEUNERMUZIEK ■ Elfkoppig muziek- en dansensemble uit Sindh
20.30 in PAKISTAN met gevoelige liederen en wervelende dansen

STADSSCHOUWBURG"
Lucas Bolwerk 24, Informatie 030-331343
kassa dagelijks 10-15 uur, tel. 11-14uur (030-310241).
kaarten vanaf 7 dagen voor een voorstelling/reeks voorstellingen.
BZ - De Blauwe Zaal, GZ - Grote Zaal

DO 8 LISA MARCUS ■ Autobiography of a body
20.30 eenzaamheid en koketterie, verweven tot een sfeerrijk drama ■ BZ

VR 9 W.A.C.K.O. ■ Everything we always wanted to do on stage
ZA 10 Weird Asshole Crazy Knock Out, wildewaanzin, ongelooflijke onzin,
20.30 complete idioterie en absolute kolder ■ BZ

ZO 11 DE PAARDENKATHEDRAAL■ Erik of tiet klein insektenboek
15.00en naar Godfried Bomans. Peter Drost onder regie van Henk van Ulsen
19 30 -v.a. 6 jr PREMIÈRE ■ BZ

WO 14 THEATERGROEP CARROUSEL ■ Het interview
DO 15 van Natalia Ginzburg - ondermaans getob meteen vleugje humor-
20.30 regie van Matinvan Veldhuizen ■ BZ

ZA 17 DE BALIE ■ Kijkdagen Man Ray/Lee Miller voorstelling als veiling
20.30 van kunstobjecten "speels envindingrijk" (NRC) ■ BZ

ZO 18 JEANPICO ■ Verhalen - boeiend spel met kleine gebruiks-
-15.00 voorwerpen - "wonderbaarlijk theater" (Le Soir) va. 3 jr. ■ BZ

TIVOLI
Oudegracht 245, Info. 030-311491 ma t/m vr van 13.00 tot 17.00u.

DO 8 CARMEL& Golden and Carillo
20.30 f 25,-

VR9 AFGHANWHIGS& ALABAMAKIDS
20.30 f 10.-

ZAIO DISCO
23.00 f3,50

VR 17 KHALED
ZAIB f 27,50 Voorverkoop is gestart

VERWACHT: MARY BLACK (24-10): INDIGO GIRLS (25-10): EEK A
MOUSE (26-10)

VREDENBURG"
Kaartverkoop & Informatie 030-314544 In de Vredenburg-agenda
worden uitverkochte concerten niet vermeld!

DO 8 Dl MUZIKANTN ■ Klezmermuziek in het eerste concert van de serie
20.15 Jiddische Muziek 2

VR 9 GRATIS LUNCHCONCERT ■ Van Gendt Kwintet. Werken van
12.30 Cambini, Schat en Hindemith

VR 9 JOHN DELAFOSE _ THEEUNICE PLAYBOYS ■ Start serie Blues
20.15

ZA 10 RADIO SYMFONIE ORKEST ■ Stanislaw Krowacewski. dirigent
20.15 Michael Thompson, hoorn H. Andriessen - Symfonische Etude:

Strauss - Hoornconcert nr. 2: Beethoven - Symfonie nr. 3 'Eroica'
ZA 10 RECHT UIT HET HART■ Utrechtse schrijvers manifestatie '92.20 00 Hans Lutz, presentatie. Benno Barnard ■ Marion Bloem ■ ChrisBos ■ Redbad Fokkema ■ Ingeborg van Geldermalsen ■Ronald Giphart ■ Sylvia Hubers■ Annafiet Jonker ■ Simon

Knepper ■ Dirkje Kuik ■ MartinRos ■ Hans van Straten ■Tineke Zaadnoordijk■ Koos van Zomeren ■ Intermezzi ■
Stands van uitgevers en boekverkopers

ZO 11 FESTIVAL GEESTVERWANTEN ■ 20 jaar Orkest De Volharding ■14.00 tot The Steve Martland Band ■ Kon. Harmonie Sophia's
24.00 Vereeniging ■ Michel Waisvisz en De Handen' ■ Future Shock

■ Pianoduo Van Zeeland-Bouwhuis ■ Torn Lanoye ■ Trio
Janssen, Glerum. Janssen ■ Greetje Bijma & Louis Andriessen■ Quilapayun ■ Louis Sclavis & Ernst Reijseger ■ Misna
Mengelberg ■ The Smith Quartet ■ Moniek Toebosch ■ Vienna
Art Orchestra ■ Ebony Band ■ Ivo Papasov and his Bulgarian
Weddingband

ZO 11 GRATIS JAZZCONCERT ■ Gijs Hendriks _ Band. Featurin'
2015 Merilyn Mead. fluit

Dl 13 WALL STREET CRASH ■ f 45,-. kaartverkoop aan de kassa en bij de
20.15 VW-Theaterbespreekbureaus

DO 15 RADIO FILHARMONISCH ORKEST ■ Edo de Waart, dirigent
20.15 Jean-Yves Thibaudet, piano Schat - Etudes op. 39, voor piano en j

orkest: Mahler- Symfonie nr. 5

DO 15 ADRIAN GOIZUETA V GRUPO ■ Muziek uit Costa Rica in het eerste
20.15 concert van de serie Latijns-Amerika

VR 16 GRATIS LUNCHCONCERT ■ Marien van Staalen, cello / Jozet «e
12.30 Beenhouwer, piano. Beethoven - Cellosonate nr 3: Chopin -

Cellosonate

VR 16 PROWIZORKA JAZZBAND ■ Oude jazz in de traditie van de jaren
20.15 30

VR 16 VANGÉLIS KONITÓPOULOS & KOMPANJA ■ Muziek van de Griekse
20.15 eilanden

ZA 17 EARL WILD ■ piano. Werken van Rachmaninov, Rachmaninov/
20.15 Wild en Chopin

ZA 17 VANGÉLIS KONITÓPOULOS & KOMPANJA ■ Muziekvan de Grieks»
2015 eilanden

ZO 18 RADIO KAMERORKEST ■ Formatie uit het Groot Omroepkoor.
14.00 Arnold Östman, dirigent. Vocale solisten. Grieg - Huldigingsmars

uit Sigurd Jorsalfar; ZesLiederen; Den Bergtekne: Vier Psalmen;
Bergliot, melodrama; Foran Sydens Kloster.

ZO 18 GRATIS JAZZCONCERT ■ Amsterdam Jazz Quintet
20.15

GOEDKOOP PARKEREN in de parkeergarages van Hoog Catnanjnena 17.00uur, opzon- en feestdagen onbeperkt, voor f 5,50.
Lever vóór aanvang de parkeerkaart in bij een van de buffetten.

811,lBfiVEPrnBJ
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Heineken introduceert een nieuw en Heineken Tarwekok is een traditioneel ge- een keerlijk bier met een iets rrisse^

verrassend kokkier: Heineken Tarwekok. krouwen kier met 6,5% alcokol. zacktzoete smaak. lets anders.
Een kokkier dat opvalt doordat ket Het versckil met andere kokkieren is lets aangenamer eigenlijk. Het is i"

een sfeer van rust en warmte uitstraalt. de toevoeging van tarwe. Met als resultaat de tijd om Heineken Tarwekok te prokerd1



Wasmerk geholpen met tip
*n een wasmiddelenfabrikant het

t»ooier krijgen? Het Gemeentelijk Wa-nbedrijf van Groningen heeft met een
i rse advertentie in het Nieuwsbladvan.lNoorden het voorwasmiddel BiotexaUty kosteloos in de reclame geno-

®n- Het nutsbedrijf is bezig met werk-
aan de hoofdtransportlei-

j?6van Haren naar Groningen. Daar-
-6eJsstoomtroomt het water in de leiding welns wat anders dan normaal, waardoor

ijzerdeeltjes van de binnen-
» *«d losraken en er bruin water uit de

jr .oe advertentie waarschuwt het be-
[jj* daarmee bij de was rekening te

Ond 0m te verv°lëen: 'Is ac was. flanks uw opmerkzaamheid toch
geworden, danadviseren wij u om

Vv *?is nat te houden en nog een keer te
met BIOTEX blauw.'
directeur M. Smit van het Ge-

Waterbedrijf is er geen spra-
'y^.yan sponsoring door de fabrikant.
Ort_! aav 'seren altijd deze merknaam,
eer. k gebleken is in de praktijk dat het
la? beproefdmiddel is wanneer mensen
ttiet k

benvan bruin water.'Een proef
chi vc, orwasmiddel in een wasma-
hem -met Dru m water wees volgens
Bii hU" dat net de beste remeaie was-
doo moSeüJkheid dat op deze manier
"Or een nutsbedrijfwel erg veel recla-

8em
V°?r een bePaald wasmiddel wordt

p"aakt > zegt Smit nooit te hebben stil-staan.Korf pr"man R- Schra, die bij fabrikant
bla, n Intradal het merk Biotex
Vor" °nder z«n hoede heeft, is deze
kern n3n reclame uniek. Ook hij ont-
ij, J 1elk sPonsorcontact. 'Het enige dat
th„; verzinnen, is dat meneer Smit
zeer t°° Biotex b,auw gebruikt en er
(W; X. en over is'' veronderstelt hij.***un Phylipsen)

Binnenland

Een gevangene
kan zichzelf
niet bewaken

DE ROTTERDAMSE Keurings-
dienst van Waren heeft nog het
meeste weg van een groot labo-

ratorium. Het grootste deel van het ge-
twuw wordt bezet door mannen en
jfrouwen in witte jassen, turend naar'en reageerbuisje of gebogen over een;?ICroscooP- e inspecterenallerlei pro-nkten, van de koffie die in de Van

wordt gemaakt tot het
wood bij de bakker om de hoek.i Ze bezorgden de reputatie van een
?'ek merk bronwater een geduchte
j**auw,toenna onderzoek bleek dathet

bevatte. Ze ontdekten een gro-
met nep-sherry en ze scheiden

j?der jaar de champagne van de appelci-
Ze waken indirect over de gezond-

"fcid van de consument.

j. Als het aan de commissie-Hendriks/
f*? Zeeuw ligt, zal over niet al te lange
Hld hetbedrijfsleven zijn eigen produk--7n gaan controleren. In opdracht van!* ministeries van WVC en van Land-
p'uw onderzocht de commissie hoe de
r-Vensmiddelenwetgeving en de contro-?* daarop efficiënter kan. Vorige week
F*rd het rapport gepresenteerd. Eén
7*n de aanbevelingen luidt de controle
P> produkten grotendeels te privatise-
ert.
ï De dertien regionale Keuringsdienst-
J|| van Waren, die officieel Inspectie
jpondheidsbescherming heten en on-P* het ministerievai. WVC vallen, vre-

rßn dat dat hun opheffing betekent. Bo-
pndien, zegt drsHJeuring, directeur
|J Rotterdam, is het net alsof je de be-
rging van de gevangenisaan degevan-gen overlaat.
k_ DeKeuringsdienst van Waren inRot-
Hrdam is de oudste van Nederland. In
1*93 bestaat hij honderd jaar. De op-fichter van de dienst was de gemeente
'Fptterdam, die toendertijd merkte dat
f Veel werd geknoeid met levensmid-
,j*len. ia wenj er namaak-drop ver-
gcht die verontreinigd was met roet.

j* keuringsdienst moest aan dat soort
Praktijken een einde maken.

h\ de eerste jaren van het bestaan
!j>nd een deel van het bedrijfsleven

een heel eigen antwoord. Er
twee soorten produkten gefa-

rceerd. Produkten voor de stad Rot-
Jfr dam voldeden redelijk aan de eisen.
2*n consumenten buiten Rotterdam
jjChter, waar de keuringsdienst toen
'°8 niet actief was, werden produkten,erkocht die van heel wat mindere

was. Daar kwam pas een einde!?n toen het controlegebied van delenst flink werd uitgebreid,
j. Voor de medewerkers van de Rotter-
pfïse keuringsdienst lijkt het soms of
ij ln die honderd jaar weinig is veran-ï*<j. Nog steedsproberen sommige on-*rnerners goedkoper uit te zijn door
j, °dukten van slechtekwaliteit te leve-
j~°- Anderen zijn slordig en brengen
erdoor devolksgezondheid in gevaar.

door Harmen Bockma

De administratie van de dienst heeft
bijvoorbeeld al een brief klaar liggen
aan een supermarkt. Daar werden de
zuivelprodukten bij een temperatuur
van zeventien in plaats van zeven gra-
den bewaard. Zoiets komt de kwaliteit
van de melk niet ten goede. De super-
markt krijgt een proces-verbaal, in de
hoop dat de schrik er dan goed in zit.

'Het overgrote deel van het bedrijfs-
leven doet het niet slecht', relativeert
directeur Jeuring de soms opmerkelijke
ontdekkingen die de keuringsdienst
doet. 'Ik denk dat dat mede te danken is
aan de preventieve werking die er uit-
gaat van het bestaan van de dienst.Maar
uit onze cijfers blijkt toch dat je de
controle niet aan het bedrijfsleven kunt
overlaten.'

Eén van de redenen waarom de com-

In het streven naar een kleinere en
efficiëntere overheid, is privatisering een

populair middel geworden. Neemt de
regering het advies over van decommissie-
Hendriks/De Zeeuw, dan zal over niet al te

lange tijd het bedrijfsleven zijn eigen
produkten gaan controleren. De

Keuringsdiensten van Waren kunnen dan
worden opgeheven. Een onbegrijpelijk
advies, meent directeur Jeuring van de

Rotterdamse keuringsdienst, de oudste in
Nederland. 'Ik vraag me afof de commissie
wel helemaal weet wat voor werk wij doen.'

Je laat de bewaking van een gevangenis
toch ook niet aan de gevangenen over?

missie-Hendriks werd ingesteld, is de
voortdurendewrijving tussen de minis-
teries van WVC en van Landbouw over
het toezicht op het bedrijfsleven. De
ministerieshebben verschillende belan-
gen. WVC let vooral op de gezondheid
van de consument, Landbouw kijkt ook
naar het belang van de levensmiddelen-
sector voor de economie.

In de loop der jaren is een wirwar
ontstaanvan overheids-en privaatrech-
telijke instanties die zich bezig houden
met keuring, toezicht en opsporing. Als
bijlage heeft de commissie een lijstje
toegevoegd met alle afkortingen die in
de sector worden gehanteerd. Het zijn
er vijftien.

De commissie noemt het voorbeeld
van het ei.

De kwaliteitseisen voor een ei zijn

vastgelegd in een verordening van het
privaatrechtelijke produktschap. In de
Warenwet staan algemene voorschrif-
ten en bijzondere gezondheidsvoor-
schriften waaraan een ei moet voldoen.
De Gezondheidsdienst voor Dieren en
de Rijksdienst voorKeuring van Vee en
Vlees houden toezicht op de gezondheid
van de kip.

De Veterinaire Inspectie van WVC
keurt soms op salmonella. De controle
op de eisen in de verordening van het
produktschap gebeurt door het Neder-
lands Eier Controle Bureau. De Alge-
mene Inspectiedienst van het ministerie
van Landbouw tenslotte houdt zich be-
zig met de opsporing van strafbare fei-
ten.

Om een einde te maken aan de situa-
tie waarin tal van instanties over elkaar
heen buitelen om het ei in de gaten te
houden, stelt de commissie voor één
enkel bureau op te richten, het Neder-
lands ControleBureau Levensmiddelen
(NCL). In dit geprivatiseerde bureau
zouden onder andere de Keurings-
diensten van Waren moeten opgaan.

Het NCL zou aan 'ketenbewaking'
moeten gaan doen. Vanaf de geboorte
van een koe tot aan de verkoop van een
biefstukje zou het NCL controles moe-
ten verrichten. Alle verschillende wet-
geving en richtlijnen zouden in één Le-
vensmiddelenwet moeten worden on-
dergebracht. Een kleine overheidsin-
stellingzou op haar beurt het NCLkun-
nen controleren.

Het advies heeft onrust veroorzaakt
onder de medewerkers, zegt directeur
Jeuring. 'Men vraagt zich afhoe hétkan
dat het bedrijfsleven zichzelf moet gaan
controleren. Bovendien voelen mijn
medewerkers er weinig voor over te
stappen naar een privaatrechtelijke or-
ganisatie.'

Volgens Jeuring heeft de commissie-
Hendriks/De Zeeuw een goede analyse
gemaakt van de problemen, maar is de
conclusie die zij daaruit trekt, wel erg
eenzijdig. 'Ik vraag me af ofde commis-
sie wel helemaal weet wat voor werk
wij doen. Hoewel onze naam het woord
keuring in zich draagt, is dat niet ons
werk. Wij keuren niet, wij doen aan
handhaving, dat is het toezicht houden
op het bedrijfsleven en het opsporen
van overtredingen.'

De directeur noemt het advies van de
commissie een gemiste kans. 'Waarom
is er niet gekeken naar het samenvoe-
genvan de overheidsinstanties?', vraagt
Jeuring zich af. 'In theorie zou je aan
privatisering kunnen denken, maar in
de praktijk werkt het gewoon niet. Be-
drijven zijn nu eenmaal geneigd naar
hun eigen korte-termynbelang te kij-
ken. Het lange-termijnbelang van de
volksgezondheid verliezen ze dan uit
het oog. Er moet een onafhankelijke
instantie blijven, één die niet in handen
is van het bedrijfsleven.'

*t laboratorium van deKeuringsdienst van Waren in Rotterdam Foto Guus Dubbelman - de Volkskrant

DAGINDAGUIT
REDACTIE a.j.: NANDA TROOST

Kunstenaar laat advertenties inwerken op tekeningetjes
Op een nacht wordt beeldend kunste-
naar Camiela Warringa wakker en
denkt: kan ik, bij wijze van beeldend
onderzoek, de krantepagina als exposi-
tieruimte gebruiken? De 33-jarige War-
ringa uit Delft verkleint haar Oostindi-
sche inktschilderingen en stuurt ze
naar de advertentie-afdeling van de
Volkskrant, Trouw en Het Parool. Za-
terdag was haar eerste tekening te zien
onder het kopje Oproepen. 'Dierubriek
bevat vaak vreemde tekstjes waarvan je
nietweet van wie of voor wie ze zijn, of
wat ermee bedoeldwordt', zegt Warrin-
ga. 'Het leek me een mooie plaats. Ik
roep mensen op naar mijn werk te kij-
ken. Terwijl de bedoeling hun ook niet
helemaal duidelijk zal zijn.'
Er volgen nog twaalf prenten. Zonder
vermelding van haar naam of telefoon-

nummer, want daar gaat het nou juist
niet om.'
Het gaat om de werking van het teke-
ningetje. En die kan voor Warringa
even verrassend zijn alsvoor dekrante-
lezer: 'De uiteindelijke plek op de ad-
vertentiepagina en de teksten erom-
heen, grijpen in op de betekenis van
mijn werk. Dat vind ik interessant on-
derzoek — hoe die dingen elkaar beïn-
vloeden.'
Die visie kan Warringa ook nog in een
filosofisch jasje steken. 'Als je geboren
wordt, weet jeniet op welke plek ofmet
wie dat gebeurt. Ik wilde nu eens zien
wat zich afspeelt met mijn werk in een
andere omgeving dan de voorspelbare
expositieruimte. Daar staan het kunst-
minnend publiek en de hangplaats zo
goed als vast.' (André Lammerse)

Alert informeert alleen
Tot maandag hebben ze nog de tijd, tien
min of meer regelmatige adverteerders
in Alert, het maandblad over rampen-
bestrijding en crisismanagement. In no-
vember staat Alert geheel in het teken
van de vliegtuigramp in de Bijlmer-
meer. Een groepje adverteerders heeft
gisteren een fax gekregen waarin de
mogelijkheid tot adverteren wordt aan-
geboden.
Eén klant heeft al laten weten dat hij
niet zo blij is met de fax. 'Hij vond het
moreel gezien niet in de haak', zegt
Sander Knopper, advertentie-acquisi-
teur voor Alert. 'Het is logisch dat er in
het blad over de ramp in de Bijlmer-
meer wordt geschreven. Het ongeluk
bij Cindu is ook behandeld. Maar waar
kies je voor. Zonder advertenties kan
het blad niet verschijnen.'
Hoofdredacteur M. Hubaty is niet ge-
lukkig met de fax zoals die is verstuurd.
Dat past volgens haar niet in de stijlvan
het blad. 'Hoe naar het ookklinkt, ram-
pen zijn ons vakgebied. Om aan de hand
van deze ramp acquisitie te plegen, is
absoluut onze bedoeling niet. Elke
maand krijgen onze adverteerders een
lijst met onderwerpen die aan bod ko-
men, want sommige adverteerders wil-
len juistwel adverteren bij een verhaal
over een bepaald onderwerp, anderen
niet. Deredactie heeft onderwerpen die
voor het volgende nummer gepland wa-
ren vooruitgeschoven, omdat we het
hele nummer aan deramp in de Bijlmer
wijden. Misschien had defax wat uitge-
breider moeten zijn, maar hij is alleen
als informatie verstuurd, niet voor ac-
quisitie.' (NT)

‘Ik denk niet aan het kind;
ik denk aan de markt’

Voor de Kinderboekenweek, die
woensdag — vanwege de vliegramp in
de Bijlmer zonder feestelijkheden — is
begonnen, maakte hij een boekje in op-
drachtvan deStichtingCollectievePro-
pagandavan het Nederlandse boek. Va-
dermag ik mee? heet het avontuur, dat
in de Volkskrant niet erg gunstig werd
besproken. De tekeningen zijn niet
mooi, het verhaaltje is te mager en het
boek is een gemiste kans voor de doel-
groep van zes- tot achtjarigen, was het
oordeel.

Peter Spier (65) ligt er niet wakker
van. 'Ik heb nog nooit de hond of de kat
geslagen na een slechte recensie. Mijn
ervaring is ook dat het voor de verkoop
van het boek uiteindelijk geen verschil
maakt. Na veertig jaarkan het me niets
meer schelen.'En nietalle zes- tot acht-
jarigen, weet hij, delen de visie van de
kinderboekenrecensent.

Voor Spier zelf betekent het boekje
een nieuwe kennismaking met het gro-
te Nederlandse publiek. Zijn vader, de
in 1978 overleden journalist/illustrator
Jo Spier, nam het gezin veertig jaar
geleden mee naar de Verenigde Staten.
Veel van zijn vijftig boeken zijn er be-
kroond. Voor zijn hele oeuvre ontving
hij in 1984 de Medaillon for dis-
tinguished service to children's litera-
ture.

In 1958 maakte Peter Spier zijn eer-
ste prentenboek: De koe die in het wa-
ter viel. Een verhaal vol Hollandse cli-
chèbeelden dat het op de Amerikaanse
markt en later ook in Nederland goed
deed.Stijl en sfeer van zijn werk blijken
in 1992 nog niet veranderd. Het nieuw-
ste boekje speelt op Terschelling, waar
de jongetjes dapper, de wind fris en de
luchten blauw zijn.

'In de Koe heb ik m'n heimwee een
beetje uitgeleefd',zegt hij. 'De stereotie-
pe beelden bestaan echt. Veel komt uit
de omgeving van Broek in Waterland,
waar ik ben opgegroeid. Het is het Ne-
derland van mijn jeugd. Als je me zou
vragen een forensendorp te tekenen,
kan ik dat niet. Ik heb er nog nooit een
gezien.'

— Valt u in een aparte categorie?
'Misschien zijn mijn boeken wat let-

terlijker en staat er meer detail in. Ik
probeer het verhaal soms meer met de
tekeningen te vertellen dan met de
tekst. In Amerika bestaat een andere
kinderboekencultuur. Ik was in een
kinderboekenwinkel, en mijn uitgever
zag een boek liggen waarvan hij zei: dat
is vast Amerikaans. Nee, dat is Engels,
zei ik. Er staan andere beesten op. Een
das, een badger, die in Amerika hele-
maal niet voorkomt. Je herkent een
Russisch of een Duits boek altijd met-
een.'

—En een Nederlands kinderboek?
'Daar heb ik nooit over nagedacht. Ze_
4lk heb geen idee of

het kind het zélfkan
lezen. Daar lig ik

ook niet wakker van'
zijn misschien watkinderachtiger, hoe-
wel dat onaardig klinkt. lets eenvoudi-
ger, meer op het kind gericht. Ik denk
nooit aan het kind. Als ik een boek
begin, is het eerste wat ik me afvraag— voordat ik er vijf tot zeven maanden
in steek en een half miljoen dollar van
de uitgever — heeft ditboek zin? Is er
nog een reden om dit te doen of hebben
anderen het al gedaan?'

Zelf leest hij nooitkinderboeken, zegt
Spier. 'Ik heb grote kinderen, dus nee.
Ik lees Publishers' Weekly en Booklist.
En je komt wel eens in winkels en op
conventies van boekhandelaren. Maar
ik ken eigenlijk niemand in eigen land.
Een handjevol collega's, Amerikanen.

'Soms wil men weten of het niet enig
is om voor kindertjes te werken. Nou, ik
zou het niet weten. Ik doe het voor
mezelf. Het komt geregeld voor dat ik
een woord gebruik dat een redactrice te
moeilijkvindt. Dat moet er dan uit, en
daar ben ik het mee oneens. Als het
kind stom is, maakt het geen verschil.
Als het intelligent ofweetgierig is, kan
hij het nakijken of vragen.'

Van de boeken van Max Veldhuis,
veelvuldig gelauwerd en dit jaar win-

PETER SPIER, schrijver en
tekenaar van kinderboeken, is

Nederlander van geboorte, maar
woont al een groot deel van zijn

leven in de Verenigde Staten.
Zijn kinderboeken laten het

Nederland van zijn eigen jeugd
zien. Een forensendorp zou hij

dan ook niet kunnen tekenen: 'Ik
heb er nog nooit een gezien.'

Zijn vijftig boeken maakte hij
voor zichzelf: 'Soms wordt me
gevraagd of hei niet enig is om

voor kindertjes te werken. Nou, ik
zou het niet weten.'

door Jeroen Trommelen
naar van Zilveren Penseel en Gouden
Griffel, heeft hij nauwelijks gehoord.
Dik Trom, De scheepsjongens van Bon-
tekoe — dat waren de kinderboeken uit
zijn jeugd. Hij vindt het niet erg als we
zeggen dat hij nog steeds dat soort ver-
halen maakt: 'Dat is mijn leeftijd, en zo
zie ik de wereld waarschijnlijk.

'Ik heb nog nooit een boek gemaakt
waar ik geen zin in had. En heb er ook
gemaakt die het niet goed doen. Ik denk
dus nooit aan de kinderen maar vraag
me wel degelijk af: heeft dit boek een
kans in de markt? Ik ken te veel men-
sen die een boek willen maken en het
nietkan schelen wat het kost. Alsofeen
apotheker een recept uitschrijft zonder
zich te bekommeren of de patiënt er
beter van wordt.'

— Heeft deze apotheker nog een hobby
waarbij het hem niet interesseert wat
anderen ervan vinden?

'Er zijn twee boeken. Eerlijk gezegd
zit ik in een periode van mijn leven
waarin niets meer ertoe doet. Ik hoef

niet meer te werken. Van die tweebofl
ken gaater een over de gelijkenissen uk
het Nieuwe Testament. De ander oveï
de dood. Niet omdat ik me niet lekkt*
voel of omdat ik net 65 ben gewordefl
maar omdat het me heel erg interefl
seert.'

Toevallig is de dood ook het thema in
de nieuweVeldhuis, Kikker en het Voi
geitje. Spier heeft het in de boekhandel
gezien. 'Een heel leuk boek. De meeste
boeken gaan er speels mee om. Ook dit
vermijdt de werkelijkheid een beetje.
Het zijn maar beestjes, tenslotte. De
dood gaat ook over mensen. Niemand
staat te huilenover de kip die we straks
gaan eten. We hebben het over onszelf,
vrienden, grootouders, de mensen die
hier net in de Bijlmer zijn omgekomen.
Ik geloof dat er behoefte aan is aan zon
boek.'

— Waarom wilt u het zo graag maken?
'Toen onze geschiedenis begon, was

de mensheid van 's ochtend vroeg tot
's avonds laat met de dood bezig. Jekeel-
de dood in de ogen op de dag dat je het
leven werd ingeblazen. Vandaag de dag
vermijden we het, praten we er niet
over, fluisteren hoogstens.'

Voor dierenleed is er volop belang-
stelling,ook in kinderboeken. Het amu-
seert hem wel: 'Mijn boek over het cir-
cus, dat in Amerika is uitgekomen, heb
ik een paar maanden geleden niet in
Engeland kunnen verkopen. It is ma-
king animals perform unnaturally
(dieren moeten zich er onnatuurlijk ge-
dragen), zei men.'

— Een onaardige vraag: Ik probeerde
'Vader mag ik mee' voor te lezen en
struikelde nogal over zinnen als 'En zo
roeiden ze met grote moeite, gevaar en
zeemanschap naar de haringbuis die al
haar tuig al verloren had, en nu tel-
kens onder reusachtige grondzeeën be-
dolven werd. . .'

Lachend: 'Het was nog veel erger, de
tekst die in 1687 speelde had aanvanke-
lijk ook allemaal ouderwetse a-e's! Die
zijn er uit gehaald. Ik heb er geen idee
van of het kind het zelf kan lezen. Daar
kan ik ook niet van wakker liggen. Dat
is geen koppigheid, zo ben ik nu een-
maal.'

Peter Spier Foto Daniel Koning - de Volkskrant

Amerikaanse kinderen spioneren als Big Brother naar drugsgebruik ouders
Drug Abuse Resistance Education
(DARE) is het meest succesvolle drugs-
voorlichtingsprogramma in deVerenig-
de Staten en ook het meest controver-
sieel.Zo controversieeldater actiegroe-
pen van ouders zijn opgericht die annu-
leringvan het programma eisen. Wat er
in de DARE-programma's omgaat, lijkt
veel op Orwells fictie, zegt Gary Peter-
son, voorzitter van Parents Against
DARE. 'DARE isBig Brother dieaanzet
tot spionage in onze eigen huizen.'
De spionnen zijn kinderen, die in de
klas anti-drugsvoorlichtingkrijgen van
politieagenten en er soms toe worden
aangezet om hun eigen ouders aan te
geven. Veel publiciteit trok de affaire-
Grendell in Searsport in de staat Maine.
De vraag die politiechef James Gillway
tijdens zijn voorlichtingsles in Sears-
portElementary School stelde, leek on-
schuldig. 'Wie van de leerlingen kent
iemand die drugs gebruikt?' Een aantal
kinderen in de klas stak de vinger op.

Namen hoefden ze niet te noemen. De
elfjarigeCrystal Grendell behoorde niet
tot degenen die zich meldden. Zij gaf
een paar dagen later echter gehooraan
het verzoek naar het politiebureau te
stappen wanneer de kinderen iets ver-
trouwelijks wilden bespreken.
Crystal vertelde de politie dat ze wel
twee mensen kent die regelmatig mari-
huana roken: haar ouders. Enkele uren
later deed de politie een inval in het
huis van de Grendells. De ouders waren
niet thuis. Crystals achtjarige zusje
werd bij de buren ondergebracht. Crys-
tal zelf werd door de politie meegeno-
men naar het bureau, waar ze werd
vastgehouden om haar 'tegen eventueel
agressief gedrag van haar ouders' te be-
schermen. Haar ouders, die later wer-
den gearresteerd en in staat van be-
schuldiging gesteld, hebben uren naar
haar lopen zoeken.
Crystal heeft grote spijt van haar actie.
Ze zegt dat de politie haar had verteld

dat er niets met haar ouders zou gebeu-
ren. Ze wilde met haar daad slechts
bereiken dat haar vader en moeder zou-
den stoppen met het gebruik van mari-
huana. Ze gaat nu gebukt onder een
groot schuldgevoel. Haar moeder, die
de lokale schoolbus bestuurde, is ontsla-
gen en kan niet meer aan werk komen.
Zeheeft, voelt ze, haarouders verraden.
De politie kan en wil geen antwoord
geven op de vraag hoe vaak DARE.-kinderen hunouders aangeven. Er wor-'den geen statistieken bijgehouden. Volggens Peterson is Crystal beslist niet (Kv
enige die tot ouder-verraad is overgJH
gaan. Politieagente en DARE-instruß
trice Arme Corcoran uit Boston zegt dA>
zij regelmatig tips krijgt van kindereß
over het drugsgebruik van hun ouderK
Meer informatie wil zij evenwel niJW
verstrekken. De betrokken ouders majmden liever de publiciteit. Slechts efl
enkeling is bereid tepraten, zoals
Brummell, een 28-jarige verpleegS-S
uit Chickasha in Oklahoma die weifl
aangegeven door haar dochter. Brunfl
mei raakte haar baan kwijt. 'De kwestßf
heeft diepe wonden geslagen. Het ol
derlinge vertrouwen in het gezin is tB
taal verbrijzeld. Het zal heel lang durqjj
voor de wonden weer zijn genezen.
In Searsport laaide de discussie over
DARE hoog op na de arrestatie van de
Grendells. De lokale kranten stonden
vol ingezonden brieven. De voorstan-
ders menen dat kinderen moeten wor-
denbeschermd tegen drugsmisbruiken-
de ouders. De tegenstanders wijzen op
de schending van de privacy en van de
burgerrechten. Lerares Roxanne Mor-
se: 'DARE doet me denkenaan de voor-
malige Sovjet-Unie, waar ouders die
geen voorbeeldige communisten waren
het risico liepen te worden aangegeven
door hun kinderen.' (Janny GroenHarlem, New York. Foto Bert Verhoeff
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WVC-delegatie in Spanje om Nederlandse betrokkenheid te bespreken

Madrid neemt maatregelen tegen misbruik filmcertificaten
Van onze verslaggevers
ROBBERT BOSSCHART

HUIB STAM
MADRID/AMSTERDAM — Het

Spaanse ministerie van Cultuur treft
maatregelen tegen het misbruik van
certificaten, waardoor filmdistribu-
teurs ten onrechte gebruik maken van
subsidies. Vandaag onderhandelt een
WVC-delegatie in Madrid met Spaanse
collega's over het misbruik dat is ge-
pleegd met Nederlandse filmcertifica-
ten.

Vorige maand werd bekend dat Ame-
rikaanse films, waarvan derechten ver-
handeld worden door Nederlandse be-
drijven, sinds 1987 in Spanje als Neder-
landse produkties werden geïmpor-
teerd. Daarmee vielen ze onder steunre-
gelingen voor Europese films.

Dezaak is in dezomer door de Spaan-
se autoriteiten bij WVC aangekaart en
kwam weer in het nieuws toen bleek
dat Basic Instinct profiteerdevan subsi-
dies die bedoeld zijn voor Spaanse en
Europese films. Het grote voordeel dat
met 'het Nederlandse achterdeurtje'
wordt behaald is de ontduiking van de
Spaanse quota-regeling. Voor elke twee
dagen dat een Spaanse bioscoop een
Amerikaanse film draait, moet er één
dag een Spaanse of Europese film ver-
toond worden. Gemiddeld leveren Ame-
rikaanse films echter tien maal zo veel
op als Europese, vooral als ze na-gesyn-
chroniseerd zijn. Daarvoor gelden ook
beperkingen, die eveneens ontdoken
worden met de certificaten.

De certificaten werden voor de im-
port afgegeven door de Nederlandse

Bioscoopbond, de belangenvereniging
van filmbedrijven. De aanvragen kwa-
men van Nederlandse bedrijven, die de
rechten van de Amerikaanse films ver-
kochten aan Spaanse distributeurs. Dat
de licentiehouders in Nederland geves-
tigd waren, was voor de NBB, dieinmid-
dels is omgedoopt tot de Nederlandse
Federatie voor de Cinematografie
(NFC), genoeg reden defilms als Neder-
landse te verklaren.

De certificaten vermeldden de Euro-
pese richtlijn'van 15 oktober 1963 die
het internationale verkeervan films re-
gelt, maar diewerd door de NFC onjuist
geïnterpreteerd. In artikel 3 van de
richtlijn wordt beschrevenwaaraan een
film moet voldoen om als 'film van een
lid-staat' aangemerkt te worden. Ook
zijn uitzonderingen geformuleerd. Als

bijvoorbeeld de regisseur geen onder-
daan van de lidstaat is 'of tot zijn cul-
tuurkring' behoort, moet minstens
vier-vijfdevan de overige medewerkers
dat wel zijn.

De secretaris van de NFC, H. Tijssen,
die sinds 1987 de certificaten onderte-
kent, zegt de richtlijn pas te hebben
opgevraagd nadat de zaak door de Span-
jaarden aan de orde werd gesteld. Hij
noemt het zijn 'slordigheid' dat hij de
certificaten ongezien ondertekende. De
NFC zei zich in een eerdere reactie 'mis-
bruikt' te voelen. Het hoofd Filmzaken
van WVC, mevrouw G. Ylstra, heeft
volgens een woordvoerster in de perio-
de eind 1990, begin 1991 ook in totaal
vier certificaten ondertekend. Nadat de
NBB de 'check' had verricht, werd de
toepassing van de richtlijn niet nader

gecontroleerd.
Het bedrijf dat de meeste aanvragen

indiende is Atalanta Film International
uit Rotterdam. Volgens directeur
H. Schutte krijgen zij het verzoek van
de Spaanse distributeurs met de con-
tracten ook een certificaat ten behoeve
van de invoer mee te zenden. 'Anders
kan de film niet geïmporteerd worden',
aldus Schutte. Hij voelt zich 'genomen.

De distributeur die in Spanje Basic
Instinct en Terminator II als Neder-
landse films importeerde, Araba Films,
weet eveneens van deprins geenkwaad.
'Het is een volkomen normale en legale
operatie', aldus een woordvoerder. 'Als
wij defilm zo aangeleverd krijgen, gaan
wij dat niet in twijfel trekken.'

Volgens een medewerker van het
Spaanse ministerie van Cultuur zijn er

sinds 1987, toen deregeling voor Euro-
pese films inging, 79 films met Neder-
landse papieren in Spanje geïmporteerd.
Slechts drie daarvan zouden werkelijk
ook subsidie ontvangen hebben. 'Offi-
cieel konden wij niet anders dan alle
produkties, die hier met een certificaat
binnenkwamen, beschouwen als Neder-
landse films', aldus de medewerker.

Door de Spaanse filmindustrie wordt
het misbruik van de regelingen zeer
hoog opgenomen. Ook veel, vermoede-
lijk zeer veel Amerikaanse films, waar-
onder James Bond-produkties, worden
met Britse papieren ingevoerd. De
kwestie met de Nederlandse certifica-
ten is door het ministerie van Cultuur
aangegrepen om strengere regels voor
de import van Amerikaanse films op te
stellen.

COULEUR LOCALE
BIJDRAGEN: WILMA SÜTO

Galerie Swart
Humor, oerbeelden en
prehistorische magie
Doorgaans worden ze niet gerekend tot
de meest sympathieke onder de dieren,
maar bij Galerie Swart zitten twee hart-
veroverende ouwe ratten samen op een
zuiltje, hun kleine lijven vermoeid on-
deruitgezakt, de snuitjes opgericht. Hei-
melijk wegschieten in berm of oever is
er niet bij voor deze exemplaren van
verzilverd brons. Voor de duur van de
expositie zijn ze met hun rattekonten
vastgeklonken aan hun sokkel en dat is
maar goed ook, want jezou ze zo in je
zak steken. Nog is het heel verleidelijk
je hand om deronde ruggetjes te leggen:
de ontwapenende ratjes vragen daar
haast om en het past precies.

Door hun weliswaar wat schetsmati-
ge maar toch direct herkenbare figura-
tie onderscheiden de Old Rats zich van
de overige, veel dubbelzinniger,plastie-
ken die Joost van den Toorn (1954) bij
Galerie Swart exposeert. Deze recente
werken van brons en verzilverd brons
hebben eenzelfde magische uitdruk-
kingskracht als zijn vroegere assembla-
ges. Eerder stelde Van denToorn felge-
kleurde totems samen uit gevonden
voorwerpen zoals kunstbloemen, kin-
derspeelgoed,amuletten en vogelveren,
soms gecombineerd met zelf gemaakte
vormen van beschilderd papier-maché,
hout of gips.

Vanwege het traditionele karakter
ervan, dacht hij er toen niet over in
brons te werken. Maar sinds hij in 1989
toch die uitdaging aanging, bleek het
klassieke beeldhouwersmateriaal zich
juist uitstekend te lenen voor zijn sym-
bolische sculpturen, dieeen persoonlijk
amalgaam zijn van westerse en niet-
westerse kunst en kitsch. Het zijn 'hu-
moristische oerbeelden', geladen met
een duistere thematiek van dood, sex,
geweld en religie, maar altijd met een
relativerende knipoog naar de banale
werkelijkheid.

In Church without Christ balanceert
een horizontale rotsachtige massa op
een verticale. De donkerbruine huid
van het brons versterkt de indruk dat
dit een ritueel teken uit de prehistorie
is. Er prijkt een klein kerkje bovenop.
Het gebouwtje is niet meer dan een
cliché, zo eenvoudig van vorm, maar
het is ook zo nietig ten opzichte van de
krachtig omhoog strevende steenmas-
sa's dat het toch een sterk symbool van
spiritualiteit wordt. Een definitieve be-
zwering van de natuurlijke oerkrach-
ten is het echter niet, want ook die
worden juist des te sterker zichtbaar
door het grote contrast in schaal en
vorm. Het hooggelegen kerkje is boven-
dien volkomen onbereikbaar.

In vergelijking met zijn vroegere 'to-
tems', die vaak frontaal van opbouw
waren en iets lichtvoetigs hadden door
de kakelbonte kleuren, zijn Van den
Toorns recente bronzen mysterieuzer,
ruimtelijker en typisch 'beeldhouw-
kunstig' van aard, bijvoorbeeld door de
suggestie van gewicht in Church wit-
hout Christ, waar de duistere 'steenko-
lossen' zwaar op elkaar lijken te leunen.
Net als in zijn andere beelden gebruikt
hij hier eigenlijk onbenoembare ab-

stracte vormen, die door de combinatie
met meer herkenbare motieven of sym-
bolen allerlei associaties oproepenbij de
kijker.

Ook Never Ending Story is een
vreemd, boomstronk-achtig oerland-
schap, waar een bos van puntige drake-
tanden of koeiehoorns groeit. Onmis-
kenbaar representeren de enigszins
agressieve, organische vormen onbe-
dwingbare primaire driften,al werd er
met nog zoveel technisch vernuft een
snelweg door dit woeste woud gelegd.
Zwart gelakt en met witte streepjes on-
derscheidt die racebaan zich wel van
het bronsbruine oerlandschap, maar de
weg leidt nergens toe. Je zou er alleenin
kringetjes op kunnen rondscheuren.
Ook hier verbindt Joost van den Toorn
prehistorische magie met eigentijdse
ironie. (WS)

Nieuwe beelden van Joost van den
Toorn in Galerie Swart Amsterdam,
t/m 14 oktober. Open: wo-za 14-18uur.

Welcome Stranger

Comfortabele zitkuil
voor een vreemdeling
Twee weken lang gaapte er een levens-
gevaarlijkgat in de vloer van het woon-
huis aan de Stadhouderskade. Het gat
zit er nog, maar wie er nu instapt be-
landt - - in plaats van een doodsmak te
maken — ergens halfweg de derde en
de tweede verdieping van het pand in
een comfortabele zitkuil met bollekus-
sens van skai en blauw textiel.

Wat design betreft een kruising tus-
sen een supersonische duikboot, een
luxe cabriolet-interieur en een gestof-
feerd ligbad, demonstreertdit 'exclusie-
ve bankstel' de absurditeit van uiterlijk

vertoon, terwijl het showmodel onder
de naam Cocoon tegelijkertijd verwijst
naar de recent oplevende hang naar
huiselijkheid. De rigoureuze doorbraak
in de vertrekken van de Amsterdamse
boyenwoning is de geslaagde bijdrage
van Bastienne Kramer aan de eerste
aflevering van Welcome Stranger, 'sa-
menwerkingsproject in een voor de ge-
legenheid ontruimde woning.

Met een reeks van vier plaatsgebon-
den tentoonstellingen door telkens vier
verschillende kunstenaars, wil de mani-
festatie fungeren 'als kanttekening bij
het officiëlekunstcircuit; niet uitrecal-
citrantie of idealisme, maar bij wijze van

bezinning op de overmatigeprofessiona-
liseringvan de hedendaagse kunst. Het
projectwerd opgezet door critica Marjo-
lein Schaap en kunstenaar Ken Zeph,
voor en na de manifestatie tevens bewo-
ner van het pand.

Kunstenaars met geheel uiteenlopen-
de houdingen, van onversneden con-
ceptvalisten tot exuberante realisten,
worden geacht enige weken in het
woonhuis samen te werken aan een in
situ-presentatie: 'Dit om de uitkomst
van een gezamenlijke inspanning te
presenteren — ofwel van een collectie-
ve gedachtengang, ofwel van een totale
confrontatie — enzo de verdeelde, vaak
ook anonieme context van de groepsex-
positie uit de weg te gaan.'

De manifestatie Welcome Stranger
gaat vergezeld van een publikatie ach-
teraf. Behalve een schriftelijk en foto-
grafisch verslag van de totstandkoming
van de diverse exposities, zal het boek
ook teksten bevatten over onder meer
het in sttu-kunstwerk, de verandering
van privé- naar publieksruimte en de
psychologische en sociologische beteke-
nis van het huis.

Bastienne Kramer, Paul Goede, Q.S.
Serafijn en Jeroen Snijders zijn de eer-
ste vier kunstenaars die de intimiteit
van de privé-vertrekken op de tweede
en derde verdieping van Stadhouders-
kade 112 in de openbaarheid mochten
brengen. Hoewel hun afzonderlijke bij-
dragen telkens refereren aan de alle-
daagse werkelijkheid van de woonom-
geving en er daardoor vanzelfsprekend
onderlinge verbanden gezien kunnen
worden, levert de expositieallesbehalve
een overtuigend bewijs van een 'geza-
menlijke inspanning.

Op de tweede verdieping wordt de
voorkamer gedomineerd door een
sculptuur van Jeroen Snijders. Het is

een vierkant metalenframe waar drie
tong-achtige lappen van leer over han-
gen, als was het een droogrek. In een
begeleidende tekst heet The Box een
'schaalmodel van de voorkamer', maar
dat is twijfelachtig: proporties noch
vorm ervan komen overeen met de
rechthoekige ruimte. Niet dat er wat
aan het beeld mankeert, alleen hoefde
er geen huiskamer voor ontruimd te
worden. The Box had net zo goed deel
uitkunnen maken van Snijders' musea-
le presentatie onlangs bijkunststichting
De Appel.

Zowel Bastienne Kramer als Paul
Goede hebben iets van een 'confronta-
tie' met het werk van Snijders gefor-
ceerd. Kramers zitkuil, waarin wasma-
chinedeurtjes een doorkijkje bieden
van de derde naar de tweede verdieping
en andersom, vormt een kolossale uit-
stulping in het plafond pal boven het
werk van Snijders. De aldus overvolle
voorkamer doet ogenschijnlijk het huis
kantelen, vooral door de tegenstelling
met devrijwel legeachterkamer en sui-
te.

Die werd geheel gereserveerd voor
één van de minuscule wandsculpturen
van Paul Goede. Tussen zijn tanden
kleeft er een tot een plastisch propje
vennaald stuk kauwgom, mogelijk een
reactie op de tong-achtige lappen over
het metalen frame van Snijders, maar
evenzeer een verwijzing naar burgerlij-
ke verveling en verbeten gezinsleed.
Goede's bijdrage, ook in de voorkamer
en een verdieping hoger, is een subtiel
teken aan de huiskamerwand.

De eveneens doorgewinterde in situ-
kunstenaar Q.S. Serafijn plaatste in de
drie belendende boyenruimtes vure-
houten stellages, beladen met wat be-
schouwd kan worden als het ultieme
symbool van huiselijkheid: de kamer-
plant. Zijn L'impressionisme des plan-
tes stelt echter ook klassieke thema's
uit de kunstgeschiedenis aan de orde.
Behalve de verhouding tussen natuur
en cultuur, of anders gezegd tussen wat
werkelijk is en wat niet, vooral de licht-
inval. Geselecteerd op lichtgevoelig-
heid, vereisen Serafijns planten die spe-
cifieke plek in het huis dieze gekregen
hebben, met op de vensterbank de plan-
tenspuit en een flacon Pokon Bladglans
binnen handbereik.

'Mocht de samenwerkingop niets uit-
lopen, ook dan nog leidt het overleg met
elkaar tot een breder gesprek dannor-
maliter in het kunstcircuit wordt ge-
voerd', relativeert de organisatie van
Welcome Stranger in een tekst bij voor-
baat deopzet van haar 'samenwerkings-
project. Maar echt interessant wordt
dat natuurlijk pas wanneer de betrok-
ken kunstenaars er wel in slagen om
behalve het huis, ook die binnenska-
mers gevoerde gesprekken voor stran-
gers openbaar te maken door een geza-
menlijke presentatie.

Misschien lukt dat in november de
volgende vier deelnemers: Christiaan
Bastiaans, Rob Birza, Maarten de Reus
en Berend Strik. (WS)

Welcome Stranger, samenwerkings-
project in een voor de gelegenheid ont-
ruimde woning, Stadhouderskade 112
Amsterdam, t/m 14 oktober. Open:
elke dag, 14-18 uur; do ook 19-23.

Brons van Van den Toorn: persoonlijk
amalgaam van kunst en kitsch.

Absurd en exclusief bankstel van Bastienne Kramer, kruising tussen een supersonische duikboot en een gestoffeerd
ligbad. Foto's Cary Marfcerink

Zieke tenor en sleetse sopranen nekken 'complete' versie van Puccini's laatste opera

Pech treft Vlaamse Opera in Turandot
OPERA

Turandot, van Giacomo Puccini, door
de Vlaamse Opera in Antwerpen. Tot
en met 25 oktober.

De tenor zong in de orkestbak, de
regisseur speeldevoor invaller, devrou-
welijke hoofdrollen werden vertolkt
door een soort garderobedames; het wa-
ren rare tafrelen, dinsdagbij Turandot
in de Vlaamse Opera in Antwerpen.

De voorstelling werd bezocht door de
geest van dirigentArturo Toscanini. Hij
grijnsde sadistisch. Op het zijtoneel
stond de schim van Benito Mussolini,
hand in hand met die van Bertold
Brecht. De minst welkome was, in dit
geval, Toscanini.

Turandot, Puccini's laatste opera,
ging in 1926 in première in Milaan.
Toscanini dirigeerde. Puccini was an-
derhalfjaar tevoren overleden, en had
Turandot onvoltooid nagelaten. De
slotscènes bestonden slechts in devorm
van 36 in het niets eindigende schets-
bladen. Het stukwerd voltooid door een
collega van Puccini, Franco Alfano.

Die voltooiing kon de goedkeuring
van Toscanini nauwelijks wegdragen.
Bij de eerste voorstelling in de Scala
sloeg de dirigent af bij debladzij waar de
pen Puccini uit de hand was gegleden.
Tijdens de volgende avonden klonk Al-
fano's voltooiing, maar dan verkleind
met ruim honderd maten. Zo is Turan-
dot steeds opgevoerd: met een incom-
plete completering. Pas in '82 ging in
Londen de oorspronkelijke versie.

De Vlaamse Opera, die grote ambities
heeft met Puccini (Tosca en Manon
Lescaut waren in Antwerpen al te zien
in modelregies van de Canadees Robert
Carsen), verkiest de 'langere' voltooi-
ing. Die is in dramaturgisch opzicht
overtuigender. Zo doet deChinese prin-
ses Turandot thans in Antwerpen een

paar minuten langer over haar meta-
morfose dan gewoonlijk. Na de onver-
saagde kus van de held Kalaf verandert
ze van een moordzuchtig ijsblok in een
liefhebbende bruid; in de niet-bekorte
voltooiing gebeurt dat iets geleidelijker
dan anders, wat de twijfelachtige ont-
knoping (pak de vrouw en ze geeft wel
toe) iets minder twijfelachtig maakt.

Kalaf, die van Toscanini op het eind
geen noot meer mocht zingen, krijgt nu
genoegdoening in een slot-ensemble,
terwijl de Menigte iets meer tijd krijgt
om het leven zijn normale loop te laten
hernemen — na een kwaad sprookje
waarin veel huwelijkskandidaten hun
belangstelling voor Turandot met de
dood hebben moeten bekopen.

Het risico's van de 'complete' Turan-
dot (er zijn weinig tenoren die de oor-
spronkelijke voltooiing paraat hebben),
heeft zich in Antwerpen hardhandig
gemanifesteerd. De tenor Stefano Algie-
ri meldde zich ziek. Uit Karlsruhe werd
inderhaast een vervanger gehaald, de
Amerikaan Frederic Kalt. Kalt moest
zijn partij van blad zingen, in de orkest-
bak. De enige die derol kon spelen, was
Robert Carsen, de regisseur.

Zulke tafrelen zijn een keer eerder
vertoond; in WozzecksLulu in deOpera
vanBrussel (daar meldde Teresa Stratas
zich een paar jaargeledenziek; ze werd
vervangen door een vocale understudy
en regisseur Ruth Berghaus, die de rol
mimede, en vol chagrijn het been hief
om de voorstelling enigszins te redden).
Het verschil met de Kalaf-vertolking
door Carsen, was dat deze ook zeer
tekstvast bleek. Lipsynchroon playbac-
kenbezorgde hem in de derde akte zelfs
een open doekje.

Opmerkelijk was de toevallige over-
eenkomst in de regie van sommige
koorscènes, waarin Carsen, tevoren al,
een lipsynchroon mee-mimen heeft ge-
legd. In de Antwerpse Turandot zingt

de massa op verschillende momenten
geluidloos mee met haar Mandarijn en
haar Keizer — een frappante ingreep,
die het gebrek aan persoonlijkheid van
'de menigte' in Turandot onderstreept.

Tot de dramaturgische zwakten van
Puccini's Turandot, naast de komisch
bedoelde Einlage van de overheidsdie-
naren Ping, Pang en Pong, hoort de
ambivalentievan hetkoor in Turandot.
Het is een massa die het ene moment om
bloed en dood roept (ze wordt op haar
wenken bediend als weer een huwe-
lijkskandidaat de drieraadsels van prin-
ses Turandot niet heeft kunnen oplos-
sen), een massa dieeen ademtocht later
kan getuigen van haar medelijden en
verdriet, en die in een moeite door be-
reid is tot afpersing en marteling. Tu-
randot is de eerste opera van Puccini
waarin de heffe des volks een hoofdrol
vervult (een artistiek feit met een op-
merkelijke biografische parallel: op de
dag dat de volksmenner Mussolini in
'22 de macht greep, schreefPuccini aan
zijn librettist Adami dat Mussolini zijn
zegen had, als hij de bezem door het
land zou halen).

Robert Carsen hoort tot deregisseurs
die de zwakkere aspecten van een opera
als uitgangspunt durven te nemen voor
verrassende concepties. Zijn instru-
ment is in dit geval de overdrijving.
Puccini's nachtstuk Turandot heeft
hier geen kleuren, maar is gehouden in
zwart en en wit; naast een enkel don-
kerblauwtje. De menigte is in de opvat-
ting van Carsen geen grauwe massa
(laat staan een Chinese massa), maar
een sekte, die zich uitput in agressieve
ceremonieën. De leden vormen cirkels
en linies; ze marcheren; ze ontkleden
zich tot op het uniform-zwarte onder-
goed; ze hullen zich collectief in bruid-
en bruidegomstenue; pas als alles voor-
bij is hebben ze iets kleurig-eigentijds
en onderling verschillend- aan. Ze zijn

toeschouwers van een executie (van de
'Perzische prins') die bij Carsen geen
executie is maar een sacralezelfopoffe-
ring. Ook de dood van het jongemeisje
Liv, die zichzelf doorsteekt om het ge-
heim van Kalafs naam een geheim te
laten blijven en hem zo het leven te
redden, is in Carsens enscenering een
sacrale daad; de marteling door de me-
nigte die eraan voorafgaat is geen mar-
teling maar een massa-ceremonie met
een mes. Turandot zelve maakt deel uit
van de sekte.

Ping, Pang en Pong, Puccini's Kwik,
Kwek en Kwak, zijn door Carsen uitge-
werkt als één personage met drie licha-
men. Met hun brillen en zwarte hoedjes
zouden ze kunnen zijn weggelopen uit
Brechts Mahagonny. Maar hun onder-
goed, aangetrokken over hun panta-
lons, schetst hun voorname positie, in
een groep waarin alles wat laag schijnt,
hoog staat, en wat slecht lijkt, goed is.

Ideeën, ideeën, ideeën — en het zijn
lang niet de slechtste. Maar er is wel een
tenor voor nodig, want het blijft een
opera van Puccini. De jonge invaller
Frederic Kalt bracht het er goed vanaf,
zingend in de bak, maar zijn aanwezig-
heid op het toneel werd gemist. Ook een
sopraan is nodig, maar dan geen versle-
ten sopraan; de stem van Johanna Mei-
er, ooit een Grande Dame, bleek onder-
hevig, laverendvan toon naar toon, aan
een huiveringwekkende aftakeling.
Voor de ontroerende partij van het jon-
ge meisje Liv was de wat grootmoeder-
lijke, niet sterk intonerende Galina
Simkina opgetrommeld.

Dirigent Silvio Varviso sloot zich bij
Carsens ideeën aan met een hoekige,
meer agressieve dankleurigeofbedwel-
mende voordracht van de partituur-
Het zou iets moois hebbenkunnen wor-
den.

ROLAND DE BEER

I II 1 '
Repetitiefoto van de Antwerpse Turandot, met Johann Meier en Stefano
Algieri in de Slotscène Foto Annemie Augustips

World Jazz Schoolhaalt oprichting niet
Van onze verslaggever

ROTTERDAM — Het RotterdaJConservatorium ziet af van de opritfl
ting van zijn World Jazz School, m
opleiding voor zeer getalenteerdenfl
geleid zou worden door de AmerikaajM
se jazz-musicusBob Brookmeyer. Sm
gens directeur J.Floore van het consfl
vatorium is er geen zicht op een gezofl
de financiering. De World Jazz SchoJwas om dezelfde redenen al uitgeste»

Een opleiding aan de World Jj
School zou van elke deelnemer veera
duizend guldenper jaaraan lesgeld hfl|
ben gevergd. HetRotterdams Conserfl
torium heeft geprobeerd AmerikaaiiJprivé-financiers voor de opleiding teifl
teresseren.

Brookmeyer zou hebben getrachte*.
kring van bekende kunstenaars waifl
te laten lopen voor de World
School, onder wie de musici Quincyjj
nes en Herb Alpert en de acteur Rob4
Redford. Gedacht werd aan een col
structie waarin deze prominenten sfl
denten zouden 'adopteren. Volgoj
Floore heeft een 'haalbaarheidsondS
zoek' de onhaalbaarheid van dit pil
uitgewezen.

De ventieltrombonist
blijft docent aan het conservatorium
Andere musici die aan de World J4
School verbonden zouden worden, zo€
Joe Lovano en Kenny Wheeler, zullw
Rotterdam bezoeken voor gastlessfl
Eerder dit jaarbesloot het Rotterdam
Conservatorium zijn opleiding voi
pop-docent afte stoten. Dit besluit wef
teruggedraaid.

Cultuurprijs
voor nieuwe vleugel
museum Boymans

ROTTERDAM (ANP) — Het Rotti
damse museum Boymans-van Beun
gen heeft dinsdag van het Prins Bei
hardfonds de Museumprijs 1992, gr<
honderdduizend gulden, gekregen, r'
museum krijgt dé prijs vooral voor
presentatie van de verzameling kui]
nijverheid en industriële vormgevi
in het vorig jaar geopende nieuwe 1
viljoen van het bestaande gebouw.

De juryvan de prijs noemt de presej
tatie van de collectie voorbeeldig, ov4
zichtelijk, functioneel, fraai vormgeil
ven en zeer goed belicht. Samen met jl
herschikking van de oorspronkeliM
opstelling in het oude gebouw is &\
aaneengesloten en gaaf beeld ontstafl
van de ontwikkeling van kunstnijvq
heid naar industriële vormgeving. P
nieuwe vleugel heetPaviljoen Van Bej]
ningen-de Vriese en is vernoemd n3j]
de collectie die een belangrijk ondcfl
deel vormt van de tenstoonstelling- I

Boymans heeft de prijs opgedragJ
aan de eindvorige week overleden cfl
servator Alma Ruempol. Zij kwam
1983 in dienst van het museum to
duidelijk was geworden dat de collec
Van Beuningen-de Vriese aan Boyma
zou worden toevertrouwd. Zij rei
treerde de omvangrijke collectieen #
te een waardevol documentatiesyste*
op.
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" BETOVERENDE BAROK " " "
I.yda van Tol (sopraan)

Ensemble de Fontainebleau

Hollanders. Telcmann, Scarlatti.
Purcell. Bemier en De Fesch

16 oktober in de Rode Hoed
reserveren 020-6385606
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Op donderdag 8 oktober zal

Oriana Fallaci
in samenwerking met het

Istituto Italiano di Cultura
een lezing houden over haar

nieuwste boek
Insjallah

Na afloop is er gelegenheid
tot het stellen van vragen

Plaats: Oude Lutherse kerk, Singel 411
Amsterdam IAanvang: 20.00 uur

Toegang:Gratis!
Inlichtingen: 020-6263987

Ook signeert zij 8 oktober.
van 14.00 tot 16.00 uur
haaf roman bij
Scheltema Holkema
Vermeulen boekverkopers
Koningsplein 20, Amsterdam.

]

Oriana
Fallaci
INSJALLAHRoman

1

I
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Fragmenten uit de
onthechte levens
der betere klasse
rw'ijke onverschilligheid van Alexander
?°koerov. Met Ramiz Tsjikvadze, Alla
rS'Penko, Tatjana Jegorova. In Desmet

en Cinemariënburg Nijmegen

ijf jaarna zijn speelfilm-debuut De
'ame stem van de mens (1978) be-

J !>?". Alexander Sokoerov met de opna-

' van Pijnlijke onverschilligheid.
-nals deeerste werd deze tweedefilm

BBfi de Russische autoriteiten afgewe-
als 'decadente vormeloosheid. Pas

1987 werd Sokoerov in staat gesteld
J speelfilms af te maken.
„!
, Met De eenzame stem van de mens

10" Pijnlijke onverschilligheid een
ectische vormgeving gemeen. Het

beeldmateriaal —ar-
;t . leffilms, bioscoopjournaals, speelfilm-
m |cènes — staat vrijwel los van het ge-

1. dat op zijn beurt is opgebouwd uit
lagen. Fragmenten van kinder-

tjes en jazzmuziekworden onderbro-
en door geluiden van schotenen mor-

uur, de dialogen lossen op in stem-
gitaarakkoorden.

<-*rn van de film is een vrije bewer-
l van G.B. Shaws stuk Heartbreak

y*ouse, waarin de salon-genoegens vane betere klasse als verregaande struis-
J °Belpolitiek aan de kaak worden ge-

In Sokoerovs versie lijkt Shaws
"H toon gepaard aanTsjechovs

die de onthechting en ver-
kleurt waarin een groep

jfPensen in een landhuis langs elkaar
st "eenleeft, terwijl buiten de eerste we-
d e|doorlog woedt.
# Sokoerov schetst het landhuisals een

«Isoleerde microkosmos met geheel ei-
,riSeri gebruiken en rituelen. In een thea-

trale vormgeving bewegen de persona-
ges, drie vrouwen, een oudekapitein en
enkele mannelijke bezoekers, zich om
elkaar heen. Soms in een weergaloze
choreografie van bewegingen die door
een omcirkelende camera worden geob-
serveerd. Men verleidt, discussieert, fi-
losofeert, haalt herinneringen op aan
verre reizen en is uiteindelijkmeer met
zichzelf bezig dan met de ander.

Het abrupt doorsnijden van deze scè-
nes met archiefbeelden van natuurvol-
keren en van het oorlogsgeweld bena-
drukt eens te meer de broosheid van
hun bestaan, dat gegrondvest is op niet
meer dan een illusie van geborgenheid.
De momenten waarop de oude Shaw
zelve ten tonele verschijnt —in oude
filmfragmenten en als fictief persona-
ge — krijgt zijn glimlach dan ook de
allurevan een sardonische grijns.

Kenmerkend voor Sokoerovs eerste
films— in Dagen van duisternis(1988)
hanteerde hij hetzelfde procédé — is de
gelijkwaardigheidvan de verschillende
elementen. Sokoerov Inkt het structu-
reren van de verschillende verhaallij-
nen en lagen over tewillen laten aan de
toeschouwer, die weinig houvast gebo-
denwordt. Met Madame Bovary (1989)
en zeker met De tweede cirkel (1990),
vereenvoudigde en intensiveerde hij
zijn vormgeving, die minder theatraal
en barok des te overtuigender in één
richting stuurt.

Toch heeft hij ook in de som derdelen
van Pijnlijke onverschilligheid — hoe-
zeer ook neigendnaar artistieke koket-
terie — een fascinerende sfeer opgeroe-
pen en dringt zijn statement helder
door: de Ark van Noach gaat zolang te
water tot hü barst in de zondvloed.(GL) Alla Osipenko en TatjanaJegorova in 'Pijnlijke onverschilligheid.

Typisch Frans liefdesdrama mist
levende dynamiek van het genre
Paris s'êveille van Olivier Assayas. Met
Thomas Langmann, Judith Godrèche, Jean-
Pierre Léaud, Martin Lamotte. In Cinecenter
Amsterdam.

Evenals enkele oudere collega's heeft
Olivier Assayas een verleden als redac-
teur van het fameuze Franse filmblad
Cahiers du Cinema. Een Parijse intel-
lectueel, met een grote hartstocht voor
de cinema en een 'jeugdige' thematiek:
het is een beetje het clichébeeld van de
Nieuwe Franse Cineast.

Assayas' derde langefilm voldoet zelf
ookruimschoots aan vooroordelen. Pa-
ris s'êveille is een eigentijds liefdesdra-
ma met zowel klassieke als heel moder-
ne trekjes. De negentienjarige Adrien
(Thomas Langmann) staat na vier jaar
rondzwerven weer bij zijn vader Clé-
ment (Jean-Pierre Léaud) op de stoep.
Vader woont samen met een meisjevan
achttien, dat hoopt via haaroudere min-
naar een baantje bij de tv te krijgen.
Uiteraard krijgen deze Louise (Judith
Godrèche) en Adrien, na een stormach-
tigeaanloop, iets moois. Hoewel, mooi is
hun marginale leventje niet echt.

De kern van Paris s'êveille is het
universele verhaal van adolescenten,
die voor allerlei keuzes staan, maat-
schappelijk, emotioneel en relationeel.
De love story die Assayas als voertuig
gebruikt is even modem-romantisch als
nietszeggend en inwisselbaar. Het is
moeilijk uit te maken waar Assayas'
zwaartepunt wel ligt. Die bepaling
wordt bemoeilijkt door de nadrukkelij-
ke vormgeving. De camera is heel be-
weeglijk: voortdurend kijken we door
hekken, gangen of via spiegelende op-
pervlaktes, hetgeen waarschijnlijk veel
moet betekenen, maar waarmee geen
ander emotioneel effect bereikt wordt
dan een sensatie van chaos.

Léos Carax ging in Les Amants du
Pont Neufook uit van een simpel lief-

desverhaal, maar laadde dat met veel
verontrustende energie. Assayas haalt
die intensiteit bij lange na niet. Paris
s'êveille twijfelt tussen de puberpoëzie
van Truffauts Antoine Doinel-films
(dertig jaar geleden met dezelfde
Léaud) en de ook richtingloze maar wel
levendige dynamiek van een recente
film als J'embrassepas van André Té-
chiné, met wie Assayas als scenarist ge-
werkt heeft.

Paris s'êveille is een ontwijkende
film, maar met zijn momenten. Lang-
mann en Godrèche zijn prachtig, Léaud
geeft aan iedere film iets mafs en de
muziek van JohnCale is origineel. Het is
bovendien een heel Franse film, wat
voor velen al genoeg is in vervoering te
geraken. Wie ontroert is door een beeld
van een mooi meisje dat peinzend en
druk rokend door een Parijs apparte-
ment beent na een felle ruzie met haar
vriendje, wordt door Assayas goed be-
diend.(HS)

Mal tussendoortje
Ruven werkt niet
Ivanhood van Paul Ruven. Met Christo van
Klaveren, Maike Meyer, Odette van der
Molen. In Rialto Amsterdam en 't Hoogt
Utrecht.

De snelheid waarmee Paul Ruven
films maakt gaat niet steeds gelijk op
met een curve in kwaliteitsverbetering.
Je mag iemand die met zon snel erkend
talent in een razend tempo doorwerkt
op elke halte staande houden, omdat
iedere tussenstap er ook maar één is in
de richting van dé echt grote films die
nog komen moeten. Alleen, wanneer
een tussendoortje als aparte produktie
wordt vertoond, kun jeer niet omheen
dat op zijn eigen kwaliteiten en gebre-
ken te bekijken.

Ivanhood is een dergelijk tussenstap-
je. Ruven maakte hem op verzoek met
leerlingen van de Maastrichtse toneel-
school. Hij bedacht een mal ridderver-
haal, denkend aan Ivanhoe en natuur-
lijk ookde Nederlandse pendant Floris,
de tv-serie van Paul Verhoeven. Het
meest doet de licht slordige stijl daaraan
denken: goede films waren de Ivanhoe-
afleveringen natuurlijk niet.

De malligheid zit in het gegeven van
een ridder die een kruis moet zoeken in
Atlantis, het land dat bewoond door
wordt door vrouwen met baarden. Mal
zijn ook de quasi- middeleeuwse teks-
ten, die uit de mond van Drs P iets
geestigs hebben, maar niet meer wer
ken wanneer (meestal matig acterende
leerlingen van de toneelschool ze uit
spreken. Wat op papier leuk is („Me
permissie, ik ben een ridder met eet
missie') werkt niet in de praktijk. Dé
combinatie plechtstatige tekst, degelijk
toneelspel en nonchalantefilmstijlklikt
niet. De aandacht verslapt, het verhaal
gaat trekken, de grappen blijven in de
lucht hangen.

Voor de carrière van Paul Ruvei
geeft dat allemaal niet, hij heeft wee
wat geoefend en we wachten gewoon O] i
zijn volgende werkstuk.(Pvß).

Denholm Elliott overleden
LONDEN — De Engelse acteur Den-

holm Elliott is op zeventigjarige leeftijd
in zijn woning op Ibiza overleden aan
TBC. Zijn naam was voor filmliefheb-
bers minder bekend dan zijn gezicht,
want in tientallen films verscheen hij
weliswaar in kleine rollen maar hij
zorgde er voor dat zijn aanwezigheid
niet onopgemerkt voorbij ging. In 1987
kreeg hij een Oscar voor de beste man-
nelijke bijrol in A Room with a View.
Andere films waarin hij in sommige
scènes de show stal waren Alfie, Rai-
ders of the los Are en Trading Places.

Onze instabiele, absurde maatschappij volgens Assayas

‘Wat hebben we jongeren te bieden, behalve een baan?’
Van onze medewerkster

GERDIN LINTHORST
— MetLeos Caraxbe-

?*Jrt Olivier Assayas tot de hoop van
* jonge Franse cinema. Beiden schre-
"? voor e Cahiers du Cinema en zijn
JJJ-egroeid met de Nouvelle vague én
*_

r?ek& roll. Assayas: 'Filmsreflecte-
jjji in feite de emoties van de makers.
7* jaren tachtig stonden in het teken
Jll het „onderbewuste filmen". Men-*?* zaten gevangen in zichzelf en hun
?Ben problemen, met al het daarmee
~Paard gaande narcisme. Een vorm

escapisme waar we vanaf moeten.'
I Met zijn tweede film L'enfant de l'hi-
t_Tooëstte Olivier Assayas lovendekri-
t n' metz 'Jn derdefilm Paris s'éveil-?°ok volle zalen. 'Ik ben gelukkigmet

J*Waardering, maar hou niet zo van al
r 6 verwachtingen. Die festivals... het
'toch een beetje kunstmatig. Het lijkt
J 6' een langgerekt rouwproces. Je film
/klaar, afgelopen, vreselijk. En dan
Pietje er overen vertel jedingen die jeyet eens wist toen jede film maakte. Zo
**!_ woorden, zo veel argumenten.'
Niet alle reacties bevallen de overi-

gens welbespraakteregisseur. 'InFran-
se filmkringen bestaat voornamelijk
nog aandacht voor de box office-cijfers.
Na alle felicitaties is de eerste vraag
meestal: Hoeveel kostte jefilm? En de
tweede vraag: Hoeveel bracht-ie op? Ik
denk dat het publiek daar allemaal geen
barst om geeft. We hebben beter pu-
bliek dan filmmakers.'

Assayas praat graagover de condition
humaine, vrolijk, met een hoge giechel
soms. Maar intussenwindt hij zich wer-
kelijk op als hij de kans krijgt. 'De hui-
dige maatschappij isniet dezelfde als die
van een aantal jarengeleden. Er is geen
ideologie meer, geen geloof of wat dan
ook. Er is wel armoede. Wat heeft de
samenleving jongeren te bieden behal-
ve, in het beste geval, een baan? Het is
een absurde tijd. Ik wist dat mijn film
hier over zou moeten gaan, ik kon er
niet onderuit.'

Tijdens L'enfant de l'hiver betrapte
Assayas zichzelf nog op een ietwat ab-
stracte aanpak: 'Vooral gezichten, emo-
ties. Maar ik was totaal niet gepreoccu-
peerd met hoe mijn personages leefden,
waarmee ze de kost verdienden, hoe ze
de huur betaalden. Ze wentelden zich in

hun emotionele problemen en lekener
behagen in te scheppen. Je weet dat in
de Tweede Wereldoorlog mensen nau-
welijksziek waren en opeens geen neu-
rotische en psychiatrische problemen
meer hadden. Omdat ze in beslag wer-
den genomen door elementaire zaken
als overleven, voedsel bemachtigen,
niet opgepakt worden. Er was geen tijd
voor de luxe-problemen waar veel films
de laatste jaren om draaiden.'

Toen Assayas aan het script voor Pa-
ris s'êveillebegon, voelde hij de behoef-
te de materiële wereld aanwezig te laten
ztjn, de tijdgeest door te laten dringen.
En zo sloop er een aantal persoonlijke
observaties het script binnen. 'Er is te-
genwoordigdie instabiliteit van relaties
tussen mannen en vrouwen, een wel-
haast cyclische aangelegenheid. Men-
sen ontwikkelen zich door middel van
deze relaties, dat is iets specifieks voor
deze tijd denk ik.'

Tijdens het schrijven maar vooral tij-
dens het opnemen merkte Assayas dat
hij streken met de tijd uithaalde. Het
verhaal leek zich uit te strekkenvan de
late jarenzeventig tot aan de jaren ne-
gentig. 'Terwijl het zich eigenlijk in een

jaar afspeelt. Maar op metaforisch ni-
veau is er dieverandering van epoque.
Wat jevooral ziet aan de omgevingvan
de personages. Zon oud jaren zeventig-
appartement van Jean-Pierre Léaud is
typisch iets uit een tijd waarin mensen
zich minder bekommerden om materië-
le zaken omdat ze vooral geïnteresseerd
waren in ideeën. Dat verandert opeens,
bezit en een comfortabele inrichting
worden belangrijk.'

Truffaut-ster Jean-PierreLéaud is in
de film de gevangene van zijn eigen
imago, zoals in werkelijkheid ook vol-
gens Assayas. 'Ik werk niet graag met
echte acteurs, laat staan beroemde, om-
dat bij hen het personage vaak in de
schaduw staat. Jean-Pierre is een ikoon
in de Franse cinema, het embleem van
een generatie die niet oud wilde wor-
den. Niemand was dan ook in staat hem
te zien als een menselijk wezen, hij
kreeg steeds dezelfderollen. Zoiets kan
een mens krankzinnig maken. Léaud
heeft periodes van zware depressies en
enorm lijden.Toen ik hem beter leerde
kennen, kreeg ik groot respect voor
hem. Ik gaf hem derol van een vader,
die hij nooit eerder speelde. Een stap

vooruit, over zijn eigen grenzen heen.
Een enorme prestatie, het was een
openbaring in Frankrijk. Men dacht dat
hij een acteur was die je niet meer kon
gebruiken en zag opeens dat hij alles
kan spelen. Hij is Frankrijks beste ac-
teur op dit moment, ontroerend, ge-
kweld, gewelddadig en gestoord.'

Wat allemaal niet wil zeggen dat As-
sayas de producent van zijn volgende
film meteen kan beloven opnieuw met
sterren te werken. 'Waarschijnlijk
wordt het een kleinschalige Franse pro-
duktie.' Heeft hij dan geen interesse in
een Europese coproduktie? Hij aarzelt.
'Ik weet het niet. Ik geloof in indivi-
duen, niet in structuren. Als een copro-
duktie het leven wat makkelijker kan
maken voor onafhankelijke filmma-
kers, een beetje geld hier, een beetje
geld daar, dan is dat prachtig. Evenals
de uitbreiding van je publiek. Want dat
zou betekenen dat het filmmaken weer
afhankelijk wordt van een filmpubliek,
in plaats van de televisie. Europese co-
produkties zijn een prima alternatief
voor televisie-financiering, mits je maar
je eigen films kunt blijven maken, van-
uit je eigen culturele identiteit.' OLIVIER ASSAYAS Foto Pieter Vandenneer

Reputatie Maya Deren na
halve eeuw nog enorm
Map «Va Deren-retrospectief. In Tejatro

i |k£u|ar Rotterdam (12 oktober), Ekko
(15 t/m 17 oktober), Vera

4 °nirigen (20 oktober), DesmetSterdam (25 oktober).

zich een beetje serieus met de
Ij j£hiedenis van de film bezighoudt, of- 'hebben in cultfilms of filmexperi-

enten, stuit onvermijdelijk op de
van Maya Deren. Gerekend naar

n 6 Marginaliteit van haar werk en de
y omvang ervan is haar reputatie

onafhankelijk filmer enorm. Deren
van 1943 tot 1959 een achttal-erte fiimSi e ze zeif vaak 00i- produ-

?fde, financierde en distribueerde.
van de Amerikaanse, in 1917

»lto 'cv geboren als Elenora Derens-
berust voornamelijk op haar

j, ste fiimSS bekend als deMaya Deren
'l °gy, dieze maaktein samenwerking

\u~ de Tsjechische filmer Alexander
v^mid. De drie films van elk onge-
il r een kwartier zijn haar opmerke-
*epte werk. Ze worden beschouwd als
lorj ' nvl°edrijk en vallen na vijftig jaar
tle °P door de sterke visuele ideeën en
!; » Vlrtuositeit van uitvoering.n Meshes in the afternoon, de eerste
b-o endstefilm > At t-and enRitual in
y_ 'Wigured Time is Deren zelf te zien
*t>e

de mooie, mysterieuze hoofdrol-
ger, ster- De filmpjes, wel trancefilms
i oemd, houden het midden tussen
j. surrealisme van de vroege Bunuel,
5- strakke montages van de eerste Rus-

> maar ook de door de Nouveau Ro-dern geïnspireerde films van onder an-
jj. fn Alain Resnais en de dialoogloze
Vj overhalen van de weer veel laterede°clips.

n Meshes in the Afternoon schiet
r\ sterk subjectieve camera gehaast
h 0 r de ruimtes van een huis. Een
gemrn "St van de haak, een bed is onop-

voetstappen lopen van het
HaH i

nuis binnen- Een paar keer is
een sleutel in beeld. Er is

g sterke suggestie van een voorbije
eurtenis, waar decamera en de mon-*S* achteraan hollen.

<_- ! ia"d is nog sterker een boze
Stra

m' waarin Maya aanspoelt aan het
taf.i. en-in de volgende scèneover een
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en volgorde, de lineariteitvan film dus,
weer wilder. Opvallend is weer hoe
strak gecomponeerd en vloeiend het
spelmet beweging, tijd en ruimte is. In
deze laatste film van de trilogie doen
dansers hun intrede.

Derens latere films worden samenge-
vat als 'dansfilms. A study in Choreo-
graphyfor the camera uit 1945 is een
experimentele dansfilm. Meditations
on violence uit 1948 is weinig meer dan
een registratie van een oosterse vechts-
porter die zijn verplichte figuren uit-
voert. The very eye of the night is een
grafische, bijna geanimeerde weergave
van een ballet.Derens laatste film Divi-
ne horsemen: the living Gods of Haïti
toont in een eenvoudige documentaire
stijl devoodoo-rituelen op Haïti.De film
is na haar dood voltooid. Zelf weigerde
ze devoodoo-rituelen, waarvan ze volle-
dig in de banraakte, te manipuleren in
de montage, wat ooit haar grote kracht
was. In 1961 overleed ze aan een her-
senbloeding.

Er is veel gepuzzeld op Derens films,
vooral die van de trilogie. De symboliek
is heel sterk en divers, maar altijd on-
derworpen aan de verbeelding door de
filmtechniek. Daarin onderscheiden de
films zich van veel andere filmexperi-
menten, waarin de beelden op zich,
hooguit als tableaux met elkaar samen-
hangend, de essentievan bewegingdoor
decoupage en montage missen.

Derens belang is vooral historisch. In
een periode, die volgens de overleve-
ring gedomineerd werd door de bloei
van Hollywood,roeide zij inelk opzicht
tegen de stroom in.(HS)

Mexicaans filmoverzicht met zwakke opening
Mexicaans Filmfestival Que viva Mexico. In
het Filmmuseum en Desmet Amsterdam,
Lantaren/Venster Rotterdam, 't Hoogt
Utrecht, HaagsFilmhuis,
Molenstraattheater Wageningen,
Cinemariënburg Nijmegen.
Danzón van Maria Novaro. In
Lantaren/Venster Rotterdam en
zondagavond bij de VPRO.

Koud is het Zuidoostaziatische Film-
festival voorbij of hetFilmmuseum pro-
grammeert een volgend retrospectief
van overzee: het Mexicaans filmfestival
Que viva Mexico. Het werd georgani-
seerd in samenwerking met het Rotter-
damse Lantaren/Venster en wordt ge-
deeltelijk overgenomen door andere
filmhuizen. De openingsfilm Danzón
van Maria Novaro wordt bij wijze van
experiment deze week door distribu-
teur Hungry Eye uitgebracht in een
bescheiden roulement, terwijl deVPRO
hem aanstaande zondagavond reeds uit-
zendt in hetkader van Cinema Primeur.

De keuze aandacht te besteden aan
heden en verleden van de Mexicaanse
films komt niet uit de lucht vallen. In-
ternationaal valt de Mexicaanse cinema
nieuwsgierigheiden een herwaardering
ten deel, die geprikkeld werd door een
zeer recente opleving in de speelfilm-
produktie. Op internationale festivals
zijn zowel defilmsvan jongeMexicanen
te zien alsook films uit de jarenveertig,
toen Mexico aan rijke melodramacul-
tuur kende. De Duitse televisie zond
onlangs een serie oudere Mexicaanse
films uit.

De Mexicaanse filmkunst werd in het
verleden medekleur gegeven door twee
buitenlanders, die ook in dit festival
niet vergeten worden. Eisenstein werk-

te in Mexico aan de onvoltooidefilm die
zijn naam gaf aan het festival. Luis Bu-
nuel draaide demeeste van zijn films in
zijn tweede vaderland. Van Bunuel
worden een aantal films vertoond, die
zelden in Nederland te zien zijn, waar-
onder La Joven (1960).

Een derdeEuropeaan dieeen bijdrage
heeft geleverd aan de Mexicaanse film-
kunst is de Nederlander Jan 'Giovanni'
Korporaal. Voordat hij in NederlandRi-
fifi in Amsterdam en De vergeten Me-
deminnaar draaide, in 1962 en 1963,
maakte hij in 1958 in Mexico El brazo
fuerte. In 1979 maakte hij dewestern II
Diabolico. Korporaal, die al dertig jaar
in Mexico woont, zal op het festival
aanwezig zijn.

Namen uit het verleden die voorbij
Tijuana en Veracruz geraakten, zijn
Maria Felix en Dolores Del Rio. Beide
actrices droegen bij aan de ongekende
bloei van de Mexicaanse film tussen
1943 en 1950. Het merendeel van de
films waren melodrama's en romanti-
sche avonturenfilms,vaak met een soci-
ale ondertoon. De films werden popu-
lair in alle Spaanstalige landen.

Dolores del Rio, die in 1916 al door
Hollywood ontdekt werd en later nog
de gezellin van Orson Welles zou wor-
den, speelde onder meer in Maria Can-
delaria uit 1943 en Las Abandonadas
uit 1945. Regisseur van die films was
Emilio Fernandez, de belangrijkste fi-
guurvan kort na de oorlog. Maria Can-
delaria won in 1943 de Grote Prijs in
Cannes. Maria Felix is te zien in Dona
Bdrbara uit 1943 van Fernando de
Fuentes, een andere belangrijke regis-
seur uit de bloeiperiode.

Que viva Mexico ruimt plaats in voor
een aantal vrouwelijke regisseurs. Ma-
tilde Landeta, te gast op het festival,
debuteerde in 1948. Haar film La negra
Angustias uit 1949 zal ook na het festi-
val in de filmhuizen te zien zijn. In
1991, na veertig jaar, maakte zij weer
een film, Nocturno a Rosario. Dana
Rotberg en Maria Novaro behoren tot
de jongste lichting regisseurs, die kon-
den profiteren van de van staatswege
verbeterde opleidingenen produktieka-
nalen. Dana Rotberg zal haarfilm Angel
de Fuego komen inleiden.

In Nederland werden recentelijk uit-
gebracht La Tarea van Jaime Umberto
Hermosillo en La Mujer de Benjamin
van Carlos Carrera. De nieuwe lichting
treedt meer of minder in de voetsporen
van Paul Leduc, lange tijd de enige

Mexicaanse regisseur van enig belang.
Van hem zijn te zien Reed, Mexico in-
surgente (1971) en Frida, Naturaleza
viva (1985), over de schilderes Frida
Kahlo.

De recente Mexicaanse filmszijn 'nog
niet als meesterwerken te betitelen',
schrijft de inleider van de festivalbro-
chure.Dat geldtzeker ookvoor Danzón
Novaro vertelt het verhaal van Julia,
een veertigjarige telefoniste en onge-
huwde moeder van een dochter. Haar
vrije tijd besteedt ze in de danszaal,
waar ze met haar vaste partner Carmelo
al vele jaren de danzón danst, een stijl-
volle, maar ook opzwepende dans. Als
Carmelo plotseling uit Mexico-Stad ver-
dwijnt, voelt ze zijn gemis alsdatvan de
ware liefde. Ze reist hem na naar Ver-
acruz. In de schilderachtige havenstad
raakt ze bevriend met een bont gezel-
schap hoeren, travestieten en matrozen.
Ze lijkt haar aanvankelijke missie te
vergeten bij zo veel nieuwe indrukken
van het leven.

Danzon is een stemmige film. maar
dat is slechts te danken aan de mooie
dansliedjes die gedraaid worden en de
gratis weemoed die elke havenstad
biedt. Het personage van Julia blijft zo
plat als een pesos, hetgeen deels te wij-
ten is aan het beperkte talent van de
actrice, die voornamelijk weemoedig
kan glimlachen. Maar ook slaagt Nova-
ro er niet in hetverhaal van de weemoe-
digevrouw goed te vertellen. Scènes die
op niets dreigen uit te lopen, en dat zijn
er nogal wat, worden gewoon afgekapt.
Geen meesterwerk, hooguit een sympa-
thieke kleine film, misschien niet de
beste keuze als openingsfilm en geen tv-
reclame voor de nieuwe Mexicaanse
film.(HS)

MARIA FELIX

Een cine-bioloog geliefd bij surrealisten
Uit het filmhistorisch rariteitenka-

binet: de filmpjes van Jean Painlevé.
Een greep uit de ruim tweehonderd
titels: De zoetwater moordenaars,
Vloeibare kristallen, Het liefdesleven
van de inktvis, De geschiedenisvan de
garnalen. Maar dan in het Frans.

Het betreft hiergeen films met gees-
tige tekenfiguurtjes, noch verbeelde
gedichten van een poëet diezijn meta-
foren in het dierenrijk zoekt. Hoe-
wel. ..

De Fransman Jean Painlevé (1902-
-1989) was een wetenschapper en fil-
mer die pionierde met het vastleggen

op film van de wondere wereld der
waterdieren. De Franse surrealisten
waren gefascineerd door zijn nauw-
keurige registratie van het gedragvan
zeepaardjes, garnalen, zoetwatervlooi-
en, krabben, amoebes, inktvissen,
spookkreeftjes, kreeften, zeeëgels.
Maar ook speelde hij metAntonin Ar-
taud in zijn absurde filmpje Mathusa-
lem uit 1927.

In 1987 hog publiceerde hij vier
bundels met komediestukjes. Hij ont-
moette en werkte met Sergei Eisen-
stein, Luis Bunuel, Man Ray, André
Breton, Michel Simon, Joris Ivens,

Chris Marker, Alain Resnais.
Painlevé was bestuurder van vele

filmorganisaties en doceerde film aan
de Universiteit van Vincennes. Boven-
dien was hij de zoon van Paul Painlevé,
minister-president van Frankrijk.

Het programma van twaalffilms van
Painlevé wordt gepresenteerd onder
de vlag van Mmd the gap, een samen-
werkingsverband van het Nederlands
Filmmuseum en de Rotterdamse
Kunststichting. Te zien in hetFilmmu-
seum op 12 oktober en de dag daarna
in Zaal de Unie te Rotterdam.(HS)

advertenties

The Amsterdam
Baroque Orchestra

bedankt haar sponsors
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voor het mogelijk maken
van de tournee naar de
Verenigde Staten

9/10 Vancouver (Can),
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"Ten zeerste aanbevolen voor hen die iets nieuws en opwindends zoeken" - FILM REVIEW I
"Schitterend acteerwerk " - FlNANClAL TIMES

"Polanski's nieinvste film, de meest opwindende ervaring
sinds 91/2 Weeks" - MS london

H Roman Polanski'sI BITTER MOON I
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Fischer vergroot voorsprong
in tweekamp tegen Spasski

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — Na een nederlaag

en drie rémise-partijen achtereen
blijkt Robert Fischer ook in Belgrado
te kunnen winnen. De 49-jarige oud-
wereldkampioen zegevierde woensdag
in de zestiende partij van de met vijf
miljoen dollar gedoteerde tweekamp
tegen Boris Spasski. DeAmerikaanhad
daarvoor slechts 34 zetten nodig.

Fischer vergrootte daarmeezijn voor-
sprong in de omstreden tweekamp tot
6-3. Degene die tien partijen wint,
wordt tot winnaar uitgeroepen. Vol-
gens het reglement heeft Fischer
slechts negen punten nodig om de 'we-
reldtitel' te behouden.

■ast de organisatorvan de match, de
Joegoslaaf Vasiljevic, is de Amerikaan
nog altijd de enige die meent dat hij
recht mag doen gelden op de hoogste
schaaktitel. Voor de rest van de wereld
is Kasparov de kampioen.

Voor het eerst in deze omstreden
tweekamp koos de met zwart spelende
Fischer voor de Benoni-verdediging.
Spasski behandelde de opening onge-
concentreerd en riep met de schablone-
zet 9. Ld 3het onheil over zich af.

Het stuk-offer, waarmee Fischer de
combinatie inluidde, bleek correct te
zijn doorgerekenden leiddetot het ver-

lies van twee witte pionnen. In het mid-
denspel won Spasski weliswaareen pion
terug, maar zijn stellingwas op dat mo-
ment al erg slecht.

Met een zwakke pion op de centrale
velden en een tot niets doen gedoemde
toren had de tot Fransman genatuali-
seerde Rus geen kans Fischers gevaar-
lijke aanval te weerstaan. De twee mi-
nuten bedenktijd, die hij per zet van de
Fischer-klok kreeg, waren bij lange niet
voldoende om een sluitende verdedi-
ging te vinden.

Zettenverloop zestiende partij; wit: Spasski,
zwart: Fischer: 1. d2-d4, PgB-f6; 2. c2-c4, c7-c5;
3. d4-d5, d7-d6; 4. Pbl-c3, g7-g6; 5. e2-e4,LfB-g7;
6. Lcl-gS, h7-h6; 7. Lgs-h4, g6-g5 ; 8. Lh4-g3,
DdB-a5; 9. Lfl-d3, Pf6xe4; 10.Ld3xe4, Lg7xc3+;
11. Lb2xc3, Dasxc3+; 12.Kel-fl, f7-f5; 13. Tal-
el, Dc3-f6; 14. h2-h4, g5-g4; 15. Le4-d3, f5-f4;
16.Pgl-e2, f4xg3; 17. Pe2xg3, f4xg3; 18.Tcl-c2,

PbB-d7; 19.Ddlxg4, Pd7-e5; 20. Dg4-e4, LcB-d7;
21. Kfl-gl, 0-0-0, 22. Ld3-fl, TfB-g8; 23. f2-f4,
Pesxc4; 24. Pg3-h5, Df6-f7; 25. De4xc4, Df7xhs;
26. Tc2-b2, TgB-g3; 27. Lfl-e2, Dhs-f7; 28.Le2-
f3, TdB-g8; 29. Dc4-b3, b7-b6; 30. Db3-e3, Df7-f6;
31. Tb2-e2,Ld7-b5; 32. Te2-d2, e7-e5; 33. dsxe6
e.p.,Lbs-c6; 34. Kgl-fl; Lc6xß; 0-1.

" De voetbalbond heeft de verenigin-
gen geadviseerd voor de aftrap van de
wedstrijden op zaterdag en zondag een
minuut stilte in acht te nemen in ver-
band met de vliegramp in de Bijlmer-
meer.

Sport

Tilburg kiest voor knock out-competitie tussen 112 spelers

Schaaktoernooi slaat nieuwe weg in
Van onze schaakmedewerker

GERT LIGTERINK
AMSTERDAM — Het Interpolis-

toernooi in Tilburg slaat na vijftien
klassieke edities vandaag een nieuwe
weg in. Voor het eerst in de moderne
schaakgeschiedenis zal een volgens de
gewone spelregels gehouden toernooi
een knockout-race zijn, waaruit na drie
weken een winnaar tevoorschijn moet
komen die meer dan honderd groot-
meesters achter zich heeft gelaten.

De topspelers, die in het verleden in
Tilburg altijd in de watten zijn gelegd,
hebben gezucht toen de organisatoren
hun plannen bekend maakten. Was het
niet zondehet traditionele jaarlijkseon-
deronsjevan de elite op te offeren voor
een experiment? Vooraanstaande
grootmeesters als Karpov en Tirnman
spraken openlijkhun afkeuring uit, an-
deren mopperden in besloten kring.

Maar toernooidirecteur Rennings,
die lang geleden al droomde van een
grote knockout-wedstrijd a la Wimble-

don, zette door. Bouwend op de reputa-
tie die de organisatie in Tilburg geniet,
is hij erin geslaagd bijna alletwijfelaars
tot deelname te verleiden. Met uitzon-
dering van Gari Kasparov verschijnt de
hele wereldtop aan de start.

Het aantal aanmeldingen was zo
groot dat vele prominente grootmees-
ters de deelname moest worden ont-
zegd. Na strenge selectie met behulp
van de internationale ratinglijst zijn
111 schakers toegelaten, van wie de 17
sterksten pas in de tweede ronde in
actie komen.

De 94 anderen beginnen vandaag al
aan een compromislozewedstrijd, waar-
in schoonheid ondergeschikt zal zijn
aan het bereiken van de volgende ron-
de. Het einddoel voor allen is de hoofd-
prijs. De winnaar van het toernooi ver-
dient een ton, deverliezer van definale
ontvangt de helft van dat bedrag.

De spelers treffen elkaar op twee ach-
tereenvolgende dagen in twee partijen
volgens het gewone (trage) speeltempo.

Eindigt zon mini-match in 1-1, dan
wordt op de derde dag een barrage met
een versneld tempo gehouden. Eerst
twee partijen metvoor beide spelers een
half uur bedenktijd en als die opnieuw
een gelijke stand opleveren twee partij-
en met voor beiden een kwartier. Als
dan tiog steeds geen beslissing is geval-
len, wordt doorgespeeld tot de eerste
winstpartij.

De kwaliteit van het deelnemersveld
is indrukwekkend. Zo hebben 26 groot-
meesters ingeschreven die in het verle-
den waardig zijn bevonden deel te ne-
men aan de prestigieuze invitatietoer-
nooien in Tilburg. De voormalige Sov-
jet-Unie levert de meeste spelers. Uit
Rusland komen twintig schakers over,
aangevoerd door Karpov en Joesoepov.
Ook de delegatie uit Oekraïne mag er
zijn, met Ivantsjoek en Beljavski als in
het oog springende namen.

De voornaamste afwezige is, helaas,
wereldkampioen Kasparov. Hij was

geïnteresseerd in deelname, maar
wachtte lang voor hij zijn definitieve
jawoordgaf. Toen de tijd begon te drin-
gen, hebben de organisatoren de onder-
handelingen afgebroken. Timman en
Short, tegenstanders in de aanstaande
kandidatenfinale, zijn welvan de partij.

Volgens de ratingcijfers is Ivantsjoek
de sterkste van het veld. Hij voert dan
ook de plaatsingslijst aan voor Karpov,
Sjirov, Anand, Gelfand, Short en Tim-
man. Opmerkelijk genoeg is Ivantsjoeks
echtgenote, in de schaakwereld beter
bekend als Alisa Galliamova, op papier
de zwakste van de 112 deelnemers.

Twaalf Nederlandse spelers treden
op. Vijf van hen, Timman, Piket, Van
Wely, Vander Wiel en Van der Sterren,
staan zo hoog op de internationale lijst
dat ze niet van de welwillendheid van
de organisatoren afhankelijk waren. De
zeven anderen, Ree, Nijboer, Bosboom,
Van Mil, Kuijf, Ligterink en Grooten,
ontvingen wat de tennissers een wild
card noemen. ANATOLI KARPOV Foto Guus Dubbelman - de Volkskrant

HANDBAL
COMPETITIE: eredivisie vrouwen: SEW

Quintus 16-15.

HONKBAL
ATLANTA: Play-offs NationalLeague, eerste

wedstrijd (best of seven): Atlanta Braves - Pitts-
burgh Pirates 5-1.

ROLHOCKEY
SPRINGE: WK vrouwen, zesde dag: Duits-

land - Nederland 2-3, Canada - Duitsland 6-0,
Verenigde Staten - India 22-0,Spanje - Italië 1-3,
Engeland- Zuid-Afrika 4-1, Portugal - Australië
3-4, Verenigde Staten - Nieuw-Zeeland 0-4, In-
dia - Canada 1-15.

Zevende dag: Zuid-Afrika -Australië 1-9,Por-
tugal - Spanje 2-1, Italië - Engeland 8-1, Canada -
Verenigde Staten 9-0, Duitsland - Nieuw-Zee-
land 0-2.

Stand: 1.Canada (wereldkampioen) 10-20, 2.
Italië 9-15, 3. Nieuw-Zeeland 10-15, 4. Neder-
land 9-12, 5. Australië 9-10, 6. Portugal 9-10, 7.
Duitsland 10-9, 8. Verenigde Staten 10-8, 9.
Spanje 9-7,10. Engeland 9-4, 11. Zuid-Afrika 9-
2, 12. India 9-0.

SQUASH
VANCOUVER: World Open, vrouwen, twee-

de ronde: Lambourne (Aus) - Sommers(Ned) 9-
-6,9-5,9-3,Schone (Dvi) - Van Hoorn(Ned) 10-8,
9-2, 7-9,9-3, Wallace (Can) - Beumer(Ned) 9-10,
9-2, 9-5, 9-0.

TAFELTENNIS
HASSELT: superliga, vrouwen: België - Po-

len 4-3.

TENNIS
SYDNEY: int. toernooi, mannen, tweede

ronde: Haarhuis (Ned) - Doyle (Aus) 6-1, 6-3,
Masur (Aus) - Morgan (Aus) 6-4, 6-3, Van Rens-
burg (ZA) - Matsuoka (Jap) 7-5, 7-6, Borwick
(Aus) - Wheaton (VS) 6-0, 3-6, 6-4,Lendl (VS) -Steven (NZ) 7-5, 7-5, Black (Zim) - Rostagno
(VS) 7-6, 6-7, 6-4, Agassi (VS) - Grabb (VS) 6-4,
6-2, Edberg (Zwe) - Baur (Dvi) 7-6, 7-5.

Dubbelspel, derde ronde: Haarhuis/Ivanisevic
(Ned/Kro) - Galbraith/Visser (Aus/ZA) 6-3 6-1.

TOULOUSE: int. toernooi, mannen, eerste
ronde: Forget (Fr/2) -Schapers (Ned) 6-3, 3-6,7-
-5, Roux (Fr) - Borg (Zwe) 6-0,6-4, Pioline (Fr) -Tsjerkasov (Rus) 4-6, 6-4, 6-1, Korda (Tsj) -
Hogstedt (Zwe) 6-4, 6-1, Rosset (Zwi) - Delaitre
(Fr) 6-1, 7-6.

Tweede ronde: B. Gilbert (VS) - R.Gilbert
(Fr) 6-3, 6-4, Svensson (Zwe) - Camporese(It) 6-
3, 6-4. Boetsch (Fr) - Pioline (Fr) 6-2, 6-2.

ATHENE: int. toernooi, mannen, tweede
ronde: Bruguera (Sp) -De la Pena(Arg) 6-3,6-1,
Arrese (Sp) - Skofrf (Oos) 6-2, 6-4, Jaite (Arg) -Champion (Fr) 6-3,1-1 teruggetrokken, Gustafs-
son (Zwe) - Naewie (Dvi) 6-4, 6-3.

VOETBAL
AMSTERDAM: EK voor spelers onder de 21

jaar: Wales - Nederland 0-1. 56. Petta 0-1.Groep
2: San Marino -Noorwegen 0-3.Groep 5: IJsland- Griekenland 1-3.

SPORTUITSLAGEN
BILJARTEN

ROTTERDAM: Grote Prijs driebanden, eer-
ste ronde: Jaspers - Hermse 50-33 (35), Velthuis- F. De Bruyn 50-44 (42). WIELRENNEN

MEDELLIN: Clasico RCN, eerste etappe: 1.
Chiapppucci (It) 176 km in 3.35.15, 2. Gianelli
(It), 3. Espinosa (Col), 4. Mejia (Col), 5. Brenes
(CRi); klassement: 1. Mejia (Col) 3.46.05, 2. Chi-
appucci 0.01, 3. Camargo (Col) 0.22, 4. Herrera
(Col) 0.32, 5. Gonzalez (Col) 0.34.

ZEELE (Bel): profkoers: 1. Veenstra (Ned)
158km in 3.48.00, 2. Adri van derPoel (Ned), 3.
Schurer(Ned), 4. Vanderaerden (Bel), 5. Akker-
mans (Ned), 7. Cornelisse (Ned).

ZEILEN
PALERMO: WK Mistral, vrouwen, lange af-

stand, tweede race: 1. Sturges (Aus), 2. Elmer
(Den), 3. Arcidiacono (It), 4. Stalman (Ned);
derde race: 1. Elmer, 2. Stalman, 3. Sturges;
stand: 1. Sturges 5,7 pnt, 2. Elmer 11,0, 3. Stal-
man 21.

Mannen, course race, licht, derde race: 1.
Macintosch (NZ), 2. Duthill (Fr), 3. Kaklamana-
kis (Gri), 4. Van Schie (Ned), 14. Peter Darmen-
burg (Ned), 20. Meester (Ned), 23. Willems
(Ned); vierde race: 1. Macintosch, 2. Van Schie,
3. Fustioni (It), 15. Darmenburg, 22. Willems;
stand: 1. Macintosch 3, '2. Van Schie 28,4, 3.
Lawrence (Aus) 31.

Zwaar, derde race: 1. Giordano (It), 2. Royer
(Fr), 3. Dale (Lit), 12.Opten (Ned), 13. Darmen-
burg (Ned), 14. Klein (Ned), 27. Eker (Ned);
vierde race: 1. Lenthall (Aus), 2. Giordano, 3.
Wirz (It), 9. Eker, 11. René Darmenburg, 16
Opten; stand: 1.Giordano 11, 2. Lenthall 14,7,3
Wirz 31,4, 8. Opten 61, 10. Darmenburg 65, 14
Eker 85, 28. Klein 170.

Seizoen Formule I
start in Z-Afrika

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — Het Formule I-

seizoen start in 1993 met de GrotePrijs
van Zuid-Afrika ophet circuit van Kya-
lami.De eerste wedstrijd is op 28febru-
ari, de laatste Grand Prix volgt op 7
november in Adelaide, waar de Grote
Prijs van Australië op het programma
staat. De Internationale Motorsport
Federatie maakte de kalender woens-
dag bekend.

De cyclus om de wereldtitel in de
Formule I telt komend jaar opnieuw
zestien races, met onder meer de om-
streden Grand Prix van Hongarije,
waar afgelopen jaar nauwelijks publiek
op afkwam. In Budapest wordt op 15
augustus gereden. In Europa staan tien
wedstrijden op het programma.

Japanwordt tweekeer aangedaan. Op
4 april met de Grote Prijs van Azië en op
24 oktober met de Grand Prix van Ja-
pan, de Grote Prijs van Azië vervangt de
Amerikaanse race in Phoenix. Het we-
reldkampioenschap voor sportwagens is
geschrapt door de FISA.

Kalender Formule I 1993: 28/2: Zuid-Afrika,
Kyalami; 14/3: Brazilië, Interlagos; 4/4: Azië,
Autopolis Gap); 25/4: San Marino, Imola; 9/5:
Spanje, Barcelona; 23/5: Monaco, Monte Carlo;
13/6: Canada, Montreal; 4/7: Frankrijk, Magny-
Cours; 11/7: Groot-Brittannië, Silverstone; 25/7:
Duitsland, Hockenheim; 15/8:Hongarije, Buda-
pest; 29/8: België, Spa; 12/9: Italië, Monza; 26/9:
Portugal, Estoril; 24/10: Japan, Suzuka; 7/11:
Australië, Adelaide.

‘Boekelo’ besteedt
tachtig mille extra
aan vervoer paarden

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — Minder dan 24 u»"

voor aanvangvan de wedstrijd heeft d*
organisatie van de internationale mi'l
tary van Boekelo de zekerheid geM*j
gen dat het deelnemersveld inderdaw
zo sterk zal zijn als was aangekondigd

Storm op de Noordzee was er de o<Mj'
zaak van dat 34 nog in Engeland gest*
de paarden niet konden overkomen. V
kapitein van de dienstdoendeveerbot
achtte de risico's gepaard gaandemet o*
overtocht in slecht weer te groot.

De 22ste military van Boekelo le**
daarmee beroofd van nagenoeg alle IC
langrijke deelnemers. Op het laatst'
moment bleek het haalbaar de paard*"
per vliegtuignaar het nabij gelegen&
schede over te vliegen.

Twee vluchten van een Hercutë
Cl 30 van het Engelse militaire vKeê'
veld Stanstead naar luchthaven Twen1'waren voldoende om de 34 dieren n*1

de plaats van de wedstrijd te breng**
Onder de 'passagiers' bevonden
paarden van de wereldtop uit Nieu*1'Zeeland en enkelen van belangrijkst*
Nederlandse deelnemers.

Een woordvoerder van de grootst*
samengestelde wedstrijd in NederlaflJsprak van de grootste operatie ooit in *historie van het evenement. Hij achtt*
de maatregel echter noodzakelijk <""
het topniveau van het evenement t*
garanderen. De extra kosten werdej 1
voorlopig geschat op ruim 80.000 gu>'
den. Sponsors hebben zich reeds berei11
verklaard een belangrijke extra bijdr*
ge te leveren.

„Boekelo" kreeg echter meer tege"'
slagen te verwerken. Twee Nederlands*
deelnemers moesten zich terugtrekken
Astrid van Leeuwen, omdat haar paarll
Dora's Green werd afgekeurd, oud-N*l
derlands kampioen Martin Lips orndj'j
zijn paard Cognito niet aan een vart <n
door de internationale federatie (Fo'
gesteldenormen om uit te komen in cc" 1!dergelijk zware wedstrijd voldeed.

" Piet Hoekstra is door KNWU b*-
noemd tot bondscoach van amateurs*"
lectie. De coach van de huidige vroU'
wenselectie heeft een twee-jarig cofl'
tract aangeboden gekregen.

" Jerry Cooke, de 29-jarige speler va*
FC Utrecht zal dit seizoen niet meer i*
actie komen. Aanvaller Cooke ondef'
vindt te veel hindervan een chronisch'
liesblessure. Hij wil die voorlopig n<*
niet operatief laten behandelen.

" Orhan Delibas blijft tot 1996 an*»;
teurbokser. De zilveren-medaillewfl1'naar van Barcelona tekende dinsdag
Sittard een contract met de kledingffl"
ma Masita voor twee jaar.
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Je ftaren rijzen je te berge...
'Tut'pen vallen in gruzelementen,,.en

reizen terug in de tijd,.,

MAGIE./
?

Oordeel zelf op ZATERDAG | f oktober
WETENSCHAP & TECHNIEK FESTIVAL

aan de Vrije UniversiteitAmsterdam, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Openingstijden: 11.00 uur - 17.00 uur. Toegang: gratis!

I \ l populair wetenschappelijke filmsvil') r—r J lezingen

M / U theater

>v X voor jong en oud f
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Het Wetenschap en TechniekFestival vormt het slot van de Wetenschap & Techniekweek 1992.
De Stichting Wetenschap & Techniekweek wordt gesteund door Ministeries van O & W en EZ,

Stichting PWT. Solvay, Philips. NWO, Claxo, Wolters Kluwer en de Volkskrant.
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De afstand tussen de Alfa 33, waar onlangs verstelbaar sportstuur, neerklapbare achter- bij FI. 27.350,- mcl. BTW excl. kosten
tal van verfijningen op zijn doorgevoerd, en bank, toerenteller, van binnenuit verstelbare rijklaar maken,
de gevestigde orde wordt steeds groter. buitenspiegels en een close-ratio 5-versnel-
Waar andere merken uitsluitend aan het lingsbak zijn standaard,
embleem op de grille te herkennen zijn, daar Bovendien zijn zes van de acht uitvoeringen
toont de Alfa 33 karakter en een eigen standaard voorzien van stuurbekrachtiging en —

■ gezicht door zijn dynamische lijn. De Alfa 33 centrale deurvergrendeling. Afwerking en Alto.. 1.4 Ib/ 1.4 1.l
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laat niet alleen door zijn toptechniek, com- kwaliteit zijn ■ onder meer door de toepassing Q33iSIE /1 7 IE dÊ&r^ÈÈk.plefe comfort en sportieve rij-eigenschappen van elektroverzinkt plaatstaal - van hetzelfde '. '. 'jmm S__
zijn klasgenoten ver achter zich. Maar ook hoge niveau als de techniek. Alfa 33 16V/Q4 ;t___i____!.BirM
door zijn ongekend hoge uitrustingsniveau: Kortom, kom kennismaken en ontdek dat de - tW/ 14ie/1 7 if PJf
elektrische ramen vóór, getint glas, in hoogte Alfa 33 het echte autorijden al laat beginnen aporrwogon I.tic / i./1.
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Sport

VTV lijmt breuk
met volleybalbond

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — De samenwerking

tussen de Nederlandse volleybalbond
(NeVoBo) en de Vereniging Top Vol-leybal (VffV) wordt hersteld. De VTV,
onder leiding van Frans Derks, heeftbesloten het overleg weer te hervatten
na de door deNeVoßo aangegevenver-
anderingen op topsportgebied.

In juliverbrak de VTV de relatie met
net bondsbestuur wegens onenigheid
"ver het door de NeVoßo gevoerde be-
leid inzake de nationale ploeg en de
daarbij betrokken internationals. DeVTV wilde dat de de internationals
Weer beschikbaar zouden zijn voor de
eredivisieclubs, om op die manier de
competitie meer inhoud te geven.

Onlangs besloot de bond het door
Arie Selinger ontwikkelde Oranje-mo-del, een vaste selectie buiten de compe-
titie om, voorlopigop te schorten. Door
de uittocht van veel internationals naar
het buitenland bleven er slechts enkele
spelers in Nederland over voor de cen-
trale trainingen.

Redenen voor de VTV het overleg
■net de bond weer te herstellen zijn
onder meer de mogelijke herstructu-
nng van het topvolleybal in Nederland,
<je hoop dat de bondsraad op 28 novem-
ber positief reageert op een verzelfstan-
diging van de topsport-sector en het feit
dat de het hoofdbestuur van deNeVoßo
akkoord gaat met een actieve inbrengvan de VTV bij het topsportbeleid.

Posthuma bedankt
voor volleybalteam

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — Jan Posthuma

heeft de Nederlandse Volleybal Bondlaten weten niet langer beschikbaar te
zijnvoor de nationaleploeg.Posthuma,
dje uitkomt voor Treviso in Italië, wil
*>ch volledig richten op zijn club waar-
mee hij het kampioenschap in de Ita-
liaanse eredivisiewil behalen en de Eu-ropese beker voor landskampioenen
veroveren.

De Friese volleyballer maakte tot en
■net de strijd om de Europese titel van1989 deeluit van de Nederlandse ploeg.
Als eerste speler van dat gezelschap
koos hij voor een buitenlandsavontuur,
hij Montechiari in Italië. Dit jaar maak-
te hij bij het kwalificatie-toernooi voordeOlympische Spelen in Rotterdam zijn
rentree in het nationaal team.

Ook in Barcelona, waar Nederland de
zilveren medaille veroverde, was Post-
huma veelal een van de basisspelers. Bij

Italiaanse werkgever heeft Posthu-
■na inmiddels gezelschap gekregen van
ex-ploeggenoot Ron Zwerver.

EBBC vraagt ontslag
voor basketballers

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — Het bestuur vanEBBC heeft de spelers woensdag mee-

Bedeeld dat de kas leeg is. De kans dat
*ich op korte termijn een geldschieter
nieldt, wordt gering geacht. Voor de
legen basketballers en de coach zal
Vandaag ontslag worden aangevraagd.
Dat heeft woordvoerder Ton Moonen
van de Bossche club laten weten.

De spelers hadden het bestuur een
ultimatum gesteld dat woensdag afliep.
Sinds begin september hebben de mees-
ten inkomen noch onkostenvergoeding
°ntvangen. Alleen de Amerikaan Carl
J-ott is tot 15 oktober betaald. Tweehasketballers komen op amateurbasis
uit voor EBBC. Het bestuur zal zich
Vandaag voor tien werknemers melden
"ij het gewestelijk arbeidsbureau.

Voor de 'huishouding'van deBossche
hasketbalclub is maandelijkseen bedrag
Jan 50.000 gulden nodig. De spelers
hebben van het bestuur geëist uiterlijk
v°lgende week woensdag met een spon-

te komen.
Zaterdag speelt de club uit tegen

Weert. Woensdag staat de thuiswed-
stnjd tegen Amsterdam op het pro-
Jpamma. Is er die dag geen geldschieter,
""an houdt EBBC op te bestaan.

PSV likt wonden
na aanslagen door
streekgenoot RKC

Van onze verslaggever
TIM OVERDIEK

WAALWIJK — In vier dagen tijd heeft RKC drie fikse tikken te
verwerken gekregen. Na de sportieve schrobbering door Ajax afgelo-
pen zondag (0-5) en de juridischeafwikkeling van een grootscheepse
fraudezaak daags erna,kwam PSV gisteravond langs in het Olympia-
park om de geplaagde streekgenoot nogeen draai om deoren te geven.
De Waalwijkers verloren met 3-0, maar het was de landskampioen die
na afloop de wonden moest likken.

RKC gaf een geheel eigen interpreta-
tie aan het gezegde dat wie niet sterk is,
dan maar slim moet zijn. Voetbalintel-
lect is echter niet besteed aan de club
met het kleinste budget van de eredivi-
sie, en dat gemiskwam duidelijkaan het
licht tegen de voetbalvereniging die
met de grootstebegroting mag pronken.
Klasseverschil was op voorhand immers
een vaststaand gegeven, zoals in de eer-
ste minuut al bleek toen Numan voor
PSV de score opende.

Zijn treffer bleek echter niet devoor-
bode van een monsterscore, waartoe
Ajax zondag nog wel in staat was ge-
weest. Juist die afstraffing had de man-
schappen van trainer Van Veen ervan
doordrongen dat de tweede topper voor
eigenpubliek in een dergelijkkort tijds-
bestek niet tot een nieuwe afgang moest
leiden. De oplossing was even eenvou-
dig als afkeurenswaardig. Met keihard
voetbal, waarbij regelmatig de grens
van het toelaatbare werd overtreden,
hield RKC de score beperkt.

tweede helft diende te spelen, kwam
omdat de dokter oordeelde dat Heintze
zwaarder gehavend was.

'Ga maar wat huppelenaan dezijlijn',
gaf Westerhof hem als pleister op de
wonde mee. Zijnploeg stond toen reeds
met 2-0 voor. Die score was reeds na
vijftien minuten tot stand gekomen.Ro-
mario was de maker van de tweede tref-
fer. Nadat de Braziliaanse spits met een
behendig overstapje vrijwel meteen na
de aftrap Numan in staat had gesteld te
scoren, werd Romario een kwartier la-
ter doorKieft gelanceerd en speeldehij
doelman Vernooy eenvoudig uit.

Daar was overigens niet veel voor
nodig, want de Waalwijkse sluitpost
Vernooywerd bij zijn debuut in de ere-
divisie bevangen door zenuwen. De
Waalwijkse verdediging vreesde voor
een tweede blamage op rij, en greep
naar het wapen van agressie waar
scheidsrechter Lammers amper op rea-
geerde. Met name centrumverdediger
Werdekker kreeg van de arbiter wel-
haast een vrijbrief om als bewaker van
Kieft te doen en laten wat in hem op-
kwam om de Eindhovense spits af te
stoppen.

Drie Eindhovense doelpunten ston-
den tegenover even veel blessures,
waarvan de schade op langere termijn
direct na afloop nog niet vast stond. De
Deen Heintzekan de interlandover een
week tegen lerland in ieder geval ver-
geten, stelde zijn trainer Westerhof zelf
de diagnose. Met een dikke enkel bleef
de verdediger na de eerste helft achter
in de kleedkamer, waar de al eerder
uitgevallen Numan juistvoor de tweede
maal acht hechtingen in zijn hoofd
kreeg geprikt. Hij meldt zich morgen
wel gewoon in het trainingskamp van
Oranje in Noordwijk.

Geërgerd verliet Kieft na afloop dan
ook het veld, volgens Westerhof met
'enkels die aan alle kanten blauw za-
gen. En dat terwijl hij al snel na de
hervatting had besloten op dezelfde wij-
ze te gaan voetballen als Ellerman. Hij
bood zich amper aan bij aanvallen en
zich beperktetot het direct afgeven van
de bal aan medespelers.

PSV zakte wat in, een duidelijk ge-
volg van de minder actieve voorhoede,
hetgeen voor met name Boogers een
aardige bijkomstigheid was. Tegen Ajax
vertoefde de spits eenzaam in de voor-
hoede, en liep hij zelfs gefrustreerd
door zo veel persoonlijke onmacht te-
gen een rode kaart aan.

Een ongelukje, zo vergoelijkte Wes-
terhof de gevoeligebotsing met Sijahai-
latua, die later geel kreeg toen hij een
onbehoorlijke charge uitvoerde op El-
lerman. De iele aanvaller speelde ver-
der met een forse bloeduitstorting in
het bovenbeen en haalde met moeite de
rust, terwijlFaber zich al opwarmde om
hem te vervangen. Dat Ellerman ook de

Wonderbaarlijk genoeg bleef de bles-
suregevoelige Romario in het bikkel-
hardeduel metRKC probleemloos over-
eind. In tegenstelling tot Kieft wist hij

geen briesende Waalwijker van begin
tot eind in zijn kielzog, waardoor de
wetten der voetballogica voorschreven
dat een eventuele derdetreffer van zijn
voeten zou moeten komen.

Dat gebeurde ook, nadat eerder tot
tweemaal toe een kopbal op de paal was
beland. In de 85ste minuut echter
maakte Romario een eind aan allepech
en soleerde hij langs vier RKC'ers rich-
ting Vernooy, die hij gezien zijn koel-
bloedige schot niet eens had zien staan.

RKC - PSV 0-3. 2. Numan 0-1, 15.
Romario 0-2, 81. Romario 0-3. Scheids-
rechter: Lammers. Toeschouwers: 6200.
Gele kaart: Sijahailatua (RKC).

RKC: Vernooy; Sijahailatua, Werdekker,
Maas enRichardson; Jalink, Brands, Eikenhout
en Luhukay; Boogers (80. Streppel) en Van
Hoogdalem.

PSV: Van Breukelen; Van Aerle, Van Tigge-
len, Koeman en Heintze (46. Faber); Vanen-
burg, Popescu, Ellermann en Numan (35. Lins-
kens); Romario enKieft.

Stand: PSV 7-13 (23-3), FC Twente 7-11 (14-
-6), Feyenoord 7-10 (16-5), FC Utrecht 7-10 (12-
-7), Ajax 6-9 (16-5), Vitesse 7-9 (11-3), Sparta 7-8
(4-3), Willem II 7-7 (7-6), FC Groningen 7-7 (6-
-8), MW 7-7 (9-12), RodaJC 6-6 (11-10), RKC 7-
-6 (5-12), Go Ahead Eagles 7-5 (6-10), Volendam
6-4 (7-6), Den Bosch 7-4 (5-20), Cambuur 6-3 (2-
-9), Dordrecht 7-2 (2-15), Fortuna Sittard 7-1 (3-
-19).

Voor aanvang van de eredivisiewedstrijdRKC - PSV in Waalwijk nemen de spelers een minuut stilte in acht ter
nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp in de Bijlmer. Vanaf links de PSVers Koeman, Ellerman en
Romario. Foto anp

BUITENLANDS
VOETBAL

FRANKRIJK: Auxerre - Caen 3-2, Bordeaux -
Marseille 1-0, Le Havre - Strasbourg 3-0, Lens -Sochaux 0-0, Lyon - Paris St. Germain 1-1, Metz-Toulouse 1-1, Monaco - St. Etienne 1-0,Nantes -
Lille 4-0, Toulon - Valenciennes 1-2.
Paris SG 10 16 Strasbourg 10 10
Nantes 1016 Le Havre 10 9
Auxerre 10 14 Caen 10 8
Olympique 1014 Lyon 10 8
Monaco 1012 Lille 10 8
Bordeaux 1012 Valenciennes 10 7
Montpellier 1011 Lens 10 6
St. Etienne 10 11 Nimes 10 6
Sochaux 10 11 Toulon 10 6
Metz 10 10 Toulouse 10 6
SPANJE:competitie: Burgos - Sporting 2-1,Osa-
suna - Athletic Bilbao 1-2,Barcelona - Albacete
3-3,Real Sociedad - Logrones 3-0, Oviedo - Atle-
tico Madrid 1-4, Rayo Valleosno - Cadiz 1-1,
Celta - Espanol 0-1, Sevilla - Zaragoza 1-0, Tene-
rife - Deportivo 3-1, Valencia - Real Madrid
vandaag: stand aan kop: Barcelona 6-9, Atletico
Madrid 6-9, Athletic Bilbao 6-8, Valencia 5- 7,
Sporting Gijon 6-7, Zaragoza 6-7, Sevilla 6-7.
SCHOTLAND: competitie: Celtic - Hearts 1-1,
Dundee United - Motherwell 1-1, Hibernian -Aberdeen 1-3,St. Johnstone - Glasgow Rangers
1-5; standaan kop: Glasgow Rangers 12-20,Cel-
tic 12-15, Aberdeen 12-14, Hearts 12-14, Dun-
dee United 12-14, Hibernian 12-12.
BELGIË: competitie: FC Antwerp - FC Brugge
2-1; stand aan kop: Anderlecht 9-15, Standard
Luik 9-15, Club Brugge 9-13, Charleroi 9-11,
Beveren 9-11, FC Antwerp 9-11.
OOSTENRIJK: competitie: Admira Wacker -LASK 1-0,Wiener Sportclub -Vorwarts Steyr 1-
1, Sturm Graz - Mödling 1-1, Stahl Linz - St.
Pölten 2-0, WackerInnsbruck - SV Salzburg 2-0,
Austria Wien - Rapid 1-2; stand aan kop: Wac-
ker Insbruck 15-21,SV Salzburg 15-21, Austria
Wien 15-19, Admira Wacker 15-19, Wiener
Sportclub 15-17, St Pölten 15-16,Rapid 15-15.
ZWITSERLAND: competitie: Aarau - Grasshop-
pers 0-1, Lausanne - Chiasso 1-0,Lugano - Young
Boys 1-1,Neuchatel - Bulle 1-0, Servette - Sion
1-1, Zurich - St. Gallen 0-1; stand aan kop:
Servette 14-20, Lausanne 14-17, Sion 14-17,
Young Boys 14-16.
ITALIË: bekertoernooi, derde ronde, eerste
wedstrijd: AC Milan - Cagliari 3-0, AS Roma -
Fiorentina 4-2, Napoli - Verona 2-1,Bari - Tori-
no 1-1,Cesena - Lazio Roma 1-1,Parma - Venezia
1-0, Juventus - Genoa 1-0, Foggia - Inter 0-0.

" Handbalinternational Martin Vlijm
heeft overschrijving aangevraagd naar
de Belgische eersteklasser Hechtel. De
cirkelspeler speelde een groot aantal
jaren bij V en L in Geleen. De over-
schrijving is nog niet gehonoreerd.

" Viervoudig Olympisch turnkampioe-
ne Olga Korboet opent in november in
Atlanta een turninternaat.

Noorwegen zegeviert in ‘Nederlandse’ kwalificatiegroep voor WK voetbal over San Marino
Zweden berooft Bulgaren van ongeslagen status

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — Het Scandinavische voet-

bal doet het goed. Na de overwinning van
Noorwegen op Nederland, deed woensdag-
avond Zweden van zich spreken. Voor 20.000
toeschouwers werd in Stockholm een einde
gemaakt aan de ongeslagen status van Bulga-
rije (2-0). Met vier punten uit twee wedstrij-
den leidt Zweden in de Europese groep 6 van
het kwalificatietoernooi voor hetwereldkam-
pioenschap in de Verenigde Staten.

Zoals gebruikelijk had bondstrainer Tommy Svens-
son een groot aantal Zweden in buitenlandse dienst
opgeroepen. Op het middenveld zorgden de Arsenal-
spelersAndersLimpar en JonasThern voor deaanval-
lende impulsen. Het afmaken kwam op naam van de
voor Mönchengladbach uitkomende Martin Dahlin
(56ste minuut) en Stefan Pettersson. De Ajacied haal-
deviertien minutenvoor het slotsignaal doeltreffend
uit.

Voor rust hadden de Bulgaren, die het moesten
doen zonder Stojtskov, de vedette van de Spaanse
kampioen Barcelona en de geschorste Iljev van Her-
tha BSC, de betere kansen. Doelman Lars Eriksson
bleek echter van al het bankzitten bij eerdere inter-
lands bijzonder geïnspireerd. Hij stond in het doel,
omdat vaste keus Ravelli (FC Kaiserslautern) gebles-
seerd was. Eriksson behoedde zijn ploeg menigmaal
voor een Bulgaarse treffer en mag rekenen op meer
optredens als sluitpost van de nationale ploeg.

Scheidsrechter Blankenstein deelde vijf gele kaar-
ten uit: aan de Zweden Dahlion en Schwarz en de
Bulgaren Stojlov, Balakov en Tsnetanov.

Noorwegen heeft tijdens de WK-kwalificatie nog
geen misstap begaan. De Scandinaviërs behaalden
woensdag hun derde achtereenvolgende overwin-
ning. De Noren, die vorige maand het Nederlands
elftal in Oslo een verrassende nederlaag bezorgden,
zegevierden met 2-0 over en in het dwergstaatje San
Marino. Deze stand was al bij rust bereikt.

In het staatje ten zuiden van Rimini scoorde Jahn

Jakobsen in de zevende en JosteinFlo in de negentien-
de minuut. In de Noorse hoofdstad was San Marino
vorige maand met 10-0 weggespeeld. Een nieuwe
monsterscore bleefwoensdag achterwege. San Marino
verdedigde met negen man, een strijdwijze die gedeel-
telijk succes opleverde.

Na drie duels kunnen de Noren bogen op een doel-
saldo van veertien voor en één tegen. Eerstvolgende
wedstrijden in de Europese groep 2 zijn volgende
week woensdag: Nederland - Polen en Engeland -Noorwegen.

In groep 5 van de kwalificatiereeks voor het we-
reldkampioenschap in de Verenigde Staten deed Grie-
kenland goede zaken. In Reykjavik zegevierde het
met 1-0 over IJsland door een treffer in de 61ste
minuut van Tsalouhidis. Door dit resultaat bleven de
Grieken met vier punten uit twee wedstrijden koplo-
per in hun kwalificatiereeks.

Het duel inReykjavik werd bijgewoond door amper
vijfduizend bezoekers.STEFAN PETTERSSON

Graafschap meldt zich als
eerste voor nacompetitie

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — De Graafschap is

van plan het verloren terrein snel te-
rug te winnen. De degradant uit de
eredivisie veroverde dinsdagavond in
Doetinchem de eerste-periodetitel in de
eerste divisiedoor een gelijkspel tegen
NAC: 1-1. Een andere degradant, Hee-
renveen, speelde gisteravond ook ge-
lijk: 2-2 tegen VVV in Venlo.

Voor ruim zesduizendkijkers in Doe-
tinchem zette De Graafschap het feest
vroeg in. Na vier minuten bracht Tren-
telman de thuisclub aan de leiding.
Daarvoor had NAC al twee kansen laten
liggen.De gelijkmaker volgdekort voor
de rust via de Bredase spits Lammers.

In de strijd om de eerste-periodetitel
profiteerde De Graafschap van het falen
van de concurrentie. De overwinning
van zondag op NEC (1-0) bracht de Ach-
terhoekers door de nederlagen van AZ,
NAC en Heerenveen plotseling in een
riante uitgangspositie in de strijd om
een plaats in de nacompetitie.

De Graafschap - NAC 1-1. 4. Trentel-
man 1-0, 43.Lammers 1-1. Scheidsrech-
ter: Schuurmans. Toeschouwers: 6286.
Gelekaart: Koolhof, Trentelman en Re-
deker (De Graafschap).

VVV - Heerenveen 2-2. 27. Graef 1-0,
69. Groen 1-1, 81.Janfada 2-1, 89. Groen
2-2. Scheidsrechter: Schaap. Toeschou-
wers: 2340. Gele kaart: Braem, Van
Leenders (VW), Huizinga, Visser
(Heerenveen).

Stand: De Graafschap 8-12 (12-6),
NEC 8-11 (13-5), AZ 8-11 (16-11), Eind-
hoven 8-10 (16-9), NAC 8-10 (12-7),
Heerenveen 8-10 (17-14), RBC 8-10
(10-10), ADO Den Haag 8-8 (15-10),
Telstar 8-8 (12-10), Haarlem 8-8 (11-
-12), VVV 8-8 (13-16), Emmen 8-7 (11-
-10), FC Zwolle 8-7 (10-9), Excelsior 8-7
(10-14), Helmond Sport 8-6 (10-16),
TOP 8-6 (7-13), Veendam 8-4 (7-13),
Heracles 8-1 (3-20).

De Graafschap eerste-periodekam-
pioen

Milan ook zonder
Gullit succesvol
in bekerwedstrijd

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — Zonder Ruud Gul-

lit, maar met Van Basten en Rijkaard
heeft AC Milan woensdag in de heen-
wedstrijd voor de achtste finales van de
Italiaanse beker met 3-0 gewonnen van
Cagliari. Papin, die Gullits plaats in-
nam, scoorde tweemaal.

Gullit, die dit weekeinde voor het
eerst in de basis stond en twee doelpun-
ten maakte, zegt er geen moeite mee te
hebben als hij een wedstrijd moet over-
slaan. Wel blijft hij bij zijn weigering
voorlopig niet voor het Nederlands elf-
tal uit te komen.

In de Spaanse competitie zette Barce-
lona zichzelf voor eigen publiek door
tegen het laaggeplaatste Albacete een
voorsprong van 3-0 te verspelen. Met
Ronald Koeman maar zonder Richard
Witschge bleef de ploeg van Johan
Cruyff op een teleurstellende 3-3 ste-
ken.

Barcelona opende sterk met drie

doelpunten tussen de negende en de
dertiende minuut. Achtereenvolgens
Laudrup, Stoitsjkov en Beguiristain
zorgden voor de knallende opening. De
afgang volgde in de tweede helft. Vlak
voor rust hadPinilla weliswaar de ach-
terstand tot twee treffers teruggge-
bracht, maar niemand in Nou Camp
twijfelde aan een goede afloop.

Twaalf minuten voor het einde gaf
Barcelona de wedstrijd weg. Carlos
scoorde 3-2, gevolgd door de gelijkma-
ker van Salasar in de 87ste minuut.

FC Antwerp won in de Belgische eer-
ste klasse het inhaalduel tegen Club
Brugge met 2-1. Bij rust leidde Ant-
werp met 1-0. Door het verlies miste de
landskampioen uit Brugge de mogelijk-

heid zich met Anderlecht en Standard
Luik aan kop van deBelgische competi-
tie te nestelen. Kiekens (strafschop) en
Czernatynski scoorden voor de thuis-
club.

Nantes achterhaalde gisteravond
koploper Paris SG in deFranse competi-
tie. Nantes versloeg met duidelijke cij-
fers (4-0) Lille, Paris SG verspeelde in
de uitwedstrijd tegen Lyon een punt (1-
-1). Met landskampioen Olympique Mar-
seille vlot het nog niet. De ploeg van
Bernard Tapie verloor van Bordeaux (1-
-0) en heeft twee punten achterstand op
de koplopers.

Valdoredde voor Paris SG in de twee-
de helft een punt tegen Lyon, dat al na
zeven minuten aan de leiding was geko-
men door een treffer van Garde. Nantes
kwam op gelijke hoogte met de club uit
de hoofdstad door een ruime overwin-
ning op Lille, dat door doelpunten
Loko, Ouedec, Pedros en Vulic werd
geveld.

WK-GROEP 2
San Marino - Noorwegen 0-2. 7.
Jakobsen 0-1, 19. Fló 0-2.
Noorwegen 3300614-1
Polen 110 0 2 1-0
Engeland 0 0 0 0 0 0-0
Nederland 10 0 10 1-2
Turkije 10 0 10 0-1
San Marino 2 0 0 2 0 0-12
Volgende wedstrijden: Engeland -Noorwegen en Nederland - Polen
(14 oktober).

WK-GROEP 5
IJsland - Griekenland 0-1. 60. Salui-
dis 0-1. Toeschouwers: 5538.
Griekenland 2 2 0 0 4 2-0
Hongarije 2 10 12 4-2
Usland 3 10 2 2 2-3
GOS 0 0 0 0 0 0-0
Luxemburg 10 0 10 0-3
Volgende wedstrijd: GOS - IJsland
(14 oktober).

WK-GROEP 6
Zweden - Bulgarije 2-0. 56. Dahlin
1-0, 76. Pettersson 2-0. Scheidsrech-
ter: Blankenstein (Ned), toeschou-
wers 20.625. Gele kaart: Dahlin,
Schwarz (Zwe), Stojlov, Balakov en
Tsvetanov (Bul).
Zweden: Eriksson; Erlingmark, P. Anders-
son, Bjoerklund, Ljung; Ingesson, Thern,
Schwarz enLimpar; Dahlin (87. K. Anders-
son) en Pettersson.
Bulgarije: Michailov; Mladenov; Kirjakov,
Ivanoven Tsvetanov;Sirakov, Jankov, Bala-
kov en Stojlov; Kostadinov (83. Jordanov)
en Penev.

Zweden 2 2 0 0 4 3-0
Bulgarije 3 2 0 14 5-2
Israël 0 0 0 0 0 0-0
Oostenrijk 0 0 0 0 0 0-0
Frankrijk 10 0 10 0-2
Finland 2 0 0 2 0 0-4
Volgende wedstrijd: Frankrijk -Oostenrijk (14 oktober).

Van den Ende actief
in UEFA Cup-strijd

Van onze sportredactie
AMSTERDAM — De scheidsrech-

terscommissie van de Europese voet-
balunie (UEFA) heeft Mario van den
Ende aangewezen als scheidsrechterbij
de UEFA Cup-wedstrijd Juventus -Panathinaikos, 4 november in Turijn.
Op dezelfde dag is Jaap Uilenberg
scheidsrechter bij Torpedo Moskou -
Real Madrid.

Twee weken eerder is John Blanken-
stein arbiter bij FC Sion - FC Porto, voor
de tweede ronde van het Europa Cup-
toernooi voor landskampioenen.

Roelof Luinge is op 3 november
scheidsrechter bij de EK-kwalificatie-
wedstrijd Luxemburg - Zweden voor
ploegen met spelers jonger danachttien
jaar.

" Johan Cruyff gaat meewerken aan
het voetbalprogramma 'Formula Fut-
bol' van de Spaanse commerciële televi-
siezender Atena 3. De coach van FC
Barcelona krijgt circa 60.000 gulden
per aflevering. Dat kan per seizoen oplo-
pen tot ongeveer drie miljoen gulden.
Trainer Benito Floro van Real Madrid
heeft eveneens zijn medewerking toe-
gezegd. Hij krijgt echter geen enkele
vergoeding.

" Rinus Verboom is aangesteld als
nieuwe ploegleider van de vrouwenfor-
matie van Jamin. Hij volgt Wim Kruis
op, die zijn functie heeft neergelegd.
Het sponsorende winkelbedrijf heeft
besloten voor het derde achtereenvol-
gende jaar geld te stoppen in het vrou-
wenwielrennen. Met het bestuur van de
Nederlandse wielerunie zijn gesprek-
ken gaande over het verbeteren van de
samenwerking.
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Centrale bank
verlaagt rente
op beleningen
tot 8,9 procent

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — De Neder-["mdsche Bank heeft woensdag

het rentetarief voor speciale bele-
ningen verlaagd met 0,1 procent.
Het tarief dat handelsbanken nu

voor dit soort leningenbij
«e centrale bank bedraagt 8,9 pro-
£e nt. Het tarief geldt tot 13 okto-
ber.

De verlaging komt voort uit da-
ling van de rente op de geldmarkt.
°°vendien is de positie van de Ne-
derlandse gulden tegenover de

uitse mark sterker geworden.
De Bank of England heeft dea'gelopen week een fors bedrag

?an ponden afgelost bij De Neder-
pndsche Bank. De centrale bank

de afgelopen we-*en en nam ponden uit de marktm dekoers van de Britse munt te
teunen. De afgelopen week heeft

?£ Britse centrale bank deponden
;JJ De Nederlandsche Bank omge-
''"sseld tegen guldens. Het bedrag

vorderingen en waardepapie-en in goud of in buitenlandse
|e'dsoorten daalde daarom met

"' 8 miljard gulden tot 24,9 mil-
j J

]?r(i. zo blijkt uit deweekstaat van
Ue Nederlandsche Bank.

verder valt uit de weekstaat op
j? maken dat de schatkist van het
£Uk weer goed is gevuld (2,9 mil-
Jard gulden). Minister Kok van Fi-

aticien kreeg de laatste dagenn september tien miljard gulden
t
3ll belastinginkomsten binnen,
inanciej. heeft schulden bij De

Bank afgelost. De
orschotten aan de staat werden

Bülh 6 terugbe-»ald ( 144 miljoen
«Uden) en de door de centrale
i .nk gekochte wissels en schat-

ter waarde van 430 mil-
werden ook teruggenomen.

Door de belastingafdrachten isJ geldmarkt verkrapt. Het be-
~'ag dat de handelsbanken bij de

mrale bank op kasreservereke-ngen moeten plaatsen, een in-
/furnent om de geldmarkt te ver-

-0
apPen of te verruimen, is daar-

*" afgenomen metruim 4 miljardsuWen.
Activ,. In miljoenen guldensGo„!;A 28-09-92 05-10-92
P.o,_voo"aad 24.874,8 24.874,8- Piergoud 1.213.1 1.380,6e^ve bI|IMF 1.418.3 1.380,6
D_ Vlp--_ _ 8.290,9 8.157,1
Voorl t vordenn9en 27.801,3 24.907,0
Schat L.' aan banken 4.862,0 5.611,3- 'atKistpapier banken o 0 0.0aan banken 1578.5 2.496,6
Scha?ki«_ aan S,aa' 144'3 °'°ObNnl, _,pa .'?r s,aat "30.0 0.0Dv^ a' ep.r,efeuille 27315 2.745,0»erse rekeningen 2.294,4 2.491,0

T-T„_Hiet,en in omloop 36.042,6 36.260 4T-nS van schatkist 0.0 2.948 3& van banken 29,5 252
T«9oed van anderen 68 9 96 5t2S £*■ banken 947 Us'690-d buitenlanders 48 9 30 0Buit-n^He"rek,eninQen 177*t.8 13.407:3buitenlands geld 117,9 23,6
Herw==r5apier9°ud 1 261.7 1.228,2=rwaardenng deviezen 18.631,6 18.0074D^Lard_ïinQsrek- 4? 5.9 475,9Go-dlnH n9en 1122'5 I'3l2'1
Wn,,H ïv,e2en 63.371,9 60.441,1goud + deviez dekking 174,95 153,53

DAMRAK

Hoogovens nadert grens van 30 gulden
Van onze verslaggever

AMSTERDAM — De Amster-
damse effectenbeurs vertoonde
woensdag bij een matige omzet
een minimale stijging: de CBS-
koersindex steeg 0,1 punt tot
192,50 punten. Daarmee volgde
de beurs de trend op de meeste
Europese beurzen, waar zich een
licht herstel aftekende na deforse
koersval op maandag.

De aandelenomzet viel in Am-
sterdam, net als elders in Europa,
tegen: slechts iets meer dan een
half miljard gulden. Als verkla-
ring wordt aangevoerd dat de be-
leggers nog altijd onzeker zijn
over de economische ontwikke-
ling en dus de kat uit de boom
kijken. Vooral de valuta-markten
worden nauwlettend in de gaten
gehouden.

Op hetDamrak stegen demeeste
hoo_dfondsen,waarbij vooral de fi-
nanciële sector er gunstig uit-
sprong. Grootste winnaar was het
verzekeringsconcern Aegon dat
2,6 procent won en uitkwam op
67,20 gulden. ABN Amro profi-
teerde eveneens van de aandacht

voor de financiële sector en won
80 cent tot 48 gulden. Als reden
wordt de verlagingvan derente op
speciale beleningen door De Ne-
derlandsche Bank genoemd. Voor
banken is dat een van de belang-
rijkste tarieven. Bankverzeke-
raar ING wist niet te profiteren en
bleefonveranderdop 45,70 gulden
staan.

Onder de hoofdfondsen vorm-
den staalconcern Hoogovens en
vliegtuigbouwer Fokker de nega-
tieve uitschieters. Hoogovens no-
teerde een nieuw laagste punt van
het jaar en kwam uit op 33,50
gulden, een verlies van 1,50 gul-

den. In mei behaalde Hoogovens
nog een hoogste koers van 60,40
gulden. Berichten over moeizame
onderhandelingen tussen Dasa en
Fokker zorgden voor aanbod: de
koers van Fokker ging tachtig
cent omlaag tot 17,90 gulden.

Het uitgeversconcern VNU lag
slecht in de markt en verloor voor
de tweede dag achter elkaar fors:
de koers daalde 2,20 gulden tot
83,50 gulden.Concurrent Elsevier
deed het goed, dank zij de sterke
stijging van het pond. De Britse
munt steeg ruim vier cent tot 2,78
gulden, waardoor de kans afnam
dat defusie met de Britse uitgever
Reed niet door gaat.

De fusie zou bij een koers van
2,56 gulden worden bedreigd. El-
sevier klom één gulden tot 107,60
gulden. Op de omzetranglijst nam
Elsevier de derdeplaats in met een
omzet van ruim 28 miljoen gulden.

Koninklijke Olie stond op een
licht verlies door een negatief ad-
vies van een Brits effectenkan-
toor. Het belangrijkste aandeel
van de beurs daalde drie dubbel-
tjes tot 141,90 gulden.

AVONDHANDEL
In de avondhandelkwamen gis-

teravond de volgende koersen tot
stand (tussen haakjes de middag-
slotnotering):

Akzo 135,70-135,80 (135,40);
Hoogovens 33,60 (33,50); KLM
25,20 (25,10); Kon. Olie 142,00-
-143,00 (141,90); Philips 22,20-
-22,30 f (22,20); Polygram 45,30
(45,20); Unilever 181,60-182,40
(181,60).

WALL STREET

Dow Jones moet weer 25 punten inleveren
Van onze redactie economie
AMSTERDAM — Op de effec-

tenbeurs in New Vork hield de
Dow Jones-index, de belangrijk-
ste graadmeter van de beurs, lan-
ge tijd stand. Een miniem verlies
leek de meest waarschijnlijke uit-
komst, maar aan het slot van de
handel gingen de koersen van de
belangrijkste fondsen toch scherp
omlaag: een verlies van ruim 25
punten tot 3152,25 punten.

Met die score kwam het verlies
zelfs hoger uit dan maandag, toen
een rampdag met een verlies van
meer dan 100 punten dreigde,
maar de koersen zich uiteindelijk
toch spectaculair wisten te her-
stellen.

Als oorzaak voor de daling
wordt gewezen op het uitblijven
van een renteverlaging door de
FED, het Amerikaanse stelsel van

centrale banken. Beleggers had-
den daar enigszins op gerekend,
omdat de slappeAmerikaanse eco-
nomie een dergelijke prikkel wel
zou kunnen gebruiken. De FED
gaf echter geen enkel signaal.
Daardoor daalde de obligatiemarkt
fors en dat miste zijn uitwerking
op de aandelenmarkt niet.

Vooral de financiële sector leed
onder het ontbreken van rente-
nieuws. De bank Wells Fargo was
de voornaamste verliezer en ging
twee dollar omlaagtot 62'/_ dollar.
Effectenkantoor Merrill Lynch
zag de koers eveneens teruglopen
met 1% dollar tot 46'/_ dollar.

Het gebrekkigevertrouwen van
beleggers in de Amerikaanse con-
junctuur kwam tot uiting in de
forse daling van International Pa-
per, een fonds dat het bij uitstek
goed doet bij een gunstige con-

junctuur. Woensdag daalde Inter-
national Paper echter fors met 1Vs
dollar tot precies 60 dollar.

De problemen in de Amerikaan-
se luchtvaart-industrie en de de-
fensie-sector werden ook nog eens
op Wall Street geïllustreerd. Zo
zag Delta Air de koers met V/s
dollar teruglopen tot 55% dollar,
terwijl het defensie-concernRayt-
heon 1% dollar inleverde en sloot
op 41% dollar.

Het staalconcern Bethlehem
Steel maakte bekend andere Ame-
rikaanse producenten te volgen in
een poging om de prijzen voor be-
paalde staalsoorten op te schroe-
ven. Een beloning van de beleg-
gers voor dit initiatief bleef uit.
Bethlehem zag de koers met %
dollar teruglopen tot 10'/. dollar.

Over de gehele linie waren de
dalers inde meerderheid, want

991 fondsen sloten lager, terwijl
maar 678 fondsen omhoog ginge-
n.Onveranderd bleven 615 fond-
sen. De omzet was heel behoorlijk
met 183,6 miljoen aandelen.

Lichtpuntje was de waarde van
de dollar, die profiteerde van de
stabiele Amerikaanse rente, ter-

wijl in Europa de korte rente iets
terugliep. De dollar sloot gister-
avond op 1,6320 gulden, een winst
van ruim drie cent. In Amsterdam
was de dollar aan het slot van de
handel nog blijven steken op een
bescheiden winst van iets meer
dan één cent.

Beurs

Curatoren Femis willen af
van collega’s op Anguilla

Van onze verslaggever
GEERT-JAN BOGAERTS
AMSTERDAM — De cura-

toren van de failliete zwart-
geldbank Femis proberen
hun collega's op het Caribi-
sche eiland Anguilla uit hun
ambt te ontzetten. Daartoe
zijn zij een procedure gestart
°P dit Brits-Antilliaanse
eiland. De reden daarvoor is
dat 'de liquidateurs op An-
guilla ons eigenlijk alleen
JJiaar tegenwerken', aldus de
Nederlandse curator T.
Kamphuisen.

Het was al langer duidelijk dat
net niet boterde tussen de Neder-
landse en de Anguillaanse curato-
ren. Kamphuisen maakte in zijn
kwartaalverslag van het afgelopen
voorjaar aan de rechter-commissa-
is al melding van onenigheid. 'Desamenwerking met de heren Vin-
ce en Growcott verloopt niet naar
)*ensvan debewindvoerders. Naar
hun oordeel laten de liquidateurs

zich onvoldoende leiden door de
bepalingen van het samenwer-
kingscontract. Ook de onderlinge
coördinatie laat te wensen over.'

In een soortgelijkfaillissements-
verslag laten de Anguillaanse cu-
ratoren Vince en Growcott zich
echter net zo negatiefuit over hun
Nederlandse collega's. 'De Neder-
landse curatoren hebben constant
de bepalingen van het samenwer-
kingscontract overtreden. We
hebben hierover geen uitleg van
hen ontvangen.'

In het vijfde kwartaalverslag
van deHollandse curatoren, dat in
juli verscheen, wordt al melding
gemaakt van de mogelijkheid van
gerechtelijke stappen om op An-
guilla andere curatoren benoemd
te krijgen. Inmiddels is het zover.
Kamphuisen: 'De tegenwerking
van Vince en Growcott heeft con-
creet tot gevolg dat we bijvoor-
beeld in Duitsland absoluut niet
uit de voeten konden.' In Duits-
land is waarschijnlijk een groot
deelvan de verdwenenFemis-mil-
joenen belegd.

Femis werd begin vorig jaar ge-
sloten op last van justitie en De
Nederlandsche Bank. Aanleiding
was het verlies van ten minste 76
miljoen gulden aan 'inleggelden'
van spaarders. De meeste spaar-
ders brachten zwart geld bij de
Femisbank onder. Als een van de
weinige banken in Nederland bood
Femis de gelegenheid een reke-
ning onder nummer te openen.
Uiteindelijk grepen de autoritei-
ten in en werden drie bewindvoer-
ders benoemd. In mei werd Femis
failliet verklaard.

De bank maakte deel uit van een
ingewikkelde internationale orga-
nisatie, die haar wortels op An-
guilla had. Grote mannen achter
de instelling waren de Duitse
broers Herbert en Konrad Weis-
kopf. Op Anguilla was zelfs al eer-
der,in dezomer van 1990 een eind
gemaakt aan de Femis-organisatie.
Medio vorig jaar werden daar de
laatste Femis-directeuren, Vince
en Growcott, tot liquidateur (de
Anguillaanse versie van de Neder-
landse curator) benoemd.

In eerste instantie konden de
Nederlanders en hunAnguillaan-
se collega's hetredelijk met elkaar
vinden, maar die goede verstand-
houding is nu volledig zoek.
Kamphuisen wil het eigenlijk niet
zo hard zeggen, maar hij sluit niet
uit dat er een band bestaat tussen
de broers Weiskopf enerzijds en
Vince en Growcott anderzijds. In
dat geval is het mogelijk dat de
Anguillanen door Weiskopf be-
taald worden om het onderzoek
zoveel mogelijk te traineren.

Growcott, diedomiciliehoudt in
Groot-Brittannië, reageert ont-
steld: 'Good gracious me. Wat on-
deugendvan TornKamphuisen om
dat te veronderstellen. Ik heb nog
nooit zoiets belachelijks gehoord.
Wij zijn door de rechtbank aange-
wezen als onafhankelijke curato-
ren. Dat betekent dat we met nie-
mandenige band hebben. Ook niet
met de Weiskopfs.'

Growcott toonde zich bijzonder
verbaasd dat de Nederlandse cura-
toren hem en zijn collegaVince uit
hun ambt willen ontzetten. 'Wij
zijn het juist die van begin af aan
alle medewerking hebben gege-
ven. Zij zijn het die tegenwerken.
Ze hebben zelfs onze telefoontjes
niet beantwoord. Ik dacht dat me-
neer Kamphuisen een aardigeman
en een heer was. Ik ben diep te-
leurgesteld.' Hij kon nog niet zeg-
gen of van zijn kant enige juridi-
sche tegenactie op komst was. 'Ik
hoor net van u wat ze in Neder-
landaan het doenzijn. Ik moet me
er nog op beraden.'

Carpools voor schut
Van onze verslaggever
AMSTERDAM — De grootse
aankondigingvan een jaar gele-
den was misschien toch wat al te
opzichtig. Carpools Nederland,
exploitantvan Car-Net, voorspel-
de dat binnen enkele jarenNe-
derlandkon worden veroverd
door het carpoolen. Binnen een
jaar dacht men vierduizend men-
sen in andermans auto te kunnen
krijgen. Dat zou mooi zijn, want
het zou de deelnemende forensen
2000 gulden per jaar opleveren
en het milieu honderdduizend
ton C02 besparen.

Het is niet gelukt. De woordvoer-
dervan Carpools Nederland,
G.Sarrailhe, ontkent dat de tel-
ler op zeventig carpoolers is blij-
ven staan, zoals boze tongen be-
weren. Maar hij geeft toe dat de
vierduizend dieCarpools Neder-
landbegin dit jaar al dacht te ha-
len, niet zijn bereikt. 'Het zijn er
veel meer danzeventig. Maar
veel minder danvierduizend.'
Sarrailhewil niet praten. 'Dit is
net even het verkeerde moment
om uitspraken te doen', zegt hij.
Natuurlijk zou hij kunnen ver-
tellen hoehet Carpools Neder-
land in zijn eerste jaar is vergaan.
'Maar als ik zo sec die informatie
zou geven, zou dat een buitenge-
woon negatief beeld kunnen op-
leveren naar het publiek toe. Als
datgepaard gaat met een analyse
van waarom het zo is gegaan, en
als er een toekomststategie bij
zit, dankomt dat heel anders
over op de mensen.' Want er wa-

ren hele goede redenen waarom
het mis ging. Maar die wil Sar-
railhe nietkwijt.
Sarrailhe geeft toe dat Carpools
Nederland eenjaar geleden wat
te hoogvan de toren heeft gebla-
zen. 'Sindsdie publicaties van
een jaar geleden hebben wij ge-
zegd dat we heel voorzichtig
moeten zijn metnaar buiten tre-
den.' Want Carpools wordt nog
steeds gemeten aan de norm die
ze zichzelf heeft opgelegd: zeven-
duizend carpoolers binnen een
jaar.
Het duurt nog wel drieweken
voor Sarrailhe met een afgewo-
gen beeld naar buitenkan tre-
den. Tegen die tijd verwacht hij
dat eenbesluit zal worden geno-
men over een nieuwe subsidie
voor zijn bedrijf.
Dat directeuren initiatiefnemer
Sybe Visser zich inmiddels heeft
teruggetrokken, heeft volgens
Sarrailhe niets te maken met de
slechte resultaten. 'Dat was van
het begin afdebedoeling. Hij
heeft een halfjaar de tijd gekre-
genvan zijn werkgever Shell.
Daarna heeft hij zich weer aan
zijn werk gewijd.'
Subsidie is belangrijkvoor Car-
pools Nederland. Vorig jaar
kreeg het bedrijf een bedrag van
2,3 miljoen.De aandeelhouders
(NPM, Pierson, NMB, Shell, Sybe
Visser) zorgden voor nog eens
2,5 miljoen.Maar nu de doelstel-
lingen niet zijn gehaald,moet op-
nieuw worden gekeken naar de
toekomst van Carpools Neder-
land. Bij het ministerie van Ver-

keer en Waterstaat gebeurt dat
ook.Daar wordt niet alleen geke-
ken naar het bedrag aan subsidie,
er wordt ook onderhandeld met
de aandeelhoudersvan Carpools
Nederland. 'We willenvaststel-
len hoeveel zijkunnen betalen,
en wat onze bijdragekan zijn,' al-
dus W. van derKooi van het mi-
nisterie.
Veelkan het niet zijn. 'De be-
langrijkste bijdrage die het rijk
levert is de fiscale tegemoetko-
ming voor carpoolers', aldus Van
derKooi. Als het carpoolen goed
op gangkomt, kost dieregeling
de schatkist 100 miljoen gulden.
Maar voorlopig zal dat bedrag
niet bereikt worden.
Na het publiciteitsoffensief van
augustusvorig jaaris hetrond
Carpools Nederland stil gewor-
den. Het bedrijf plaatste een aan-
tal terminals in Amsterdam-
Zuidoost bij bedrijven als Fokker
en NMB (tegenwoordig ING
Bank). Daarna zou hetkantoren-
gebiedvan Den Haag Bezuiden-
hout worden veroverd.
Maar in het Haagse gaat het
moeizaam. De ANWB, die aan-
vankelijk zelfs Carpools Neder-
land onderdak bood, heeft nog
steeds niet besloten mee te doen.
Een woordvoerder van de
ANWB liet weten dat nog op an-
dere mogelijkheden wordt gestu-
deerd.Waarom niet met Carpools
Nederland wordt gewerkt wil
een woordvoerder van deANWB
niet zeggen. 'Ik heb geen behoef-
te om dat bedrijfaf te breken',
zegt hij. En een woordvoerder

van dePTT laat weten: 'We had-
dener wel wat meer van ver-
wacht, maar we willener nog
geen consequenties aan verbin-
den.'Ook dat klinkt nauwelijks
enthousiast.
Inmiddels wordt in Arnhem nog
steeds driftig gewerkt aan de te-
genhangervan Carpools Neder-
land. Panther Efficiency meldde
onlangs trots zijn resultaten, ver-
kregen zonder aandeelhouders
en vrijwel zonder subsidie. In to-
taal doen 58 carpoolers mee. Die
hebben dit jaar samen tiendui-
zend autokilometers niet gere-
den die ze anders wel zouden
hebben afgelegd, en spaarden het
milieu daarmee vijfhonderdkilo
C02.
Panther Efficiency's Bernard
Hulsman vindt dat hij toe is aan
uitbreiding van zijn initiatief.
'We werken tot nu toe op twee
industrieterreinen hier in Arn-
hem. Ik wil dat graag uitbreiden
tot heel Arnhem, maar dan moet
ik een reclamecampagne kunnen
voeren. Daarvoor heb ik nu sub-
sidie nodig. Ik heb goede hoop
dat dat er nu ook komt, het mi-
nisterie lijkt positief te staan te-
genovermijn project.'
Bij het ministerie wil niemand
daarover praten. Eèn ding is dui-
delijk: het carpoolen zal vooral
worden bevorderd door de aan-
leg van carpoolterreinen langs de
snelwegen. De kruimels die over-
blijven worden verdeeld over de
carpoolbedrijven.
GERARD REIJN

Kommer en kwel kenmerkt autoshow
Van onze redactie economie

AMSTERDAM — De jaarlijkse
autoshow in Parijs vindt de ko-
mende dagen plaats onder een
somber gesternte. Het is kommer
en kwel in de branche. De grote
concerns reorganiseren om het
hoofd boven water te houden. Dat
zal toch al een heel karwei wor-
den: verwacht wordt dat er vol-
gend jaar ongeveer 12,5 miljoen
auto'sworden verkocht op de Eu-
ropese markt. Dat is een miljoen
minder dan in 1991.

De autobeurs in Parijs opent
vandaag de deuren voor het pu-
bliek. De president-directeur van
het Franse autoconcern Peugeot-
/Citroën, Jacques Calvet, ver-
woordde de sombere toekomst op
een persconferentie aan de voora-
vond van de autoshow. Hij sprak
de verwachting uit dat deverkoop
van auto's dit jaar zal dalen met
1,5 procent. Voor volgend jaar

voorziet hij een dalingvan 1,3 pro-
cent. Hiermee is hij nog een stuk
optimstischer dan de meeste ana-
listen die een veel grotere daling
voorspellen.

De Europese autoindustrievoelt
de hete adem van deJapanse con-
currentie in de nek. Calvet klaag-
de daar dan ook over. De relatief
zwakke yen tegenover de meeste
Europse valuta's maakt de auto's
van Japanse concerns als Toyota,
Mazda en Nissan goedkoper.

Vooral de Duitse autofabrikan-
ten reorganiseren om de kosten te
drukken en de produktiecapaci-
teit te verminderen, omdat de
vraag op de Europese markt daalt.
Volkswagen wil het personeelsbe-
standmet 12 duizendbanen terug-
dringen. En afgelopen vrijdag
meldde Mercedes-Benz een ver-
snelling van de reorganisatie. Nog
dit jaarzullen er ruim 10 duizend
banen verdwijnen. De onderne-
ming, onderdeel van het kapitaal-

krachtige Daimler-Benz, wil bin-
nen vier jaar het personeelsbe-
stand met 20 duizend inperken. Er
werken nu nog ongeveer 230 dui-
zend mensen. Mercedes maakte
vorig jaar 565 duizend auto's.

Calvet, een uitgesproken tegen-
stander van Europese integratie,
liet blijken dat Duitsland door de
uitstraling van zijn hoge rente 'de
sappen uit het economische leven
in Europa perst. Hij zei: 'Het zege-
vierende monetairisme zoals dat
door de Duitse centrale bank
wordt gekoesterd, leidt tot afname
van consumptieen investeringen.'

De recente devaluatie van de
Italiaanse lire, de Spaanse peseta
en het Britse pond geeft de auto-
producenten in de betreffende
landen een duidelijkprijsvoordeel.
Peugeot moet daar snel op reage-
ren om concurrerend te kunnen
blijven optreden.

Wilde koersschommelingen
vragen om snelle reacties van de

autoproducenten. Zonder al te
veel op details te willen ingaan
noemde Calvet derecente prijsver-
hoging van Volkswagen in Italië
waar het merk marktleider is.
Naast de devaluaties in Europa
maakt de zwakke dollar de impor-
ten uit de Verenigde Staten goed-
koper.

Tegen deze sombere achtergron-
den zei Calvet blij te mogen zijn
met deresultaten van Peugeot, die
in het eerste halfjaar met 2,2 pro-
cent zijn gestegen. Het marktaan-
deel in Europa nam toe van 11,6
procent in augustus vorig jaartot
12,1 procent in dezelfde maand dit
jaar.

Wel vermoedt Calvet dat de va-
lutaschommelingen een negatieve
invloed kunnen hebben op de re-
sultaten van het tweede halfjaar.
Vorig jaar daalde de winst bij Peu-
got-Citroën met 40 procent naar
1,82 miljard gulden.

Top-10
% hoger naar % lager naar

1. Smit Intern. 8,6 27,70 1. Newavs 9,1 6,00
2. DOCdata 4,3 4,70 2. VHS 8,3 0,55
3. Norit 3,3 15,50 3. Wolft 4,5 52,50
4. Nomura wr Fund 3,1 0,33 4. Hoogovens 4,3 33,50
5. NBM-Amstelland 2,6 7,80 5. Fokker 4,3 17,90
6. Aegon 2,6 67,20 6. Moeara 3,2 1162,00
7. Pirelli 2,5 20,50 7. United Dutch 3,1 0,62
8. Holland Sea S. 2,4 0,42 8. Kempen 2,6 7,40
9. Fugro McClelland 2,2 23,00 9. VNU 2,6 83,50

10. Van der Hoop 1,7 5,90 10. Nutricia 2,1 118,00
BRON: FONDSDATA, TUL DATA

Crediteuren BCCI
wijzen compromis
van de hand

Van onze verslaggever
AMSTERDAM — Gedupeerde
crediteuren van de malafideBank
of Credit and Commerce Interna-
tional (BCCI) hebben woensdag
een dringend appel gedaan op een
Luxemburgse rechter. Die moet
een compromis afwijzen dat ge-
sloten is door de BCCI-curatoren
en de sjeik van Abu Dhabi, de
grootaandeelhouder van BCCI.

De BCCI-crediteuren menen dat
het compromis hen ernstig bena-
deeld. Uit New Vork, Londen en
Miami waren zij naar Luxemburg
gekomen om een soms emotioneel
beroep te doen op de rechter van
de Luxemburgse districtsrecht-
bank. 'Er zijn mensen op deze we-
reld die letterlijkomkomen van de
honger, omdat ze geen geld heb-
ben. En diemensen kijken naar u',
zo stelde een Britse crediteur.

Een snelle uitspraak van de Lu-
xemburgse rechter vinden de cre-
diteuren onjuist, omdat de onder-
zoeken naar de ware toedracht bij
BCCI nog in volle gang zijn. De
Luxemburgse uitspraak is hun
laatste strohalm, omdat het com-
promis al eerder door rechters op
deKaaiman Eilanden en in Groot-
Brittannië werd goedgekeurd.

Duitse beurzen
bundelen zich
in Frankfurt

FRANKFURT (DPA) — De ef-
fectenbeurs van Frankfurt is het
na driejaarpraten eens geworden
met dezeven regionale beurzen in
Duitsland over de vorming van
een centrale beurs onder de naam
Deutsche Borse AG. Dit moet er-
toe bijdragen dat Frankfurt zich
ontwikkelt tot een financieel cen-
trum, dat kan concurreren met
Londen, New Vork en Tokio.

Het heeft veel moeite gekost
medewerking te krijgen van de
kleine regionale beurzen, die zijn
gevestigd in Düsseldorf, München,
Hamburg, Stuttgart, Berlijn, Han-
nover en Bremen. Zij vreesden
door de veranderingen nog verder
op een zijspoor te raken. Van deze
instellingen heeft alleen die van
Düsseldorf nog enige betekenis.

Afgesproken is nu dat de regio-
nale beurzen een belang van 10
procent krijgen in een nieuwe
houdstermaatschappij en vier ze-
tels in het uit te breiden bestuur.
De houdstermaatschappij wordt
ook eigenaarvan de Deutsche Ter-
minborse, waar wordt gehandeld
in optie- en termijncontracten, en,
de DeutscheKassenverein, een on-
afhankelijke organisatie die de
verrekening van effectentransac-
ties verzorgt.

Verwacht wordt dat de bunde-
ling zal leiden tot een daling van
de kosten van deeffectenhandel in
Duitsland en een vergroting van
de liquiditeit. Dit moet ervoor zor-
gen dat Frankfurt buitenlandse
handel in Duitse aandelen terug-
wint. De omzet in grote Duitse
fondsen loopt in sommige gevallen
voor 10 procent via de Londense
beurs.

Arke voorziet
concentratie
van reisbureaus

HOEVELAKEN (ANP) - De
kleinere bedrijven in de reisbran-
che zullen het steeds moeilijker
krijgen. Zij hebben een achter-
stand op inkoopgebied en bij het
opzetten van communicatie-net-
werken, twee elementen die bepa-
lend zijn voor het voortbestaan in
de reisbranche.

Dat is de mening van F. Fransen,
hoogste baas bij reisorganisatie
Arke, die woensdag expansieplan-
nen van zijn bedrijf bekendmaak-
te. Zo neemt Arke een belang van
45 procent in de op Azië gespecia-
liseerde organisatie De Boer en
Wendel. Dat gebeurt per 1 novem-
ber, wanneer ook 15 reisbureaus
van Central Holland Travel bij
Arke worden gevoegd.

RESULTATAN
HES BEHEER . het Rotterdamse

havenconcern, denkt in 1992 een
'aanzienlijk' verlies te lijden. Met die
mededeling heeft HES voor de
tweede maal dit jaar de prognose
naar beneden bijgesteld. In augus-
tus werd al meegedeeld dat er in
1992 verlies zou worden geleden.
Vorig jaar verloor de onderneming
34 miljoen gulden, maar voor dit jaar
werd terugkeer naar winstgevend-
heid verwacht. In de eerste zes
maanden van dit jaar verloor HES al
4.6 miljoen gulden.

Met de betere vooruitzichten die
eerder werden geuit, wist HES deze
zomer nog 40 miljoen gulden aan
aandelen te plaatsen via een clai-
memissie. Verder kon de onderne-
ming het eigen vermogen nog ver-
der versterken door de uitgifte van
een converteerbare obligatielening
van zes miljoen gulden.

De directie is tot het bijstellen van
de verwachtingen genoodzaakt door
stagnerende omzet bij twee belang-
rijke deelnemingen. Zo is bij hef
overslagbedrijf EMO, waarin HES
voor 42.5 procent deelneemt, als
gevolg van de malaise in de staalin-
dustrie de aanvoer van ijzererts
sterk afgenomen.

Als gevolg van deze geringe aan-
voer ontstonden er ook problemen
bij een andere HES-deelneming Eu-
ropean Bulk Services (EBS). die
sterk samenwerkt met EMO.

DE GENERALE MAATSCHAPPIJ .
de grootste houdstermaatschappij
van België, heeft de nettowinst in
de eerste helft van dit jaar zien da-
len van 4.81 miljard frank tot 4,47
miljard frank, zon 244 miljoen gul-
den. Het resultaat voor buitengewo-
ne baten steeg aanzienlijk: van 1.47
miljard frank tot 3,64 miljard frank.
Het resultaat van 4,6 miljard frank
van de eerste helft van 1990 werd
niet gehaald.

QANTAS , de Australische lucht-
vaartmaatschappij, heeft de winst in
het afgelopen boekjaar, lopend tot
eind juni, meer dan verdrievoudigd:
van 44,3 miljoen Australische dollar
tot 137,3 miljoen dollar, bijna 160
miljoen gulden. De maatschappij
schrijft dit vooral toe aan de vermin-
dering van het aantal werknemers
met 3.500 in de afgelopen twee
jaar. Qantas nam onlangs Australian
Airlines over. De aangekondigde pri-
vatisering van de maatschappij zal
in maart of april 1993 plaatsvinden.

DOLLARRENTE
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HOTNEWS
Exact toont al haar

nieuwe produkten
op de Efficiency Beurs

1-9 okt, RAI,
STAND H666

Exact
Ss o f r w A R f

06-0354

23

KOERS-INDEX

U vraagt
zich afofhet de moeite

loont om in uw zaak
de lunch te laten verzorgen.

Wij vinden
een cateringmedewerker

zodat u de kans
krijgt dat te ontdekken.

Als ook u het idee heeft dat u uitzendkrachten
op een creatieve manier binnen uw

organisatie kunt inzetten, neemt u dan contact
op met de dichtstbijzijnde Randstad-vestiging.

■v randstad uitzendbureau

ADVERTENTIE

Rechtstreeks orders plaatsen op de Amsterdamse
Effectenbeurs. Op alle werkdagen tot 21.00 uur
en op zaterdag tot 12.00 uur. Tegen een zeer
gunstig tarief: f 30,- per transactie per fonds,
plus 0.7% van fifr _~\
he, orderbedrag. POSTBANK JÊÊJ



FAMILIE EN RELATIES
ZÓGEEFT U EEN FAMILIEBERICHT OP:

_, nn nn rn nn Directie, medewerkers en leerlingen van deOp maandag t/m donderdag van 09.00-21.00 Berlage scholengemeenschap willen langsuur, op vrijdag van 09.00-19.30 uur en op zon- deze weg hun medeleven betuigen aan alle
en christelijke feestdagen van 18.00-21.00 uur mensen die getroffen zijn door de afschuwelij-
kunt u uw berichten in onze rubriek „Familie & ke vliegramp in de Bijlmermeer.
Relaties" voor devolgende dag telefonisch aan
ons opgeven: 020-562.6277. Tijdens deze uren Ons speciaal medeleven gaat uit naar collega's,
kunt u ook gebruik maken van het telecopier leerlingen en hun ouders die in onzekerheid
apparaat onder no. 020-5626283, of de telex verkeren over het lot van familieleden en
onder nummer 10730. vrienden.

BERLAGE
rFßnnmr scholengemeenschap
onpwvyrviE AMSTERDAM

GEBOREN: LL^——_^_J
THOM

zoon van
Wim en Monique i <van Hout-Bredo ____. ._EEN VLIEGRAMPbroertje van
Nikki je bent thuis en je wordt dan zo getroffen.

7 oktober 1992 Aan alle mensen met hun verdriet, woede,
J. P. Coenstraat 39 angst en rouw.
5018 CP Tilburg Veel kracht, troost en hulp de komende weken,

maanden, jaren.
OVERI_IJDEN EEN NEDERLANDSE.

Afgelopen dinsdag, 's morgens vroeg, is veron-
gelukt, onze ____________m-i-^-m-^-—-^-^-^-^-^-m-|

WILLY SMEETS + In Paradisurn deducant te Angeli.
Willy was 31 jaar.

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
Nijmegen: mochten hebben, geven wij U kennis dat rustig

SABINE NOTEN, JOSZI EN FINN van ons is heengegaan onze lieve vader,

Roermond: schoonvader en grootvader
VADER EN MOEDER SMEETS JACOBUS ANTHONIUS

ROhé en Laak: RFFKFT AAR
JOHN EN MARLIE, BRAM EN

B___---__--AAK

KOEN geboren te Rotterdam overleden te Baarn
Nijmegen: 22 februari 1900 6 oktober 1992

PETER EN HANNI, STEIN, weduwnaar van
LIN EN JANNA Maria Gesina Meemken

Nijmegen: begiftigd met de Pauselijke onderscheiding
MARJET EN WIM, LOEKI, LUDO ~Pro Ecclesia et Pontifice"
EN YONNE

Hilversum:
Dobbelmanweg 34, 6531 XX Nijmegen. A. M. H. BEEKELAAR
Willy is opgebaard in het mortuarium van het Nijmegen:
St. Radboudziekenhuis, Geert Grooteplein 26 G. A. M. BEEKELAAR
te Nijmegen. Bezoektijd aldaar vrijdag 9 okto- R. M. T. BEEKELAAR-DE BEUS
ber tussen 15.00 en 15.30 uur. POLINE, RUTGER
Op zaterdag 10 oktober om 10.15 uur zal in de Hilversum:
Studentenkerk, Prof. Weliestraat 1 in Nijme- M. M. P. MIDDENDORP-
gen een afscheidsdienst worden gehouden. BEEKELAAR
Daarna wordt Willy begraven op het kerkhof L. A. H. MIDDENDORP
te Berg en Dal. CAROLINE EN ARIAN,

Na de begrafenis is in hotel Hamer in Berg en ALEXANDRA, ARNOUD
Dal gelegenheid te condoleren. Driebergen-Rijsenburg:
-<___. . , ___ ~__,. H. M. G. DONKER-BEEKELAARBijeenkomst in de kerk. £ A j DONKERj|__^_M

_
M__^_^__^_ M_.-M_^-M

MARTIN, ANDREA
Bussurn:

J. J. A. BEEKELAAR
I—^——^-^——^—■—--^1 C. B. M. BEEKELAAR-BOSMAN

I I RONALD, EDWIN, WENDY
WÏL Woerden:_____ . H. G. J. A. BEEKELAARons allerliefste vriendje is niet meer. K P M. BEEKELAAR-MAIR

SABINE, JOSZI, FINN DAVID' BOUD ' LAIRD
1 -:___ Correspondentieadres:

■■■-^-"■l■-^-",,■--^-^-^-,■■-^-^-"■-^--^--■,-,-■ Familie Beekelaar,— per adres: Koningslaan 22, 1405 GM Bussurn.

■ ■ 1 Onze vader en opa is opgebaard in het Uit-
virii vaartcentrum „Dekker & Zn." aan de Van Rie-

beeckweg 45 te Hilversum. Gelegenheid tot
De tijd van onze vriendschap, condoleren en afscheid nemen: heden donder-
Wie zal haar vertellen dag 8 oktober van 1900 tot 1930 uur-De H. Eucharistieviering zal gehouden worden

Je vrienden, vrijdag 9 oktober om 10.30 uur in de Parochie-
COR EN MARIJKE kerk van de H. Nicolaas, Kerkstraat 17 te

I 1 Baarn, waarna de bijzetting in het familiegraf
omstreeks 12.00 uur zal plaatsvinden op de St.
Barbara-begraafplaats, Bosdrift/Nieuwlandse-

-_^_^_^_^^-^^^^ weg te Hilversum.
Tevens gelegenheid tot condoleren, direct na

-irj, de begrafenis, in paviljoen „Wildschut", Vree-
landseweg 50 te Hilversum.

We begrijpen niet waarom je er niet meer bent. I _____
De Paso Doble zal nooit meer zijn zoals ie was. -b-^-^-^-^--^-^-^-^-^-^-^- -"-^-^---------
We blijven altijd aan je denken. — .
Sabine, Joszi, Finn, we leven met jullie mee. f^*l^^^^^
Eens komt de dag dat we gelukkig zijn. CHARLY

„De vakantieband": Je j-g-t Veel te vroeg
JAN VAN ROSMALEN dood geWorden.
HENNY LENSEN Dag jfeve CHA
RENE MULDER 6

PETER SMAAL Hans
TOS BERENSCHOT J
FRANS VAN HORNE ■_-_—_-_—_^_———

JEANNE VAN DER HEYDEN ■

STEFANIE DE BEER _—________________^_^_ M———_____-_!
CORIN SMAAL I " ]

BHUUB LOOIJMANS +HANS VAN DEN HOuMBERGH |
Met Broot verdriet delen wiJ u mede dat na

hans TEGELS langdurig moeizaam, doch moedig gedragen
THEO MARTENS U Jden van ons is heengegaan onze lieve vader,
MICHEL HAEN schoonvader en opa

Nijmegen, 6 oktober 1992 CORNELIS DIRK DE KONING
I L geboren overleden

■"■"■""" 4 december 1915 6 oktober 1992
■ te Ouderkerk te. a/d Amstel Purmerend

sinds 9 oktober 1988 weduwnaar van
Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge- Hendrika Cornelia Johanna Bakker
nomen van het plotseling overlijden van onze Anna Paulowna:collega AD EN HEDY

-_-.- -.„r-_ ANGELIQUE EN DAVE
WIL SMEETS CHARISSA EN DAVE

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote cm ctt7ANen verdere familie in deze voor hen zo moeilij- Ljl-Kakj_ __n _>u_-«r*i

kC dagCn- PETER EN JOKE
DIRECTIE EN COLLEGA'S SASKIA EN ERIK
INFO SUPPORT B.V. Amsterdam:Veenendaal COX EN ALLIE

' Purmerend:
"■■■■■■■■-------------■■■■■-- TON EN CHANE

JODY
,__-—___^_^_^_^_^_^_^__ lll_^_— SANDY

I 1 Amsterdam:
HARRY EN SYLVIHet bestuur, bureau en promovendi van NE- D , nirrTHUR (Netherlands Graduate School of Hou- KAUUL

sing and Urban Research) werkzaam bij de Correspondentieadres:Rijksuniverstteit Utrecht, de Technische Uni- Marga Klompélaan 64
XerSltÜ xST m. de U,mveTteJt J" Amster- 1067 TZ Amsterdamdam hebben met verslagenheid kennis geno-
men van het overlijden van De Avondwake zal worden gehouden vrijdag 9

_______< -._» m---.-, _._- <----w-»---n oktober a.s. om 19.30 uur in de ParochiekerkPROF. DR. MARC DE SCHMIDT van de Heilige Urbanus, aan de Achterdijk,
Ouderkerk a/d Amstel, waarna gelegenheid

Wij gedenken hem als een inspirerende per- tot afscheid nemen,
soonlijkheid die aan de wieg heeft gestaan van
NETHUR gezongen uitvaartmis zal worden opgedra-

gen in bovengenoemde kerk op zaterdag 10
Namens het bestuur, personeel en oktober a.s. om 10.30 uur, waarna aansluitend
promovendi: de begrafenis zal plaatsvinden op de R.K. Be-

PROF. DR. F. DIELEMAN, graafplaats, Achterdijk te Ouderkerk a/d Am-
voorzitter stel.
DRS. R. VERHOEFF, Gelegenheid tot condoleren in gebouw Reho-
directeur both. Kerkstraat 12 te Ouderkerk a/d Amstel.

Kalm en zacht is van ons heengegaan mijn
lieve vader en onze oom

THIO GOAN LOO (G. L. THIO)
Salatiga, Amsterdam,
31 december 1922 4 oktober 1992

oud-wetenschappelijk medewerker
aan het Koninklijk Instituut van de Tropen

Namens de familie:
S. THIO

Correspondentieadres:
Gouden Leeuw 311
1103 KG Amsterdam

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrij-
dag 9 oktober a.s. om 14.00 uur in het cremato-
rium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Am-
sterdam (bereikbaar met bus 23).
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in de ontvangkamer van het cremato-
rium.

Wij zijn diep bedroefd door het snelle over-
lijden na een kortstondige ziekte van onze di-
recteur

COR VAN ERVEN

op de leeftijd van 47 jaar.

Wij verliezen in hem een inspirator, een motor,
een vechter, een integer mens. Maar bovenal
een kameraad waarmee wij vele vrolijke mo-
menten hebben beleefd.
Wij wensen Betty, haar kinderen en verdere
familie alle sterkte toe bij het verwerken van
dit grote verlies.
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
in het uitvaartcentrum van de Gooische Uit-
vaartverzorging „Den Huil" aan de Utrechtse-
weg 11 te Hilversum op vrijdag 9 oktober van
20.00 tot 21.00 uur.

GEEN BEZOEK AAN HUIS

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
zaterdag 10 oktober om 13.00 uur in aula I van
het crematorium „Daelwijck" aan de Florida-
dreef 7 te Utrecht-Noord (Overvecht).
Vertrek vanuit het uitvaartcentrum om 12.15
uur.
Hilversum, 6 oktober 1992

ERVAS International B.V.

Il t II
Met grote verslagenheid, maar ook vervuld
van grote dankbaarheid voor wat hij geweest
isvoor onze parochie, geven wij kennis van het
onverwachte overlijden van de secretaris van
het kerkbestuur van onze parochie

HANS BOUWMEESTER
Hij werd 57 jaar.

Amsterdam, 5 oktober 1992

Het kerkbestuur van de parochie van
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,
Chasséstraat 62, 1057 JJ
Amsterdam:

J. VAN DEN EIJNDEN, OFM,
Pastor

Op vrijdag 9 oktober a.s. vindt de Uitvaart-
dienst plaats te 10.30 uur in de parochiekerk,
Chasséstraat 64 te Amsterdam. Daarna vindt
de begrafenis plaats op „Buitenveldert" ca.
12.00 uur.
Wij bidden hem Gods vrede toe.

Blijkens exploit van onderget.

" d.d. 7 oktober 1992 is t.v.v. Na-
tascha Tinka Bregstein, wonen-
de te Amsterdam (procureur
Mr. S. F. Yap, Van der Helst-
plein 3 Amsterdam, van wie af-
schrift van het exploit kan wor-
den verkregen), gedagvaard:
AMITAI YECHIEL SHILO, zon-
der bekende woon- of verblijf-
plaats, om op woensdag, 16 de-
cember 1992 des voormiddags
te 09.00 uur, bij procureur te
verschijnen ter terechtzitting

■ van de Arrondissementsrecht-
bank te Amsterdam, zesde en-
kelvoudige kamer, aldaar ge-
houden wordende in het Ge-
rechtsgebouw, Parnassusweg
220, terzake echtscheiding.

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

Blijkens exploit van onderget.
d.d. 7 oktober 1992 is t.v.v. Sig-
mond Nicolaas Martiszoon, wo-
nende te Amsterdam, (procu-
reur mr. T. O. Sohansingh,
Geinwijk 28 Amsterdam, van
wie afschrift van het exploit
kan worden verkregen), op ver-
korte termijn gedagvaard:
HAJIA ZENABU ABOU, zonder
bekende woon-of verblijfplaats,
om op woensdag, 28 oktober
1992 des voormiddags te 9.00
uur. bij procureur te verschijnen
ter terechtzitting van de Arron-
dissementsrechtbank te Am-
sterdam, zesde enkelvoudige
kamer, aldaar gehouden wor-
dende in het Gerechtsgebouw,
Parnassusweg 220, terzake
echtscheiding met nevenvorde-
ringen.

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

De besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid:
Steendoorn Holding 8.V., ge-
vestigd te Amsterdam bericht
dat een besluit als bedoeld in ar-
tikel 2:208, Burgerlijk Wetboek
bij het Handelsregister te Am-
sterdam is gedeponeerd. Het be-
sluit ligt ter kennisneming voor
een ieder ter inzage.

De te Amsterdam gevestigde
besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid: Ne-
mis Beheer 8.V., bericht dat bij
het Handelsregister te Amster-
dam een besluit, als bedoeld in
artikel 208, Boek 2, Burgerlijk
Wetboek, ter kennisneming
voor ieder ter inzage ligt.

De te Amsterdam gevestigde
besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid: Arin-
ka Holding 8.V., bericht dat bij
het Handelsregister te Amster-- dam een besluit als bedoeld in
artikel 208 Boek 2 Burgerlijk
Wetboek, ter kennisneming
voor een ieder ter inzage ligt.

Blijkens exploit van onderget.
d.d. 7 oktober 1992 is t.v.v.
Margarita Rosa Viloria Figue-
reo (procureur mr. D. Gahar,
Geinwijk 28, Amsterdam, van
wie afschrift van het exploit
kan worden verkregen), bete-
kend aan: SILVIANO VICTO-. RIANO MUZO, zonder bekende
woon- of verblijfplaats, een af-
schrift van een vonnis op 23
september 1992 door de Arron-
dissementsrechtbank te Am-
sterdam, zesde enkelvoudige
kamer, gewezen, waarbij tus-
sen partijen echtscheiding is uit-

[ gesproken en voorts werd be-
slist zoals nader daarin om-
schreven.

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

I I I
'If words are too hard to express your feelings
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PAUL ACKET
Geboren: Semarang - Indonesië, 15 november 1922
Overleden: Scheveningen, 5 oktober 1992
Begraven: Kerkhoflaan 10. Den Haag, 7 oktober 1992

Ons gezin heeft een interessant en dynamisch leven met Paul geleefd.
Zijn stijl van leven was principieel en standvastig, met een warme
openheidvoor mensen met hun talenten en gebreken. Altijd met zijn
bekende karakteristieke humor. Wij proberen die stijl voort te zetten.

De bloemen, kaarten, telefoontjes, bezoekjes, goede zorgen en lieve
gedachten aan Paul gewijd, zijn hartverwarmend geweest in zijn
laatste levensperiode.

Jos Acket
Karin Acket
MadeionAcket en Philip Akkerman
Yesno, Melody en Keechy

Zijn zuster Antie van der Horst-Acket
en haar man Rinus van der Horst

Zijn broer Ben Acket

Correspondentie-adres:
Postbus 87918, 2508 DH Den Haag

Wij hebben geen bericht van overlijden per post verzonden.

I

Het bericht van het toch nog plotselinge overlijden
van onze directeur en vriend

Paul Acket
heeft ons diep geroerd.

Paul was voor ons een grote inspirator en wij zullen
hem dan ook zeer missen.
Wij wensen Jos, Madeion, Karin en verdere familie
heel veel sterkte met dit verlies.
Paul, Theo, Marjon, Scal, Jeanetteen verdere
medewerkers van hetkantoor Acket Festivals.
Den Haag, 5 oktober 1992

St.-lgnatiusgymnasium

lil1}! Aan alle
wM (oud-)lgnatianen

'v____BsP in verband met de
tragische ramp van
afgelopen zondag in de
Bijlmermeer zijn de

feestelijkheden rond
het afscheid van
B. J. A. Korstjens
afgelast

Het afscheid zal nu gevierd
worden op 23 januari 1993.
Het programma zal
ongewijzigd zijn.
G. A. Elsenaar-Tijsze
rector

De te Amsterdam gevestigde De besloten vennootschap met
besloten vennootschap met be- beperkte aansprakelijkheid:
perkte aansprakelijkheid: Hille- Marsian Holding 8.V., geves-
gonda Amsterdam Holding tigd te Amsterdam, bericht dat
8.V., bericht dat bij het Han- een besluit als bedoeld in artikel
delsregister te Amsterdam een 2:208, Burgerlijk Wetboek bij
besluit, als bedoeld in artikel het Handelsregister te Amster-
-208, Boek 2, Burgerlijk Wet- dam is gedeponeerd. Het besluit
boek, ter kennisneming voor ligt ter kennisneming voor een
een ieder ter inzage ligt. ieder ter inzage.

y
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U weet waarschijnlijk wel datvlees uit debio-industrie vaak
een triest verleden heelt. Dat is al geen prettige gedachte.
Bovendien is zon stukje vlees met allerlei kunstgrepen op-
gelokt. Ongezond, zowel voor het dieralsvoor u.Over de
gezondheids-en milieuaspekten van vlees en over dier-
vriendelijkere alternatieven heeftLekker Dier een origineel
Scharrelpakket samengesteldmet leuke cartoons van Toon van
Driel. Met o.a. eenkookboekje, een praktisch adressenbockje,

een kadootje en een kortingsbon op scharrelprodukten.
Dit pakket krijgt u thuisgestuurd door overmaking van slechts
f 10,-op Postbanknummer 3116614t.n.v. Lekker Dier,

Utrecht o.v.v. Actie'Scharrelpakket'.
Wie nu donateur wordt vanLekker Dier ■ _W■
krijgt nog eens f 5,- korting op het IWIPE» -
scharrelpakket. Voor meer info bel I„kker
Dier:o3o-3„m. jg ggj Jgjjjg
Stichlinj;U-kkcr Dier, Postbus 1566, 35008NUtrecht. Tel.: 030-311115- -

_____.._._. g

I _______________*_>. "**

WILLIAMDOMMERSON, "Gezicht op de Haariemmersluis te
Amsterdam. Verwachte opbrengst f15.00-f20.000-.

VAN KUNST, ANTIEK, MEUBILAIR,
SCHILDERIJEN, GOUD EN ZILVER.

KIJKDAGEN:- I donderdag 8 oktober: van 19.00-22.00 uur
vrijdag 9 oktober: van 10.00-17.00 uuren

van 19.00-22.00uur
zaterdag 10oktober: van 10.00 -17.00 uur
zondag 11 oktober: van 10.00 -17.00 uur
maandag 12 oktober: van 10.00 -14.00 uur

EERSTVOLGENDE KIJKDAGEN 10T/M 14DECEMBER,

I 'INBRENG T/M 21 NOVEMBER |

I VEILINGHUIS DE ELAND
J*f SINDS 1913
Wn Directie P.J.C. Trommelen
Uil Elandsgracht 68,1016 TX Amsterdam
Tel. 020 - 623 03 43/ 624 32 05, Fax 020 - 62434 47.

. 1_ I -

Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg maakt
bekend dat de in de periode 1 september 1992tot en
met 30 september 1992 goedgekeurdetarieven en
richtlijnen ter inzage liggen ten kantore van het COTG,
Moeder Teresalaan 100 te Utrecht. " ■
Deze bekendmaking geschiedt op grond van de arti-
kelen 6 en 12van de Wet tarieven gezondheidszorg.

cKVóllmU _".-__- VAN DONDERDAG 8 OKTOBER 19924



AmsterdamseEffectenbeurs
|aANDELEN binnenland

mest actieve fondsen borsumy wehry 745 68,80 19/02 49.50 25/08 54,00 53,50 53.50 53,00 53,20 mulder bosk - 60 29/04 52 0603 60.. omz hj l| vk op ho la sk bos kalis c 2065 26,90 23/03 20,00 08/07 22.60 22,50 22,50 22,10 22,50 mul'ihouse 6274 5.70 02/06 3,40 06-10 3,60 3,60 3,60 360 360arja 547959 4940 25/09 3860 ~/ 10 4720 47,40 48.20- 47,40 48,00 boskalis pr 1110 28,50 23/03 20,00 23/07 22,50 22,40 22,40 22,40 22,40 naett - 525 28/04 470 27/07 470aoaarf 16897 81,00 03/06 73,40 26/08 75,20 75,00 75,00 75,00 75,00 oraal befieer 200 36,00 08/05 26,50 06/10 26,50 26,80 26,80 26,80 26,80 nagron c 7378 64,30 14/05 46 18-11 61 611 61 61 61aoaobl.grt 93648 185,10 07/10 169,10 08/10 184,90 185,10 185,10 185.10 185,10 breevast 8992 12,20 12/12 7,40 28/08 8,50+ 8,60 8,60 8,50+ 8,50+ nat.inv.bank 110 618 1103 560 21/10 604 604 604 604 604"®n 1 53375 70,50 18/09 58,20 08/11 65,50 65,30 67,30 65,30 67,20 burg heybr - 2900,00 15/11 2300,00 03/01 2540.00 2450,001 - - 2450,001 nbm-amstell, 1845 11 07/10 7,50 14/09 760 7.80 780 780 780" 140186 89,20 16/04 72,70 08/09 77,30 77.30 77,60 76,50 76,60 calve - 1250.00 12/05 1000,00 10/10 1145,00 1145.00 1145.00 114500 1145.00 nedap - 38,30 0701 30 07/10 3050 30 30 30 30ïr, 176740 16620 07/05 115.30 07/10 134,20 135,00 135,90 134,40 135.40 calve pref - 820.00 20/03 780.00 10/06 800.00 800.00 800,00 800,00 800,00 nkl holding 2101 234,80 07-10 16200 0710 16300 163,001 16200 16200 16200fla 5630 202,50 18/09 188,90 27/12 200,20 200.20 200,20 200,20 200,20 calve c 185 1260,00 12/05 1005,00 10/10 1155,00 1155,00 1155,00 1155,00 1155,00 ned.partmii 1210 57,40 20/03 47,90 07/10 51,20 51,30 51.30 5130 5130amc 283507 59,30 02/10 45,20 07/10 58,20 58,20 58.20 57.90 58,00 cindu intern. - 170,00 17/01 128,00 06/10 128.00 128.00 128.00 128.00 126.001 n spr.st c - 7300,00 02/10 6950,00 08-07 7300,00 -
Z , 99095 49,00 23/03 39,50 05/10 40,00 40.00 40.00 40,00 40.00 claimindo c - 348.00 10/10 278,00 02/10 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 norit 11199 29,30 14/11 1470 29/09 15,00 15.50 15,50 1530 1550ovm.tett 150583 53,70 25/05 32,00 05/10 33,00 33,10 33,20 33,10 33,10 content beh. _ 25,00 14/05 21,00 03/08 22,20 22,40 22,40 22,40 22,40 nutricia gb 745 168,50 19/03 11200 29/09 113.50 113.50 11350 11300 11300«een 50411 104,60 02/10 80,30 10/10 103.40 103.30 103.30 102.50 102.50 cred lyonn 1166 34,00 28/01 23,50 31/08 23,80 23,80 24,00 23.80 24.00 nutricia vb F195 175,50 04/03 11700 29/09 12050 120,20 12020 11800 11800JL, 178423 26.90 04/03 12,00 05/10 12,60 12,60 12,70 12,40 12,70 csm 3944 104.80 01/10 81,00 17/10 102,00 102,50 102.50 101,60 101,60 nijverdal 1229 11650 15/06 8600 05/12 9540 95.40 9600 9540 9600TO petr. 33162 150,50 27/05 128,00 20/02 132,00 131.70 131.70 131,30 131,70 crown v.gel, - 145,00 16(01 113,00 24/07 116.20 116,20 116,20 116,20 116,20 omnium europe - 1000 06/11 760 12/03 850b82577 117,00 19/05 8890 23/12 91,70 92.20 92,40 91,20 91,40 dateert. 6725 21.20 11/10 13.00 01/10 13,30 13,30 13.30 13.30 13,30 orco bank c 810 7470 12/05 6920 28/01 7130 71,30 7130 7130 7130?* c 262145 119,70 05/05 86,60 10/10 106,60 106,70 108,60 106,70 107,60 delft inslrum 27970 28,40 21.02 14,30 07/10 14,50 14,30 14,60 14,30 14,50 otra 4134 355,00 18/06 24000 15/09 259,00 259.00 260 00 259 00 25900Weert 85206 37.00 07/05 17,80 25/08 18,70 18,70 18,70 17,90 17,90 desseaux 3700 101,60 18,09 36,80 08/01 98,00 98,00 98,50 98,00 98,50 palthe - 73 00 22/01 45 80 06/10 45 80 45.501 - - 45 5019_wocc, 67087 40,60 02/06 29,40 11/12 32,70 32,70 32,70 32,60 32,70 dorp groep 1020 45,20 15/04 37,00 04/08 38,50 38.50 38.50 38.50 38,50 pirelli 6428 3040 02/06 1460 23/12 20,00 20,00 2080 2000 2050J<**en 32099 196,70 23/04 149,90 07/10 167,30 167,30 167,90 167,20 167,60 draka holding 1320 26,80 03/06 21,50 20/01 24,40 24,40 24,40 24,30 24,30 polynorm 46 18570 26-05 11600 12/11 155,00 155,00 15500 15500 15500Jcgovensc 234320 60,40 20/05 33,00 07/10 35,00 35,00 35,00 33,00 33,50 econosto 80999 31,10 19/05 22,00 29/09 22,80 23,00 23,00 22.80 22,80 porc fles - 15600 11/11 13000 24/03 139,00 - - -"Jfrdgl 15198 78,00 05/05 43.00 05/10 44.00 44,70 44,70 43,50 44,00 emba - 230,00 14/11 199,00 16/09 200,00 200,00 200.00 200.00 200.00 randstad 7100 48.00 06-03 3700 02/12 44.50 44,50 4500 4450 44 70TOuner ,2010 70,70 07/10 53.00 19/12 62,00 62.00 62.50 62.00 62,50 eriks c 1960 88,20 08/05 65.00 29/11 75,50 75,50 75.50 75,50 75,50 ravast - 3450 13/11 1900 27.07 22,50 22,50 22 50 2250 22 50"M gr 471314 54,30 20/03 41,90 10/09 45.70 45,70 45,90 45,60 45,70 «exovit int. - 70,00 07/10 46,50 02/09 50,001 49,001 - - 49,001 reesink c - 78,00 28/08 64 00 09/10 76.20 76,20 76,20 76 20 76 20302075 43,80 19/11 24,00 05/10 24,80 24,90 25,30 24,80 25,10 frans maas o 54300 89,00 14/05 58,00 11/09 59.00 59,00 59,00 58,50 58.50 samas gr. 2954 44 50 26/05 2520 06/10 25,40 25.40 2540 25 20 2520Kcknp 21128 50.50 10/06 36,50 26/08 40,90 41.00 41,70 41,00 41,70 fugro mcclel c. 16400 39.50 30/03 21,50 27/08 22,50 22,50 23,00 22,50 23,00 sarakreek 370 16,50 13/04 1310 24/06 14,00 14.30 14,30 14,30 14 30«°»e 592956 162,50 27/05 138,60 12/12 142.20 141,70 142,00 141,30 141,90 gamma hold 5992 115,50 12/05 91,30 16/12 98,00 98,00 98,00 97,50 97,50 schuitema - 1805,00 19/11 1550.00 08/10 1740,00 1740,00 1740,00 1740.00 174000«°yd 69108 65.10 09/03 32.40 02/09 33,70 34,00 34,00 33,70 33,80 gamma hpr 200 6.00 06/05 5,50 26/11 5.65 5.65 5,65 5.65 5.65 schuttersveld 7102 56,50 19/06 37 50 06/10 37,50 37,50 3750 37 50 37 50" . 402135 80,00 02/04 47,10+07/10 48,50 48.70 49,00 47.10+ 48.30 garzarelli $ - 13 50 03/04 9,50 02/10 9,50 9,50 9,50 9,50 9.50 smit int c 851 56.00 1110 1950 04/09 25,50 27,50 27.90 2700 27,70w"°ed 196472 51,50 25/02 32.10 29/09 33,60 34,00 34,00 33,20 33.60 getronics 30597 36,50 04/03 27,90 30/10 32,50 3230 32,30 32,00 32,00 stbankiersc. 489 1720 18/10 1440 0610 14,40 14,40 1440 1440 1440

632809 39.50 0505 21.20 18/09 22,20 22.20 22.30 22,20 22.20 geveke 840 42,40 06/02 18,50 25/09 19.50 19,50 19,60 19.30 19.60 stad r'dam c 16636 4630 07/02 3650 2708 41,00 41,00 4140 4100 4140Pogram 64451 53,60 26/05 39.30 14/01 44,60 44,90 45,50 44,90 45,30 giessen 310 122,00 09/10 86,00 07/09 104,50 103,50 105,00 103,50 105,00 telegraaf c 14250 92 60 2705 8050 1211 89.50 89,80 9050 8980 9000l"*0 18971 101.80 18/10 85,70 05/10 86.80 86.90 87,00 86,90 86,90 goudsmit - 41,00 21/10 16,00 02/10 19,90 19,50 19,50 19,50 19.50 texfelgr twente - 9500 24/04 8300 23-12 86,50 87,00 8700 8700 8700-mco 34346 60,70 14/11 41,40 08/09 42,60 42,60 42,70 42,60 42.60 grolsch 22350 227,50 18/06 178,50 14/01 198,00 198,00 198.00 196,50 196.50 tulip comp 2763 2700 27/02 1240 17/09 12.80 12.80 1290 1280 1290"*"? 10298 101.70 21/10 86,10 18/08 88,60 88,60 88,60 88,50 88,50 gti holding _ 237,80 01/05 173.00 21,11 205,00 205.00 205,00 205,00 205,00 tw kabelh c 1715 13800 04/06 11150 29,10 122,50 122.70 124,50 12270 12450
" 8522 76.00 18/09 68,90 10/12 75,50 75,30 75,40 75,30 75.40 hagemeyer 183 150,70 27/02 122,20 20/12 124,80 124,80 124,80 124.30 124,30 übbink - 78 00 08/09 65 00 06/07 77.00 77.00 77 00 77 00 77 00

78543 48,40 27/02 27.70 06/10 28.20 28.30 28.70 28,20 28,50 hal trust b 21100 16,10 11/05 12,50 07/01 12,90 13,00 13,00 13.00 13,00 unilever - 19600 21/02 15810 11/10 183.00 - -f»erc 508090 197,30 21/02 158,80 11/10 183,30 183,30 183,60 181,20 181,60 hal trust vn, 7500 16,10 11/05 12,50 07/01 12,90 13.00 13,20 13,00 13,20 unil.7 pr - 1100,00 31/01 90000 18/09 960.00 960,00 96000 96000 96000i-ommeren 18698 46,20 27/02 30,70 16/09 32,10 32,10 32,50 32,10 32,30 heineken hld 5315 179,50 07/04 131,00 12/12 147,00 147,00 147,70 147,00 147,50 umi 7 pre - 103,00 27/04 8550 14/10 93,00 93,00 9300 93 00 9300,r 24044 91,80 26/05 68,70 24/08 85,70 85,70 85,70 83,50 83,50 hes beheer c _ 49,10 29/05 31,50 06/10 31,50 31,50 31,50 31,50 31.50 unil 6pr 10 87.00 07/09 71.20 08/10 82.90 81.90 8190 8190 8190»«anen 86948 98,20 16/04 76,50 11/12 91,50 91,60 92.20 91.40 92,10 hoek's mach. 2244 64,00 19/06 56,24 09/12 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 unil.4 pr - 54 70 07/10 47 00 07-02 54,50+ 54.70 54 70 5470 54 70wers-kluw. 22913 86,00 14/09 54,80 08/10 81,20 81,20 81,40 81,20 81,30 h.b.g. 10554 218,50 06/03 187,00 25/11 199,00 199.00 199,50 199,00 199,00 union fiets. 75 83,50 26/05 63,00 24/01 65,00 64,70 6490 6470 64 90|"e markt holland sea 44470 0.66 02/06 0,37 11/12 0,41 0.41 0.42 0.41 0,42 un.dutch gr. 1111 4,70 11/10 0,50 23/09 0,64 0,64 064 062 062a?erts - 58,50 07/04 46,70 08/01 48,50 48,50 48,50 48,50 48.50 holl.ind.mij _ 46,50 13,02 3900 06,10 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 ver das nb - 54000 24/02 42300 24/10 515,50 515,50 51550 51550 51550«anld 188152 6,38 27/08 5,66 07/10 6,31 6,31 6,32 6,31 6,32 hoopeffbk 4065 8,30 14/02 5,60 05/10 5.80 5,80 5,90 5,80 5,90 vnu pr - 1880 31/07 15,00 25/10 18.20 18.20 18.20 1820 1820* 13411 37.00 14/05 30.00 04/08 34.70 34.50 35.00 34.30 35.00 hunt.dougl - 2,98 16/01 1.30 22/11 1,81 ... - v.trans.hyp - 64000 12/12 59000 07/07 580.001 -a"9' 102 151.00 12/11 96,00 06/10 96.00 96,00 96,00 96,00 96,00 mc caland 1200 87,60 17/09 54,70 06/01 81,30 81.30 81,30 81,30 81,30 verto c - 37,70 22/10 20,00 07/09 25,50 25,50 2550 2550 2550f-topttr 2058 12.00 01/04 6,80 09/09 8,10 8,10 8.10 8.00 8,00 kas-ass. 32 39,30 29/01 26,60 10/09 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 volker-stev, - 69,60 26/03 56,50 18/12 58,50 58.50 58 50 58 50 58 50aim rubber 53 4.00 27/03 2,80 02/10 3.00 2,95 2,95 2.95 2,95 kempen -co 1500 10,50 12/02 6,50 19/08 7,60 7,60 7,60 7.40 7,40 volmac 10591 3120 1903 13 80 05/10 14,00 14,20 14 20 14 00 14 00
" - 426,00 25/03 400,00 02/06 400,00 - kiene hold - 113,00 22/06 95,00 25/08 101.00 101.00 101,00 101,00 101.00 vredestein - 20.50 04/06 13.10 0611 17.50 17.30 1730 1730 1730'.holde 1600 139,50 15/06 109.70 27/12 132,50 132,50 132,50 132,00 132,00 kondor _ 35,00 25/10 28,00 03/09 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 vng-groep 314 50 30 07/10 29 80 28/09 32,00 32.00 3200 3170 3170acn groep - 55,30 25/05 38.50 18/09 39.80 39,80 39,80 39,80 39,80 kbb 2945 81,00 06/05 54,00 28/09 55,70 55.70 56,00 55,70 55.80 weoener 150 68.00 03/06 58.00 20/01 64.00 64.00 64,00 6400 64 00'On groep nre 700 57,00 25/05 39,00 03/12 39,80 39.80 39,80 39.80 39.80 kon.sphinx 8831 57.70 24/03 45,20 29/10 46.50 46,00 46,50 46,00 46,50 westersuik - 11000 05/10 8000 24-10 110.COb 110,00 b - - 11000bai - 94,80 15/10 57,00 21/09 58,00 54,001 - - 54,001 koppelpoort 300 421,00 21/10 300,00 21-09 335,00 335,00 335,00 330,00 330,00 west invest fort-acP 48.00 29/10 46.50 03/04 47.00 47,00 47,00 47.00 47,00 krasnapols. - 286,00 26/05 190.00 03/01 235.00 220,001 - - 220,001 ress - 24 00 09/10 850 08,07 9,00 9,001 - - 9 001"groep 12627 93,00 25/05 77,00 18/08 81,00 81,00 82,00 81.00 82.00 landre gim _ 5550 24/02 45.00 13/07 46,80 46,80 46,80 46.80 46,80 west mv f wb. - 12600 11/11 8000 16,10 102,50 102,50 10250 10250 10250osnb beh _ 159,00 14/05 110,00 06/12 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 macintosh 2050 44,90 21/02 28,30 07/09 28,50 28,50 29,00 28,50 28,70 wol kl.pr.c. 100 333,00 28/09 219,00 11/10 323,00 b 323.00 323.00 323.00 32300"S 120 139.00 19/05 110.00 12/12 127.00 127.50 127,50 127,00 127,00 maxwell petr _

126.00 11/06 110.00 09/12 116,00 115,00 115.00 115.00 115,00 wyers - 35,20 16/10 24 00 06/10 24,00 24,00 24 00 24 00 24 00«manngr, 3027 152.00 09/10 90,00 18/02 105,50 105,00 105,00 105.00 105,00 mend gans . 7000,00 11/06 4025,00 08/11 6700,00 6250,001 - - 6250 001 TOP-15"*": - 356,00 26/02 284,00 06/10 287,00 288,50 289,00 288,50 269,00 moeara 18 1290,00 27/05 1135,00 10/12 1165.00 1162,00 1170.00 1162.00 1162 dico intern - 93,00 30/12 50,50 04/09 59.50 59.50 59.50 5950 59.50?Jel 54175 1.39 24/10 0,45 30/09 0,51 0.51 0.51 0,51 0,51 moeara opr _ 157000 17/10 148000 12-08 151000 150500 150500 150000 150000 tree record shop 135 33,20 19/03 1400 1109 14.30 14,20 1420 1420 1420„-_" - 42.00 07/05 29,50 27/01 30.80 30,80 30,80 30.80 30,80 moeara cop 19 16650 17/10 14800 23/12 15400 15000 15000 14900 14900 gekteree papier 200 74.00 15/10 63.20 11/09 64.30 64,40 64.40 6440 6440Wooekh.kon. - 25,20 24/06 19.70 12/12 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 moeara wb _ 17950 11/06 15850 20/02 16100 16050 16050 16050 16050 groenend!* 1820 47.30 13/11 28.00 04/09 28.40 28,40 28,40 2830 2830"Ooerwink 730 83,90 12/11 56,00 19/08 60,30 60,30 60,50 60,30 60,50 moolen hok), . 4550 31/03 23,50 06/10 23,50 23,70 23,70 23,70 23.70 grontmij 9362 57,30 12/02 42 00 06/10 42.00 42,00 4200 4200 4200

JGATIES
*»tslening_n nIBX 91U1.111.1 7.76104,50 104.40 nl 7 85-96 8,09 98,15 98,25 nl 614 86-96 7.55 95.68 95,78 nl 3% 48-98 v5.40 94,05 - aab 8X 90 7,89100.40 101,20 bng 61.87-12 7.81 8900 9000 inb 8% 92 793104,50 104.60 rabo 7* 89 75110060 10070„„ vk si nl 8» 911-11.06 7.82105,60 105,53 nl 7 87-93 7.99 98,73 98.% nl 6H 86-95 7.77 96.70 96.90 nl 3% 48-98d 518 94,75 94,75 aab 814 91 7,50106.35 106.35 bng 0 914)3 7,64 45,10 4510 inb 7 89-94 -98,00 98.10 rabo 6X 67-99 813 9380 9410ik* 86-96 810108.40 108.50 nl 8% 77-93 -99,90 99,90 nl 7 89-99 7,72 96,40 96,40 nl 6'/. 87111-95 7,79 96,70 96,85 nl Detal 3Xh 6.61 91,40 - aab 8-92-95 7,67101,80 101,80 bondssp.6X 88 8,25 95,40 95,40 mb bb 6-87 7,73 94.90 95.10 shv h 6-87/97 8,47 9375 9350bTOBO-00 7.91108,30 108.40 nl 8% 83-93 -99.85 99.85 nl 7 89111-99 7,71 96.35 96,37 nl 6% 87-97 7,38 95,80 95,88 nl beiert 3'Av 6.61 91.40 - aab 8% 90 -99,55 99,65 buhrm-t.ant 8X 8,48100,90 100,90 mb 6)4 88 8,16 96.45 96.50 sp 8 85-95 777 9980 1002010486-96 8.05104,65 104,75 nl 814 84-94 8,27 9985 99,90 nl 7 89IV-99 7,71 96,33 96,30 nl 6% 871-95 7,78 96,35 96.50 nl beten 314 6,67 91.40 91.40 aab 7)4 89-99 7.82 98,20 9830 clbn 814 90-93 -99.50 9950 mb 6)4 88-98 756 94.00 94.40 st bank 4 86-98 889 6620 860010487.97 7,9510515 105,25 nl 8% 85-95 8.12100.00 100.10 nl 614 78-98 8.23 96,00+ 96,10 bnl 6% 8711-95 7,75 96,28 96.48 nl 3% 54-94 h8,95 95,60 - aab 6-87-97 8,00 94,90 95,00 een 8)4 90-95 7.66101,75 10175 inb bb 6% 86 8,39 96.80 97.00 uni 514 88-95 760 9585 9585"0 85.92 -100.00 100,00 nl 8% 90-00 7.71102.90 102.90 nl 614 85-95 8.01 97.65 97.75 nl 6X 87-02 7,53 92.80 92.90 nl 3% 54-94. 8.95 95.60 95.60 aab 614 87-07 8.14 92.80 93.00 commerzb8)4 92 7,80104,50 104.50 mb 6% 87-95 8,02 95,20 95 50 ver spbnk 6-88 812 97,20 97,20*J8095 8.00101.80 101,80 8X nl 921-02 7.74 103.30 103.22 nl 614 861.11-96 8.07 97.70 97,80 nl 614 88-94 7,90 97,73 97,90 nl 314 55-95 7.73 94,75 94.75 aab 614 88-98 7.89 94.70 94.80 crlyonnB)4 inb bb 6% 88 7.84 95.30 95.45 vnu 6 88-93 944 9625 9625M 86-93 -100.80 100.85 8% nl 9211-02 7.73103,45 103,36 nl 614 86-98 7,55 96.15 96,27 nl 6XBB-98 7.77 95,60 95,60 nl grb 3h - 59,80 - aab 6X 88-98 7,64 95,50 95.80 92-02 7.89104 00 104.00 mb 6 88-93 - 99.00 99.10 vsb groep 9X 90 7 52104,00b 10550U* 90-00 7.75108,80 108,78 nl 8X 92-I-11-07 7,81103,70 103,69 nl 614 89-99 7,70 95,30 95,30 nl 6 87-94 7,94 96,73 96,93 nl grb 3v -59.80 - aab 6 88p94 8.03 96,70 97.00 denm 6)4 86 7,73 9600 96,00 mb bb 5X 86 8,05 96,00 95,90 wuh 7'/. 89 803 9730 9760J 79-94 8,05101,00 10100 nl 8X 92-07 7,82103.70 103,70 nl 6)4 661-93h - 99,25 - nl 6 88-94 7.94 96.80 97.00 nl grb 3 d - 59.80 59.80 b aab s687 -13540 135.50 eib 6» 86-96 665 9980 99501 inb sp 5X 88 -12475 124,90 wuh 6- 87p97 793 9540 9540_«-93 8,14 100,65 100,80 nl 8% 9211-07 7,82 - 103,70 nl 6)4 681-93 - 99,15 99,15 nl 6 88-95 778 95,85 96,00 nl grb 2-h - 52.30 - aegon9,7892-04 -101,55 101.75 eib 6XBB-98 6,81 99,10 98.50 knp miers 414 89 7,92 95,00 95,00
_90M|.00 7.74106,95 106.95 nl 8 83-93 -99.65 99,70 nl 614 6811-93h -98,40 - nl 6 88-96 7,55 95,08 95,20 nl grb 2Xv -52,30 - aegon 6X 87 a -98,40 98,45 eib 6K 87-95 649 9980 9940 kredb if 8)4 92 7,81104,00 104,40
-SÏ"-00 7,75107,00 107.00 nl 8 85-95 8,17 99.70 99,70 nl 6)4 6811-93 - 98,25 98.25 nl 5 64-94 h7,61 97,50 - rt grb 2X d - 52.30 52.30 aegon» 88 7.79 92 50 9280 e* 6X 86-98 675 9840 97 50 Ikb fin 7X 89 8.00 98.50 98.50rt 90IV-00 7.75107.28 107,28 nl 7_ 77-97 7.86 99,70 99.70 nl 6)4 68111-93h 8.77 98.80 - nl 5 64-94 7,61 97,50 97,50 100 meest verhandelde asdevbnkBX92 7,76104,10 104,10 eib 5X 88-94 596 9985 9965 kbfinance6BB 8,38 97,60 97,60
_911-11-01 7.75107.40 107,35 nl 7X 82-93 - 99.65 99,70 nl 6)4 68111-93 8.77 98.80 98,60 nl 4X 63-93h 8,04 98.00 - overige obligaties aus 9 82-97 8.11102.30 102.30 fbg 2X 87-97 -1.00117.00 11700 oce 9% 92-97 8,45102,00 102.30
«79-94 8.21100.40 100.40 nl 7X 85-00 7.85 99.50 99.60 nl 6X 68IV-94h 8.65 98,50 - nl 4)4 63-93 7,13 98,00 98,50 vk si bmfi 9 90-94 8.36100.75 100.80 fm 9 84-94 862100.50 100.50 okobank 9X 91 9,72 98,25 b 98.50«484-94 7,94100,80 101,00 nl 714 90-00 7.74 100,05 100,00 nl 6X 68IV-94 8,65 98,50 98,50 nl 4X 631-93h -98,10 - aab 12 81 a 8,28112,50 112,80 bmh 8X 90-00 7,90104,60 10460 findan md 8X 92 79810270 10285 phil 6-85-95 8.48 96,90 97,00:_ * 90-00 773105,60 105,60 nl 7)4 78-93 - 99.55 99,55 nl 6X 86-96 7,55 96.66 96.80 nl 4% 631-93 - 98,10 98,10 aab 914 79 8.38101,40 101,60 bmh 8X 91-96 7,7510220 102.20 hoogov 7% 85 948 9450 9450 phil 688 - 97.10 97,10
«9011-00 7.73105.80 105,80 nl 7X 84-00 7,88 98,80 98,80 nl 6X 87-94 7.91 97,35 97.50 nl 4% 6311-93 h -98,40 - aab 9X90-93 - 99.90 99.90 bmh 8X 91-01 7.86103,80 103,80 iadb 8X 92-97 76110290 10290 postbank 6X 87 8.26 96.90 96.90
«911-11-01 7,76106.33 106.22 nl 714 851-95 8,12 99,05 99,15 nl 614 88-96 7,5196.60 96,70 nl 414 6311-93 -98,40 98,40 aab 8% 92 7,95102,30 102,45 bmh 0 89-99 7,75 59.30 59,50 ibrd 8% 85-95 8,1910020 10000 postbank 688 7.85 94,20 94,50
«92-07 7,85107 60 107,50 nl 7X 8511-95 815 98.90 98.95 nl 614 88-98 7.56 95,03 95,16 nl 3* 53-93h . 9755 . aab 985 ecu - 98,20 98,20 bang md 0 92-04 7,89 42,50 42,50 ibrd 7 87-97 6 7810150 100 90 ptt 7X 90 7.76100,00 99.90
«J 83-94 8,33100 00 100.05 nl 7X86-93 -99,30 99.35 nl 6X 89-99 7,67 94,30 94.30 nl 3X 53-93 -9755 9755 aab b 9 91-96 9,00100,00 100,00 b nat par 8X 92 7 73102.45 102.40 ibrd 6X 86-96 633 9980 99 70 ptt 7% 89 7.82 97.00 97.00
SÏ 841-94 8.34 100.00 100,05 nl 7X 89-99 7.69 98,90 99,00 nl 6% 87-97 7,43 95,56 95,56 nlgrb3Xh -77,70 - aab 9% 91.1 7,92107,90 107.90 BXbavr- tod 6X87-97 678 9880 9800 rabo ned 8X92 7,63103.60 103.50
««841194 8.20100.358 100,40 bnl 7X 8911-99 7,71 98,85 98,85 nl 6X 67-92(1 -99,75 - nlgrb3Xv -77,70 - aab 8- 90-93 -99,80 99,75 hyp.92.7 7.85101.40 101.40 ibrd 6% 88 676 9840 9750 rabo 8X 92-7 7.39103.10 10310
«»87-95 813100.35 100.40 nl Ti 89-99 7,70 97.58 97.63 nl 6X 67-92 - 99.75 99,75 nl grb3)4 d . 7770 7770 aab 8X 90-93-2 -100,00 100,30 bng 6X 88-98 7.75 95.00 95.30 inb9)4 92 79910740 10720 rabo 8X 91 7.87103.70 103.70
aü 89-99 7,77102,85 102,90 nl 7 69-94 H 938 9790+ - nl 6X 86-96 7,93 96,60 96,75 nl 3% 48-98fi 5,40 94,05 - aab 8X 91-96 7,45104,35 104,35 bng6XB6-11 7,80 89,60 90,50 mb 9 90-95 79510220 10220 rabo B'/. 90 7,9710010 100,50

IpPTIEBEURS. serie omz vk sk akzo pokt 140.00 52 5.60 4,80 dsm cjan 115.00 154 0,30 0,30 coc pokt 330.00 25 51,50 50.00 hoog pokt 35,00 236 1.20 200 phil cjan 22.50 118 1.90 1.80 asr pk* 40.00 235 2.50 a 1,50 unil p095 145.00 25 5,00 a 3,70

* 'okt 45.00 46 2.60 3.10 akzo pokt 145,00 26 10.50 9.20 dsm c j94 95,00 172 9,30 8,90 b coc pnov 260.00 44 2,00 1,70 b hoog pokt 37,50 137 2,60 3,90 phil cjan 25.00 536 0.90 0,80 sto e leb 32,50 22 1,50 a 1.10 vnu pnov 8000 46 I.ooa 180? cokt 47,50 113 0,50 0.90 akzo pjan 125,00 60 2.20 2,00 dsm e J95 100,00 178 9,60 9.30 coc p nov 265.00 35 2,80 2.60 a hoog pokt 40.00 220 4,90 6,30 bphil capr 22.50 24 2.70 2.70 asto pro» 30,00 50 2.20 2.00 vnu pnov 85,00 34 2.60 3,80
2 cokt 50,00 20 0.10 0,10 akzo pjan 130,00 410 3.70 3.60 dsm pokt 90,00 110 0.80 0,90 coc pnov 270.00 109 3,80 3.60 hoog pokt 45.00 58 9.80 11.20 phi capr 25,00 220 1.50 1.60 tops cokt 500.00 30 14,00 14.00a vnu p(eb 80,00 78 2.40 3.102 cjan 45,00 31 3.80 a 4,00 akzo pjan 135,00 139 5.70 5,20 dsm pokt 100,00 88 8,70 8,50 coc p nov 275,00 691 5,50 4,70 hoog pjan 32.50 314 1.90 b2,60 phil capr 27,50 47 0.90 0.90 tops cokt 510.00 198 7,00 6.80 vnu pfeb 85,00 27 4.20 5,40

* cjan 47.50 390 1.70 2.20 akzo pjan 140,00 23 8,40 8,10 dsm pjan 85,00 25 2.10 2,00 coc pnov 280,00 1587 7.20 6.50 hoog pjan 35,00 187 3.00 3.60 b phil e 093 30,00 340 1,30 1,30 tops cokt 520,00 548 3.20 3.00 wes cokt 90,00 123 2,80 a 3002 c jan 50,00 261 0.80 0,90 akzo papr 130.00 25 5.00 a 4,50 dsm pjan 90.00 44 3,20 3,20 coc pnov 285,00 263 9,50 8,80 hoog pjan 37,50 127 4.40 5.30 phü c 095 20.00 584 7.20 7.30 tops cokt 530,00 21 1,10 110 wes cjan 90,00 60 6.00 a 6.302 capr 50,00 45 1.40 1,60 akzo p 093 150.00 111 17.20 16,50 dsm pjan 95,00 42 5,50 5,30 coc pnov 290,00 116 13,00 12,00 hoog pjan 40,00 215 5,90 7,00 phil c 096 25,00 26 5,80 5,90 tops cokt 540,00 20 0.50 0.50 wes e |an 95.00 28 3.30 3.20
2 CJ9S 45,00 110 5,40 5.80 akzo p 094 135.00 82 11.20 10,800 dsm pjan 100.00 33 8.50 9.00 coc pnov 295,00 80 16.50b 15.00 hoog p jan 42,50 83 7.50 B.Bob phi c 096 35,00 58 2.70 2,70 tops c nov 510.00 67 14.00a 13.00 wes p,an 95.00 145 5,50 b 5.20b2 Pian 47.50 169 1.30 1.00 amev c |an 60,00 114 1,50 1,60 dsm pjan 105,00 31 13.50 13.50 coc pnov 300.00 56 21.00 19,70 hoog pjan 45,00 27 980 11.00b phil pokt 22,50 31 0,80 0,70 tops c nov 520,00 62 8,40 8.80 xmi pokt 33500 21 2/10 3,02a* Papr 45.00 40 0,80 0,70 amev capr 60,00 34 2,50 2,50 ds cokt 110,00 225 0.70 1.00 coc pdec 275,00 44 7,00 6,50 hoog papr 35,00 57 3,70 4.70 phil pokt 25,00 99 2,80 2,80 tops cjan 560,00 30 5,00 5,00 xmi pno» 32000 20 2/14 3/00

> * papr 47.50 322 1,40 1.20 a bgg c nov 115.00 46 2,90 2.50 els pokt 110,00 55 3,70 b 3.00 coc pdec 285.00 25 10,50 10,00 hoog papr 37.50 28 500 570 b phil pian 20.00 100 0.80 0.70 tops pokt 480.00 80 1.20 1.00:' Pnov 35,00 35 1.90 a 1,50 buhr cokt 32.50 100 1,70 a 1.40 coc cokt 260.00 25 19.50a 20.50 coc pjan 260,00 67 4.20 4,00 a ing cokt 50,00 142 010 010 phü pjan 22.50 290 1.70 1.60 tops pokt 490.00 143 170 2.00* cokt 62.50 88 3,40 4,90 buhr cjan 35,00 25 1,80 2,00 coc cokt 270,00 61 10,50 11,00 b coc pjan 270.00 65 6,60 a 6.20 ing c jan 47.50 88 150 140 phü pan 25.00 87 3,20 3.20 tops pokt 500,00 234 3,50 3.00. J9n cokt 65.00 88 1.30 2,70 buhr pokt 37,50 66 5.00 a 4,20 coc cokt 275,00 214 6.30 7.30 coc pjan 280.00 404 9.50 900 ing ean 5000 43 070 070 phi pjan 4000 50 18,10 a 18,00 tops pokt 510,00 247 6.00 6.00
■* cokt 67.50 104 0.50 a 1.00 buhr pjan 35.00 25 2.70 b 3,00 coc cokt 260,00 1027 3,40 4,00 coc pian 290,00 172 14,00 13,00 mg capr 47,50 139 230 240 phi pan 4250 50 20,60 a 20,50 topS pokt 520.00 782 12.00 12,50a

cjan 65.00 95 310 4,50 csm pfeb 100,00 30 2,50 2,20 coc cokt 285,00 985 1,60 1,70 coc pjan 300,00 35 20.00 19,00 ing capr 5000 45 150 a 130 phil papr 2000 282 1,10 1,00 tops pokt 530,00 80 20,50 20.10"Dn cjan 67,50 364 1.70 2.70 daf e jan 10,00 30 4,30 a 3,50 coc cokt 290,00 241 0,70 0,70 coc papr 260,00 25 6,00 5,10 ing e j94 4780 65 290 280 phil papr 2250 52 2,10 2.00 tops pokt 540.00 126 30.00 29,50
-i c |an 70.00 245 1.00 1.70 daf cjan 12,50 35 2,80 2,40 coc c okl 295,00 105 0,20 0.30 coc papr 270,00 44 7.80 8.10 ing c j95 47,50 128 4,30 a 4,40 phi p 093 3000 61 7.90 7.80 tops pokt 550.00 30 40,10b 40,00
-i capr 70,00 65 2.00 2,70 daf pokt 12,50 100 0,70 a 0,50 coc cokt 300,00 88 0,10 0.10 coc papr 280,00 27 11,40 10,50 ing papr 45,00 28 150 a 1,40 phil p095 20,00 43 2,30 2,30 b tops pokt 560.00 29 49,00 49,00

*9n cj9s 65.00 89 8.80" 8.70 daf pjan 10.00 30 0,60 0.70 coc e nov 270,00 100 14.50a 15,00 b coc papr 290.00 44 15,00 14,50 ing pj94 47.80 20 3,50 3.50 phil p096 25.00 26 4,90 4,90 tops pnov 480,00 32 3,70 b3,50a__ Pont 65,00 25 0,50 0.50 .daf pjan 12.50 24 1,60 1.50 coc cnov 275,00 326 10,20 11.50 coc pn93 230,03 5B 4,00 4.10 kbb pnov 60.00 20 5,00 a 4.80 de cokt 135.00 32 B.OOa 7.10 tops pnov 500.00 94 7.50 a 6.80
31 pj9s 65.00 30 4,80 a 4.10 dal papr 10.00 66 1.50 1,20 coc cnov 280.00 363 7,50 8,50 coc p n94 290.00 101 19,60 a 19,00 kim cokt 27,50 234 0.20 a 0.10 die cokt 145,00 341 0.90 0.70 tops pnov 510,00 118 11.00 b 11,00
" cjan 75.00 200 5.70 5,30 d/fl cokt 160,00 98 2.50 3.20 coc cnov 285,00 1139 5,20 5.70 fok cjan 30.00 50 0.30 0.40 kkn cjan 25.00 38 2,00 2,20 die cokt 150,00 22 0.30 0.20 tops pnov 520,00 698 16,00 b 16.50a" capr 85.00 70 2.70 2.60 d/fl cokt 165,00 39 0.70 0.80 coc cnov 290.00 723 3,30 a 3,90 fok capr 17,50 101 4,80 a 3,70 kim cjan 27,50 68 1.00 1.10 die cjan 145.00 232 5.50 5.10 tops pnov 530.00 35 24.00 24,00aJ_ pokt 75.00 55 0.40 0,40 d/fl cokt 170,00 28 0,20 010 b coc cnov 295,00 135 2.00 2,40 fok capr 20,00 22 3.20 a 2.60 kim c lan 30,00 39 o,Boa 0.60 die cjan 150,00 39 3,00 2,80 tops pnov 550,00 27 39,00b 40.00JOl pokt 80.00 23 3.00 3.50 d/fl cnov 160.00 56 5.00 5.70 b coc cnov 310,00 20 o,Boa 0,50 lok pjan 17,50 79 1,20 1.20 kim e 093 35.00 64 1.50 1.50 die cjan 160.00 54 1.00 0.80 tops pjan 500.00 48 10.50b 10.70!_ Pian 75,00 130 2,00 2.20 d/fl cnov 165,00 38 3.00 3,30 b coc C dcc 290,00 53 5.80 6,30 fok papr 17.50 503 2.00 a 1.80 kim e 096 40.00 34 3.20 3.30 die capr 145.00 112 8.60 8.00 tops pjan 520.00 67 18,50 18,40
J* P|an 80.00 76 4.30 4.50 d/fl cd« 155.00 30 9,10 10,00 b coc c dcc 300,00 40 3.50 a 3.10 goud c leb 370,00 62 3.50 a 3.30 kim papr 22,50 114 1.40 a 1.40 die capr 150.00 29 5.70 5,50 unil cokt 180,00 29 5.30 a 4.00y papr 80.00 31 5.20 a 5,30 d/fl e dcc 165.00 133 4,00 4.10 coc cjan 280,00 31 13.00 14.00 gist cokt 35,00 85 0.20 0,20 kim p 095 20,00 40 1.70 1.70 die c 094 145.00 37 15,60 15,30 unil cokt 185,00 62 2.10 1,30,k » c okt 130.00 50 6.00 5,90 d/fl c dcc 170.00 24 2.30 2.50 coc c jan 290.00 30 8.00 8.00 gist c jan 35,00 46 1.10 1,10 red e jan 32.50 50 4.50 a 3.80 de cO% 160.00 53 13.50 13.20 unil c jan 180.00 122 9.50 8.50
*» cokt 135,00 192 2,00 2,60 d/fl c dcc 175,00 30 1,50 a 1.40 b coc cjan 320,00 72 1,20 1,30 a gist pokt 35,00 34 2.40 2.40 ned c jan 37,50 241 2,50 a 2.10 a de pok 40.00 91 0.70 b 0.80 vn cjan 195.00 33 3.10 2,60

*° cokt 140.00 40 0,80 0.60 d/fl e mrt 170.00 114 3.90 4.50 coc c kpr 300,00 35 9,00 9,30 £st pjan 35.00 27 2.90 3.00 nedl capr 37,50 38 2.70 3.00 de pok 45,00 4 0 3.00 3.0 vn cjan 20000 31 I,Boa 1,70
T2O cokt 14500 48 040 020 d/fl c mrt 18000 39 180 190 coc o okt 26000 85 060 050 otn o feb 30.00 30 I.ooa 1.00 ned pan 32,50 21 2.00 2,00 de pokt 150.00 247 7,50 8.10 Xli pokt 175.00 1856 0.50 a 050
*» c«n 3500 60 660 700 _! emn 8500 45 130 105 10l nok 27000 174 130 100 hein cokt 170.00 58 1,40 0.90 dv c leb 104.00 250 1.60 a 1,20 de pjan 140.00 125 2,70 2.70 Kil pokt 180,00 149 I,loa 1.80
*«> 45 00 26 330 290 M jun 65 00 3 840 880 coc pok 27500 463 260 200 Mn - "-> 165 00 42 9.00 9.00 nl, p leb 103.00 500 0.85 a 0.60 de pjan 145.00 670 5.00 5,00 uni pokt 185,00 395 3,00 4,20
**<> can 5000 22 200 200 dffl c iun 75 00 25 380 480 coc ook 28000 518 470 350 Mn capr 170.00 41 10,00 a 9.20 nut pnov 120.00 25 4.00 a 4.00 die papr 140.00 55 3.50 3.70 unil pokt 190.00 94 6.70 8.50

*M c! 55m _5 100 110 dffl eK 8000 43 270 340 Z ook 28500 786 760 630 Mn pfen 165,00 57 4,90 4,00 oce pjan 45,00 24 2,50 a 2,50 die papr 145.00 250 5.50 b 6.00 uni pjan 170,00 40 2,00 2.00
*» 094 3500 45 1750 1800 « cff 8500 75 210 200 tol nok 29000 219 1170 1010 hdM -Okt 35.00 40 1.30 a 0.90 a pak cnov 35,00 197 0.80 0.80 die p 094 145.00 30 9.00 a B,Bob unil pan 175.00 32 3.30 3,80

**° Pok. IS. 28. O» 0:20 d/fl pok. itoo »MO MO % k. üfixS 196 A X mS cjan 42.50 25 0.90 0,70 pM c ok. 22.50 51 0.50 0.40 olie p 095 135.00 135 6.80 6.90 uni pjan 180,00 360 4,80 5,10bïf> Pok. 130,00 127 0,90 0.60 d/f, pokt 160,00 88 1,80 1.50 coc pokt 300,00 73 21,00 20,00 hoog cjan 47.50 44 0.50 a 0,40 pW cokt 25.00 30 0.10 0,10 de pO% 160,00 95 18,50 18,70 a uni pjan 185.00 34 6,50 7.30

**° Pokt 135.00 674 2.30 1.60 d/f pdec 150.00 25 1,50 a 1,10 coc pokt 310.00 100 31.80 29,80 hoog pok' 32,50 27 0,40 a 0.60 phil e jan 20,00 86 3,40 a 3.50 asr c feb 42,50 244 2.00 2.00 uni papr 185.00 35 8,00 8,50

GOEDERENMARKT | BUITENLANDSE BEURZEN
s"-apore new york csx 57 00 5587 genrad 2-25 2-62 nasrua 21 75 2162 texas mstr 43.12 43.50 kinden

caesars wohd 35 75 3587 georgia gulf '7.75 17.50 natenal medical 10.37 10.37 textron 35.75 35.87
06/10 07/10 06/10 07/10 calfed 2.37 2.37 georgiapacific 50.50 49.00 natl semicon 11.87 11.87 times mirror 30.12 29 50 06/10 07/10

TOewig (singjctkg) 143.75 145.00 abbot lab 27.62 27.62 campbdl soup 40.25 41.25 getberproducts 35.75 35.75 navistar 200 1.88 torchmark 50.75 5100 alied lyons 588.00 597.00. advanced micro 12.87 12.37 caterpiar 49.25 48.75 giant food '7.75 17.62 newmont gold 42.00 42.37 toysrus 37.37 37.75 bardaysbank 337 00 338.00
""«len aegon 59.87 - champion 24.25 24.00 giette 66K 56.37 newmont mimng 48.25 48.00 transamenca 42.75 43.25 beecham smithkl 468.00 493.00

aetna live S cas 41,87 41.62 chase manhal 2137 21.25 glenfed '-37 1.25 nike , 28.00 - transco energy 14.62 1475 bass 535.00 54500
350,30 350.15 ahmanson 13.50 13.37 chemical bank 3187 31.62 goodrich 42.25 41.50 northem teecom 31.75 31.12 tribune 43.00 43.75 bat industries 825.00 83600

t.-">inium ($ per ton) 1197.50-98,50 1196.00-97.00 air products 43.25 43.75 chemical waste ' 18.50 18.37 goodyear 60.75 60.25 northrop 24.00 22.50 tysonfoods 20.75 2062 bkiecircle 126.00 135.00
iïfa(s metnc ton) 1322,00-23.00 1321.00-22,00 alaska ar group 16.37 16.12 chevron 72.37 72.87 goukls pumps 20.50 20.75 nynex 81.50 81.00 val 112.50111.37 boots 453.00 456.00

f ÏÏJI methcton) 32900-330,00 322,00-23.00 alcan akjminium 16.25 15.75 chiquita brands 1787 1775 grace 3612 35.62 occidental petro 17.12 17.25 vs air group 11.87 11.50 brit.aerospace 132.00 132.00
I. J?S(S metnc ton) 6615-6620 6685-6695 alexander _ alex 26.00 26.00 chrysler 22 00 22.25 greatafl 4 pac 2300 22.25 egden 18.00 17.87 usg 0.63 0.69 baa 69000 700.00

J* IS methc ton) 119300-95,00 1184.50-85.50 alied signal 51.62 52.37 chubb 8275 3337 great w financial 13.62 13.37 oracle systems 19.87 19.50 vs shoe 10.75 10.62 brit.airways 287.00 267,50
Jl'metric ton) 62-0-6290 6280-6290 allwaste 8,25 - chiron 46.75 4625 grumman M75 20.75 31.12 30.37 uswest 37.75 37.75 ontgas 242.00 245.00
„I?0('metnc ton| dcc 685,00-686,00 688,00-689.00 alcoa 64.62 64.12 dorox 42.37 41.50 haliburton 31.50 31.75 ppg 56.87 55.50 usx-marathon-gr 17.37 17.12 bnt.petrol 216 00 217.00
f!;01* I 1ton) okt 189.25-189.50 190.25-190.50 alza 39.87 39.12 coastal 29 25 29.37 harnischleger 17.00 17.00 pacpac telesis 43.50 43.12 usx-steetgroup 23 75 2325 bntish sted 59 00 59.00
_* IS ton) nov 832.00-833.00 833,00034.00 amax '650 16.25 coca cola enter 11.75 1175 harris 30.37 3050 painewebber 17.00 16.62 uniever 113.50111.50 brit.tdecom 347 00 347.00
J_B 9 ton) dcc 190.00-194.00 19000-194.00 amdahl 8.25 8.00 coca-cda co 38.62 37.50 hasbro 32.25 32.50 paramount 43.50 42.62 unén carbkJe 1275 1262 cadbury schwep 43000 434.00

(-' ton) okt 133.50-135.50 131.00-133.00 amerada ness 46.88 46.00 cokjate 56.75 56.50 heclamining 675 8.62 pegasus gok) 16.87 16.87 unton pacific 52.87 52.12 coats viydla 197.00 200.00
,„- am brands 45.00 44.62 cdumbia gas 1925 19.37 hanz 38.37 3812 penneyjc 71.00 7212 unisys 8.62 850 courtaulds 437.00 450.00
** yonV am cyanamid 53.62 54.62 commodore 6.88 6.75 heredes 57.00 57.00 pennzdl 53.00 52.75 united techn 46.62 47.00 gen etectric 245.00 254.00I „_..,. amelectnc 32.50 32.37 compaq 34.25 33.50 bershey loods 44.25 43.75 pepskx. 37.75 37.37 unocal 26.00 25.12 glaxo holdings 759.00 762.00
i22.(» ouncei okt 350,10 351,00 am express 20.87 20.87 computer assoc 15.00 15.37 hewett-packard 5412 53.50 perkirwlmer 31.00 29.50 upiohn 32.00 32.37 grand melrop 381.00 386.00
0ffB (Set (b)okt 101.45.1.50 100.65-00,75 am general 4825 47,75 computer sdenc 66.75 66.37 hlton hotds 44.12 43 50 pfizer 72.12 72.50 valera energy 24.25 24.25 guestkeenn 367 00 355.00
"r!_ a ls CDnce) okt 36400 35950 am homeprod 64.37 64.75 conagra 30.00 2987 hitachi 61.75 6175 phelps dodge 44.12 44.62 vista chemcal 54.62 - hip.chem.irid 1073.00 106000
s_°(Kt ounce) dcc 375,0-376,0 374.0375.0 am medical 8.50 8.25 cons edisdn ny 30.50 30.50 homestake 13.87 13.62 philip morhs 82.62 81.50 wal-mart stores 5775 57.50 kmgfsher 486.00 495.00£°IS ton) dcc 1017-1027 1028-1035 am president 40.63 40.00 cons natural gas 45 62 45.62 honda 2012 20.12 phips nv 13.87 13.75 wang labs 0.44 0.50 loyds bank 436.00 441.00y 63.2543,35 63,80-63,90 am stores 38.75 39.62 cooper 50.12 50.75 honeywdl 64.00 63.00 phillips petr 26.87 26.50 wamer-lambert 63.00 6412 lucas md 93.00 87.00
kI-_ J*ls'»msl)nov 21,79-21.82 21.88-21.90 amp 60.00 59.62 coors 1887 19.75 humana 21.37 21.50 pitney-bowes 3462 34.75 waste manag 36.75 36.62 marksSspencer 319.00 318.00koJ* 1(Set Ib) okt 57,52 57,90 amr 58,12 56,62 coming 36.00 36.37 ibm 79.75 78.25 pittston 12.00 12.00 wells largo 64.50 62.37 p»o navig 366.00 387.00""(Sctb)oec 59.00-59.05 59.75-59.90 atit 4150 41.50 cray research 23.50 23.00 Kt 66.25 65.50 piacerdome 11.87 11.87 wendys 12.00 1175 reuters 122000 1233.00"(Scttijmrt 855-8,57 862-8.63 ames dep stores 0.50 - dsecommunic 12.25 11.87 nco 22.37 22.00 polaroid 30.62 30.62 westinghouse 16.00 15.87 hotintozinc 571.00 577.00, ch
, amgen 60.75 58.62 data general 1100 10.87 ingersdUand 28.25 28.37 polygran 27.75 28.00 westvaco 34.62 34.00 rdlsroyce 128.00 129.00

' "°»-0 amoco 5100 50.50 daytonhudson 70.87 70.62 inland sted 17.62 1662 pnmerica 43.50 42.62 weyerhaeuser 3312 32.62 Shell transport 532.00 52300
ta-„,„ anheuser busch i4.50 54.37 deere &co 41,37 40.75 Md 6550 65.75 procter & gamble 49.62 49.00 «minpool 36.12 35.75 ti group 288.00 302.50rna 7,iKt bus") ccc 346.00-45,50 343,5043,00 apple computer 44,75 43.75 deltaair Imes 57.62 55.75 mtergraph 13.00 12.75 p,omus 38.12 37.50 windmere 4.00 4.12 uniever Itd 1065.00 1044.00h/uL'Se'Posh) dcc 211.00-10.75 210.50-10.75 archer danids 25.87 25.62 dexter "62 25.50 inll flavors 104.12103.00 quaker oats 62.12 60.75 wcohvorth 31.62 31.62 vickers 88.00 89.00
So_?'»et bush) dcc 133.7534.00 133.0033,25 arkla 10.25 10.25 dial 38.25 37 62 mtl paper 61.62 60.00 quantum chem 12.62 1250 xerox 7712 76.75
sjfjnen ISct bush) nov 531,25-30.50 530.5031,00 armco 5.75 5.25 digital equipment 3712 35 75 lames nver 18.00 7.75 ralston purina 43.87 44.00 zenith electr 587 587 frankfurt
so-^lSshortton)okt 183.20 181.0080.60 armstrong wohd 26.87 2575 disney 3450 34.25 phnson & phns 46.00 45.50 rayetem 37.37 37.25'Setfcl okt 18,12 18.24 asa 34 75 34.62 dow chemical 53.87 54.00 k-mart 24.37 2400 raytneon 43.50 41.62 tokk. 06,10 07/10
wi-„. asarco 22 62 22.75 dowjones 2900 28.00 dlogg 69.25 69.12 reebok 29.00 29.00 aeg 15200 152.00n'Peg ashlandoil 24.87 25.50 dresser 19.00 18.75 kerr-megee 43.00 42.25 reynolds metals 50.37 49.12 06/10 07/10 basf ag 204.00 207.50
„w-, ashtonlate 16.37 - deyfus 36.12 36.50 kmbehey-dark 53.13 51.75 rockwdl 25.75 26.00 canon 1230.00 1230.00 bayerag 249.20 254.40MW£W lonne) okl 115,10 115.701 atlanlierichneld 11687 117.00 duke power 35.37 3537 kim 15.63 15.50 rohm s haas 54.00 5350 dai nippon 1370.00 136000 bmw 460.00 452.00UWE (cans tonne) okt 106.00b 108.50 nautomatic data 46.37 45.87 dun 6 bradstreet 57.50 56.87 knight-rKtder 57.50 5712 rohr 10.87 10.50 (uji bank 173000 1740.00 commerzbk 233.50 23800«■'leanj tonne) okt 88,10 88,901 avery 24.62 24.87 dupont 46.12 45.50 kroger 11.87 12.00 rollmg envirmtl 11.75 11.62 tu)ifilm 2490.00 255000 cont gummi 194.50 192.00K""(cans tonnej okt 249 40n 256,001 avnet 2912 29.25 eg&g 21.37 21.37 lac minerals 6.37 6.62 royal dutch 88.50 87.12 fujitsu 557.00 557.00 damer 525.50 522.00
an,,, avon products 5412 54.87 eastman kodak 43.37 43 00 llly 59 87 6012 rubbermaid 31.87 31.25 hitachi 739.00 739 00 * bank 620.50 632.80""«Wam " bake, hughes 22.75 22.62 echïn 19.12 18.87 lm broadcasting 7 .25 71.25 ryder system 22.00 22.25 honda 1210.00 1210.00 dresdner bk 338.50 345.50
«arnw, bally 4.62 4.62 echo bay mines 6.00 6.00 litton 4162 40.75 safecard serv 8.37 8.75 japan airt 615.00 619.00 fokker 16.50 16.50. tacnK-" <$ '00 kg) bancone 44.25 43.75 edwards 19.25 19.12 lockheed 4662 4675 saiomon 3650 36.25 kajima 87200 876.00 hoechst ag 217.80 219.20

bank of boston 19.75 1987 emerson dectnc 51.25 51.87 toews 11975 18.50 santa fe south 11.25 11.25 kirin brew 113000 1130.00 hoesch ag 190.00 188.50
ta;_ _ 14,80-14,90 bank ol new york 44.50 43.87 engdhard 30.50 30.50 lotus dcv 1675 16.25 sara toe 56.37 55.50 komatsu 667.00 685.00 horten ag 152.00 149.50

(J kg) okt 2.050n2.050n bankamerica 42.87 42.25 enron 47.62 46.88 Isi logic 6.00 6.25 schering plough 58.00 58.87 kubota 567.00 597.00 kali und salz 101.50 102.80
bew* "91 onbewerkt 155.00-225,00 155.00-225,00 Dankers trust ny 64.25 64.37 ethyl 26.12 2612 mca 69.50 - schkimberger 67.37 66.75 matsushita 1080.00 109000 karstadt 481.00 492.00
jloui, .V 270.001 270.001 battemountain 6.25 6.25 exxon 62.00 61.75 mcicomm 34.38 34.38 sea containers 24.62 - mitsui bank 1120.00 - kaufhof- 383 00 393.00
bjj'*kg) onbewerkt 17,730-18.330 17,720-18.320 bausch & lomb 50.50 50.87 lederal express 37.25 37.25 marriott 1912 19.12 seagate techn 13.25 12.75 milsuiludco 970.00 997.00 lufthansa 84.00 89.00

19.9301 19,9201 baxter 30,87 30.87 lederalnatl mtg 64.37 6337 martin mahetta - - 56.12 seagram 25.75 25.25 nippon sted 289.00 284.00 mannesmann 200.50 210.50
chi-. bear stearns 14.87 14.87 federal paper 26.25 25.75 mattd «8/ 2J.37 sears roetxjck 42 87 «00 mssan motor 575.00 57800 mercedes 404.00 392.50

'-".o financieel bdl atlantic 4712 4612 ferro 27.87 27,37 may department 6400 63.87 skylink 0.50 044 nomura 1530 00 152000 mxdort 114.50■ bdlsouth 51.25 50.75 first execunve - - maytag 1275 1287 smithklme bee 37.12 37 75 pioneer 287000 2830 00 philips 19.80 19.80

" trea,.,": 97,26-97.25 97.14-97.15 bethlehem sted 10.87 10.50 feetwood 32.87 32.87 nxxtonakJs 42.87 42.50 southwest air 24.00 22.87 ncoh 570.00 595.00 royal dutch 126.50 125.50

' t*uiï, ndsdec 104.2804,29 103.2903,30 beverty enterpr 9.25 9.00 fluor 42.12 42.62 mcdonnd dougl 38.87 37.75 southwest beil 66.25 65.63 sanyo elec 388.00 381.00 rwe 36610 369.60
""«ars dcc 96,87-96.85 96,75-96.77 black 8 deckw 15.75 16.00 ford motor 37.50 36.25 mcgraw-hll 58.25 57.75 stone container 13.87 13.62 sekisu prefab 1180.00 118000 semens 546.00 546.50

bodng 36.87 36.25 foster wheder 28.75 29.00 mead 34.50 34.62 stratus computer 37.87 36.75 sharp 96000 94600 thyssen ag 155.00 15920
boise cascade 18.25 17.75 freeport memor 19.00 1887 melvilte 49.50 50.25 student loan 65.75 - shisado 1370.00 1350.00 veba ag 345.50 350.10
borden 26 50 26.62 fruit of the toom 44.62 43 87 mentor graphics 6.00 6.00 sun _50 23.37 sony 393000 3890.00 vw 258.60 252.90
bowater 18.25 18.50 gte 33.75 33.37 merck 42.» 42.25 sun microsys 28.75 28.62 taisei corp 667.00 660.00
bristol-myers sq 62.37 63.37 gannett 46.88 46.25 meril lynch 48.37 46.50 supervalu 28.13 27.87 takeda 1150.00 1180.00 parijs
british petrotoum 70.75 - gap 30.37 29.62 microsoft 82.50 81.12 syntex 25.37 25.75 tdkccc 314000 312000
brownro-lems 23.37 23.75 gencorp 10.00 987 minnesot mining 9837 9775 tambrands 6175 61.75 tokio marine mO.OO 1100.00 06/10 07/10
brunswick 12.37 12.37 genenlech red 34.12 33.75 mobil 6312 61.87 tandem 1175 11.50 tokyo d.pow. 2710.00 2710.00 acca 517.00 534.00
buriington north 36.50 36.25 gen dynamics 90.12 90.12 monsanto 53.50 52.62 tandy 26.75 26.62 toshibadcc 566.00 570.00 air liquide 700.00 713.00
cbs 213 75 211.00 general etectric 74.50 73.75 morgan 1 p 61.37 61.87 tek-dyne 17.87 17.37 toyota motor 140000 1400.00 alcaid alsth 581.00 591.00
ceridian 14.00 14.00 general mlls 64.75 65.00 motorola 88.62 89.75 tenneco 34.75 33.87 au printemps 650.00 780.00
eigna 51.50 51.62 general motors 30.75 30.00 mylan labs 2562 2525 teradyne 12.87 12.87 bsn gervais 933.00 965.00
epe int 46.37 45.87 general re 107.50108.87 ncr 108.00 - texaco 63.37 62.75 carrelour 2048.00 2130.00

fwISsËüVIARKT IN
Amsterdam (notering in guldens)

06,10 07/10
amenk.dolar ',5990 1,6110
antil.gulden 0.8930 0.9000 ,
austr.dolar '.1480 1.1565
bekj.frank (100) 5,4610 5,4650
canaddcJar 1,2780 1.2960
deense kroon (100) 28.9750 29.0000
durtse mark (100) 112.6250 112.5550
engdse pond 2.7400 2.7825
Iranse frank (100) 33.1800 33.1600
gnekse dr. (100) 0.8680 0,8670
hongk ddlar (100) 20.7500 20.8500
ersepond 2.9490 2.9540
ital_e (10.000) 11.7400 121300
jap.yen (10.000) 133.3000 134.4000
nwzed.dollar 0.8690 0.8740
noorsekroon (100) 27.3850 27.4750
oost.schil. (100) 16.0070 15.9990
Portugese esc. (100) 1,2610 1.2690
spaanse pes. (100) 1.5740 1.5800
sum.gulden 0.8960 0.9025
Zweedse kr. (100) 29.5700 29.6800
zwits.frank (100) 128,8750 128.7450
ecu. 2,1740 2,1815
bron: gwk/cdk bank
new york (notering dollar t.0.v.:)

06/10 07/10
tonden 1,7090-1,7100 1.7105-1.7115
brussei 29.38-29.45 29-5-29,-8
montreaJ 1,2470-1,2475 1,2457-12462
pari|S 4,83954.8415 4.91754.9195
milaan 1318,50-19.50 1317.50-18,50
amsterdam 1.6060-1.6070 1.6310-1.6320
bern 1.2460-1.2470 1,2720-1.2730
frankfort 1,4265-14275 1,4490-1.4500
tok» 119.65-119.75 120.45-120.55

dubmedit. 340.00 348.60
etfaguitaine 315.80 324.00
euro disneyl 64.40 66.85
eurotunnd 2925 30.75
imetal 292.00 29900
egrand 3630.00 382000
Ivmh 3448.00 3514.00
lyon eaux dum 474.60 479.30
miehelnb 17610 181.80
moulnex 99.80 99.90
paribas 29110 278.30
penter 1701.00
pemod ncard 373.00 392.00
peugeot 486.60 48310
roussduclat 391.00 390.00
saintgobain 473.00 491.40
set 360.00 362.00
socgenerale 483.20 514.00
total 20560 214.10
hongkong

06/10 07/10
bank cast asia 34.25 34.25
cathay pac airw 10.40 10.60
cheungkong 20.40 20.50
China ight 32.25 32.25
hanglung 10.40 10.60
hang seng bank 49.00 49.50
henderson land 16.20 15.70
hk chma gas 12.90 13.10
hk etectric 15.20 15.20
hk land 13.10 13.00
hk shanghai ht 6.00 6.05
hk teecomms 8.15 8.10
hsbc holdings p+c 55.00 55.50
hutch.whampoa 14.40 14.80
md.equity pac 7.50
lardine math 50.00 50.00
new wond dcv 1660 16.70
sndl ccc mlg 180 175
swire pacifx: 36.75 36»
wond int hldgs 7.55 7.70

|GELDMARKT |||afkortingen!
Amsterdam

0610 07/10
interbancair
dageed 8.85-8.95 8.85-9.00
1 maand 8.85-8.95 8.85-8.95
2 maanden 8.80-8.90 8,70-8.80
3 maanden 8.70-8.80 8.606 70
6 maanden 8.50-8.60 8.40..50
12 maanden 8.20-8.30 8.05,15
kasgeld industrie
daggeld 8.951 9.001
1 maand 9.001 8.951
2 maanden 8.951 8.851
3 maanden 8.851 8.751
6 maanden 8.651 8.551
12 maanden 8.351 8.201
kasgeld lagere overheid
daggeld 8.951 9.001
1 maand 8.901 8.90
2 maanden 8.851 8,751
3 maanden 8.751 8.651
6 maanden 8.551 8.501
12 maanden 8.251 8,151
(bron: wallich & matthes)

omz = omzet in aantallen
rend = rendement
hj = hoogste koers van de

laatste 12 maanden
Ij = laagste koers van de

laatste 12 maanden
vk = vorige koers
op ■ openingskoers
ho = hoogste dagkoers
ha = laagste dagkoers
sk » slotkoers
hv ■ handel verboden
b = bieden
I = laten
s = stopkoers
+ = gedaan en bieden

= gedaan en laten
x = exdrvidend
a = achtergestelde lening
c = certificaten
g = sx
h » bs
k - Is
n = bsx
p ■ Isx
e = x en bieden
f = x en laten
c -x en gedaan en bieden
o =x en gedaan en laten

[' __* BUITENLAND
tatetr-w *k si hitachi .550,00 - int. paper 60.00 - me domeieert 67.00 67,00 norfolk s eert 84,00 86,50 pint eert. 1089,00 - schijnt) eert. 103.00 104.00 lexacocert. 100.00 100.00 uti.techn.cBrt. 8000 80.00
ccervor 0-°° 2500° W-Nif 500,00 - mt. pap, eert. 98.00 - mertkSco 65.50 65,50 norsk hydro 136.50 134,00 pdaroid 31.00 30.60 scottish S newc. 4.01 4,01 texas mstrum 42,00 43.10 vs west 38.00 37.80
«*ccd ",00 hnachi yen 750,00 - int, tel td 6550 6620 mnnmngm. 98,00 99,00 nynex 81,70 81,50 pdaroid 40,00 40.00 sears pne 90.00 - texas mstroen 64.00 65,00 varitycorp, 2.00
<*m-_r__- , HX hoechstl 215,00 216,00 itt eert, 100.00 100.50b mmnmng moert 153.00 '56.00 ocödenial 17.10 17,10 procter J gamtte 151,00 - sears roebuck 42,50 42,80 texas uU.ort. 65.00 65.00 veba 346.00 346,00
gen ik "

9 ,lf 7.80 honeywell 64.00 64.00 kanegaluchi 450.00 - mitsubshi elect. 500.00 - occidental eert 25,00 25.00 quaker 54,00 - searsr een 65,00 65,00 the coastal corp. 29.20 29.20 vdkswagen 260 00
Sennotnrs , „ "4- 00 era 7900 79,00 kanegafuchi h 400.00 - mitsu yot 500,00 - pacpac. tght eert, 29,00 29,00 quakercert, 102.00 - sekisu house yen 1180.00 - thom 715,00 - votew-cumpret 270.00
-W-10-rt iIS 3''oo ibm eert. 12100 121,00 kredetbk bfr, 5000,00 - mitsui 700,00 - pac. tetests 43,20 43,50 quantum chem, 21,00 21,00 s/elcan 49,50 49,00 ipeuope 0,33 0.33 wagltsbfr 6700.00 6700.00
->wear 2.60+ - ie md een. 16.00 - kredetb.atv bfr 5000.00 - mitsui d 700.00 P* o. nav.' 4.25 - itieinwe 379.00 - semens 547.00 - toshiba corp 566.00 570.00 wagkls atv bfr 6700.00 6700.00
-ksearcen _SS mX ° 960.00 - krogercert. 16,00 16.00 modi 63.80 63.20 pepsico 38,20 38.20 ricon company 570,00 - solvay 10000,00 - trans amer.cert 63,50 64,50 wamer 62,50
grac.co «'m 93, M enpharmaceut 7,30 - litton 41,60 4160 mobil eert 107.00 107,00 pepseo eert 58,00 57,00 no tinto 630,00 - sony corp yen 4000.00 - urtdanmark dkr. 114,00 - «es-muncert 1,10
-tc-Scoiwi «'S " fficwt' '3899.00 - tockheed 47.00 47.00 monsanto eert 85.50 - perkm foods ■ 0.59 0.65 rockwel 45.00 45.00 south 57.00 57.00 vn camee 12.70 - westmghouse 15.60 16.00
»anmetroo io?m " "P""* eert. 53.50 53.50 lockteed eert 77.00 77,00 morganSco 61,00 61.30 petrofina 8910.00 - rothmans 300.00 - southw bel 66.70 66.20 un. carMe eert. 23.40 - westngfi. een. 23.50 23,50

"gte *g-" - mcocert 35,00 34,00 loneslar 3.00 3.00 nee com yen 695,00 691.00 phil. moms 83,00 82,70 samt-gottn ffr 516,00 - sun eert 34,00 33.50 un.dect.cert. 57.00 57,00 woolworth 31,60 31,60
'9usen ,3K5 X md cap. fd 6,50 730 makitacorp yen 1900.00 - nes* 975.00 - phi moms eert. 131.00 131,00 santa fe pac 16.00 16.00 surbrouw 56.00 56.00 vn paafic 52.00 52.80 woolworth eert. 46.50 46.00
-tlamb _Sm " "***>* '8,50 - marks spencer 280.00 - newscayman 1045,00 1045.00 phü. petr. 27.30 27,00 sanyo el 388,00 - s__kimot.yen . 600.00 - vn paofcert 79.00 81.00 xerox 76.50 77.10

'Bttll SS'S " ml. nal.g. eert 22.00 23,00 b marubeni 415,00 402,00 news corp ausS 20,50 - phil. petr.cert 41,00 41.00 sanyo 20 408.00 - tandy corp 25.60 26,70 unisys 8.60 8.60 xerox eert 119,50

-»- fr l 2 i"'nn " ""Javo' ,M-°° - mat-ushita el. md 1300.00 - noimra secunt. 1530.00 1520.00 pioneer 5 2870.00 - sanyo 100 388.00 - tandy cotp.cert. 38.50 39.50 unisys eert. 14,50 14,50 yokogawaelcorp 1000,00
.tl 3 itS'S " ««weert. 168.80 - massey f. eert. 2,00 - nomura 1660.001 - pioneer 10 2870.00 - saraee 57.40 - tdk 3500.00 - usx marathons 17.60 1730

""" " mt. hare. een 3.20 - may dept.eert 105.00 - nomura d 1620.00 - pioneer 100 2870.00 - scNumberg 67,20 67.30 texaco 63.00 63,00 usx marathone. 25,50 25.00

ldcomputer gr 706 7.60 16.10 2.50 2207 3,20 3.20 320 3,20
melle, vannrc 1350 53.20 1511 34.00 16-01 52.30 52.30 52.30 52.00 52.20
nedcon groep 103 66.00 21/05 37.70 1510 48.50 48,50 46.50 48,50 48 50
nedschroe! hold - 95,00 20/01 70.40 05-10 70.60 70.60 7060 70,60 70.60 !
ordma beheer 4000 23.00 15/05 15.70 03-02 16.60 16.40 16.40 16.40 1640 'pScgroep 8600 79.30 07 10 72,30 16/06 79.20 79.30 79.30 79.30 79,30
sligro beheer - 57,00 0702 4530 1712 53.20 53.20 53.20 53.20 5320
welna - 67.40 17 06 44.00 0610 44.00 44.00 44.00 44.00 44 00
wewetercert. 125 51,60 13-05 22,00 30/09 23,40 23,30 23.30 23.30 23.30
wolff 1950 101.80 19/02 52.50 07.10 55,001 54001 52 50 52.50 52.50
parallelmarkt
alanhen - 31.20 0710 24.30 15/09 24.60 24.60 24,60 24.60 24.60
abf 16600 112.30 1105 103.00 19,11 107.50 108.20 108.20 108.20 108.20
austria glob-inv, - 1082,00 30-06 1016.00 06,10 1016.00 1016.00 1016.00 1016.00 101600
berghuizer p. c. 600 50,00 10,10 32,00 07/10 32,30 32,00 32.00 32.00 32 00
besouwvanhokJc. - 66.00 0910 30.00 06/10 30.00 30.00 30.00 3000 30.00 ;
biogrondbel 98910 1110 15 05 10.40 05/10 10,70 10,70 10.80 10.70 10.80
coic pret - 30.50 19-05 2310 02/12 29.60 29.60 29.60 29.60 29 60
columbsec 340 134.30 16-04 111.00 0510 112.00 113.00 113.00 112.40 11240
comm.obl.f.l - 99.60 15 11 94.90 25 06 98,70 98.70 98.70 98.70 98.70
commobl.l-2 - 102.20 16.09 95.30 23-09 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
commobl.f.-3 - 99.60 1106 95.20 29 06 98.80 98.90 98.90 98.90 98.90
commoblf-4 - 102,40 0710 94.30 2911 102.30 10240 10240 102 40 10240
comm.obU.s - 102.10 0610 94,00 2511 102.10 102.10 10210 102.10 102.10
comm.obl.f-6 - 102.20 15 11 95.50 2309 96.00 96.10 96,10 9610 9610
dedneelectr. - 16.60 28-02 10.60 0912 1160 11.70 11.70 11.70 11.70
delta lloyd dlr - 67.10 14-04 58,70 05,10 60,10 59,20 59,20 59,20 59 20
delta lloyd ecu - 64,80 14-04 53,20 07.10 53.80 53.20 53.20 53,20 53.20
delta lloyd mix - 62.20 03,06 57.20 2412 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00
delta lloyd rente - 59,40 14/04 54.50 15-04 58.70 58.70 58.70 58.70 58.70
delta lloyd vast - 57.50 24.04 51.40 12-05 54.40 54.40 54,40 54.40 54,40
docdata 1000 8,50 12.11 3.70 0510 4.70 4.70 4.90 4.70 4.90
dutch take over t - 47.30 09,10 . 39,30 01/09 40.20 40,20 40,20 40.20 40.20
ehco-klm kl bed. - 45,30 21-05 33,00 30/09 33.50 33.50 33,50 33,50 33,50
ei Ibeleg 1 - 72,80 10-06 63.20 12,12 65.60 66.40 66,40 6640 66.40
e&l beleg. 2 - 75.00 23/03 70.10 26/08 71,70 72,20 72,20 72.20 72.20
e_ Ibeleg 3 - 109.20 06-10 104.20 1010 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20
e&l beleg 4 - 78.10 05.03 73.60 03-09 75.20 75.60 75.60 75.60 75.60
e_ I gk_ rente - 109.20 0610 104.20 1010 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20
e& Ikap.rentef - 109.00 07/10 100,50 0910 108.90 109.00 109.00 109,00 109.00
eurdevcap - 15.40 06/03 10.00 21/09 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20
germancitye. - 52,00 09,10 20,00 17/09 26,10 26.10 26.10 26.10 26.10
gouda vuurvast c - 84.20 07-10 58.00 06,10 5800 58.00 58.00 58.00 58.00
groothgeb. - 136.00 24/02 124,00 06.10 124.00+ 12440 124.40 124.40 124.40
gtw.res.inc 12500 0.45 2511 0.03 0411 0.19+ 0.19 b 0.19 0.19 019
heivoet holding - 41.80 2810 34.00 28:11 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50
holland colours - 52.00 13-05 43.00 22-09 44.00 44.00 44.00 44 00 44 00
int/view europa - 4,60 0705 2.70 0402 3,40 3.40 3.40 340 340 -ipna 3 nre - 580.00 3012 580.00 30-12 58000
kunne + heitz - 48,30 26/02 30.10 07/09 32.20 32.20 32.20 32.20 32.20
management share - 5.50 25/05 1,70 07,10 380 3,80 3,80 3.80 3.80 >
ned elevator - 6000.00 01/06 2450,00 2002 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00
neways elec int. 3000 8.80 22/06 5,20 1212 660 6.50 6.50 6.00 600
new europe htlsdm - 20.50 2811 18.90 3V03 18.09 -
panpacitic - 11.70 31-10 8.90 21/10 10.30 10.30 10.30 10.30 1030
phoenix - 990.00 3012 500.00 2303 585.00 585.00 585.00 585.00 585 00
pie medical 2315 6.70 1303 4.00 25<06 5.40 5.30 5,40 5.30
publstor - 12.20 31/03 8.00 0710 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10
rood testhouse - 8.60 27 02 1.50 0909 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
simac techniek - 17.90 13-05 11.20 12,12 11,80 11,80 11,80 11.80 11.80
suez growth fund - 54.10 04/03 4830 26/08 48.60 4900 49.00 49.00 49.00
vhsonr.goed 9000 3.90 10,10 0.50 21/09 0.60 0.60 OiO 0,55+ 0.55-
-vigilanter - 159.00 18/10 75,00 14/09 90,50 90,60 90.60 90.60 90.60
vilenzo intern. 50 41.70 05/02 16.70 07.-10 16.80 16.80 16.80 16.70 16.70

[beleggingsfondsen I
Abn a aand f 71,60 72,40 lidtrend e 65.00 - nomua wamfd 0.32 0.33b'
abnaa-eto 4810 4830 fondak 72.00 obam 237 00 23850

i abn a amer tnd 60.60 63.30 fonds 60.00 - oamfremefonds 11.95 12.00 I
abnaeurfnd 63,20 62,00 (ondta 97,00 - orangetund 19,90 19.90
abn a far cast f 44,50 45.00 gm global conv.f, 47.80 47 60 pacific dmens 75.80 7580
abn akq.gr f 167.60 167.80 goyafund 28.90 2910 pacific propsec 26.50
abnanethlund 80.60 80.00 groexjarare 1.44 1.44 person rente 116.00
aegon aand.f 30.00 30.00 hdl.fund 69.00 69.00 postbaandt 47.80
aegon aandf, s.p, 5.20 520 hdl.eur.fund 4320 4320 posttbeeggf 55.30 55 30
aldoiarbtS 28.70 28,70 hol. ookg.f 129.80 130.00 postevermegensgr 5600 5600
ag.londsb 205.00 205.00 no-pacH 81.20 81.20 rentaem 157.30 157.30
aria-rat.-: 10.30 10.30 hdl.selfonds 85.50 85.70 rentotaa 3620 3620
amro north am f 58.70 5920 ing dutch fund 43.50 43.50 rg amenca 93.50 93,50
amvatel 76,40 77.00 ing gddm fonds 56.14 5614 rgdimnt 52.10
asiapacg 25.50 2520 ing gtooai fund 42.00 42,00 rgeuope 8510 85.50
asian sel timd 55,70 55,70 ingoMigf 34.20 34.20 rgfiorente 118.30 118.30 .
asian tigers fd 58.80 59.60 mg spaard fonds 104.86 10488 rg paerfe 84,00 84 00
austro hung. I. 3,40 3,60 ngremegr.f. 120.70 120.70 rgsp groen 5600 56.00
beleg.f.ned. 62.30 62.00 ng vastgoed f. 31.70 31.70 rgsp blauw 52.30 52.30
bemco 58.00 58.00 hnovest 37.00 37.50 rgsp geel 46.80 46,90
bever bd. 2.80 2,75 mterbonds 520.00 520.00 rodmpropS 84.00 84.00 -caninvfc 6,70 - invmutc 16,50 - tdinco pr 78.50 78 50
capmtem 88.00 - rtereffektSOO 24,10 24,30 sdirod mtpropf. 26.00 25 50
cdon grc 23,00 23,00 interelf wan 43.00 42.80 so tedi 12.50 1250
dn o-A. I. 111,60 111,60 mvesta part 63,00 63.00 suez i.g groeif 186.60 186.70 I
dn o»waardel 116.70 116.90 -lnmalayaf-S 6.00 8,00 tedndtc 17.00 17 00
delta loyditv 25.40 25.00 iade londs 130.00 129.30 tokyo seabo 133.00 133 00
dpamergrfdj 33,30 34,00 japanfd c 15.50 15.70 tokyopac. 169.00 169.00" "
dp energy res 46.00 46.00 jap.md.alpha fd 6400.00 - trans eur fund 68 80 6913
engh.t.l 10.00 10.00 |ap.sect.rot.ld yen 5208.00 - tanspac fund yen 230.00 226.00
ng.riM.tr. 195.00 195,00 korea pac trust S 7.00 7.00 un-invesl 16.00 18.00 I
eng.h.t.2 10.00 10.00 everaged 499.00 504.00 ut*» 78.50 7850
emfrentefonds 74.90 75.10 Iqurent 50.25 50,40 unrtmds 5 2770 2710
emir .growthf. 39.50 38.00 mal.cap.f. S 9,90 9,90 univ, f 1 110.00
esmeralda part 29.50 29.60 mees ottdiv. f. 114.70 114.70 univ. 1. 10 95001
eur. ass.tr. 6 80 6.80 mexico nc.fimd 22.00 22.00 vaste waaraned. 62.00
ems growth km 93.30 93,60 mk int vent 10.30 10.30 vast ned 85.60 85.60
egfmvestm. 102.00 102.00 mondidd T2'o 72.60 vt 4820 46.30
ems internefund 90.60 90.90 nat.resources f 56.10 57.00 vsb im fin) 48.90 49.34
ems offshore f 91.10 91.60 nedufo a 115.00 115.00 vsbod.gro-l. 103.70 103.80
coc index fund 300.00 300.00 nedufo b 123.50 - vsb rente londs 106.70 108.80
e_ o growthfund 39.00 39,00 nevas 46.80 - wbomt 60.50 61.00
euro spam fund 6.80 - nevas 17 cumpref 44.30+ - werekfnave 84,80 85.00
far cast sel md 47.50 47.50 new asa fund t 4 20 4.20 ven vake lund 70.60 70 70

IAFGIFTEPRIJZEN j
Aagt-bel 2086.00 20-9,00 facet-t 2022 1256 1285 mees oblrente f 10315 10306
aaig!--Ki 104.58 104.60 fidelity amencaS 1337 1,337 mees uterboei 8274
aaigf-usd 50.86 50.89 fidelity europe DM 2245 2.257 meesguidensfonds 1098.23 1098.38
aand be-ggpod 17316 17534 fideMv |apar Ven 1191 1169 meesaudtonds 842.81 85*89
aoonecdgiiissi 48,74 48.74 kan se as-ai 1.412 1.399 mees est) ton» 977.80 978.66
abn amro od.londs 177,10 17714 fidelity asean $ 9.665 9549 mees gbp fonds 890.52 927 74
aepex t» fonds 14.51 14.58 fidelityfrance FF 56.57 56.41 mees usd fonds 92317 936,39
at) vaste klarrt.f 51.51 51,83 fiddrty gemany DM 12,74 12,70 mees xeu fonds 1010.71 II
amev aandeenfonds 19,32 19.53 fidelity hongkongS 20.64 20,39 mees dutch tr.fd 1076,34 1076.50
amev vastgoedfonds 1616 1617 fidekty ter» Pis 822.9 822.6 mintguarned 21.43 2087
amev rentelonds 23.10 2310 fidekty italy ür 6.987 7.058 mmt Itdlus dlr| 51,19 4925 -amev depositolonds 22.53 22,54 Sderry malaysiaS 12,41 12,25 rm rente londs 12.50 1251
amev mixfonds 20.33 20.44 fidelity nordie Skr 40.27 40.23 — rtrente fds 1220 1226
amro aand.comb 253.14 254.22 fidekty smgaporj 11,40 11.32 nr aand londs 1111 1125
amroo-comb 173.69 173.94 fidetty fhailandS 13.91 13.70 nnveroostfds 888 894alhenaltdS 9.98 9.98 fidelity uk Stg 0.527 0,528 m vastgfonds 729atlant fd(thgil)S 70.53 70.53 Sde-opebond ECU 10.30 10.26 im obl plus fonds 1046 1046 :oeegg.l. vd7 19.77 20,05 fid.mfl bond $ 1,087 1,072 obiiflexind 1271 1271bemco aus *a 68.30 68.30 fffl.yen bond Yen 1,654 1.649 obta.beleo.pool 5879 5880bemcodyn.beh. 61,10 61,10 fid.usdolarbond 5 5.862 5839 odrentac» 27323 27361bemco|apwa 41.90 41,90 fid.steribond Stg 0.256 0.254 obirentadiv 21.597 21643bemco rendem 106.50 106,50 hol rjr.f. 52,30 5265 opwin 32118 32082cantrade top 201 133.76 134,49 hoi groen rente 55.65 5550 perspectef 6114 6114cantraderendl. 98,50 98,53 fnon.int--.nte 54,85 54,95 prof-ent oblfOM 1170,80 1171,62curr man tnd nig 1013,07 1013.31 hdl.stal.rek 109.04 109.06 prudent* g.d 10515671051762
!C- Irt » 531.16 531.27 hooge huys aano 9.70 9.66 prudentiai sd 102,68731027086ecu luidt) 823.88 824,06 hooge huys aand nl 10,01 10.01 rg money plus nkj 101.87 101.95eguféxusa 10.46 10.46 hooge huys obkg 10.83 10.83 rg money plus dem 100.84 100.85ei I vgf vastr 32.55 32.56 hooge huys vastg 6.72 872 rg money plus usd 100.09 IIe& I vgf Oepos 23.69 23.70 hooge huys totaal 9.75 974 ro-totaal 96.53 96.57
e.lvgfaktb, 43,48 43.69 hooge huys optim 1047 10,46 royal obligate 11,94 11,96
e_l vr vaiuta 22,11 22,11 hooge huys vastr 11.64 1163 royai aandelen ' 12.92
e& I vgfkornb. 18,83 16,91 hooge huys deposi 11.37 11.38 royal comb-at- 12.13 11.93
e& I vgf vastg 13.06 13,06 mtnocorp.(dm| 74,00 73,00 royai europees 10.82 1C.65
e4l ’ vastr 12.70 12.98 -itereff-futun-S i 49.75 4975 royal Wem
eilvgttn.sct 1647 16.70 mt aandfonds 486.34 489.91 royal deposito 11,99
e-lvgfd.Dh 13.40 13.44 kb capital fund a 6423 6.386 royai gararme 11.35 1135
e.lvgfroOeco 1145 11,60 kb capit- fund b 12,956 12.900 royal austrd. 10.63 10.49 [
eilvgfgrgar 12,72 12.63 kb high int.f.cap 23.384 23.132 royal amer « 10.45 1030 'euromix gr(Lfr) 2464.00 2466,00 kb htjh nt.f.ijv 16.164 17,968 roval Dnts pond 11.26 rO3
a/omix -v.(Ur| 2075.00 2076.00 kb mcome fin) t»v 1.377 1.370 spaart) oöfonds 54.54 54.60
tacet-Deheer 11.62 11,64 kb lux funda 503.84 504,34 sun aliance depos 110.50 11C5C
facet-vastgoed 6.51 6.53 kbluxluntfb' 619.96 620.58 sun alliance obig 162.93
faceufctaate 12.96 12.94 kb lux d*-frfff - - sm aliance vastg. 69':
facet-aandeel* 9.75 9.88 kbstrcur.f.cap 24.537 24,586 sim aliance aand 80,29 80.29 .
facet-protect 12.08 12.08 kbsttox.fdw 22123 22167 sur aliance paras 10526 105,26
lacet-garan: 11,11 11,09 Wc-lund latm» 1344.51 1344.51 unicc demreserve 9321 93.20
lacet-11997 76.99 77.00 hmakoSpooi 71,02 68.54 unifonds 28.65 28.85
lacet-t2002 52.72 52.64 Imakofit pool 3694 36,21 van eek ml Imv 941 953
!acet._oo7 36.18 35.99 Imako stock md 48.32 43.74 van cc* wond me 10.56
lacet-t2012 25.33 25.11 mediten.f.eai 9,09 9,09 vpv strategisch 54,70 54.70
facet-12017 17,73 17.66 mees japanfonds 52.55 5278 webefo 149.35 149.35

INDEXENI^AANDËL^rDIVERS
Warrants air814 854 H 95.70 95 60- nederland 07 10
asafn glass comp 9.50 9,50 buhr 6* 73a '60.00 - cbs koersindex
«strohun) f. 0,15 0,16 enraf-n 586.1 61-80 81.50 -algemeen 192.40 192.50
cdlhotdsmt 015 - fokker 4_ 89 80.20 80.00 - exdusef des 184.70 18510
econosto 2.80 2.60 trans maas 61i 91 96.20 96.20 - internationals 194.80 '94,20
hol sea search 100,00 - groechs%9l '13.00 11110 -lokaal 191.40 192.30
honda motor co 14.80 14.80 hagem 6-SBag 12060 120.60 -tnanced 142 70 144.33
mb«la< 074 0.80 hagem4KB9 11850 11650 - net fnanded 236.60 23910
mbpdax 3,56 3,30 bols search 88 93,00 - -paraldmaikt 153.80 14370
inbcc4o 037 046 hoog 6 85-95 95.00 95.00
mbpotO 1.11 090 hoopeffbk 587 89.50 89.50 cbs terbeeggmgsindex
iteflOO 8.10 8,80 im 5- 86-99 74.00 74.00 -algemeen ' 285.30 285,50
inbpflOO 3.71 3,69 kon, knp 7 65-95 a 330.00 330.00
ino.cap.fd 0.10 0.03 kauphiK 5- 91 107,60 107.50 As stemmngsmdex algemeen
intec 17.00 17.00 «16% 88 100.50 100.00 -opening 107.20 107.90'
int.ned.gr. 1,01 1,00 nutr4KB9 127,80 128,00 -11.15 uur 107.80 107.90
«lm hausse nd 183.00 - rif». «92 101,00 101.50 -1215 uur 108.00 106.10
kin bassend 11.00 - oce 6* 96a 110.00 110.00 -13.30 uur 107.90 10800
kon knp 0.77 0.78 cce6K9Bu 101.00 101.00 -14.30 uur 108.10 10780
ma, cap fund. 0,50 0,50 rdn» 6)4 67 80.00 80.00 -15.30 uur 107.80 107.10
itltsub met 4.50 4.50 sam.s- 86 91,10 9120 - 16.30uur 107.70 107.K>-
misub.petroch. 17.50 17.50 schutt-sveid 791 a 9310 93.10 -slot 107.70 107.80
newasiafimd 0.80 0.10 shv 14 81-06ag 104.30 10430
sladrdam 2.00 210 «P*_» 78.90 78.90 optebeurs

un.dutch gr 686 78.00 78.00 - coc index 278.27 279,96-
-claims, slockdiv., e.d. «"o "Bsa 83.50 83.50 - omzet cals 23.053 19418
abn a_. si 0.95 0.95 «««Ka 98.00 98.00 -omzet puts 27.253 24.814:
ahO-1% stock 0.78 077 ,sta »»7B 98.60 98.60 - open contracten 1.683726 1702732"
at-waad st. st 3.62 3.85 vsta 81.78 99.50 99.50
boemgstdivs6 28,00 - tg 4» 68 97.00 97.00 rendement odigates
int.ned.gr.2l4st 1.14 '" west mv ton 7.a 72.00 72.0» -staatsleningen 7,73 7.t_|
n-4 sst 52.00 - "k. 214 94a 249.00 249.00 - staat 3-5 jaar 7.67 "65- staat 5-8 jaar 7,66 7*l
Niet officieel genoteerd Converteerbare eurobonds - staat 5 langste 7 75
a-hoi and 0.60 060 aegon 7 cnvag 91 $ 120.00 12075 -bankleningen 7.94
txeoeroaand 6.00 - en pri_-.6 86-94 9030 90.50
bredero eert 6.00 - woitkluw6.9la 125.00 125.00 hoog-laag vernoudmg aandelen
ei/oactw.zw Ir '0.00 - -hoger 111 BBL
hes technology 0.02 001 Obligaties -lager 73 BT
hes techn 768 O-2"* , : mvnedhold 86-94 88.60 88.60 - onveranderd 89 124
homburg eert. 0.18 0,19 pcrad. 5 96-94 92.20 9220
hWlw &" r?3beursomzet m muloenen guldens
Itv 0.60 0.30 -obligates 2466.3 2817.4
tbr 10c ,SS _._ -aandeton 523.5 506
nedh 7% 7368 65.00 65.00
nedh 5 68-78 25-00 25.00 europa
t-b"v:b 2-°5 2.65 bekje 5278.42 5310.15'
vi-bu 814 85 5,00 5.00 duitsland 1420.30 1436.95

engeiano 2488.10 2517,10
Warrants e.d. itaie 717.00 729.00-
-new europe hotels 045 . ,__,_,, 16,_ 51 1654.15

Zwitserland 1819.10 1857.20
Parallelmarkt niet officieel
boschSk c 55.00 54,70 verenigde staten
bril 64.50 . dowc-nes 0610 07 10
Boamdjdi '0.00 10.00 -industrial 317819 3152.25
.mekonoo 1.50 1,50 -transport 1254,61 '238.29
maastr. zk 540.00 540.00 - utites 216.20 215 75
mogen e 4.50 4,60
mi b md e 9.70 9.70 Standard S poors
nzhdll. 7020,00 - -industrial 477.00 473.48
otnx-1. 7,60 760 -transport 316.89 312.29
tjoeroeg den. 460 - finarce 35.52 35.39
v-a 2310,00 - -500 stocks 407.18 404.24.
A», if and when new vork stock exchange
bmh 8.924)2 10420 10410 -index 224,06 222.98
ei. de france 7.92 10010 10040 -industnal 275.91 27449
gn-itmi|(spl.l4) 42.00 42.00
Intrad 7\ 92 9990 9970 omzel wall streel 196.8 183.6
kredb intf. 7» 92 9975 9975 fondsen hoger 1044 678

fondsen lager 726 99'
Converteert). ongewijzigd 543
act hou 6_ 88 90.00- 89.90 verre oosten
atag 5- 91 109.50 110.50 iaf»n 17.-68.1017111.J01
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Service
PUZZEL

NR 11.606
HORIZONTAAL
2 wederdopehj, 9 Internationaal Mo-
netair Fonds. 10 heftig, 11 kaas-
soort, 13 voorbijgaand, 15 eetlust,
17 werktuig, 20 voedsel, 22 herkau-
wer. 23 bloeiwijze, 24 plus, 25reser-
voir, 29 het werpen van kruis of munt,
32 verkeerd gaan. 36rente, 37 dille-
tant, 38 Franse stuiver, 39 in samen-
werking met, 40 veelbelovend.

VERTICAAL
1 drank, 2 terugtocht, 3 geur, 4
plaats in Groningen, 5 bijna, 6 ge-
zicht, 7 waardepapier, 8 kleding, 12
plaats in Gelderland. 14 ontsteking,
16 zoutmeer, 18 vogel, 19 puistje.
20 takje, 21 plaats in Flevoland, 25

droevig, 26 aard, 27bloem, 28 mak,
30 nogvoorhanden, 31 krop, 32 half,
33 kwalijke reuk, 34 ziertje, 35 dich-
terbij.

OPLOSSING NR 11.606
r i

BUITENLANDSGELD
De bijgaande prijzen gelden voor inwisselen
(eerste kolom) en de aankoop van vreemd
geld. De noteringen luiden in guldens tenzij
anders aangegeven.

07/10
amerikaanse dollar 1,540 1,660
australische dollar 1,08 1,20
belgische frank (100) 5.30 5,60
Canadese dollar 1,230 1,350
deense kroon (100) 27,50 30.00
duitse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 2.63 2,88
finse mark (100) 34.00 36,50
franse frank (100) 31,45 34.15
grlekse drachme(100) 0,75 0,95
lerse pond 2,80 3.05
Italiaanse lire (10.000) 11.00 12.70
Japanse yen (10.000) 129,00 135,00
noorse kroon (100) 25,90 28,40
oostenr. schilling (100) 15,70 16,20
Portugese escudo(100) 1.15 1.33
spaanse peseta (100) 1.48 1.65
turkse lira (100) 0,0185 0,0275
zweedse kroon (100) 28,10 30,60
Zwitserse frank (100) 126.00 130,50
Bron: GWK

KOKEN
REDACTIE: LIEKE SCHLICHTE BERGEN

Pompoen
Pompoenen zijn goed tever-

werken in stoofschotels, soe-
pen en sauzen. Ook in zoete
gerechten als pudding en ge-
bak komt de zachte, zoete
smaak van de pompoen goed
tot zijn recht. Bij onderstaand
pompoenrecept zijn zilver-
vliesrijst en spruitjes lekker.

Sesampompoenschijven met
paprikasaus (2 personen)
halve eetlepel olie en olie om
in te vetten, halvekleine pom-
poen (u heeft 400 gram nodig),
75 gram sesamzaad, 1 ei, zout,
peper, 1 ui, 1 groterode papri-
ka, halve sinaasappel, 1 eetle-
pel gembersiroop, 1 eetlepel
hot ketchup, 1 theelepel papri-
kapoeder (mild), 1 volle thee-
lepel maïzena, 1 takje selderij,
zout, peper.

— Verwarm de oven voor op
225°C. Vet een bakblik in met
olie.
— Verwijder de pitten van de
pompoen en snijd de pompoen
in dunne schijven.— Breng in een pan 1 liter wa-
ter aan de kook. Blancheer
hierin de pompoen 5 minuten.
Laat de pompoen in een ver-
giet uitlekken.— Strooi op een groot bord de
sesamzaadjes uit.
— Roer in een diep bord het ei
los met zout en peper.— Wentel de pompoenschijven
eerst door het ei en dan door
de sesamzaadjes. Leg de pom-
poen op de bakplaat.
— Bak in het midden van de
oven de pompoen in circa 25
minuten gaar en knapperig.
— Maak intussen de saus:
maak de ui en paprika schoon
en snijd ze in stukken.
— Rasp de schil van de sinaas-
appel.
— Verhit in een pan een halve
eetlepel olie. Fruit de ui hierin
circa 3 minuten.— Voeg toe: de paprika, halve
theelepel sinaasappelraspsel,
de gembersiroop, de ketchup,
de paprikapoeder en anderhal-
ve deciliter water.
— Breng dit aan de kook en
laat het 15 minuten koken.
— Pureer de saus in een meng-
beker of met een staafmixer.
—Roer de maïzena met 1 eet-
lepel koud water tot een papje.
— Breng de saus weer aan de
kook. Voeg al roerend het maï-
zenapapje toe en blijf roeren
tot de saus gebonden is.— Knip de selderij erbovenfijn
en breng de saus op smaak met
zout en peper.—Leg op ieder bord een paar
pompoenschijven. Giet er een
beetje saus naast.

Droog en wolkenvelden
Van onze weerkundig

medewerker
DE BILT — Vandaag is er weliswaar wat zon,

maar minder dan werd verwacht. Ondanks de wol-
kenvelden blijft het droog. De temperatuur loopt
vanmiddag op tot ongeveer 14 graden, wat iets on-
der het langjarig gemiddelde is voor begin oktober.
Er staat een matige noordenwind.

Dekomende dagenkomt er in deze situatieweinig
verandering. Bewolking houdt de overhand, maar
de zon hoeft het niet helemaal te laten afweten. Op
de meeste plaatsen blijft het droog. De wind waait
uit uiteenlopende richtingen en is overwegend ma-
tig. In de middagtemperaturen komt eveneens wei-
nig verandering. De nachten worden iets kouder.

Woensdagbevond de bewolkingvan een depressie
boven Oost-Europa zich boven Nederland. Af en toe
viel er watregen uit, vooral in het oosten en zuiden
van het land.

In het noorden en westen waren er ook enkele
opklaringen. De opklaringen vormden een eerste
signaalvan een in betekenis toenemend hoge-druk-
gebied. Het centrum ervan lag gisteren boven de
oceaan voor de lerse kust en verandert weinig van
plaats. Een krachtige uitloper ervan bedekt de
Noordzee en wijst vandaag precies in onze richting.
Het hoge-drukgebied houdt oceaandepressies op af-
stand. Zo wordt een depressie, die gisteren ten noor-
den van Usland lag, gedwongen uit te wijken naar
het noorden van Noorwegen en kan het actievere
deelvan debijbehorendefronten niet tot het Noord-
zeegebied doordringen. Tussen het hoge-drukgebied
bij lerland en het lage-drukgebied boven noord-
Scandinavië staat boven de Noordzee een noordelij-
ke stroming. Hierin drijven wolkenvelden mee, die
zich boven land gemakkelijk kunnen handhaven.
Voorlopig verandert er in deze situatieweinig. Vrij-
dag is debewolking nog dikker dan vandaag, omdat
dan het koufront overtrekt van de depressie boven
Scandinavië. Doordat het hoge-drukgebied invloed-
rijk blijft, zal het vermoedelijk vrijwel nergens gaan
regenen.

De luchtdrukverdelingondergaat in het weekein-
de geen wezenlijke veranderingen. Het hoge-druk-
centrum weet zich bij lerland te handhaven en

■ — '(

s
depressies trekken Europa binnen via Scandin ■
Zondag passeert het front van zon depressie, 1 1
opnieuw wordt er geen regen van betekenis' c
wacht. \

- Frankrijk: Wolkenvelden, ook af en toe zon.Ut
dag in het zuiden een toenemende kans oplj
regen- of onweersbui. Maxima vrijdag van 15 ta\
graden ten noorden van Parijs en 20 tot 23 irjfa
midden en zuiden, langs de Riviëra plaatselijW t
25. Corsica en Sardinië: Af en toe zon en vri"'
Qveral droog. Maxima 24 tot 27 graden.- Spanje: Onstabieler weer met regen- en onwil' 'buien. Maxima in het binnenland van 17 gradej '
het noorden tot 23 in het zuiden en langs de kif '■
ca. 25 graden. 'KM

Weerrapporten van woensdag 7 oktober 19 uur:
In de eerste kolom de weerstations, inde tweede de weersgesteldheid, in de derde de windrichting en windsnelheid in meters per secol |
de vierde kolom de maximumtemperatuur, in de vijfde de minimumtemperatuur, en in de laatste de neerslag in millimeters.

station weer wind + °C - mm station weer wind + °C -
Amsterdam half bew n 4 16 11 3 Locarno zw bew ono 1 17 12
De Bilt I. bew. n 214 11 4 Londen zw bew. nno 4 15 11 n,
Deelen zw bew. nno 4 14 10 7 Luxemburg motregen verand 13 8
Eelde half bew. windst 14 10 3 Madrid onbew. zzo 2 21 5
Eindhoven zw bew. nno 3 13 10 6 Malaga zw bew. zo 2 22 13
Den Helder zw. bew. nno 4 15 12 0.3 Mallorca zw. bew. ono 5 25 9
Rotterdam onbew. nno 1 15 11 2 Malta half bew o 1 28 17
Twente zw. bew. n 2 14 10 3 Moskou regen z 1 6
Vlissingen half bew. nno 5 15 12 5 München zw. bew. nnw 2 14 10
Z.Limburg zw. bew. no 4 11 10 4 Nice onbew. nw 2 19 13
Aberdeen zw. bew. wnw 3 11 8 0.1 Oslo onbew windst 14 0 .
Athene zw. bew. nnw 6 28 20 0 Parijs motregen no 4 12 11
Barcelona half bew no 5 21 12 0 Praag zw. bew. nnw 7 15 11
Berlijn zw. bew. n 4 13 11 0.3 Rome I. bew. z2 23 16
Budapest onbew. nw 3 19 13 0.1 Split niet ontv.
Bordeaux zw. bew. wnw 2 15 12 0.5 Stockholm I. bew. n 4 10 0
Brussel motregen no 3 12 10 6 Warschau regenbui n 5 15 10 -Dublin zw. bew. n 2 12 10 0 Wenen zw. bew. wnw 7 18 9
Frankfurt zw. bew. n 3 14 10 0 Zurich zw. bew. nno 2 14 9
Genève zw. bew. windst 13 10 0 1 Casablanca half bew. nnw 1 21 13
Helsinki onbew. nw 4 8 4 0.4 Cyprus onbew. w 4 34 19
Innsbruck regen verand 15 8 2 Istanbul half bew wnw 2 32 20
Klagenfurt zw. bew. nw 1 20 10 0.1 Las Palmas half bew nno 11 26 20
Kopenhagen l. bew. n 4 14 8 0 Tel Aviv onbew. n 4 29 19
Lissabon onbew. zw 2 21 13 0 Tunis zw. bew ozo 5 28 15

Weersvooruitzichten voor de komende dagen: Zon en maan vrijdag 9 oktober:
Zon op: 06.54 onder: 17.58 Maan op: 16.43 onder: 04 27

voor do vr za zo ma
Hoogwater donderdag 8 en vrijdag 9 oktober:

zon in %: 20 20 30 20 40 Vlissingen: do 12.09 vr 0.35 - 12.46, Harmgvlietsluizen: do 124
neerslagkans: 10 50 10 30 10 036 13.04, Rotterdam, do 14.20vr 2.24 14.55, Scheveningerl
minimumtemp.: - 8 6 5 6 13.25vr 1.36- 14.00, Urnuiden: do 13.55vr 2.15 -14.36, Den Hel
middagtemp 14 14 14 14 13 do 17.50vr 5.45 18 30. Harlingen: do 6.55 - 19.24 vr 750 - 20)
wind N 3 NW3N3 N 3 NO 3 Delfzijl: do 9.46 - 22.15 vr 10.37- 23.00

*m.sneeuw A zonnig _te- verplaatsing* 19 temper/
*- richting

«" V onweer 1000- luchtdrl 6
windrichting mlihbx I j

natie sneeuw ___ opklaringen jW al en Ine
—w- warmtefront H hoge 0' -een bui , *-

4k hagel __i mist
—"— koufront L la, tl' jÉ1 ■
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De Polo Mio. Je moet wel tegen een complimentje kunnen.
Wanneer je liever onopvallend door het leven gaat. Groen warmtewerend glas, CL-wieldoppen, stoot- Onderweg maak jekennis met het sportieve karakter

>f^S_-_-_-H^M___B-_fe
dan is de Polo Mio waarschijnlijk geen goede keuze. profielen op de zijkant en extra brede banden maken van de Polo Mio. Dankzij de 1050 cc motor met vier y\ Jjp |!Sl

Als je echter geen bezwaar hebt tegen een beetje de Mio nog leuker om te zien. versnellingen of de 1300cc motor met een vijfde versnel-
aandacht, dan ga jeer 'n hele leuke tijd mee tegemoet. En je zult vast niet alleen op zn buitenkant vallen. ling rijdt hij uitzonderlijk lekker. uWÊÊÊÊÊ^Ê^^b^mbbbbbbbbbb^
In zon chique zwarte, groene of tornadorode Polo Mio Van binnen maken de speciale bekleding, de midden- En als echte Volkswagen heeft de Polo Mio een con- JjjjJ j||j 3
word je namelijk niet gauw over het hoofd gezien. console bij het dashboard, de deelbare achterbank en de ditie om dat heel erg lang vol te houden. Maar dat merk ■ Sf

Dat zit'm in alle opvallende extra's die van deze Polo toerenteller alles extra aantrekkelijk. je vanzelf wel, als je 'n proefrit maakt. 11 __[*_i_P^^^B_'.
een Poio Mio maken Tien mooieextra's van f 3.300,- voor maar f 100,-. Wie anders? w. «■__!/■ **

Er is al een Polo Mio vanaf f 22.460.-. Prijs is een 'vanaf-prijs inclusief BTW. exclusief kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon's Automobielhandel BV. Postbus 72, 3800 HD Amersfoort. Telefoon: 033-949944.

DE
TOVENAAR
VAN FOP

door Parker & Hart

TACO ZIP

door Fritzgerald,
Jakketoe
& Cromheecke

de toI k*k r*«i iil
Redactie Klantenservice 2600-2699 010-4145500
telefoon 020-5629222 Opgave nieuwe abonnementen, 2700-2799 070-3624150
telefax 020-5626289 verhuizingen etcetera: 2800-3399 010-4145500
telex 12244 ma. t/m vr. 08.30 - 20.00 uur 3400-3499 070-3624150
»h -» ~ "__-_-_.

telefoon 020-6681300 3500 - 3599 03465-74700Advertentie-afdeling
Be_or_info.matie 3600-3699 070-3624150Taneven op aanvraag oezorgm.ormatie -,A7nn

ma. t/m vr. 09.00 - 17.00 uur Bezorgklachten en nabezorging 3700 - 3999 03465 - 74700
ma. t/m za. 7.30 - 12.00 uur 4000 - 4199 040 - 116000

telefoon 020-5626276 .....■- 4200-4999 010-4145500
telefax 020-5626283 6

OTT^O , 5000-6699 040- 116000"' S 6700-6999 03465-74700
Mini-advertenties 1200-1379 03465-74700 _~___„

telefoon 020 - 6658686 '380-1399 070 - 3624150 7000 - 7299 038 - 215248
1400-1419 03465-74700 7300-7399 03465-74700

Personeelsadvertenties 1420-1439 070-3624150 7400-9699 038- 215248
Inlichtingen 020-5626297 1440-2159 023- 355944 9700-9759 050- 127944
Reserveringen 020-5626277 2160-2599 070-3624150 9760-9999 038- 215248



TV NEDERLAND

1
*5.53 NOS: Nieuws voordoven en

slechthorenden}6.00 (S) Journaal}6.09 AVRO: (T) Service Salonl7 -02 NCRV: Rondom tien,
thematisch praatprogramma
(herh.)

J'-45 Boggle, woordspel
l«15 NOS: Sesamstraat:. slapen/logeren}8.30 (T) Jeugdjournaal
18-40 (T) Het Klokhuis: Het Gouden

*8 00 NCRV: Natuurlijk genezen,. gezondheidsmagazine
ij}-28 Dinges, spelprogramma
«0.00 NOS: (S+T) Journaal
*°-25 KRO: Matlock, misdaadserie.
a Afl.: De disejockey
<l -19 IKON-KRO/RKK: Kenmerk,
5 actualiteitenrubriek«1.49 IKON: Bericht van de Wilde
« Ganzen« 154 KRO: Leidse Kade live,

levende popmuziek uit
Nederland en Vlaanderen: De

:3o « D'Jk<2-20 IKON: (T) Vesuvius: Met ziel
en zakelijkheid,

5 themaprogramma3-l0 Inspiratie: Het verraad van de
techniek, portret van de

ft. Franse filosoof Jacques Ellul
"0-04 NOS: (S) Journaal°°09 Einde

2
10.00 EO: (T) Vrouw-zijn
10.50 Wereld van verschil (herh.)
11.15 Einde
13.00 NOS: Nieuws voor doven en

slechthorenden
13.07 Einde
16.00 (S) Journaal
16.08 EO: De familie Robinson
16.37 Ik ben Benjamin Ben
17.05 Skippy
17.30 Tijdsein, actualiteitenrubriek
18.00 NOS: (S) Journaal
18.20 EO: Ik weet het beter
18.50 Hobby-tv, vrijetijdsmagazine
19.15 Black Beauty
19.45 Nederland zingt
20.20 (T) Leven onder de zon,

natuurdocumentaireserie
21.15 Het ziekenhuis, serie over de

gangvan zaken in het
Antonius-ziekenhuis te
Nieuwegein (1)

21.50 (T) Wereld van verschil,
bijbelstudieprogramma

22.15 Grip op de zaak,
documentaire

22.48 882882, praatprogramma
waarop kijkers telefonisch
kunnen reageren

23.25 Teleac: Ontdek de
psychologie

23.55 Kwaliteitsmanagement,
voorlichtingsprogramma

00.00 NOS: (S) Journaal
00.05 Einde

3
08.53 NOS: Nieuws voor doven en

slechthorenden
09.00 Einde
09.30 NOT: Boekenbuis IV
10.00 ledereen is anders
10.30 (T) Leven onder de farao's
11.00 (T) Christendom
1 1.30 (T) Schrijvers over vaders
12.00 Einde
17.30 Schoolse zaken, informatief

onderwijsmagazine
18.00 NOS: (S) Journaal
18.19 VARA: Georg and Mildred,

Engelse comedyserie
18.47 (T) Lingo, woordspel
19.15 Kinderen voor Kinderen

Festival 1992
20.05 Dieren- en andere praktijken,

Engelse comedyserie
20.34 (T) Bureau Kruislaan, serie
21.05 De zon gaat zinloos onder,

morgen moet zij toch weer
op, cabaretprogramma met
Herman Finkers (1)

22.00 NOS: (S+T) Journaal
22.15 Studio sport journaal
22.30 NOS/VARA: Nova,

actualiteitenprogramma
23.00 VARA: Impact,

documentaireserie
23.49 VARA: Natuurmoment, serie

over Natuurmonumenten
23.54 NOS: Nieuws voor doven en

slechthorenden
23.59 Einde

RTL 4
07.00 Nieuws en cartoons
08.05 The bold & the beautiful
08.30 Nieuws
08.35 Santa Barbara
09.00 Nieuws
09.10 Rad van fortuin
09.35 Goede tijden slechte tijden
10.05 As the world tums
10.50 De zevende hemel of: De

duivel in huis
11.40 Unsolved mysteries
12.25 RTL Radio Studio live
12.50 Dierbare vrienden
13.25 UrsuldeGeer
14.15 De draagmoeder
14.45 The Oprah Winfrey show
15.30 Santa Barbara
16.00 Telekids t
16.30 Prijzenslag
17.00 5 uur show
18.00 Nieuws
18.20 The bold & the beautiful
18.50 Minispel: Gebarentaal
19.00 Rad van fortuin
19.30 Nieuws en weer
20.00 Goede tijden slechte tijden
20.30 De soundmixshow
21.55 Showtime
22.45 Barend en van Dorp
23.45 Geldwijzer
23.55 Nieuws
00.00 Studs
00.30 The Oprah Winfrey Show
01.15 De draagmoeder
01.40 Gentle savag, speelfilm

RADIO
*adio 1
,'K heel uur nieuws. EO: 7.07 Tijdsein
'■30 Nieuws). KRO: 12.07 Echo-maga-
p' ne-(12.30 Nieuws.) 14.05 Dingen diegeuren. AVRO: 17.05 Radiojournaal
J'-30 Nieuws). KRO: 20.04 Meden en
T
erzen, de radio 1 oase. AVRO: 22.04
Ussen de oren. NOS: 23.07 Met het

Vol op morgen. VPRO: 0.02-7.00
s, Ro 's Nachtleven. Met om 0.02
G
reet beats: 3.02 De geruistuin; 4.02rar id discoclassique; 5.02 Aan de bak.

feiO2
neel uur nieuws. NCRV: 7.04 Goede-

"or_en Nederland. 7.53 Woord onder-®B- 8.04 Hier en nu. 8.15 Goedemor-
w?n Nederland. 9.04 Wie weet waar
""Hem Wever woont? 10.04 Muziek bij-e koffie, n.04 Plein publiek. 12.04®fl s lunchpakket (13.04-13.15Hier en
"'■ 14.04 Goud & nieuw. 15.04 Pas
lD de plaats. 16.04 Discogram. 16.47
panders. EO: 17.04 Alle mensen.
,:R0: 18.04 Ekkel horizontaal. TROS:
y.04 Poster. 20.04 Music all in. 21.04

graag luisteren wil. 22.30 Cou-«en. 23.04-24.00 Sesjun.

E.kHio3
'* neel uur nieuws. AKN: 6.02 Break-

□ st -club. 9.04 Arbeidsvitaminen. 11.04aa s van de dag. VARA: 12.04 Denk-an Henk. 14.04 Carola. AKN: 15.04
R

us senuur. 16.04 Popsjop. VOO: 17.04JriKeldekinkel. NOS: 18.04Avondspits.

"" '9.04 Spoor 7. AKN: 20.04 Paper-
Tel;'magazine. VPRO: 21.04 Villa 65.*0S: 0.02 Nachtwacht. 2.02 Onbe-er>d. AKN: 4.02-6.00 Vroegerobstaan.

Radio 4°0: 7.00 Nieuws. 7.02 Ochtendster-n' "g (8.00 Nieuws). 9.02 Muziek voor
Ó nh

enen' '' 00 Het ochtendconcert:
virT , s Kamerorkest met viool en alt-2'°°': '2.43-13.15 Rechtstreekse uit-«namg van het herdenkingsconcert■a.v de vliegramp in Amsterdam. On-er leiding van chefdirigent Riccardo

worden het Adagio voor orkestan Otto Ketting en de Marcia funebre

uit de Derde Symphonie van Ludwig van
Beethoven uitgevoerd. 13.00 Nieuws.
13.04 Klassiek op verzoek. VARA:
14.00Uit de VARA matinee archief. Ne-
derlands Blazers Ensemble. 15.20 Uit
een Franse salon. 16.00 De Nederlan-
den. KRO: 17.00 Zin in muziek. 18.00
Nieuws. 18.04 KRO klassiek. 19.00
Woorden en muziek. 19.30 Het orgel.
20.00 Avondconcert. 22.00 Laudate.
23.00-24.00 Nieuwe muziek.

Radio 5
Elk heel uur nieuws. NOS: 7.05 1008
AM. TROS: 9.02 Perspectief. 10.02 De
duvel is oud. RVU: 11.02Kleur beken-
nen. Teleac: 12.02Faros. NOS: 13.10
NOS-Bijlage. 14.02 Een leven lang.
NCRV: 15.02 Schuim en as. NOS:
17.10Radio UIT. PP: 17.50 Uitzending

van het CDA. IOS: 18.02 Achtergrond-
programma. EO: 19.00 Waar waren we
ook alweer? NOS: 19.15 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Turks. 19.50 Nieuws
en actualiteiten in het Marokkaans en
Berbers. 20.40 Nieuws en actualiteiten
in het Chinees. VOO: 21.00 Club Veroni-
ca trend. Teleac: 22.00 Knoop in je
zakdoek. 22.30 Ontdek de psychologie.
23.00-24.00 Faros.

Omrop Fryslan
7.05 Aktualiteiten (ANP-nijs 7.30), waar-
berjocht Pyt Paulusma, nijs-oersjoch,
aginda en muzyk. 8.00 ANP en aktualitei-
ten Radio I. 8.30-9.00 Aktualiteiten,
waarberjocht, studiogast, aginda en mu-
zyk. 9.05 Muzykprogramma. 11.05 Ser-
vice-programma: natueren miljeu. 12.05-
-13.00 Middeisprogramma mei aktualitei-
ten, film-rubryk (ANP-nijs 12.30), Stelling-
warver stiekelstokkiefan Johan Veenstra,
fakatures, aginda en muzyk. 17.05Aktua-
liteiten, waarberjocht Pyt Paulusma, stu-
diogesprek, nijs-oersjoch en muzyk.
18.08-19.00 De Koperen Tun: kultureel
programma. Om 10.03 en 11.03 Regio-
naal nijs nei ANP.

Radio Noord
Elk uur regionaal nieuws t/m,na 18.00
uur. 7.00 Actualiteiten/aan eind agen-

da. 8.00 Actualiteiten landelijke om-
roep. 8.30 Regionaal nieuwsoverzicht.
8.45 Werk aan de winkel, programma
over werkgelegenheid i.s.m. de Gewes-
telijke Arbeidsbureaus. 9.00 Neder-
landstalig muziekprogramma. 10.00
Muziek in bedrijf. 11.00 Van 11 tot 12
met Kirsten/aan eind agenda. 12.00
Actualiteiten. 13.00Actualiteiten lande-
lijke omroep. 13.30 Altijd wat anders,
telefoon programma. 14.00 Noorder-
licht, service-programma. 16.00 Lijn 5,
verzoekplaat. 17.00 Actualiteiten.
17.15 Nieuwsoverzicht. 17.30 Acade-

mieplein. 18.00-19.00 Breuker, pop-
programma.

Radio Drenthe
7.00 Goedemorgen. 8.30 Ook goede-
morgen. 9.00 Nederlandstalige muziek.
10.00 Schijven voor bedrijven, il.oo
Vijf maal één. 12.00 Middagmagazijn.
14.00Zwijgen is goud. 15.00 Driekleur
16.00-18.00 De Etherbrink.

Omroep Gelderland
6.00 Goedemorgen Gelderland, nieuws,
muziek, weer, verkeer, kranten en agen-
da. 9.00 Nederlandstalige muziek non-
stop. 10.00 Dubbeluur. 12.00 Nieuws-
uitzendingen in drie edities. 13.00 Gel-
derse Schijven. 15.00 Het raakvlak.
17.00 Actualiteitenoverzicht. 17.30-
-18.00 Discussie en achtergronden: Ta-
fel 10.

Radio Oost
6.00 Klaar wakker. 7.00 De zeven uur
nieuwsdienst. 9.00 Oranje boven.
10.00 Muzikale agenda. 11.00 Dika en
Peter. 12.00 De twaalf uur nieuws-
dienst. 14.00 R.O. Non stop. 15.00
R.O. Service. 16.00R.O. (G)oud. 17.00
Nieuwsdienst. 17.45 Natuur en milieu.
18.00 Landelijke actualiteiten.

Radio Utrecht
Elk heel uur nieuws. 7.00 Actualiteiten
voor Midden Nederland. 9.00 Hart van
Holland. 10.00 Midden Nederland mu-
ziek. 12.00 Conny Vandenbos. 14.00
Midden Nederland muziek. 17.00 Actu-

aliteiten voor Midden Nederland. 18.00-
-7.00 Radio 1.

Omroep Flevoland
Elk heel uur en om 7.30 en 12.30
nieuws. 7.07 Nieuws en actualiteiten,
gast van de dag, weerbericht, binnen-
en buitenlands nieuws, verkeersinfor-
matie. 9.05 De Nederklinker, Neder-
landstalige muziek. 10.05 De Status
Aparte, met om 10.15 Kwis, ca. 10.30
recreatietip, ca. 10.45 studiogast/fi-
nanciële rubriek, ca. 11.10 huisdieren-
rubriek, ca. 11.20 verenigingsrubriek.
12.05 Nieuws en actualiteiten, weerbe-

richt, verkeersinformatie, kranten-
overzicht, agenda, binnen- en buiten-
lands nieuws. 14.05 Muziekprogram-
ma. 15.05Boeren, burgers en buitenlui,
themaprogramma. 16.05 Muziekfa-
briek. 17.05 Nieuws en actualiteiten,
weerbericht, verkeersinformatie. 18.10
muziekprogramma. 19.00 Overname
Radio 1.

Radio Noord-Holland
7.34 Het Noord-Hollandsch Kanaal.
8.09 Landelijke actualiteiten. 8.30 Het
Noord-Hollandsch kanaal. 9.05 Non-
stop Nederlands. Nederlandstalig mu-
ziekprogramma. 10.05 Sloterstyn, licht
informatief programma. 12.05 Nieuws,
actualiteiten en service per editie.
13.09 Landelijke actualiteiten. 13.30

(Voor) voor Pampus. 16.05 Bellen met
Belmon. 16.30 Nieuws, actualiteiten en
service per editie. 17.30-17.58 Editie
Amsterdam: vervolg nieuws en actuali-
teiten.Editie Noord: muziekprogramma.
Editie Zuid: muziekprogramma.

Radio West
06.00 Mogge provincie. 07.00 West-
nieuws. 09.00 De Koffieshow. 12.00
Westnieuws. 13.30 Service regionaal.
14.00 Tjonge jonge. 16.00 Vier bij Vijf.
17.00Westnieuws. 18.00Het Gesprek

van de Dag. 19.00 Einde.

Radio Rijnmond
Elk uurRijnmond nieuws. 7.00 Ochtend-
magazine met aktualiteiten in Editie half

acht, de kolumn en sport. 09.00 Neder-
landstalige muziek. 10.00 Hans van
Vliet en PieterLeen. 12.00Lunchmaga-
zine met actualiteiten in Editie halféén,
cultureel nieuws en de filmrubriek.
14.00R.R. Expresse. 17.00 Middagma-

gazine met actualiteiten in Editie half
zes, het t.v.-overzicht en sport. 18.00-
-19.00 Post aan de telefoon.

Omroep Brabant
leder heel uur en om 7.30 ANP nieuws.
7.05 Brabants nieuws, actualiteiten en
sport. 7.33 Brabants nieuws. 7.35 Mu-
ziek en actualiteiten. 7.45 De krant in
Brabant. 7.51 Weerman Johan Ver-
schuuren. 7.55 Nieuwsoverzicht. 8.05
Actualiteiten Radio I. 9.03 Brabants
nieuws. 9.07 Muziekkiosk. 10.03 Bra-
bants nieuws. 10.07 Draaibank. 11.03
Brabants nieuws. 11.07 Van harte.
12.02 Brabants nieuws, actualiteiten en
service. 12.53Bericht voor boer en tuin-
der. 12.55 Nieuwsoverzicht. 13.05 Ac-
tualiteiten Radio I. 14.02 Brabants
nieuws, muziekkiosk. 16.02 Brabants
nieuws. Tussen Amsterdam en Brussel
(Kunst en cultuur). 17.02 Brabants
nieuws, actualiteiten en achtergrond-
programma. 17.45 De agenda. 17.55-
-18.00 Nieuwsoverzicht.

Omroep Zeeland
12.03 Nieuws en actualiteiten. 12.30
Het weer in de provincie. 12.35 Consu-
mentenprogramma. 12.55-13.00 De
agenda. 16.03-17.00 Een vak apart.
Een bedrijf of instelling staat centraal,
ook met verzoekplaten. 17.03 Nieuws
en actualiteiten. 17.30Het weer in de
provincie. 17.35 Zegt u 't maar. Luiste-
raars reageren op een actueel thema.
17.55-18.00 De agenda.

Omroep Limburg
7.00-8.00 Limburg actueel. 8.30 Lim-
burg aktueel. 8.33 Limburg op donder-
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00 Voor
gebruik schudden. 12.00-13.00 Lim-
burg actueel. 17.00 Limburg actueel.
18.00-18.30 Omroep Limburg klas-
siek.

Media

WEEKBLADEN
DOOR KEES BASTIANEN

iln alle weekbladen De Ramp,
maar niet meer nieuws uiteraard
dan de dagbladen hebben gemeld.

0 De meeste verhalen zijn afstande-
lijk opgeschreven, zoals dat hoort,
en sommige bladen belichten één

) aspect, rekening houdend met de
vloed van nieuws, reportages, spe-

i culaties en analyses in de kranten.
Gerard Driehuis in HP/De Tijd:

il " En duskozen we ervoor eenpaaropval-
i lende zaken van zondag 3 oktober, bij-
ij voorbeeld de oorzaken van de magere
\ Prestatie van het NOS-Journaal, nader te

/■j*schouwen en dit nummer verder te ma-
I ken zoals we dat van plan waren voor die

cc motoren uitvielen.
T Het Journaal beschikt over een
jmobiel schotelantenne-setje, ver-
jktelt plaatsvervangend hoofdredac-
J teur Roodenburg, maar dat staat

°P zondag in een afgesloten garage
"i en kon pas tegen negen uur wor-j den ingezet. In Vrij Nederland

concentreren Margalith Kleywegt
i enElma Verhey zich op de illegale

Ghanezen, die niet geregistreerd
t staan. Frans Oosterwijk en Jan| Fred van Wijnen schrijvenover de
''. Surinamers en Steven de Vogel. over de Boeing 747. Bart Bakker
I Van de Ifalpa noemt nog twee on-
ij Selukken waarop jekunt wachten:
" 'Het is bijna onvermijdelijk dateen mi-

r toestel in de lucht een keer in bot-
j s "ig komt met een civiel vliegtuig. Jekan

?5. ''leen maarhopen dathetniet plaatsvindt
H hoven bebouwd gebied. Hetzelfde geldt
'f v°or de modernetweemotorige toestellen

N Je de Atlantische Oceaan oversteken.'
"t '1 De Groene Amsterdammer eene' v erslagvan journalisteen bewoon-
t ster van de Bijlmer Usha Marhé,die drie jaar geleden ook de vlieg-
J ramp in Paramaribo meemaakte:

' ' Snelle hulp? Een rampenplan? Laat me
"iet lachen. Ik geloof wel dat er een ram-:, Penplan voor Amsterdam is, maar niet
specifiek voor de Bijlmer en zo te zien ooknet voor een vliegtuigongeluk.In Elsevier zoeken Bert Bommels
en Remco Meijer in een samenvat-
tend verhaal het antwoord op devraag waarom de piloot de route
°Ver de Bijlmer koos. Hervormd
Nederland volstaat met een ver-

bijsterd commentaar.

,j>U NEDERLAND

Suriname moet weer worden op-
genomen in het koninkrijk der
Nederlanden, vinden vier in Ne-derlandwonende bekende Surina-mers: advocaat André Haakmat,
tv journalist Rudi Kross, redac-
teur Anil Ramdas van De Groene
e n prof. L.Th. Waaldijk, hoogle-
er in Tilburg. Gerard van Wes-
terloo haalde hen bij elkaar en no-- teerde hun verrassende conclusie.Max van Weezel stelt andermaal
net antisemitisme van CDA-euro-_ Parlementariër Jan Sonneveld aan
de kaak. Rob Sijmons interviewt

2 Jan Guillou, de Zweedse auteur
£] van de tv-serie De vijand van de
_C vijand. Mag een democratische

staat ondemocratische middelen
Bebruiken om fascistische organi-

saties te bestrijden, is de hoofd-
vraag. Guillou:
I Ik denk dat we ze moeten verslaan met
democratische middelen, niet door ze te
verbieden. Dat werkt averechts: we ma-
ken ze daarmee beroemd, we scheppen
martelaren. En bovenal: het isstrijdig met
ons systeem.
Rudie Kagie was in New Vork en
datzullen we weten ook: hij praat
metPhilip Glass over zijn monster-
opera The Voyage (première op 12
oktober) en Edward Albee, de
schryver van Whos afraid of Vir-
ginia Woolf. Verder verhalen van
Ageeth Scherphuis over de Mon-
tessorischolen, van Ingrid Harms
over de commercialisering van de
publieke omroep, en van Helen
Saelman over de Moskouse coutu-
rier Koresjkov. Zijn mannequins
over Nederland:
■ 'Vaak is het niet duidelijk of iemand
een man ofeen vrouw is, iedereen baggert
maar rond met rugzakken en voetbal-

'Ik kan bijna
alles. Ik ben

uniek aan het
toneel, uniek9

schoenen, iedereen zit op de fiets. En dan
datpiekhaar. En die slobberbroeken. Slor-
dig en onverzorgd.'

ELSEVIEK

De Duitse ex-minister Genscher
was in Nederland en Willem Wan-
sink hoorde hem aan:
■ Wat hem betreft moet deEuropese Mo-
netaire Unie er gewoon komen, net als die
éne munt en deEuropese Centrale Bank.
'De monetaireautonomie van delidstaten
heeft haar grensbereikt. Een afzonderlijk
monetair beleid is niet meer mogelijk.'
Een interessant stuk van Frank
van Empel over het conflict in de
coalitie over de WAO, een verhaal
van GerlofLeistra over de psycho-
tische zwervers in de grote steden,
en een mooi interview van Hugo
Camps met de 92-jarige schrijver
A. den Doolaard over onder meer
de blunders van minister Van den
Broek in de kwestie-Joegoslavië.
Clemens Graafsma over de explo-
sieve groei van het aantal onder-
nemingen:
■ De vraag rijst wie er nog een loon-
strookje ontvangt.

DE GROENE

In een commentaar over wat Joke
van Kampen ,de mafia van Schip-
hol' noemt, waarschuwt zij voor
nog meer ongelukken: het gebied
rond Schiphol is dichter bevolkt,
schrijft ze, dan rondom München,

Frankfurt, Parijs en Londen. Ar-
thur van Amerongen interviewt
de Centrumdemocraat Janmaat,
maar dat levert niet meer op dan
kroegpraat. Het Groene-essay is
van René Zwaap en gaat over The
Manson Family, de nieuwe opera
van John Moran over de hippie-
moordenaar van Californië. Maar
eigenlijk gaat het over charisma
en Zwaap raadt Wim Kok aan er
niet aan te beginnen:
■ Een sociaal-democraat meteen rein ge-
weten heeft dat soort trucs niet nodig.
Verder een stuk van Fred Stroo-
bants over rechts in Hongarije en
een verhaal van Max Arian uit
Roemenië. Jos Schneider trok
naar Galicië, Op zoek naar Josje
Kalb, het toneelstuk dat op 15 ok-
tober bij het Theater van het Oos-
ten in première gaat.

HP/DE TIJD

Een voorspelbare, maar toch in-
drukwekkende reportage van
Matt Dings metfoto's van JosLam-
mers over het verschrikkelijke le-
ven in een hongerkamp: Mandera-
cen stoffige uithoek van Kenia
waar vijftigduizend Somalische
vluchtelingen verhongeren. Tho-
mas Ruigrok portretteert Robin
Linschoten — het nieuwe gezicht
van de WD? Vice-voorzitter Dijk-
stal van de liberale fractie:
■ 'Robin heeft zich in de loop der jaren
opgewerkt toteen van de vooraanstaande
fractieleden. Hij zit echtaan de bovenkant
van de fractie.'
Liefst drie verslaggevers storten
zich in 'de affaire-Bryan Roy', de
beste linksbuiten van Nederland,
maar kalt gestellt. Hoogleraar Jan
Pen bespreekt De rol van de intel-
lectueel, een bundel van Lolle
Nauta en anderen. Een originele
aanpak: een boekbespreking in de
vorm van een conversatie. Voorts
een gesprek van Coen Verbraak
met de 58-jarige Willem Nijholt:
■ 'Ik ben, behalve een goed komediant,
ook nog eens een verdienstelijk musical-
acteur. Daarnaast beheers ik het medium
film redelijk en kan ik bovendien presen-
teren. Daarom wil ik ookserieus genomen
worden. Ik kan bijna alles. Ik ben uniek
aan het toneel, uniek.'

HERVORMD NEDERLAND
Een interessantere aflevering dan
gewoonlijk. Jan Goossensen inter-
viewt AntoineBodar, de homosek-
suele tv-presentator die zich tot
priester liet wijden. Ook verhalen
over dekwaliteit van het sperma,
de rol van het geld in de tv-journa-
listiek, de dakloze zwervers in de
steden en over Bastiaan van den
Tempel, een sociaal-democraat
van de oude stempel die vorige
week overleed. Johan S. Wijne
trekt van leer tegen het ethisch
reveil van HirschBallin enRitzen:
■ Het wordt tijd dat de overheid zelf zich
gaat inspannen om de 'mores' te handha-
ven, want daar ontbreekt het in de ogen
van veel burgers aan.

VANDAAG
BIJDRAGE: ELLEN VAN DEN BOOMGAARD

tijdsein constateert dat na de ramp
in de Bijlmer de discussie weer op-
laait over de risico's van het vlie-
genover woongebieden. Verder
aandacht voor de identificatievan
de slachtoffers in de Bijlmer. Ne-
derland2,17.30 uur.

bureau kruislaan. Nieuwe Neder-
landse politie-serie over het wel
en wee van een politiebureau in
een buitenwijk van een grote stad.
Als basis voor deze serie diende de
Engelse serie TheBUI. Het acht
jaaroude script werd bewerkt en
aangepast aan de Nederlandse si-
tuatie. Met onder anderenPeter
Tuinman en Frederik de Groot.
Nederland 3, 20.34 uur.

DE ZON GAAT ZINLOOS ONDER. MOR-
GEN moet zij toch weerop. Thea-
tershow van Herman Finkers, op-
genomen op 14 december 1991 in
deTwentse Schouwburg in En-
schede. Deel 2 is volgende week te
zien. Nederland 3,21.05 uur.

het ziekenhuis. 'Reality-tv' bij de
EO. Het ziekenhuis volgt dertien
afleveringen lang patiënten, art-
sen en verpleegkundigenvan het
Antonius Ziekenhuis in Nieuwe-
gein. Vanavond een kijkje op de
afdeling interne geneeskunde.
Nederland 2, 21.15uur.

tussen de oren is een nieuw radio-
sportprogramma van de AVRO,
gepresenteerd door deAlje Kamp-
huis en Maarten Nooter. Ex-
schaatserBen van der Burg geeft
wekelijkszijn visie op de 'Toe-
stand in de sportwereld'. Het pro-
gramma houdt zich vooral bezig
met achtergronden en opmerke-
lijke details.Radio 1, 22.04 uur.

VESUVIUS: MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID.
De eerste aflevering van het nieu-
we seizoen gaat over de toename
van persoonlijkheidstrainingen
bij de overheiden het bedrijfsle-
ven.
Politieagenten krijgen les in 'posi-
tief denken'en het New-Age cen-
trum Balance in Amsterdam orga-
niseert cursussen voor langdurig
werklozen. Presentator Cees
Grimbergen praat met cursuslei-
ders en cursisten. Nederland 1,
22.20 uur.

nova komt met een reportage
over de bossen in Tsjecho-Slowa-
kije, die in slechte staat verkeren.
Donderdag wordt begonnen met
een herbebossingsprogramma. Ex-
ministervan Milieu E. Nijpels
plant de eerste boom. Nederland
3,22.30 uur.
impact zendt een Canadese docu-
mentaire uit over de methoden en
technieken dieworden gebruikt
in het onderzoek naar de oorza-
ken van een vliegtuigongeluk.Uit
de documentaire, gemaakt in

1991, blijkt dat 80procent van
allevliegrampen wordt veroor-
zaakt door menselijke fouten.
Deze aflevering komt in plaats
van de uitzendingvan Den Haag
Vandaag diekomt te vervallen
omdat deAlgemene Beschouwin-
gen deze week niet doorgaan. Ne-
derland 3,23.00 uur.

GEiDWUZER. Presentator Koos Pos-
tema gaat in op het 'betalen op
maat', een betalingswijzewaarbij
gebruikwordt gemaakt van een
betaalkaart metPIN-code of een
creditcard. Ook praat Postema
over devoor- en nadelenvan de
devaluatievan het Britse pond.
RTL4, 23.45uur.

Ideetje
JefRademakers, was dat jarengeleden niet de pionier van het
bijna-bloot op goudgele stranden, waaraan ook nog een gedachte
was verbonden die de kijker thuis (althans deze) ontging? Ik
dacht het wel. Deze zelfde Jefheeft nu de bramwave gekregen
een programma te maken over de televisie zelf. Dat werd
gepresenteerd door mevrouw Holt van de 5 uur-show. Goed
ideetje, dacht ik nog in mijn onnozelheid. Bij die show weten ze
allesover tv-informatie die is betaald door de overheid. (Door
particulieren ook, hoor. De eveneens doorHolt gepresenteerde
show van gisteren was mede mogelijk gemaakt door een
meubelzaak in deprovincie, welk bedrijf door mevrouw Keijl in
hetkader van de show werd bezocht).
Onnozel, want zo werkt dieJefniet. Ik zou eindelijkeen
programma gaan zien waarin kijkers aan het woord kwamen. Die
zaten grotendeels op een tribune, zoals het hoort en zeiden
'uitstraling' en dat soort woorden, zoals het hoort. De
afgestudeerde actrice uit Goede Tijden, Slechte Tijden kwam
zeggen dat ze die serie gaat verlaten. Hiltermann en Wigbold
kwamen zeggen dat Nova niet goed is. Ik kon een kijkje nemen
achter een RTL 4-scherm waarik niet eens vóór wil kijken. Zon
programma hadJefin gedachten, want hijblijft de manvan die
hele zachte gezinsporno.

WIM VAN WAAS

FILMS OP TV
BIJDRAGE: PETER VAN BUEREN

thegrey fox (Philip Borsos, 1982).
Na enkelejaren gevangenismerkt
een professionele postkoetsbero-
ver dater nu treinen zijn. Nieuw
werk! BRT 1,15.30 uur.

flipper (James Clark, 1963).Jochieredt Flipper en wil zijn slimme
vriendje houden. Begin van een
lange serie. BBC 2,18.00 uur.

the trap (Sidney Hayers, 1965).
Canadese pelsjager Oliver Reed is
te laat om het beste tekiezen uit
lading Engelse vrouwen. Hij
neemt genoegen met een doof-
stomme wees, maar dat is welRita
Tuschingham.Duitsland 3 (West),
20.00 uur.

la nación clandestina(Jorge San-

jinés, 1985). Indiaankeert uitgro-
te stad, waar hij bij geheime
dienst werkte, terug naar dorp
voor boete en een rituele dood. In-
tussen is er een staatsgreep en ko-
men indiaanseboeren en mijn-
werkers in verzet. Toen veel ge-
prezen Boliviaanse engagements-
film. Duitsland 2, 23.30uur. *
vamping(Frederick King Keiler,
1983).Patrick Duffy (Bobby
Ewing) als verlopen saxofinist die
het niet meer redt. Duitsland 1,
00.45 uur.

gentle savage (Scan MacGregor,
1976). Indiaan, ten onrechte van
verkrachtingbeschuldigd, neemt
wraak in matige film over racis-
me.RTL 4, 01.40 uur.

Films meteen * worden speciaal
aanbevolen.

Jackie Burroughs in The grey fox.
BRT 1, 15.30 uur.

TV BUITENLAND
BRTI
14.30Schooltelevisie. 14.30Verkeers-
opvoeding. 15.00 Biologie. 15.30 De
grijze vos, Canadese avonturenfilm uit
1982. 17.00 Einde. 17.20 Duupje.
17.25SaartjeenSander. 17.40 Prikbal-
lon. Kindermagazine. 17.55 Tik tak.
18.00 Journaal. 18.10 Mooi en meedo-
genloos, serie. 18.35 Top score. Spel.
19.00 Buren, serie. 19.25 Meded. en
progr.-overzicht. 19.30 Journaal en
Sport. 20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse
ziekenhuisserie. 20.45 Matlock. Mis-
daadserie. 21.30 Panorama. 22.30
Vandaag en Sport. 23.00 Programma
van Televisie en Onderneming. 23.25
Coda. 23.30 Einde.

BRT 2
18.50 Journaal. 19.00Kampioenen van
het veilig verkeer. 19.30 Het capitool,
soapserie. 19.53 Kronieken. Vandaag:
Aan de voet van de kerk. 20.00 Ameri-
can chronicles.Documentaire serieover
Amerikaanse zeden en gewoonten.
20.30 Tekens: S.L. Hartz. Kunstdocu-
mentaire. 21.30 Journaal en Sport.
22.00 Première film & video. 22.30 Ver-
zonnen verhaal (Histoire inventée), Ca-
nadese komedie uit 1990.

BBCI
06.00 Teletekstoverzicht. 06.30 BBC
Breakfast news. 09.05 Perfect stran-
gers. Comedyserie. 09.30 Conservative
Party conference 92. 10.00 Nieuws.
10.05 Playdays. 10.25 Jimbo and the
jet set. 10.35Conservative Party confe-
rence 92. Vervolg, met om 11.00 en
12.00 Nieuws. 12.55(T) Nieuws. 13.30

(T) Neighbours. Soapserie. 13.50Going
for gold. Spel. 14.15 Golf: World match-
play. 15.50 Puppydog tales. 15.55N0d-
dy. 16.10Star pets. Informatieve jeugd-
serie. 16.20 Get your own back. Spel.
16.35 (T) Uncle Jack and the dark side
of the moon. Jeugdserie. 17.00 News-
round. Jeugdjournaal. 17.05(T) Blue Pe-
ter. Kinderprogramma. 17.35 (T) Neigh-
bours. Soapserie. 18.00 (T) Nieuws.
18.30 Regionaal nieuwsmagazine.
19.00Top of the pops. 19.30 (T) East-

Enders. Soapserie. 20.00 (T) As time
goes by. Comedyserie. 20.30 (T) Wai-
ting for God. Comedyserie. 21.00 (T)
Nieuws. 21.30 (T) Crimewatch file.
22.20 (T) One foot in the grave. Come-
dyserie. 22.50 Question time. Actuele
discussie. 23.50 Golf: World matchplay.
00.40 Weer. 00.45 Einde. 02.15 Exe-
cutive business club. 02.45 Einde.

BBC 2
08.00 Breakfast news. 08.15 Made by
man: The basket maker. 08.30 A Sum-
merjourney: The Servern. 09.00 (T) Play
it safe. 09.10 Schooltelevisie. 09.30
Let's sec. 09.45 Schooltelevisie. 10.15
Over the moon. 10.30 Schooltelevisie.
12.50(T) Business matters. 13.20 Ber-

tha. Kinderserie. 13.35 The family
Ness. Tekenfilmserie. 13.40 Schoolte-
levisie. 14.00Nieuws. Aansl. Schoolte-
levisie. 14.15Conservative Party Confe-
rence. Met om 15.00en 15.50Nieuws.
17.30Golf. World matchplay. 18.00 (T)

Flipper. Amerikaanse speelfilm uit
1963. 19.30 Regionale programma's.
20.00 (T) A cook's tour of France: De
Elzas. 20.30 Top gear. Auto- en motor-
magazine. 21.00 (T) Bottom. Comedy-
serie. 21.30 Present imperfect. Serie
over het leven van de Britten tijdens de
huidige recessie. 22.30 Newsnight.
23.15 The late show. 00.30 Weer.
00.40 Einde. 03.00 Royal College of
Nursing update. 04.00 Einde.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Money and politics.
07.00 Business daily. 07.10 Eastern
Europe reports. 07.30 News watch.
08.00 ITN world news. 08.30 News
watch. 09.00 Channel E. 09.30 Super

shop. 11.00 Videofashion. 11.30 Mo-
ney and politics. 12.00 Business insi-
ders. 12.30 Business daily. 12.40 Eas-
tem Europe. 13.00 Japan business to-
day. 13.30 News watch. 14.00 Inside
edition. 14.30 Serie noire. 15.00 The
mix. 16.00 All mixed up! 17.00On the
air. Show. 18.30 Bonanza. 19.30 Serie
noire. 20.00 Cult tv - 1 spy. Detectivese-
rie. 21.00 Inside edition. 21.30 Film
Europe. 22.00 ITN world news. 22.30
Business daily. 22.40 Report. 22.48 US
Market wrap. 23.00 Death race. Amen-
kaanse speelfilm uit 1975.00.35 News
watch. 01.05 Film Europe. 01.35 All
night mix.

TVS
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Nieuwsflits. 08.00 Canadees
nieuws. 08.25 Nieuwsflits. 08.30Le jar-
din des bêtes. Dierenprogramma. 08.45
Confidentiel femmes. Vrouwenmagazi-
ne. 08.55 Nieuwsflits. 09.00 Nord Sud.
09.30 Reportages. 10.00 Feu vert. Mi-
lieumagazine. 10.30 Télétounsme.
11.00 Montagne. Bergsportmagazine.
11.30 Magazine agncole. 11.55
Nieuws. 12.00 La chance aux chan-
sons. 12.40Zwitsers nieuws. 13.10 La
bonne aventure. Serie. 13.40 Bouillon
de culture. Talkshow. 15.10 Alice. Cul-
tureel magazine. 16.00 Nieuws. 16.10
Vision 5. Magazine. 16.30 Une péché
d'enfer. 17.00 Comment ca va? 17.30
Gourmandises. Culinair magazine.
17.45 Cursus Frans. 18.00 Questions
pourun champion. Spel. 18.30 Nieuws.
19.00Clin d'oeil. 19.10 Jeu des diction-
naires. Spel. 19.30 Belgisch nieuws.
20.00 Faut pas rever. 21.00 Nieuws.
21.30 La marche du siècle. 22.15
Nieuws. 22.35 Persoverzicht. 23.50
Viva. 00.50 Entretiens. 01.20 Einde.

Duitsland 1
06.00 Morgenmagazin. 09.00 Tages-
schau. 09.03 Das Buschkrankenhaus.
Serie. 09.45 (S) Tele-Gym. 10.00 Ta-
gesschau. 10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis. 10.45 ZDF-info Verbraucher.
Consumententips. 11.00 Tagesschau.
11.03 Urnschau. 11.20Schuld war nur
der Bossa Nova. Tv-film. 12.55 Pers-
overzicht. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazm. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 13.58 Progr.-over-
zicht. 14.00 Tagesschau. 14.02 Hallo
Spencer. Kinderserie. 14.30 Joos und
lyambo. Jeugdserie. 15.00Tagesschau.
15.03 Der Weisse Wal. Jeugdserie.
15.30 Die Glücksntter der Adelskam-
mer. Documentaire over de gelukkigen
in het gokspel. 16.00 Tagesschau.
16.03 Talk taglich. Thematisch praat-
programma. 16.30 (T) Vale Tudo - Urn
jeden Preis. Soapserie. 16.58 Progr.-
overzicht. 17.00Punkt 5 - Landerreport.
17.15Tagesschau. (REG. PROGR.: NDR
17.25Berichte vom Tage. actualiteiten.
17.35 Marienhof, serie. 18.30 Regio-
naal programma. 18.35 Blank Meier
Jensen, misdaadserie. 19.30 Lande-
sprogramme. WDR 17.25 WWF-Studio.
17.35 Marienhof. sene. 18.30Hier und
Heute, actualiteiten. 18.45 Blank Meier
Jensen. misdaadserie. 19.45 WWF.)
19.58 Progr.-overzicht. 20.00 (T) Ta-
gesschau. 20.15 Gesucht wird... ein
Versicherungstnck. Documentaire.
20.59Tagesthemen-Telegramm. 21.00
(T) Der 7. Sinn. Verkeerstips. 21.03 (S)
Lippes Lachmix. Hoogtepunten van het
comedy-festival Montreal 1992. 22.00
Feine Komödien, feine Tragödien. Caba-
ret met Hanns Dieter Hüsch. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Dostojewskis Reise
oder Wie man an einen Mercedes
kommt. Reportage over de nazaat van
de Russische schrijver Fjodor Dosto-
jewski, Dimitn, die anno 1990 de reis
van zijn beroemde voorvader door Euro-
pa in 1862 herbeleefde. 23.55 Flamin-
go Road. Serie. 00.40 Tagesschau.
00.45 (00) Spiel ums Leben (Vamping),

Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Frederick King Keiler. Met:Patnck Duffy.
Catherine Hyland. Rod Arrants e.a.
02.30 Zuschauen - Entspannen - Nach
denken. 02.35 Einde.

Duitsland 2
06.00-13.45 Zie Duitsland 1. 13.45
Deutsche erbschaften: Rebellen des
Biedermeier: Die Göttinger Sieben. 2-
delige documentaireserie over het Bie-
dermeier-tijdperk. Deel 1. 14.15(S)Mu-
sik-Zeit. Opnamen van het concert dat
Miles Davis op 10 juli 1991 gaf in La
Villette te Parijs. 15.05 Die Katze kan'
zurück, tekenfilm. 15.15 Freddy Quinn:
Meine Freunde, die Altisten. Circuspro-
gramma. 15.58 Progr.-overzicht. 16.00
Heute. 16.03 Alf. Comedyserie. 16.25
Logo. Jeugdjournaal. 16.35Pfiff. Sport-
magazine voor de jeugd. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 (S) Lander-
journal. 17.50 SOKO 5113. Politieserie.
18.15 Reclame. Aansl. Progr.-overzicht

(VPS 18.50). 19.00 Heute. 19.20 Die
Pyramide. Woordspelletje. 20.15 (S) Die
volkstümliche Hitparade im ZDF. Volks-
muziek. 21.15 WISO. Sociaal-econo-
misch magazine. 21.45 Heute-journal.
22.15 Das literarische Quartett. Literai-
re talkshow. 23.30 Bilder aus derNeven
Welt: Die geheime Nation (La nacion
clandestina). Boliviaanse speelfilm uit
1989 van Jorge Sanjinés (met Duitse

ondertiteling). 01.30 Heute.

Duitsland 3 NDR
05.00 Flug-lnformationen. 09.00 Zwi-
schen Ostsee und Thüringer Wald.
09.15 Reports in English. 09.30 Alter
werden wir spater. 10.15 DAS! - Das
Abendstudio. 11.00 Hamburger Journal.
11.20 Schleswig-Holstein-Magazin.
11.40 Hallo Niedersachsen. 12.00
Nordmagazin. 12.20 Buten & Binnnen.
12.45 Die Sklavin Isaura. Soapserie.
13.15 Sport 3 extra. Honda open golf
kampioenschappen. 15.30 N3-aktuell.
16.15 Berufsonentierung. Beroepen-

voorlichting. 16.30 Zwischen den
Schlagzeilen. Informatieve serie over
media, maatschappij en actualiteit.
16.45 (ZW) Gestatten. mem Name ist

Cox. Serie. 17.05Boule und Bill.Kinder-
serie. 17.15 Die Ganztagschule. 18.00
(T) Die Sendung mit der Maus. Aansl.
Unser Sandmannchen (VPS 18.30).
18.35 Sport 3 aktuell. 18.45 Nord-

Schau: Treffpunkt Passage. 19.15 DAS'
- Das Abendstudio. 20.00 (T) Tages-
schau. 20.15 (T) Halbgöttter in Weiss:
Nachtschwester Ingeborg. Duitse speei
film uit 1958 van Geza von Cziffra.
21.50 Bücherjournal. Literair magaizne.
22.35 Detektiv Rockford: Anruf genügt.
Misdaadserie. 23.20 Profile. Interview
met prof. Jürgen Seiffert. 00.05 Car-
toon: Pandamonium. Herberts Ge
schichte (Algernon's story), Amerikaar
se tekenfilm uit 1982 van Fred Silver-
man. 00.30 Nieuws.

Duitsland 3 WDR
08.55Tele-Gym. 09.10 Schooltelevisie.
09.40 Cursus Engels. 10.10 Schoolte
levisie. 11.40 Teletekst-overzicht.
11.48 Progr.-overzicht. 11.50Malu Mul-
her. Serie. 12.15 Parlazzo. 13.45 Aus-
landsreporter. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.25 Die heilige

Kuh. 15.55 Sport im Westen aktuell.
16.00 West 3 aktuell. 16.05 Schlüssel-
loch: Ernst Fuchs en Pierre Brice. 16.30
Schooltelevisie. 17.30 psychologie.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Caruso &

Co. Poppenspelserie. 18.30 Abenteuer
überleben. Natuurfilmsene voor de
jeugd. 18.57 Progr.-overzicht. 19.00
Aktuelle Stunde. Regionaal magazine.
20.00 Wie ein Schrei im Wind (The trap).
Engels/Canadese speelfilm uit 1965
21.42 West 3 aktuell. 22.00 Unie K.
Culturele agenda. 22.30 Capital city.
Sene. 23.20 Spurensuche: 40 Jahre
Jazz in der DDR. 00.20 Nieuws.

Filosoof Ellul ziet Techniek
als het postmoderne kwaad

De tachtigjarige Franse filosoof
Jacques Ellul is geïnspireerd door
de Bijbel en door Marx, schrijft al
veertig jaar over de zijns inziens
allesbepalenderol van de techniek
in de westerse samenleving en
heeft vijftig boeken op zijn naam
diezijn geïnspireerdop dat thema.
Mag van zo iemand verwacht wor-
den dat hij zijn gedachten, die in
decennia gerijpt zijn, in een docu-
mentaire van vijftig minuten sa-
menperst zodat je er ook nog iets
aan hebt? Mogelijk. Lukt het
hem? Dat niet, zo maakt Het ver-
raad van de techniek duidelijk,
een film die de IKON vanavond
uitzendt.

Ellul treedt daarin naar voren
als een denker die het begrip tech-
niek als een ongedefinieerde, ab-
stracte en volstrekt autonome no-
tie hanteert, als een hogere macht,
die eigenlijk met een hoofdletter
moet worden geschreven. De
Techniek heeft de natuur onthei-
ligdentraditionelesamenlevingen
vernietigd. De Techniek eist dat
we niet langer nadenken, duldt
geen ethische of morele beoorde-
ling en ontneemt de mens daar-
mee zijn hoogste vrijheid, en de
Techniek maakt dat mensen niet
meer verantwoordelijk zijn voor
hun handelen. De Techniek maakt
dat de mens, die immers is inge-
richt op de natuur, ziek wordt in
de dode steden waarin hij zijn da-
gen moet slijten. En wat doet de
Techniek daaraan? Zij biedt aflei-
ding, compensatie, in devorm van
Techniek: de westerse mens is als
Ezau bereid zijn onafhankelijk-
heid te offeren voor een bord tech-
nologische linzen, een pakket ver-
strooiende welzijnsvoorzieningen,
maar het zijn leugens, want net als
Ezau komt hij bedrogen uit.

Ja, zo blijven we bezig. Hebben
we de Duivel er eindelijk onder,
blijkt het Kapitalisme toch mee te
vallen, en danrijst uit de theologie
van Ellul een postmoderne versie
van het Kwaad op waar we zo te
horen voorlopig onze handen
weer aan vol hebben want waar
moet je de strijd beginnen. Dat

zegt Ellul er namelijk niet bij. Wel
dat het nog niet te laat is. De mens
is namelijk nog net een beetje
mens, vindthij. Hij heeft nog men-
selijke behoeften, kan nog liefde
en medelijden voelen en het gaat
nu om de vraag of bij bereid is te
beseffen dat hij wordt beheerst
door de Techniek (Want zijn wij
niet allen zondig?), dat hij wordt
onderdrukt (Ontwaakt verworpe-
nen der aarde!) en geconditio-
neerd. Zo ja, dan gloort daar de
vrijheid, dan kunnen we op zoek
gaan naar de fundamentele waar-
heden die de T. heeft uitgewist,
waarheden die het leven de moeite
waard maken om geleefd te wor-
den.

Het was vorige week in De Balie
in Amsterdam, waar de documen-
taire al werd vertoond, na afloop
even stil onder de discussievoer-
ders achter de tafel. Maar vervol-
gens werd Ellul, over de hoofden
van het merendeels gelovige pu-
bliek, academisch-beleefd alle hoe-
ken van de zaal gewezen. Prof.
Joop Doorman sprak over een ver-
bluffend hoog abstractieniveau,
veel overdrijving en adviseerde,
deterministische zieners te wan-
trouwen. Prof. Wil Albeda kon
eveneens weinig handen en voe-
ten in het betoog ontdekken,
vroeg zich af wat er dan wel con-
creet zou moeten gebeuren en
sprak daarom van een af-
stand tot de praktijk, en prof. Hans
Achterhuis biechtte op dat zijn
aanvankelijke fascinatie voor El-
lul steeds meer deuken oploopt:
'Alles wat er gebeurt, past in zijn
theorie, dus de theorie deugt niet.
'De cultuur is verantwoordelijk,
niet de technologie.'

Een filmpje over een geleerde
oude overdrijver dus?

Nee. Over een helder formule-
rende denker die de kijker dwingt
zich bewust te zijn van de techno-
logische omgeving waarin hij ver-
keert, en die zelf de argumenten
aandraagt om het hartelijk met
hem oneens te zijn. Nederland 1.
23.10 uur

Bas van Kleef

JACQUES ELLUL
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Spanje
De Nationale Aanbiedingen Lijn

ALLE LAST-MINUTES EN CAMPINGVLUCHTEN
het coördinatiecentrum v.d. gezamenlijke Ned. touroperators

Bel onze automatische band met 24 uur non-stop de
TOP-10 LAST MINUTES 02503-26222
NIEUW: Top-10 nu per FAX opvraagbaar . . .02503-36324
INFORMATIE EN BOEKINGEN 02503-25222

ma, vr van 09.00-21.00 uur, za van 09.30-15.30 uur.
of bij één van onze 49 D-REIZEN Winkels (ANVR-Gar.fonds).

’ 229,- S-T-U-N-T : Mooie luxe
app. mcl. bus. Costa Brava en
Salou vertr. 9 okt. 10/17 dg

’ 229/329. 16-23 okt. 10 dg
vanaf ’229. vol=vol REKRO
REIZEN 010-4142233tot 22 u.
Aanbiedingen, last mm. SGR
Bosman Reizen 01184-72007.
H-E-R-F-S-T-K-R-A-K-E-R-S
mcl. luxe bus. Vertrekdata
9-16-23-30 okt. Strandhotel
Marski/Blanes 10/17 dg HP
’369,499. Hotel Merre/
Pineda de Mar VP ’ 395/579.
Hotel Reymar/Santa Suzanna
HP ’ 379/520. Jongerenhotel
Lloret de Mar LO ’ 339459,
REKRO REIZEN 010-4142233
tot 22.00.
H-E R F-S-T-K-R-A-K-E-R-S
mcl. luxe bus. Vertrekdata
9-16-23-30 okt. Strandhotel
Marski/Blanes 10/17 dg HP
’369.499. Hotel Merre/Pine-
da de Mar VP’ 395/579. Hotel
Reymar; Santa Suzanna HP

’ 379 520. Jongerenhotel
Lloret de Mar LO ’ 339/459,
REKRO REIZEN 010-4142233
tot 22.00.

Egypte
Nog plaats op onze 3/4 wks.
rondreizen door Egypte +
Sinai Vertrek 1, 8, 29 nov, 20
dcc etc. t/m mrt/ 1695. Ook 2
wks. duiktnps. Bel Ashraf

020-6232450. SGR,VAR
Voordelige vluchten v.a.

’ 725. Time Out Holiday,
tel. 03200-52992 (SGR) of uw
vertrouwde reisadviseur.

Turkije
Campingvl. v.a. ’350. Bel
Best Tours 010-4361822SGR.

Griekenland
’399. Z-O-N-N-E-S-T-U-N-T !
C-O-R-F-U, per zr. luxe bus/
boot mcl. App/logies aan
strand. Vertr. 9 oct. ’ 399/599.
16 oct. 10 dg’ 499. VOI=VOL
REKRO REIZEN 010-4142233
tot 22 uur.
CORFU/KRETA htl app mcl.

vlucht v.a. ’495. SGR.
FLEX TRAVEL 015-132250.

Goedkope vluchten + hotels
en app. Rijsenburgs Reisburo

03438-32151 ANVR, SGR.
Last Minute v.a. ’450. Time
Out Holiday, tel. 03200-52992
(SGR).
Zachte winters op Z-Kreta.
App., vluchten, auto's SGR.
Bosman Reizen 01184-72007

Frankrijk
AANBIEDING: PARIJS 3 en 5
dgn. v.a. ’ 139,00 p.p., mcl.
bus, hotel ~C." excursies met
bezoek aan Versailles. Erv.
reisleid. Vertr. iedere vrijd.
TRIO TOURS 023-319164.

DE SNEEUWSPECIALIST
10 dgn. bus/app./skipas
naar: Les Arcs, Flaine,
Avoriaz, La Plagne, Tignes en
Val Thorens v.a. ’ 449.
Bel en vraag om de brochure.
BIZZ: 050-144255 (lid SGR).

Fietsen en wandelen
in de mooiste streken
Folder: 020-6268898

FRANCE INDIVIDUELLE
Zuid-Fr. bij Middell. Zee t.h.
luxe stacar. (hout). Mooi plek-
je + privacy. 02230-32570.

Tsjechoslowakije
DE TATRASPECIALIST

All in ski-arr. v.a. ’ 695,- p.p.
Sneeuwbal Wintersport, lid
SGR, 08818-1237. fax 2547.

PRAAG, 7-daagse busreis al
v.a. ’ 299. 5-daagse vliegreis
al v.a. ’ 595. 8-daagse excur-
siereis mcl. halfpension en
prachtige cxc. ai v.a. ’ 498.
Ook binnenkort nog vertrek-
mogelijkheden! Gratis reis-
gids? Bel Speciale Reizen

■ Centrale 050-120100/'020-
-6202121 lid ANVR/SGR.

■ PRAAG: 8 dgs. ’295-,
luxe bus hotel + ontbijt.

DINO TOURS 070-3252899.
i PRAAG, v. particulier 2-p. ap-

part., ’45 p.d. 020-6274307.

\ Groot Brittannie
SUPERSTUNT 3 dgn. Londen■ ’249,50 p.p., mcl. 2 nachten

" hotel l/o, centr. Stadstour/
boot/bus- en excursies.. Vertrek elke vrijdag.
TRIO TOURS, 023-319164.

Buitenland
Algemeen

!
ORIËNT TRAVEL

■ Goed en het goedkoopst!
B.v. Bangkok ’ 1.125,-
Tel. 020-6237484/. 070-3615078.
SUPER SPECIALS!
Johannesburg ’ 1800
Jakarta v.a. ’ 1725
Nairobi v.a. f 1430
Curagao v.a. ’1392
Delhi v.a. ’ 1325

" Hongkong ’ 1855
Bangkok ’ 1250
Tel Aviv v.a. ’ 750
Strandvak/safari's etc.
ALBA TRAVEL, 020-6650607.

"De rubriek
PRODUKTINFORMATIE,

maandelijks memo voor de

" consument verschijnt elke
derde woensdag van de
maand in deze krant.
Deze rubriek is bestemd voor
adverteerders dieeen accent
willen leggen op het speciale
en/of exclusieve van hun
zaak of produkt. Voor ml. tel.
010-4 13 20 95.
Helaas ontvangen wij nog
veel MINI-advertentie-op-
drachten te laat door foutieve
adressering.
Wij maken u er op attent dat
de snelste manier om uw
schriftelijke opdrachten aan
ons te doen toekomen is, als
u deze als volgt adresseert:

AFDELING
1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES

POSTBUS 1518
1000 BM AMSTERDAM

r

BRINKHOTEL ZUIDLAREN
Speciaal Herfst-arrangement:

Bezoek tijdens de herfstvakantie de grootste paardenmarkt
van Europa in Zuidlaren.
Aankomst 19 okt voor het diner, vertrek 21 okt na het ontbijt.

’ 168,-p.p.
Al onze kamers zijn v.v. douche/toilet, ktv, minibar, radio en
telefoon. Eventuele verlenging is mogelijk.

Reserveren: Tel. 05905-91261.

t %k% .In het van Zuid-Twente
Nieuwe luxe appartementen

en comfortabele hotelkamers
in een schitterend landschap

met veel rekreatieve mogelijkheden

RESORTHOÏÉLBOEKELO
prijzen perappartement tot 4 personen.:

_rm \ N Nl iWEEKEND VANAF ’285,— O ik. _" V
Il MIDWEEK VANAF ’360,— ~" nIÉ? ~

WEEK VANAF ’585,— jP\vC
Bel voor info: 053-283005 '* S"^

LOOSDRECHT, direct aan de plas
BARON HOTEL logies met ontbijt v.a. ’ 75,= p.p.p.d

GOEDE KEUKEN leukebar, mooie natuur. Zeer ruime kamers
ook voor gezinnen. Weektarieven op aanvr. 02158-24904.

ONTDEK HET HART VAN BRABANT 'IN HERFSTTOOI
bijv. met een 3-daags (2 nachten) arrangement met koffie en
gebak, 2 dinersen een INDONESISCH slotdinerv.a. ’ 217,50.

HOTEL BOSRAND
Gemullehoekenweg 60, 5062 CE Oisterwijk, tel. 04242-19015

I FIETSEN IN DE FRIESE WOUDEN I
rtA Ons hotel is een uitstekend. -_<*k5 uitgangspunt voor fietstochten,

tevens kunt u 9rat,s gebruik
W\ j'|*'H maken van de tennisbaan. Uw

MB|£_, X kamer is voorzien van douche,

half pension v.a. ’ 292,50p.p.
Hotel VREDËWOUD
Willinge Prinsstraat 4, Oldeberkoop, tel. 05164-1713

I . L

- IT'S A HOME AWAY FROM HOME -

Parkhotel Zonneland
BRASSERIE - KUURCENTRUM - TERRAS

Oude Turfvaartsestraat 45, Nispen (Roosendaal)
Telefoon 01656-5951. Telefax 01656-5961.

MP ~

%_iy .■';"**.* oua* GO.LP.:BfSORT %,/ %

HOIEI " BESIDENCE SUITES GOIFCOURSE

OPKIKKER ARRANGEMENT
Dit speciale arrangement behelst een gehéél
verzorgd weekend in het mooiste Golf Hotel

temiihlen van een 27-holes Golfbaan.
Ons recentelijk geopend hotel beschikt over
een panoramisch restaurant welke uitzicht
biedt over het rustieke polderlandschap,

een verwarmd binnen zwembad, sauna en een
luxueuse clublounge.

Ons kennismakings arrangement op basis van
3 dagen en 2 nachten: met welkomstdrankje,

2 x driegangen diner en ontbijt, bedraagt

Jl. 250.00 p.p.
Êel voorinfonnaüe en onze >j iv*

[JS-] overige arrangementen. $\é -
HjSBJ 'u siiv

GulfßwortP-rm.rEnd. West*rweg6o, 1445AD Purmer.nd. telefoon u:9yO-H1666

Hetsend en wandelend door Drenthe
Vanuit Hotel deHoek* * op basis van h.p. v.a. f 67,50 p.p.p.d.
Ook arr. Gratis folder. Tel. 05918-2208.

HOTEL/PENSION BERGRUST **
Emmaberg 8, Valkenburg, tel. 04406-12755,

b.g.g. 045-219254
NAJAARSAANBIEDING

week - volpension v.a. ’312,50
midweek - volpension v.a. ’ 180,-

-toeslag kamers douche/toilet ’ 10,- p.kmr.p.dag

BERGEN AAN ZEE
I '-j^-__, n ~1 HOTEL "RONDOM ZON"

gelegen in bosrijke omgeving
_S_fe en direct bij zee

jf^saay|ii! -.-. 2-dgs. weekendarr. ’ 135,-
Hotci Reaauram liet Witte Huis pp.h.p. + gratis zwemmen inRumelaan 13 - Bergen N H b, ZwembadTel 02208-12530. (ax 02208-13957 - , . , ~,„„ , ~--.3-dgs. midweekarr. ’ 170,-

SPECIAAL p.p.h.p. voor party's, sport-
WEEKENDARRANGEMENT ver bridqeclubs, reductie.

0P
N
BASISVAN

EN" Tel. 02208-12675, fax 18056.
HALF PENSION HOTEL ROZENHOF***

Heilige Landstichting,
3 Z {_Io: P

P
Pp Groesbeek (bij Nijmegen),

4 dgn / 320!- p.p. heeft diverse arrangementen
Gratis fietsen voor de nazomer.

Kamers met alle comfort. Vraag onze folder:080-230359

| INVESTEER IN

___rmmmmmmmmmmBBBMmmmmmmUmBBBBB^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm^^--

Gemak wordt meestal duur betaald. Maar niet als u eö or

bonnenboekje van de Volkskrant koopt. Dan kunt u voor

f 17,50 maar liefst twaalf keer de Volkskrant bij een van oni'g
verkooppunten afhalen. Zonder gedoe met wisselgeld.

De twee bonnen voor de Volkskrant van zaterdag zijn gratis *. het levert u een voordeel op van 2x f2,15!
Zo profiteert u dubbel van de Volkskrant. Een krant die l El

uitgebreid informeert over zaken als politiek, sport,
cultuur en wetenschap. En die ook aan het economische ei 5
financiële nieuws ruime aandacht besteedt.

Koop dus meteenzon handig en voordelig Volkskrant- §

i bonnenboekje.
Stort f 17,50 op gironummer: 46006, t.nv de Volkskran

Amsterdam, onder vermelding van Volkskrant-bonnen-
boekje.

U krijgt het dan zo snel mogelijk toegestuurd.

deVc>I _k vlii*«m(
HET MEEST INFORMATIEVE OCHTENDBIADVAN NEDERLANi °
1 V

-l. - — l\
b

9' 'MM «^■■■■rvM~'

k BELASTINGVRIJ
> Rabobank en Robeco Groep

V "V .. \___._. % r

__»_! Een nieuw uniek spaarplan voor mensen met een vooruitziende blik

l~\ Door nu een deel van uw inkomen te reserveren, heelt u straks de vrije

beschikking over een flink belastingvrij kapitaal. Dankzij Cumulent,

het Belastingvrij Kapitaal Plan.

■ ■ ■ AMhk MM U H-I Hoge belastingvrije opbrengst________ __ft ,_. ' Awßßm Cumulent is een nieuw, speciaal door de Rabobank en de Robecomm W\ iu\é§Ê ut NPI■ e? L___É___Vll_l-_i__l Groep ontwikkeld spaarplan. Met minimale kosten en maximaal
fUrmm WM ' '____>

W % al belastingvrij rendement. Afhankelijk van uw voorkeur kiest u met
_____r J_&__N ' __K "'■ ■" ___NL._fF' " Cumulent voor uw persoonlijke combinatie van sparen en beleggen.

■ ■ ■ ■ I PéT _r *«_. ___H adviseren u daarbij natuurlijk graag.
____- __■ ;; By ,^fc'1 *" ■ _9__N

H I mWÊM \mp ______ De tabel laat zien hoe (le tijd in uw voordeel werkt:

-sy * I _fl _R _P_4_fl InleK Kindhedrag° bij rendement van

*. jrffl
lil THI-|ir___ __. Looptijd per maand 8% 10% 12%

J W 15 jaar 50 15.063 17.826 21.148

* m IN __T _kdS _T F_>V_P 15jaar 100 31.883 37.707 44.707

■ m ■ AWW >">>»_ __■ 2ü 'aar 50 25388 32134 40874

E «_!__*■ m " _r .-/v*""" ,s" 20 'aar 10° 53735 (>7'972 AOB

__■ __i Nl ~jt% __r -.1 ' \ 30° l(,/" 125 211-325 268-545

N k ___r lh_________É __ ________■I__F _____! «_«_fi_r N lB "Na verrekening van dekosten.
BBBBBBBBBM AU BW N ..J_J_. Het maximale belastingvrijebedrag na 15 jaar is f 50.000,- p.p. en na 20 jaar zelfs

IS
Vult u voor uitgebreide informatie en een rekenschuif onderstaande
coupon in. U kunt ook bellen met de Robeco Groep: 06 - 8380

(20 et. p/m) op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds

en op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur.

Of u kunt even langsgaan bij een adviseur van de Rabobank.

lUggfe. Üf I 1ij.53 voorceel
■1 Stuurt u mij uitgebreide informatie en een WStl^

sii > rekensebuii over Cumulent, het Belastingvrij BBBVSBBBfBMM
lUHttÉ__) Kapitaal Plan en laat zien hoe de lijd nu in mijn __K_2__-_-__i-i A^

BBm voordeel werkt.
BMMtM m -_ I ' 'mmm*w ->. MMW / ——. _____-____———————__————_———-_-—.—.

j4feJÉt'' Naam en voorletters:gb> ." " i. JÊjÈ£jL ïcJÊM | — ■ -i

BnL
-_fli9N ' Plaats:

WÊÊÊ | W -Ml 1 Telefoon:. ? '■WMI-IWU I IIlil _»11 II i- W
__________________________

_kl
Sluur decoupon ineen envelop zonder postzegel oaar Robeco Groep, Antwoordnummer 172& ..000 \ B Rotterdam ol

Rabobank, Antwoordnummer ■.*_., 5600VB Eindhoven.
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Het Parool-Trouw-de Volkskrant
ji TEL.: 020-665 86 86 FAX: 020-665 63 21

E Telefonisch van maandag t/m'vrijdag tussen 8.30 en 20.00 uur.
E Schriftelijk opsturen aan l-in-3 MINI advertentieafdeling, Postbus 1518,

1000BM Amsterdam. Teksten die voor 15.45uur (vrijdags voor 13.45
K uur) in ons bezit zijn, kunnen de volgende dag al in dekrant staan.
V l-in-3 vakanlie-MINI'S voor de krant van zaterdag moeten op
V donderdagvóór 15.00 uur in ons bezit zijn.

iV Op advertenties met een briefnummer wordt ’ 6,00 toeslag in rekening
g- gebracht. Wilt u reageren op een advertentie met briefnummer,
K adresseert u dan als volgt: l-in-3 MINI advertentieafdeling, Postbus
\ 1518,1000BM Amsterdam en vermeldt het nummer waarop u reageert

UU n de linkerbovenhoek van de envelop.

Oproepen
l (personen)
Bmsterdam, 2-10, jongen uit

r st zou graag meisje uit Nij-. liegen nog eens ontmoeten
samen de straten van

Amsterdam te ontdekken. Br.
100-11582 v.d. blad.

een brief, Lu.
Betrapt op een stoel in de
beuken van de manor, zon-
dag 4/10, lachende baby,

ti. Schrijf eens. Br. o. nr. 100-- blad.
De PSP bestaat weer! Word
id via 020-6645259. Inl.; 1 75679, Amsterdam.
F.M. Droog roept om hulp.

Wie helpt hem?
Silvain R. (bus).

Qevraagd standhouders voor
de Kerstmarkt in de Lebu-
'nuskerk in Deventer, 10, 11en 12 dcc. Tel.: 05700-14119.
Gezocht voor promotie-
onderzoek, mensen die tus-
sen 1940 en 1970 in een bank

"j{9ewerkt hebben en over die
ervaring willen praten. LiefstBrabant of Randstad. Con-
tact Lydia Martens tel.:04998-71617.
HE LEIDSCHENDAM, geen

om te reageren of ben je
9ewoon op vakantie. Groetvan Paul. Reactie o. nr. 100-
-22678 v.d. blad.

■ JOSEE.
Al tijdens onze 1e wandeling

[1 op 8/3/92 in Kijkduin wisten
*e het.
Wilje met me trouwen? L.G.

"""Man Hans K. za 10 okt eten
bij R+ M.
' Wilt U

Uw 1-in-3 MINI faxen?
Dat kan

iedere dag,
elke minuut op:

tel. 020-665 63 21.
Waterdag Eindhoven-Utrecht
(Weesp). Vrije Hogeschool wil
Ie graag nog eens ontmoe-
ten. Br. o. nr. 100-11613 bl.

(Korte)
mededelingen

BI? Monique Buikema geeft
een lezing over verborgen
bis. in de homoseene, di 13
okt. Aanvang 20 uur, entree
’2,50. Rozenstr. 14 Adam.
Info 020-6259358/6340065/
6848250.
D. vrijdag een afspraak 12 u.
zelfde plaats, t.z. B.
De VPRO op 3 heet elke dag

van 21.00-24.00 uur

w
VANAVOND

actuele rock en (jongeren)
cultuur met veel achtergrond,
discussie en confrontatie, ook
over film, t.v., literatuur en
kunst. Met Erwin Blom en
Fons Dellen.
DIENSTPLICHT? Het Leids
Juristen Collectief verzorgt
uw vrijstelling. 071-171757.
DIENSTPLICHT? Het Haags
Juristen College verzorgt uit-
stel en vrijst. 070-3616071.
DIENSTPLICHT-' Wij verzor-
gen snel en goedkoopvrijstel-
ling. Tel.: 050-134599.
Marco lief, 23 weken, ik hou
van je, Pia.
Mee in Mokum: Fantastische
STADSWANDELINGEN 0.1.v.
trotse oudere A'dammers
(020-6251390, ma-vr 13-16 u).
Wolkers de Kort Heijboer en
Collignon e.v.a. op T-shirts
vanaf ’ 10,-. Bont voor dieren
zomerwinkel nog t/m 17 okt
'92 O. Leliestr. 8 020-6268584.

_-_-_-_-_-_-_-__^__^________-________________-_-__________

Therapieën
Gediplomeerde masseuse
geeft sportmassage, reflex-
zone therapie en acupres-
suur. Tel.: 020-6140185.

Uitgaan
Amsterdam by candle-light

Rederij p. kooy Tei. 020-6234186

£een weekend, 23-24 okt, de
°oogie Woogie leren op
Schiermonnikoog. Info ATE-
LIER SCHIER 05110-3584.
LUNCH/DINER in unieke am-
biance: Golfcenter Amstel-
t>orgh. Elke twee gasten één"es wijn gratis (bij tel.reserv.)

'n Adam Z.O. aan de A 2:220-6975000.
Verzekeringen,

hypotheken,
geldzaken

TOVERZEKERING v. ’69.Dorsman blijft goedkoper.|ggjruj: Dorsman 02507-14534
GELD LENENe9en lagere rente of lagere

Grote of kleine
Bel altijd:

intermediair. TEL.:
(ook 's avonds)

Felicitaties
Hieperdepiep, FLAPPIE

wordt vandaag 31.
H.M. Kon. Arme. Het doet mij
deugd U op een blijde for-
sche wijze te moogen felicite-
ren met Uw magische leeftijd.
Vive la Companeia!
H. K. H. Anouk.
Jannie eindelijk begint het
"echte" leven, van harte met
je bul! x Leonie.

Nog één nachtje slapen
SMEEGJE 45!

Gefeliciteerd door
jeKleine Pom

+ de hele KEG CLUB. Hoi!
PETER en STINIE kijken ver-
der dan hun schoolloopbaan
lang is, wordt samen oud met

WIMM.

Zaken en transacties
■

VERKOPING
door faillisement van holografiemuseum

HOLOGRAMMEN
, Curator: hr. Aussems, tel. 04160-44416 'Computerapparatuur/

programmatuur/
systeembeheer

* i
CBC STUNT

tjp DESKJET 500 3 jaar Nederlandse garantie . . ’ 899,- IRottier HL-4V Laserprinter ’ 1799,- i
5,2573,5", 40Mb, + mon.monitor . ’1399,- ■2£-40/64Kb c,4 M8,5.2573.5",105 MB SVGA mon. ’ 1999--105Mb, + SVGA mon. ’ 2999,-- Adam. 020-6848366. Prijzen excl.BTW

AMBRA SPRINTA ’ 2.222,-"
J&6SSX/25, 4MB, 40MB, VGA-kleurenmonitor, 1 jron-site gar. Irp-Audio spectrum 16-bits geluidskaart (3 jaar gar.) ’ 795,- <*"es mcl. BTW, tevens diverse gebruikte 286's vanaf ’ 495,- tWeesperstraat 103, Amsterdam, 020-620 3239. !

386/486
Computers geheel comlpeetpeleverd v.a. ’ 1775,-- en garantie, event.Meerprijs MS-DOS 5.0 +Windows 3.1 ’200,-. H&C

Noorderwierweg
Rinó Amer sfoort. Tel. 033--3_j_3so. Vrijdag koopavond
Op zaterdag 17 okt. in de RAI
Po r,, ?m voor de 14e keer dePC DUMPDAG. De PC dump-
dag is de computer verkoop-beurs bij uitstek. Toeg. / 7 50uPen: 10-16 u.: 020-6203239

Overseas 'Computers
Vraag onze nieuwe prijslijst. "Telefoon 020-6274533 "T.k.a. Amiga software nieuw- .
ste games en programma's, :
lage prijzen. 020-6193732. f
VANMIDDAG installeren? I
Huur PC, Fax, laserpr, autotel. Ip. week met koop/leaseoptie
Microßental, 020-6415026.

Kantoor- en
winkelbenodigd-

heden
Unieke aanbieding:
magazijn- en palletstellingen.
Gebruikt en nieuw, uit voor-
raad tegen de laagste prijs!
Ook voor particulieren.

vabema
Kinderhuisvest 31-33
2011 NP Haarlem
Tel 023-343520.
Fax 023-343429.

Muziek-
instrumenten

Dirk Witte
Alle bekende merken: key-
boards, dig. piano's, verster-
kers, gitaren. Hoofddealer
van: Roland, Technics, GEM,
Yamaha, Hammond, Kawai,
Alesis, Fostex, Marshall, VOX,
Rickenbecker, Gibson, Fen-
der en Fernandez. Diverse
demo-modellen en occa-
sions. Bel 020-6264655, Vijzel-
straat 45-53 Amsterdam.

Grootste assortiment
SAXOFOONS in NL.

Nieuw/gebruikt.
Harry Bakker-Saxofoons,

Muiderberg. Bel voor
voorraadlijst 02942-62049.

PIANO'S
huur met kooprecht van

’ 65- tot ’ 200- p.m.
Gratis transport. Alle merken.
Gebruikte piano's ’ 450- per
jaar. Van Urk, Westersingel
42, Rotterdam: 010-4363500.

TERPSTRA MUZIEK
Nederlands grootste Muziek-
zaak. Saxofoons v.a. ’495.
Drumland: sets v.a. ’395,
Yamaha, Pearl, Tama, Brady.
Guitarland: alle merken
gitaren en versterkers. Extra
Korting! Keyboards: Yamaha
div. demo modellen. Te
gekke Prijzen! Huur, inruil
en financiering. Knip uit!

Badhoevelaan 115-117,
Badhoevedorp 020-6596858.
T.k. PIANO met studieped.

’ 2500. Tel.: 023-287147.

Hobby's
Ned. Ver. "De Verzamelaar"

Afd. Amstelland.
GROTE ALGEMENE

DAGVERZAMELBEURS OP
ZATERDAG 10 OKTOBER

A.S.
In Sporthal Sporthoeve,

Snelliuslaan 1
Badhoevedorp

Geopend van 10 tot 16 uur.
Gemakkelijk bereikbaar met
openbaar vervoer. Ruime
parkeergelegenheid.
Inlichtingen: 020 - 6790653
Elzenhof 11 oktober gaat niet
door.

Woninginrichting
TEGELHAL Meester Smeets,
de voordeligste tegel- en pla-
vuizenspeciaalzaak. Wandte-
gels, div. kl. en maten, v.a.
’lO p.m2.Plavuizen in 2kleu-
ren, hardheid 4: 33x33 cm,
nu ’22 p.m 2. Imitatiemarmer,
30x30 cm, v.a. ’29,- p.m 2.
Marmer banen, licht- en don-
kerbeige, p.m 2’93. Ook voor
al uw sanitair. Keuze uit 11
komplete badkamers.
De Wittenstraat 150, Adam,
telef. 020-6827620.
Dond. koopavond. Parkeren
géén probleem.
T.k. Aert-Deco gashaard,
’5OO. Tel. 020-6686045.

Voordelig PARKET
bij Bouwmarkt ????

Eiken lamel voor de slaap-
kamer gelakt ’35,- p m 2.
Grenen 22 mm massief

’29,95 pm2

Kom kijken bij KERN PAKKET
Middenweg 564

Tel.: 020 - 693 18 49.

Opleidingen/
cursussen

19 Nov. start een training
GESPREKS- EN COMMUNI-
CATIEVE VAARDIGHEDEN

Info: SOVI, 020-6203035.
Bel voor een bevoegd
MUZIEKDOCENT de KON -
NED. TOONKUNSTENAARS
VERENIGING. 0206238202.

DWARSFLUITLES ?
020-6478023

TALENCURSUSSEN OKT t/m
MEI, ENGELS (ook
Cambridge opleidingen),
SPAANS, DUITS, Frans,
Italiaans, Portugees.
Internationaal Studiecentrum
voor de Vrouw, Concertge-
bouwplein 17, A'dam-Zuid.
Telefoon: 020 - 6 76 14 37.
Zang en Sternontwikkeling

Karouchka Visscher
(opl. Cons. en lid KNTV)
Telefoon: 020-6243759.

Sport, spel en
ontspanning

GOLDSTAR TENNIS, overd.
en open banen voor beg. en
gev. Ook losse verhuur. Tel.
020-6445483.
Magier Theresia voor een
mystieke geluksbad/massa-
ge (geen sex). Tel. 020-
-6925674 10.00-22.00 uur.
Magier Theresia voor een
mystieke geluksbad/massa-
ge (geen sex). Tel. 020-
-6925674 10.00-22.00 uur.
Ook voor dames en echtp.
Massagepraktijk West, ge-
opendma. t/m za. (geen sex).
Tel.: 020-6155796
Ontspanningsmasseur gn.
sex, 02293-1302, 12-24, Luc.

Huwelijk en kennismaking
Wilt u reageren op een advertentie met brieven onder nummer?
Zend uw brief aan: Afd. 1 in 3 Mini-advertenties Postbus 1518,
1000 BM Amsterdam.
Vergeet u niet in de linkerbovenhoek van de envelop het brief-
nummer te vermelden!
Ehv., sportieve, jongens-
achtige meid, 26, HBO/AC,
zoekt eerlijke, leuke vent.
Schrijven ja! Foto = ant-
woord. Br. o. nr. 145-11623
v.d. blad.
Helaas ontvangen wij nog
veel MINI-advertentie-op-
drachten te laat door foutieve
adressering.
Wij maken u er op attent dat
de snelste manier om uw
schriftelijke opdrachten aan
ons te doen toekomen is, als
u deze als volgt adresseert:

AFDELING
1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES

POSTBUS 1518
1000 BM AMSTERDAM

Man, 45 jr., RWW, 1.80, si.,
z.k.m. dito vrouw. Br. o. nr.
145-11670 v.d. blad.
Nog geen plannen voor het
weekend? Bel "BLINDDATE" Tel.: 070-3650100.
Reflectanten op advertentiesonder nummer gelieven er
voor te zorgen dat het num-
mer in de linkerbovenhoek
op de enveloppe staat ver-
meld en dat de brief geadres-
seerd wordt aan;
Afd. 1 in 3-MINI-advertenties

Postbus 1518
1000 BM Amsterdam

Dit voorkomt vertraging in de
behandeling.
Bovendien raden wij u aan,
om van terugzending van uw
foto enz. verzekerd te zijn,
een postzegel in te sluiten.
Sur.Hmd. man, 40, zkt vr. Br.
o. nr. 145-11608 v.d. blad.
Welke vrouw zou mij willen
bellen? Ik ben een man van
52 jaar met een fijne baan in
de sociale sector. Ik ben het
alleen zijn meer dan zat, her-
kenning, bel me dan. Alleen
ser. reacties: 013-423368.

Dans- en
balletlessen

Aparte klasse!!! Dansschool
DE BRUIJN-BONEL

Inschrijving geop. voor Adam
en Heerhugowaard van ma.
t/m zo. v. 12-22 u. Rozengr.
231, 020-6265700/6274400.
Danscentrum JAN DANIÉLS
De lessen gaan beginnen.
Clubs voor alle leeftijden.

Nu inschrijven, tel. 6113260.
Dirk Sonoystraat 155

Amsterdam-Geuzenveld

Telecommunicatie
TELEFAX, faxen en telefo-
neren op 1 lijn, nummerkiezer,
geheugen en afsnijden,
10 pagina doorvoer en tele-

foonbeantwoorder.
Lease 3 jr ’ 70,20.
Na 3 jreigendomvoor’ 100,=

Neuweg 211, Hilversum
035-211837 fax-282235

___—_———-————————_——_—___________.
Relatie

bemiddelings-
buro's

De Relatielijn
Zoekt u een man?
....06-320.325.27
Zoekt u een vrouw?
....06-320.321.37
van Stichting Date, 75 cpm
PARTNERLIJN voor een se-
rieuze vriend of vriendin tot
65+. 75c. p.m. 06-96.93.

Mode en sieraden
Dames, ruil nu uw oude bont-
mantel of lammy in. Ze zijn bij
ons nog honderden guldens
waard. Op een van onder-
staande artikelen: regenman-
tels met bont gevoerd, lam-
my's vachtmantels, edelbont
en wintermantels. Bij het 1e
Nederlandse BONT-INRUIL-
CENTRUM, Nieuwezijds
Voorburgwal 316, Adam, bij
het Spui. Tel. 020-623 40 27.

Boeken en
tijdschriften

ANTIQUARISCHE BOEKEN-
BEURS voor oude en interes-
sante boeken in de Pieters-
kerk te Leiden. Vr. 9/okt. 15-
-21 uur. Za. 10 okt. 11-18 u.,
Zo. 11 okt. 10-18 u. Inl.
010-4208818. Bond van Han-
delaren in Oude Boeken.
T/m. za 10 okt 150.000 boe-
ken V_ PRIJS. Antiq. De Kloof,
Kloveniersburgwal 44 Adam.

Kunst en antiek
ANTIEKBEURS Amsterdam
700, alle stijlen, 1000 m 2.Van
Slingelandtstraat 24 (zijstraat
van Haarlemmerweg) Adam
W, tel.: 020-6864372. Donder-
dag koopavond, woensdag
gesl. pok inkoop.
Verkoping HOLOGRAMMEN
zierubr. zaken en transacties.

Onderhoud en
reparatie

Aannemersbedr. Zwan voor
timmer-, schilder-, stuc-, te-
gel- en loodg-, electrawerk,
renov. en verbouwingen. Tel.:
020-6189220/06-52.963291.

Vraag en aanbod
Rien van de Poel koopt
inboedels en ruimt op.
Ook inkoop boeken & platen.
020-6387472/06-52820216.

Diversen, Pasfoto's direkt klaar- 60+ korting. Fotostudio Heno- Kalverstr. 236 hoek Muntplein

Personeel biedt
zich aan

r Ervaren interim-manager/
I controller, 50+, acad. ge-

vormd, biedt zich aan als
TROUBLE-SHOOTER

voor al Uw org. en admin.. problemen. Ref. aanwezig.
Tel. 02993-68325.
Voor al uw voorkomende

' stucadoorswerkzaamheden,- sierpleisterwerk of reperatie-
werkzaamh. Tel.: 035-836906.
Vr., 36 jr., zoekt part-time
baan, tijden i.o. Ruime admin.
ervaring. I.b.v. MAVO 4, mid-
denstands, steno, typen, on-
dernemers, textiel, horeca-- vak. Cateringwerk ook wel-
kom. Tel.: 020-6444346.

Horecapersoneel
gevraagd. Chinees Restaurant The

Hying Dragon, De Crimpen 2,
1921 BW Akersloot vraagt er-

varen chinese KOK, i.b.v. Chi-
nese diploma's v.d. Canton■ keuken. Min. 4 jr. ervaring.
Leeftijd 22-35 jaar. Sollicita-
ties uitsluitend schriftelijk.
Met spoed ITALIAANSE KOK■ gezocht voor restaurant in
Utrecht. Tel. 030-332754.

Musici en
Artiesten

Intensieve theaterworkshop
door JEAN-PAUL DENIZON
sinds 12 j. akt. en ass. van
PIETER BROOK. 1 t/m 11 nov
020-6612057/020-6383753.

Winkelpersoneel
gevraagd

Slagerij Van Musscher,
A'dam-N., vraagt part-time
winkelmeisje van 16 tot 18
jaar voor 16 tot 32 uur per
week. Tel.: 020-6310071, of

I na 19 uur 6310347.

; Vrijwilligers
Het afdelingsblad van COC
Amsterdam zoekt REDAC-■ TEUREN en FOTOGRAFEN
met enige ervaring. Reakties
Emiel Koning 020-6263087;
Marieke 6131840 of Marijke
6751038 (fotogr.).

S___B___B£_i-'' .___id_____-

Tot 17 oktober kunt u nog Europese loten kopen. Dan maakt
ook u kans op een hoofdprijs van 7 miljoen gulden netto

in de Europese Loterij. Loten zijn è ’17,50 verkrijgbaar bij vele
verkooppunten van de Nederlandse Staatsloterij. Bel voor

meer informatie 06-9595 (50 cent p/m). Haast u wel, er is nog
een beperkt aantal loten beschikbaar.

HET ZIT ERIN, MET EEN HOOFDPRIJS VAN
7 MILJOEN NETTO IN DE EUROPESE LOTERIJ.

Divers personeel
gevraagd

Goossen Zaandam vraagt er-
varen goudsmit voor repara-
tie en nieuwwerk: 075-706114.

INTERVIEWERS
Telefonische enquêteurs ge-
vraagd, liefst met ervaring
maar niet noodzakelijk.
Interesse? Neem kontakt op
met Jacquelme Hofman,
tel. 020-6917141. Marktplan
Adviesgroep BV, Hullenberg-
weg 381, Amsterdam ZO.
PIANOSTEMMER/techniker
gevraagd voor free-lance
werk t.b.v. startende onder-
neming. Br. vóór 20 okt a.s. o.
nr. 215-11663 v.d. blad.
Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt MAGAZIJN-MEDE-
WERKER (m/v) voor de op-
slag en distributie van onder-
delen. Hebt u magazijn-erva-
ring en in het bezit van een
auto, bel ons dan op. Informa-
tie: 020 - 523 61 73, Lidy Stas-
sen, Rokin 118, Amsterdam.
Van Wees behang en gordijn-
stoffen zoekt een

THUISNAAISTER
i.b.v. professionele rechtstik-
en lockmachine v. gevarieerd
naaiwerk. In of om Adam.| Info. 020-6976081 of 6243777.

Onroerend goed te koop aangeboden

Elke zaterdag
1 in 3 - HUIZEN- MINI'S

onroerend goed advertenties in; Het Parool - Trouw - de Volkskrant
U KUNT UW ADVERTENTIES OPGEVEN TOT

VRIJDAG 13.45 UUR.; Bel 020 - 6.65.86.86.
2-Kamerappartement aan de
Westerstraat A'dam-C. (Jor-
daan).Koopsom ’95.000. Te
bevr. Makelaarskantoor J.Th.
Rietveld, Jacob Marisstr. 8,
Adam. Tel. 020-6170544.
Aanbod van koopwoningen
van Adam t/m Hoorn. Vraag
onze KLEURENMAGAZINE

VAN DE STEEGE
MAKELAARS te Amsterdam
en Monnickendam.
020-6320141 en 02995-4451
AMSTERDAM-WGM: dubbel
bovenhuis met dakterras,
geh. gerenov. mcl. gestoft.
Vr.pr.: ’295.000.- k.k.
Inl.: Sikkes Makelaardij o.g.
Tel.: 020-6932847.
T.k.: A'dam-C. heel pand.
Monument, woon-bedrijfs (5
lagen) ca. 250 m 2, beg. gr.:
4 m hoog. Vr.pr.: ’345.000,-
-k.k. Inl.: Sikkes Makelaardij
0.g., tel.: 020-6932847.

Onr. goed en
woonr. t.h. gevr.

Gevr: KAMERS/etages v. net-
te huurders. De Schans 020-
-6642418 ochtend en avond.
Gezocht voor een bank in
Adam ADMINISTRATIEF ME-
DEWERKERS M/V die op
zoek zijn naar een leuke af-
wisselende baan. I.b.v. Havo/
Meao dipl. met econ. en/of
handel, ± 20 jaar. Interesse?
Bel of kom langs bij 888 Uit-
zendorganisatie, v. Baerlestr.
43, Adam, tel. 020-6793737.
HELP per 20-10 staan wij op
straat. Wie helpt ons aan
woonr. in Adam? 6920770.
Het Amsterdams Steunpunt
Wonen helpt u snel en gratis
aan een huurder voor uw
kamer. Bel: 020-5.230.130.
Nette, bijna afstud. econ. stu-
dente zkt. woonr. in Adam,
i.b.v. uitst. ref. 020-6713716.
Ouders zoeken voor ontwik-
kelde, hard studerende doch-
ter leuke kamer in Amster-
dam. Tel. 03410-14829.
Per 1/10zou ik nieuwe kamer
hebben. Helaas werkelijkheid
is anders, ben nu dakloos.
Wie helpt mij aan kamer. I.b.v.
urg.bew. 020-6901247.
Schipholmedew. zoekt woon-
ruimte in Adam of Hoofddorp
tot ’7OO p.m. 02269-1443.
SPOED!!! (Tijdelijke)
woonruimte gezocht in
Amsterdam en Diemen of
omgeving. Liefst gemeubi-
leerd. Bel nu 03480-30880.
Twee 4e jrs. studentes zoe-
ken z.s.m. woonruimte in
Adam. 020-6795461.

"Verras uw familieleden,
vrienden en kennissen eens
met een 1 in 3 MINI.

Onr. goed en
woonr. te huur
aangeboden

Account-manager + culinair
expert zkn. per direkt woonr.
in Adam. Voor max. 1 jaar.
Urg. T/2 jr. 020-6129933.
Diverse KAMERS/ETAGES in
Centr./Zuid/West. V.a. ’265.
De Schans: 020-6275140.

Bedrijfs onr. goed
t.h. aang./gevr.

ADAM. Nwe-Achtergracht,
zeer lichte bedrijfsruimte
10x15 m op 3e verd. met
keuken, badkmr. Huurprijs
’2OOO,- p.m. Inl.: Sikkes Ma-
kelaardij 0.g., 020-6932847.
T.h. per 1 nov lichte studio/
kantoorruimte Amsterdam-
West, + 65 m2,5e etage, fraai
uitzicht, ’llOO p.m. Tel.
020-6863788/6867232.

Woonboten
Wilt u uw ark-boot in de ver-
koop geven, doe het dan bij
ons. Fa. Burdorf. 023-314129.

Woningruil
Buro Start heeft voor u 1300
RUILWONINGEN in Nederl.

020-6476697/030-941099.

Verhuizingen
COMMENIUS verhuizingen

kamerverhuizingen, dozen-
verhuur. Billijke tarieven.

Tel.: 020-6151143.

Personenauto's
t.k. aangeboden
Snelste krant van

AMSTERDAM EN
AMSTELLAND

PAROOL

440.000
aansluitingen

Info 020 - 562.2746
Autoverhuur

Vracht/bestel/luxe v.a. ’42.
Bakker 020-61240476152674.

Gelderland
Hotel Stad Munster ★★★★ Winterswijk

'n Weekend erop uit in de vrije natuur
Speciale Arrangementen (2 dgn.) ’ 200,=
Bel voor meer info: 05430 - 121 21.

Drenthe
T.h. onze luxe recr.bung. in
bos. Vrij a.s. za v. 10-17/10en
24-31/10 (herfstvak.).
Tel.: 05280-62747.

Zeeland
300 VAKANTIEHUIZEN overal

in Nederland. Euro Relais,
gratis gids: 040-11Q1Q1.

Limburg
SLENAKEN mooie vak.app.
en won. in bosr. omg., nov
’2OO p.w., ook midw. en
weekend mog. 04457-3522.

Zeezeilen
Weekend/herfstweek zeilen
met fraaie klipper of tjalk,

Hollands Glorie 010-4114944

Fietsvakantie
CUBA

De mooiste najaarsreis
7 november; 15 dagen
nog enkele plaatsen!

FIETSVAKANTIEWINKEL
Spoorlaan 19, Woerden,

03480-21844, lid SGR
Hotel- en kasteeltochten

Folder: 020-6268898
FRANCE INDIVIDUELLE

Volop nazomer- en herfst-
hoteltrektochten bij EIGEN-
WIJZE REIZEN, 053-303435

Culturele Reizen
17/10: 4d Parijs va ’ 175
SISC Singel 60, 020-6265623
4/12: 10d Rusland va ’ 1395
SISC Singel 60, 020-6265623

Caravans
UITNODIGING VOOR
"Open Huis"

BIJ ALLE ADRIA-DEALERS IN
NEDERLAND OP

9, 10 EN 12 OKTOBER EN
16, 17 EN 19 OKTOBER A.S.

Openingstijden: dagelijks van 1000-17.00 uur
en tijdens de plaatselijke koopavonden.

Wij presenteren U het komplete Adna-programma,
extra voordelige aanbiedingen en interessante

financieringsmogelijkheden.
Een drankje en een hapje staan voor U klaar.U vindt de Adria-dealer in de Gouden Gids.

TWIJFEL NIET: KIES EEN ADRIA!
Caravanbedrijf KLAVERVIER
Houten Chalets 3.50x10.00
mtr. v.a. F 35.000. Tevens
div. 2e hands caravans.

Tel.: 020-6194190.
Grote TOERCARAVAN-
OCCASIONMARKT op za 10
okt a.s. bij Caravan Centrum-
Vervat aan de Stadionweg in
Rotterdam. Er is dan keus uit
meer dan 124 verschillende
modellen.Door het grote aan-
bod goedkoper dan bij de
particulier. Meesten met Bo-
vaggarantie tot scp '93. Bo-
vendien hoeft u 2/3 deel pas
per 1 mei '93 te betalen (geen
rente). Stallings adressen be-
schikbaar/inruil mogelijk.
Tevens op die dag verkoop
van tal van ex-verhuur en
overjarige caravans. Bel voor
overzichtslijst: 010-4321455.
Lastig hè, die caravan achter
uw auto? Wij verzorgen uw

CARAVANTRANSPORT
in binnen- en buitenland.
Wesseling & Biesot,
020-6533775. Ook stacar.

Groepsvakantie-
verblijven

Buitenverblijf voor groepen,
scholen, familie-reünies. Fort
Penningsveer, Haarlemmer-
lieden: 023-310874. Herfstva-
kantie nog vrij.
(Mid)week(end)je wegwezen

met je school of familie
Bel De Ulepanne: 05140-2982

Portugal
Aanbiedingen, last min. SGR
Bosman Reizen 01184-72007.

Oostenrijk
DE SNEEUWSPECIALIST, 10 dgn. bus/h.p./skipas

naar: Sarntal, Ahrntal, Reith,
Söll. Wagrain en Mauterndorf
v.a. ’559,-.
10 dgn. bus/h.p.: Mayrhofen: en Zeil am Sec v.a. ’449,-

-i Bel en vraag om de brochure
BIZZ: 050-144255 (lid SGR)

H-E-R-F-ST-S-K-I-E-N
op gletscher in Solden. Vertr.
10-24-31- okt., 7-14-21-28

1 nov., 5-12 dcc. 8 dgs. resiincl.
luxe bus, 5 overn. HP, skipas
voor slechts ’ 598. p.p.
Brochure? REKRO REIZEN

1 010-4142233 tot 22.00 uur.
■ ++ S-N-E-E-U-W + +

Onze unieke SUPERGROTE: winterbrochure is uit !!! Skién
in Oostenrijk !! per luxe bus of
eigen auto. Meer dan 30 be-
stemmingen en zeer voorde-
lig !! Bel nu voor gratis
brochure REKRO REIZEN. 010-4142233 tot 22.00 uur.
Mauritsweg 32 Rotterdam.

België
450 VAKANTIEHUIZEN in de

Ardennen. Euro Relais,
gratis gids. 040-110101.

Durbuy compl. ing. 6-p. bung.
Tel.: 023-287399.

Marokko
Je kunt nog mee op onze 3
wks. rondreis door Marokko.

Vertrek 19/12. ’ 1595.
Bel Ashraf 020-6232450.

Voor uw
l-in-3 Mini-tekst

is ons faxnummer...
020-6656321

< PERSCOMBINATIE J
■_—_— ———H£TPAXCX3L TROUW UE VOU-lÜIU*TWtEXMEUIA

Als dit uw
staatslot is...

-♦<■
WINNENDE

STAATSLOTEN
OKTOBER 92

834eStaatsloterij, winnende staatsloten oktober 1992.

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.

De prijzen zijn albij elkaaropgeteld. Wanneer op
een lot meer danéén prijs is gevallen,

staat achterhetnummer datde hoogsteprijs
gewonnen heeft, hettotale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfers) of Totaal prijzen-
eindigend op: lotnummers): bedrag:

1 401 1001 601 100
701 100
611 100

096761 50.000

O 1612 1.000
*" 22 50

822 550
0962 1.000

093692 25.000

3 3 20
433 120
353 120
163 120

2663 1.020
010963 5.020

4 4 10
934 260

083644 2.010
774 110

5 15 50
455 250

030265 2.000
Extra prijs serie AP 013975 250.000
Troostprijs andere series 013975 2.500

069095 25.000

6 6 25
46 125
76 75

7 37 50
77 50

Extra prijs serie AE 004877 500.050
Troostprijs andere series 004877 5.050

047997 100.000

O 628 250
38 50

9 9 15
2719 1.015

002539 20.015
79 65

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 9 OKTOBER WORDEN GEÏND.

DOE MEE AAN HET HERKANSINGSPEL
Geen prijs. Geen nood. U kunt immers meespelen in het

zogeheten Herkansingspel. Dit spelstaat los van de
Staatsloterij. Het is een onderdeelvan de

Staatsloterijshowen geeftkans op maar liefst
f 100.000,- (bruto). Ukunt meespelen als u vóór

16oktober uw lotnummeraan ons kenbaar maakt.
Dat kan telefonisch ofvia een briefkaart

Uitalleaanmeldingen worden de herkansersgekozen.
Winnen de finalisten de honderdduizend, dan winnen

de herkansers ook de honderdduizend.
Wilt u zich opgeven voor het Herkansingspel?

Bel dan 06- 9595 (50 et. perminuut) ofstuur een
gefrankeerde briefkaart met vermelding van uw

lotnummer', uwnaam en adres, naar:
Herkansingspel Staatsloterijshow. Postbus 69595.

1100LTAmsterdam (Zuid-Oost).
Doe ditwel vóór 16 oktoberen vergeet niet dathet

alleen om lotnummers gaatdie niks hebben gewonnen.
'één lotnummerper briefkaart.

l MEER KANS, MEER GELD,
IN DE STAATSLOTERIJ.

Thailand

VIVA rondreis naar Thailand
de laatste plaatsen voor vertr. 24/11, 17 daagse rondreis
’2975, Viva-abonnees ’ 2900. Voor inl./brochure: MONTY'S
TRAVEL SERVICE. Kruisstraat 28. Haarlem.

Tel.: 023-328255/341100. Lid ANVR/SGR.

NOORD-AMERIKA
Los Angeles ’ 1375-
Rorida .1045,-
New Vork ’ 795,-
Atlanta ’ 1175,-
Pittsburgh ’ 1075,-
Washington ’1125-ASIA COMPASS, Damrak 34
1012LX Adam. 020-6246340/
6242288. LID SGR.

Nepal
Een trek door Nepal

Het omgekeerde van een
luiervakantie. Vertrek. 24/10,
21/11, 15/2, 14/3 en 11/4,
’3550,-, 4 wk. Bel Ashraf

020-6232450 VAR/SGR

Caraibisch gebied
Bonaire voordelige accom-
modatie + vluchten. Time Out
Holiday, tel. 03200-52992
(SGR) of uw vertrouwde
reisadviseur.

Nederlandse
Antillen

Vluchten met htl. Sun Globe
020-6794422, lid SGR.

I DIAMOND%
DINER CRUISET
Een ongekende belevenis, een
Diner Cruise door de Amsterdamse
haven U wordt ontvangen in een
luxe salonschip met een Diamond
Cocktail, waarineen van de passa-
giers een schitterende briljant zal
vinden. De trossen worden om
20.00 uur losgegooid, waarna U
kunt genieten van een uitgebreid
koud en warm buffetmet gezelli-
geklanken SPs fvan onze *<GJr
muzikant Rederij Naco

De Ftuyterkaóe. Steiger 7 (achter
Centraat Station). Amsterdam.

020-6262466
MEER 1 IN 3 MINI'S OP PAG 28
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Honda geeft 'n rondje
van dezaak.

*
'iIl *

En dat is moer clan hot gebruikelijke blokje om. Want Honda's Met een aktieaanbod daarbovenop.Kom testrijden van 8 tot en met 17oktober. Voor elketestrijder een gratis stopwatch. Honda-dealer biedt uf. 1.500,- extra voor uw huidige auto. Dat aan-

rende bestaat uit een pittig parcours. Alle kans dus om de sportieve Civic eens uit- Landi Hartog u tijdelijk maar f. 1.500,-, inclusief inbouw. Normaal gesproken bod geldt voor alle Concerto's, ook de heel speciale Crescendo. Voor f. 33.990,-*

gebreid te proberen, de ruimte in de Concerto te ontdekken of om uit te testen bent u daar zo rond de f. 3.000,- voor kwijt. Dus dat is mooi meegenomen. standaard met stuurbekrachtiging, centrale deurvergrendeling, stereo radiocasset

waarom het goed zakendoen is met de Accord. We gaan nog even door. Voor alle klienten die tot nu toe voor een ander tespeler, fraaie achterspoiler en luxe aluminium velgen.
Maar het blijft niet bij één rondje. Wanneer u kiest voor een nieuwe Civic \JÊ 1 merk ko/on t,an Honcia' maar nu °verwegen om een Hünda En het laatste rond Je is VOOr de eeuwige twiJfe " i-f

Sedan, Concerto of een Accord 2.0 EX, dan kost een LPG-installatie van AG of Concerto aan u' schaffen, hebben we een extra aanbieding: de laars. Die krijgen van ons gewoon nog een rondje extra. HOIWOA.

Woitft 't geen tijd dat u ook eens in 'n Honda rijdt? I
Honda Nederland BV., Ridderkerk. * Prijs mcl. BTW., excl. kosten rijklaar makt-n. B*-lt u voor een dealerlijst: 01804- 57333.

'■ i " ■ ■ — "*-'

TM GESCHENK
DATJE BIJ BLIJFT.

Met cadeaus is het vaak hollen of stilstaan. Maanden-
lang krijg jeniets en opeens alles tegelijk Geen gek idee
om de zaak een beetje te spreiden. Met een cadeau-
abonnement op de Volkskrant bijvoorbeeld. U bent dan de
gulle gever van een informatief en afwisselend presentje.

Elke ochtend opnieuw. En zolang u maar wilt, want er zijn
abonnementen van f30,00 tot f 333,50.

De Volkskrant zorgt voor een mooi geschenkdoosje
zodat u op het feest iets hebt om te overhandigen.
Bovendien doet de Volkskrant er voor eigen rekening twee

weken gratis bovenop. Als u de bon instuurt zorgt de
"Volkskrant voor de rest.

deVol leski««i 111
HET MEEST INFORMATIEVE OCHTENDBLAD VAN NEDERLAND., 1

Ja, ik geef de Volkskrant cadeau aan:

Naam___

Straat: ■

| Postcode: Plaats:
| Mijn naam: |

Straat:
Postcode: Plaats:

'
Giro: Tel.:___

1 Ingangsdatum: 1

Ik kruis aan hoe lang mijn cadeau wordt:
één maand a f30.00 D één kwartaal è f 87,00
één half jaar a f 168,50 één jaar a f 333,50
De Volkskrant neemt twee weken extra voor zn

rekening. Stuur deze bon in een open envelop, zonder
postzegel, naar de Volkskrant, Antwoordnummer 2277,
1000 PA AMSTERDAM U kunt ook bellen: 06-099 4440.
Over de betaling ontvangt u bericht. kd

Bespaar tot 25%
op uw autoverzekering.

Bij OHRA bespaart u al gauw honderden guldens per jaar Gratis offerte.
op uw autoverzekering. En krijgt u toch de meest brede dekking. Laat u gratis voorrekenen hoeveel ü bij OHRA kunt besparen.

■ii Dus vul de bon in. Of bel even.
,-.TTT- A , ~, 4fu Ü Dat kan door de week tot 21.00

Want met een autoverzekering van OHRA beschikt u A*h! \ ff 3 wPWf , ,- M_, , i i-i ."_-W-_-J l SSS ; i uur en op zaterdag tot 13.00 uur.
over een uiterst compleet pakket. Naast de gebruikelijke stan- lM mm r\OtZ ~\ Af\ ~\ AC\
daarddekking profiteert u bijvoorbeeld van OHRAs unieke Uö3 " __*tV 2j\\v
Schade Service Systeem. _^__.__.^»_.__._--_.__.^^~~"^"»»»-~".~~".-^

Hiermee blijft uw ongemak bij een ongeval tot een mini- j AzkïïVYSLilQ. fiTfltiS offcrtC È
mumbeperkt. En krijgt u gratis een vervangende auto terwijl uw Ja ]k goedkopernjd mei OHRA
eigen auto Onder FOCWA-garanÜe gerepareerd wordt. OHRA Stuur mij vrijblijvend een olïertevoor mijn autoverzekering.

handelt schades bovendien snel en soepel af. In binnen- énbui- " Merk auto: Model en t>pe:

tenland i Bouwjaar Oorspronkelijke cataloguswaarde:/ ,- |
1 Leeftijd regelmatige bestuurder:

Ver_.kering Jaarpremie Gem. jaarpremie Besparing *Ikrijd ongeveer kilometer per jaar
OHRA Sanderegrote bijOHRA I L I

maatschappijen | Beroep: Schadevrije jaren: g
7IZ i, ~ , ~ 0-- 77~H1 (a_.i ! Gewenste dekking (s.v.p. voorkeur aankruisen):
WA.ca-e-Uli-rtsks) | JIS2S.- \ J2-H6,- \ J641- j OWA .<__co(__-r_.ks) DWA .nur_<asco D AlleenWA j

OpelVa-ir.,löN>uv.pnjs:/..IUX\- | Naam en voorlettert»: MA' I
Rijdt per jaar: 24.000km. Schadevrije (aren: 4 WoonplaatsRotterdam. ,

■ * Straat en huisnummer: POsttode:

_______ x ->w au I Wo°nplaats: -ormummer

Bil OHRA bent U VOOr ZOn complete Stuur dezebon in eenenvelop zonderpostzegel naar:
JL_____BH OHF-\ Verzekeringen, Antwoordnummer 3344,6800ZAArnhem. j

■ autoverzekering ook nog eens tot 25% « ..««.««-..-.-«Jl
W goedkoper uit. Want OHRA combineert .

een lage basispremie met hoge regio-, kilo- /y\-ll—ll ll—// AQ\^—
meter- en no-claim-kortingen. Dat scheelt zó 1111 W

honderden guldens in uw premie! Met OHRA ben jeiemand.

___L__ ________ ______ __!

KRITERION - AMSTERDAM FILMHUIS - DEN HAAG
VENSTER - ROTTERDAM

Bij beschikking van de arrondis-
sementsrechtbank te Amster-
dam d.d. 23 september 1992 is
onder curatele gesteld Roland
Victor SCHIPPERS, wonende te
Amsterdam aan de Transvaal-
kade 33 I, met benoeming van
Cornelis Jacob Frits Schippers
tot curator en Ingrid Ellen
Schippers-Kindervater tot toe-
ziend curator/curatrice, beiden
wonende te Amsterdam aan de
Transvaalkade 33 I.

Blijkens exploit van onderget.
d.d. 6 oktober 1992 is t.v.v.
Rank Xerox (Nederland) 8.V.,
gev. te Adam, opgeroepen de
besloten vennootschap Kwali-
form Woningstoffeerders 8.V.,
statutair gev. te Diemen, voor-
heen kantoorhoudende te
Kaatsheuvel aan de Hoofdpoort
16, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats in of
buiten Nederland, om op 13-
-10-1992, v.m. te 9.30 uur, in
persoon of vertegenw. door een
proc., te verschijnen ter terecht-
zitting van de Arr. Rechtbank te
Adam in het gerechtsgebouw
aan de Parnassusweg 222, zulks
teneinde te worden gehoord op
het verzoekschrift strekkende
tot faillietverklaring.
Een afschrift van het exploit
kan ten kantore van onderget.
worden verkregen.

P. Swier
„Swier & Van der Weijden"
Gerechtsdeurwaarders
Maassluisstraat 98-100
1062 GE Amsterdam
tel: 020-6142915
fax: 020-6142049

Blijkens exploit van ondergc
d.d. 7 oktober 1992 is t-*3
Pedro Guilherme Fortes. *Jnende te Amsterdam (procurw
mr. P. P. C. den Bleker, Prins*?
gracht 770 Amsterdam, van
afschrift van het exploit
worden verkregen), betekej
aan: MARIA MANUELA A*j
VES, zonder bekende woon-"?
verblijfplaats, een afschrift V*
een vonnis op 16 septemb*
1992 door de Arrondissement*

rechtbank te Amsterdam, zes"*
enkelvoudige kamer, gewezf:
waarbij tussen partijen erf
scheiding is uitgesproken *
voorts werd beslist zoals nad*
daarin omschreven.

S. Paulusma
Deurwaarderskantoor ~A
Kernper & Paulusma
Tussen Meer l/B
1068 EX Amsterdam

De directie van de besloten v«'
nootschap met beperkte a*Jsprakelijkheid: Amazonen!*?,
Holding 8.V., gevestigd te A<*j,
sterdam, bericht dat bij "Handelsregister te Amsterd*Jeen besluit is gedeponeerd K
bedoeld in artikel 208 Boek;
Burgerlijk Wetboek, welk
sluit ter kennisneming voor **ieder ter inzage ligt.



VAN DONDERDAG 8 OKTOBER 1992

HFiLiyiDo. 8 t/m AtitUAA/Wo. 14 okt. f 'J^^
S| E* f Dag. 2.00 6.45 9.30 u.;Za. Zo. 1.00 3.30 6.45 9.30u. nn.öö-ïv*T_a-1 2e WEEK—"■■#* | BESTEACTEURft BESTE REGISSEUR CANNES 1992.
7*ngobouw TUE Dl AVED EENFILMVAN aa

1 ifflseptein 627 88 06 lilt rLAItH ROBERT ALTMAN. AL
1 «aan pmaß in de T,M ROBBINS -GRETA SCACCHI- FREDWARD- WHOOPIGOLDBERG

Pluseenstoet van Hollywoodberoem heden- van CHER totJULIA ROBERTS;
van BRUCE WILLIStot NICK NOLTE
Dag. 2.00 7.30 10.00 uur; Za.Zo. 1.30 4.00 7.30 10.00uur. 2e WEEK
"Indrukwekkende film over verpletterende eenzaamheid".
"Willem Dafoe ineenvan zijnbesterollen" (AD).

ALFA 2 LIGHT SLEEPER Sr» 12I '■""" pauze in de hoofdfilm WILLEM DAFOE- SUSANSARANDON - DANAMELANY- DAVIDCLENNON.
Deg 2.00 6.45 9.30 uur;Za. Zo. 1.00 3.30 6.45 9.3ouur. 8e WEEK
Eennieuwmeesterwerk van de maker van DOWN BVLAWen MYSTERY TRAIN.ALFA 3 NIGHTON_ARTH E.n,.-..n J,M J»".s-M 16II ljaeri pau„in h00i0,,,-- Mg, wiNONA RYOER- GENA ROWLANDS -ARMIN MUELLER-STAHL-
RQBERTO BENIGNI- BEATRICE DALLEeva
Deg. 10.00uur. SeWEEK
WAT ERGEBEURTALS EEN DOCHTER HAAR MOEDERS MINNAAR TROUWT

1 **LhA 4 HIGH HEELS EenfiImvanPEDROALMODÓVAR 16
in de hoofdfilm VICTORIA ABRtL- MARISA PARADES ■ MIGUEL BOSÉ.

Dag. 2.00 7.30 uur; Za. Zo. 1.30 4.00 7.30 uur. 7e WEEK
SOMETHINGSJUSTGETBETTER',ASTIMEQOESBV"
HUMPHREY BOGART " INGRIDBERGMAN.

CASABLANCA Regie: MICHAELCURTIZ 12
PAULHENREID-CLAUDE RAINS -SYDNEY GREENSTREET- PETERLORRE.. ______
DE50*"VERJAARDAG VAN EENEEUWIG JONGEFILM

lAI IIAUDDA 1 Deg.2.006.459.30uur. |_[||DC_jrnr—o 236WEEKJT'-nMITIDIïA I ■'JEHOORTERNIET_HJALSJE'MNIETHEBTGEZIEN■■

«Sï*- RASIC INSTINCT ES_s___i»_ 16
MICHAELDOUGLAS - SHARON STONE - George Ozundza -Jeanne Tnpplehorn
Dag. 7.00 9.45 uur Do. Vr. Ma. Di.óók 1.45 uur. QD______________! 7e WEEK

i ALHAMRRA2 FRIED GREEN TOMATOES AL
AT THE WHISTLE STOP CAFÉ.
MARY STUARTMASTERSON - MARY LOUISE PARKER. Regie:JON AVNET.

-~ Soms zi|ner films dieeen "MUST" zijnvoor iedere filmliefhebber

I BFI I Elflir Dag. 1.45 6.45 9.30 uur;Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30 uur. 2e WEEK
H **tLLtV Ut NIETVOOR DEEER NIETVOORHET LAND Sff-nu,-ccmMG

CIMED iua maar voop vrouwenkind qd c___________ë________d _ainr"*^__?5_mA harrisonford PATRIOT GAMES 12
■j "«4876 ANNEahcher . pATHCK BERGIN - JAMESFOX - SEAN BEANen

JAMES EARLJONES Gebaseerdop TOM CLANCY'S bestseller "OngelijkeStnjd"
Deg. 2.00 7.15 10.00 uur; Zo 1304.15 7 15 10.OOuur. 12e WEEK

IDEMEEST SERIEUZE... (NOT!) FILM.

CINERAMA2 WAYNE'SWORLD,ts_<_e___nt,tsp*rt>"e 12
MIKEMYERS " DANACARVEY- ROB LOWE. Regie PENELOPE SPHEERIS.

Dag. 1.45 8.30 uur; Zo. 1.15 5.00 8.30 uur. □□[__________«__ *«WEEK
"Eenabsoluut schifterende, overweldigende enmeeslependelilm van de makers
van ROOMWITH AVIEW".

CALYPSO 1 HOWARDS END AL
I ""«8 76 ANTHONY HOPKINS " VANESSA REDGRAVE - HELENABONHAM-CARTER -EMMATHOMPSON. Producent ISMAILMERCHANT. Regisseur JAMESIVORY

Gebaseerd op deroman van E.M. FOSTER.
Dag. 1.45 6.45 9.30 uur:Zo. 1.15 4.00 6.45 9.30uur. 31eWEEK

' CALYPSO 2 CAPE FEAR Degrandtózefilm van MARTIN SCORSESE 16
J -_»_____ RobeftDa Wro -Ntcfc Norte -Jeaatca Lange "Robert MHchum ■ Oregpfy Peck.

CORALINE Dag. 2.30 5.00 7.30 10.00 uur. NEDERLANDSE PREMIÈRE

CIMEPCUTCD "ASSAYAS registreert geen emotionaliteit, hijgaat met de emotionaliteit mee.V'lCufcN I til Dat levertzeer enerverendecinema op" ISkrien) "Sterk scenario, goede regie.
236 overtu»gandacteerwerk" (Varlety).

IBB*_-_«»*_, pfIR|SSE¥E|LLE __ :̂OLIVIERASSA¥AS 16
Met: Jean-PierreLóaud, ThomasLangmann. Judith Godrèche

PEPPENAPPA Dag. 2.30 5.00 7.30 10.15uur. 4e WEEK
"Topprestatie van Johanna ter Steege" (AD) "Intiem, ontroerend vrouwenportret"
(Vlkskr). "Bijzonder knap geconstrueerde film" (NRC). Bekroond met de Speciale
Juryprijs Filmfestival Berlijn 1992. Inlemationaa bejubelde hoofdrolvan
JOHANNA TER STEEGE

SWEET EMMA. DEAR BÖBE ": ~ 16
PIERROT Deg. 2.30 5.00 7.30 10.15uur. 6e WEEK

Zeven Césars' 'eenterecht eerbetoon, want Corneauslaagterin een fascinerend
schouw- enluisterspel optebouwen, dateen zeldzameauthenticiteit uitstraalt"(AD).

TOUS LES MATINS DU MONDE ?8-~__ AL
Met: GArardDepantieu, Mtchel Bouquet. Arme Brochet

JEANVIGO Deg. 2.30 5.15 7.45 10.00uur. 56e WEEK
Bekroond met 4 Césars. 'Filmom van te snoepen" (NRC)..___ DELICATESSEN »-i..«..e. 16

i ClhlEU> 1 D*S- 7 °°9-45 uur-Za-Zo Aók 3°° "*" 2eWEEK
W,ntlVIA I NIETVOOR DEEER. NIETVOOR HETLAND S-_my_.«a_«G

1*»Ctr*m» International) MAAR VOORVROUW ENKIND nfll w-J-rm-awlBUB"
p.5-T*" 4

harrisonford PATRIOT GAMES 12
Met;ANNEARCHER -PATfIICK BERGIN -JAMESFOX " SEAN BEANenI JAMESEARLJONES Gebaseerd op TOM CLANCY'S Dost—lier "OngelijkeStrijd".
Dag. 6.459.30 uurZa. Zo. óók 2.30 uur. 13e WEEK

CINEMA 2 LETHALWEAPON 3 R 12
£«_____ MELGIBBON > DANNYGLOVEH - JOE PESCI - RENERUSSO.

CINEMA OSCAR THEBLUES BROTHERS AL
niWO, Amstelveen Meto a DAN AYKROYD. JOHNBELUSHI. KATHLEEN FREEMAN

Ma. Dl.20.00 uur.
DRDT-I-I EIUV Blmvan JoelenEthanCoen. Metoa ■■DAH I UN rlrllV JohnTurtuTTO, John Goodman an Judy Davia HL

Q|"ry 1 Kaa>ad>BeH|ha geepend van 12.15 tot 22.00uur.
bj, ' Dag.2.D06.459.30uurZ0.1.003.456.45«.30uur. 2eWEEK

ALS LIEFDEEEN OBSESSIE WORDT BESTAAN ERGEENREGELS MEER.

UNLAWFUL ENTRY jonathankaplan.sp..^«_«*■; lb
KURT RUBBELL - RAYLIOTTA- MADELEINESTOWE. DDL__y ~«wo ,MW
Dag.1.456.459.30uur;Z0.1.003.456.459.30uur. rin|"Vl^~ei 7aWEEK
IN 1979KWAM 'T VAN BINNEN IN 1966 WAS 'T VOORGOED WEG
IN 1992WORDT JE ERGSTE ANGSTWAAHHEIDIHET ISTERUG.

1 **'TV 2 ALIEN 3 RegwDAVIDHNCHER. ■'SIOOURNEY WEAVEH-CHARLES DANCE- CHAHLESS. DUTTON.

Deg 2.156.459.30uur; Zo. 1.003.456.459.30uur. 20eWEEK
RtCHARD GERE -KIM BASINGER - UMA THURMAN.» CITY 3 FINALANALYSISK->^p_^.i.---<»a»--»d 12
D-H. 2.15 6.459.30 uur;Zo. 1.00 3.45 6.459.30 uur. 10e WEEK

CITY 4 B ATM AN returns AL
MICHAEL KEATON als BATMAN, MICHELLE PFEIFFERals CATWOMANen
DANNYDCVITO ais THEPENQUIN. Eenfilm van TIM BURTON.
Deg, 2.15 7.00 930 uur,Zo. 1.15 3.45 7.00 930 uur. nQwurr 3eWEEK
Hij trok zich terug uit debeschaafde wereld,om te ontdekkendat hijde macht had,
diezelfde wer»ld teredden.

CITY 5 scan connery MEDICINE MAN AL
Met LOWWAINE BRACCO. EEN FH-M VAN JOHNMcTIERNAN.
Deg. 2.15 7.00 9.» uurZo. 1.15 3.45 7.00 9.30 uur. 13eWEEK

CITY 6 LETHAL WEAPON 3 S_._t£££l_,. 12
MEL GIBBON - DANNYGLOVER -JOE PESO - RENE RUSSO.
Dag. 215 6.45 9.30 uur;Zo. 1.00 3.45 6.45 9.30 uur. NEDERLANDSE PREMIÈRE
DEWOESTUN ISZUN JACHTGEBIED,GODOELOZEN ZIJN PROOI.. ClTv 7 maCT ncuii R"°'€,RICHAROSTANLEY [Ml-*-"—"I ICgi_LX____ UUJ I -JtTIL Mat: ROBERT BURKE -CHELSEA FIELD [O

' t\ M:U Dêfl I * oo2l °°uur' R°9'e lstvanSzabó 4eWEEK

' E_SMET SWEET EMMA, DEAR BÖBE ISTTbeuMkM

MkJdenlaan 4A JOHANNATER STEEGE Bekroond met SpecialeJuryprijs FilmfestivalBerlijn 1992
"Blijftnoglangop je netvlieshangen" (Filmkrant) "Sterkeemohes. loepzuiver btoot-

'^"7,9, u gesteld" (NRC) "Ontroerend vrouwenportret.. Emma.sterk an genuanceerd
iwafinïlrfdoor Johanna ter Steege" (Volkskrant)
Deg. 20.00 uur. Regie: EmekShinarbayev. SeWEEK

MOirTEI HIT "Vwlbelov«nd '«o'wwr"(Skoop). "Slultqua
Hit I iLUI I atmosfeer aan tui JU DOU"(Skcop)

"WorK-erachooebeelden" (NRC). "Krachtig en indrukwekkend" (Trouw).
"Fraaie, poëtische film uitheems enbijzonder" (Volkskrant).
Deg. 22.00 uur Regie: ALEKSANDER SOKOEROV PREMIÈRE
Cynische komedie over oorlog, chauvinistische propagandaen decadente elitedie
zich nergensiets van aantrekt.

PIJNLIJKE ONVERSCHILLIGHEID
Fan—ienaar George BefnefdSKawa'Heert-feeKH-jee 1'LAT_NKÏHTM_VIEDe_.23.OOuur_Zo.-*.- U.OOuur. ADRIAAN «TVOORST
Do Zo mi " DEDOMEINEN DITWJOIIST Tn Hollman. NU. 1992
Vr.Za. P»R_NOIANL 1967
Zo Ua FUUUGAN NU 1975
Diïïo IKKOMW»T LATEN NA*BMADRA Nl_ 19«5

DE BUNOE fOTOOBAAF, NL. 1973

GAY CINEMA Za. 24.00uur; Zo. 16.15 uur.
SPETTERS, Paul Verhoeven. NL, 1980 Deongehuisle ver-el!
DEDOCUMENTAIRE Zo. 10.30uur. TANGO,EEN GESCHIEDENIS. H Rico, MEX.
1953-IN DEGREEPVAN DETANGO, L PW, NL. 1991

_^__

Zondag 13.00uurIn h.lkader van OUE VIVA MEXICO een voo-leUmgvan
LA NEGRA ANOUSTIAS, MaWdeLandela, MEX, 1«49. Aanalultend puUKka-
Interviewml MelHdeLandela doofAnnetle Fonrter.

KhlTCmnu . Da0.19.0021.30uur. Regie flooenAltman 2eWEEK

TUrmIVED M" Timßoo-ns-GretaScaccni-
»Jr*,>«ir_lti7o,623l7o6 IKCrLflltrl WhoopiGo-berg - Fred Ward
TÏ_ w»»»oe-tein _oudenPalm-annesl992voordeße(Oeß«ieen-»-»!teActeur «imacnerpa
""«.7.10 satire Ann-n'j_x«ewr_L.opd»«mir_i_tne'lTel) '-nti«:ho->erllocritdoor

Hollywood ..schitterendefilm"(Trouw)„fc DX. 17.3.uu,. ""5ï
".nlTFninki o iinpaRegie:NikltaMlkhalkov11 < CKIUN C UHIIA "Schitterende film van de maker van Oblomoven OeiCtorm

Deg. 19.45 22.00 uur. Dl. alléén 19.45 uur 3eWEEK

FIVE GIRLS AND A ROPE ff^'ÏÏ^c**"-.
'Wrede lot van 5 chinese meisjesgeschilderd m indrukwekkende taferelen (nhuj.
"Eendroevige lilm maaro, zomooi" (Telegraaf). "Prachtige lilm"fTrouw)
Dl.22.15 uur. Uniek InAmsterdam.
CUCAlf DDCUICUf Elke week eenverrasalngeflm
OIItMIV « HEwICfW inapecialevoonjremièretezien!!!
Deg. 16 45 uur. MIKIO NARUSE.een ontdekking voor Nederland. PREMIÈRE

!Ï*LTOI INAZUMA KHE."""-*ihl.Ma/Vr Naruae,de vierdeJapanse grootmeesternaast Mizoguchi, Kuroaawa enOzu

"nl7OO Dag. 20.30uur.Z0. 6tt 15.00 uur. 3eWEEK
PiaJafsbijna drie uur durende meesterwerk nu eindelijkte zien
Jacques Dulroncbekroond met een Césarvoor beste acteur.

VAN G0GH van MAURICE PIALAT
De fümpers laaiend enthousiast: "Een meesterlijkefilm" (Volkskrant). "Een van de
mooisteWms van het |aar"(Parool). "De mooiatßen zuiverste van Gogh-filmooit
gemaakt" (Trouw). "Dutronc is onvergetelijk als VanGogh" (NRC) "Nu al weet ik dat
ik VanGogh nog een keer pa zien" (E Kerkhof, De Filmkrant)

h Dag. t ».00 uur. Nog 16weken lang De ZeventigerJaren SLECHTS ÉÉN WEEK

| S!*LTO 2 TOUTVARIEN ....,..,.:..,,■■■.■; Tr*n" 3. ia*"?1?. Dag. 20.00 uur; Do. óók 22.00 uur. PREMIÈRE
Riartopresenteert is m Fondsvoor de Nederlandse Film
Aansluitend aan de Nederlandse Filmdagen, de speelfilm van Paul Ruven.
IUAUUAOn |een middeleeuwseroad-movie)
I VANIIUUU Vooraf Méliès in colour
N.B. zaterdag 10oktoberis Paul Ruven aanwezig vooreeninleiding opzijn lilm
N.B. Vr. t/m Wo.22.00 uur. De documentaire van Thom rtoffman. 2e WEEK

DE DOMEINEN DITVOORST &»_£sirS
IMnVICC 1 Dag. 19.30 22.00 uur; Zo. ó*k 15.00ui-r. 9eWEEK

&«3 *,tb ' JIM JARMUSCH NIGHT ON EARTH nrr-^^
U*tl3 kM'* 161 Met: WINONA RVDER■ GENAROWLANDS ■ROBERTO BENIGNIeva.
Sa!!* "Weergaloze miniatuurtjes"(VK). "Inventieve, hiiansche dialogen" (NRC)

*)16 " 17.30uur. RUDIVANDANTZIGS 21eWEEK

VOOREEN VERLOREN SOLDAAT RcB °
».u -eg. 17.00 19.30 uur. 36WEEK

'"EMOVIES2 RAISE THE RED LANTERN ..,„zhangv,«ou
u** -'Een film die in schoonheid alle andere films overtreft" (Volkskr) "GeniaaJ" (NRC).

Deg. 22.00 uur Zo. óók 14.45 uur. 25e WEEK
GOUDENKALF. BESTE ACTEUR ENBESTE REGIE

ALEX VANWARMERDAM DE NOORDERLINGEN
u Deg. 17.30 20.00uur. JAMES FOX en FANNY ARDANT 2eWEEK
HE MOVIES 3 AFRAID OF THE DARK ..„mar^e-10.

ttß "Fascinerende enboeiende" (De Filmkrant) "Intrigerend, verrassend,fraai"
(Trouw). "Curieuze film met mooie timing enfraai camerawerk en montage(VK).

Deg. 21.«Kuur GOUDEN KALF, BESTEFILM _. BESTE ACTRICE 1eWEEK

KYODAIMAKES THE RIG TIME „mA»kerkhof
Mei JANNEQUËORAAISMA.KOOSVOSenYSABELEVERS.

Grieks Eetcafé

Eten lot 1 uur 's nachts
Natuurlijk een klein hapje

gratis bij de Ouzo

fag geopend

:itiunl 106
Amsterdam
Tel 020 6181413

TIK-PUIUOVI 1 Dag. 2.008.15uur;Z0. 1.15 5.008.15uur. 4aWEEK
I UOUnINoIM I TOM CRUISE- NKCOLE KIDMAN EEN GENIAAL EPOS" (TIME MAGAZINE)

Reguliersbreestraal 26 CAD _._■_. AUIAV EENFILMVAN: Spbtb-. «a-t-fc as
6262633 _"AII ANDAYVAf RONHOWARD. -1111 p<»-rr»T—olHE- AL

VOOR HET ENIGE DAT HU OOITWILDE WAS HU BEREIDALLES ACHTER ZICH
TELATEN IN GRANDIOOS THEATERBREED 70 MM.
Deg. 2.006.45 9.30;Zo. 1.15 4 00 6.45 9.30 u. Q0______________ SE'" 23e WEEK
'JE HOORT ERNIETBIJ ALS JE 'M NIETHEBT GEZIEN'

TUSCHINSKI2 BASIC INSTINCT 16
MICHAEL POUOLAS- SHARON STONE George Dzundza - JeanneTnpptohorn.
Dag.2.006.45 9.30 uur; Zo. 115 4.00 6.45 9.3ouur. fiT-|p--iTe«-. SeWEEK
STEVE MARTIN■OOLDIE HAWN.

TUSCHINSKI3 HOUSESITTER _«,_„„_,frankoz. AL
ZE KENNEN ELKAARNET, MAAR ZE HEEFTHEM NU AL OPALLE MOGELUXE
MANIERENTE PAKKEN!
Deg. 2.00 6.45 9.30 uur; Zo. 1.154,00 6.45 9.30 uur. 15eWEEK

TUSCHINSKI4 FLODDER inAMERIKA AL
HUUB STAPEL-NELLY FRtJDA -RENÈVAN'T HOF -TATJANA SIMIC eva.
Dag. 2.00 6.459.30 uur; Zo. 1.154.00 6.45 9.30 uur. 16eWEEK

TUSCHINSKIS THE HAND THATROCKS THE CRADLE 12... IS DE HANDDIE DEWERELD REGEERT. EenfHm «an CURTISHANSON
REBECCADEMORNAY-ANNABELLASCIQRRA-MATTMcCOY-ERNIEHUDSON.
Dag. 2.00 6.4S9.30 uur; Zo. 1.154.00 6.45 9.30 uur. 3eWEEK
JEAN-CLAUDEVAN DAMME - DOLPH LUNDGREN ■ALLY WALKER

TUSCHINSKI6 UNIVERSAL SOLDIER 16
TUSCHINSKI Doorto|»n*voo-t««n0«,.
p■kj r » p 1 e voortelling 11.00 uur, laatetevoorstelling21.00 uur.Slks-llSscoop THE NAKED GUN 2Va AL
Reguliersbreestraat 31 LESLIE NIELSEN VOOR EENRIKS? PA'SBUNA VOOR NIKSI
6237460 Dag 8.45 uur;Zo. óók 3.00 uur. GOUDEN PALM 1992. 4eWEEK

DE UITKIJK THE BEST INTENTIONS Reo»BLL EAUGusT 16
Prinsengracht 452 Naar een verhaal van INGMAR BERGMANmet o.a. PERNILLA AUGUST (prijsbeste
Kort voorprogramma. actrice 1992)en MAK VON SYDOW. "Subtiel. . prachtigspel" (NRC) "Spelvan
Geenpauze in de hoofdfilm indrukwekkend hoog niveau"(Trouw) "Heel intiem anzorgvuldig gemaakt" (VK).

Deg. 6.45 uur. Zeer ontroerend, voortreffelijkacteren (VK). LAATSTE WEEK

TRULY, MADLY, DEEPLY ZZSZSSS'- 16
"Oprechl portreten prachtig verhaal" (NRC) 'Humor enboeiend" (Teleg-aai).

«l-rv 4 Vr.Za. nacht 00.15uur. nniw»_r.«rwiol SPECIALEVOORPREMIÈRE

UI I V 1 HU SPEELT MET HAAR, ZU SPEELT HEM UIT...
9234579 EDDIEMURPHY ROOMERANG 16

Met:ROBIN GIVENS HALLE BERRY. Regie: REGINALD HUDLIN.
Vr.Za-nacht 00.15 uur."Je hoortar nietbl|ala (e 'mniet hebt gezien". 23e WEEK

CITY 2 BASIC INSTINCT paulverhoeven 16
Vr.Za. nacht 00.15 uur. EEN FILMVAN KENNETH BRANAGH. 11e WEEK

CITY 3 UtAaJ AÜAIN Een ongelooflijkverrasaandethriller. 15
Vr. Za.nacht 00.15uur. BEKROOND MET 5OSCARS; BESTE FILM. 79e WEEK

CITY 4 SILENCEOFTHELAMBS 16
VDITCDiniI 1 Vr.Za.nachtoo.lsuur. Regie; Robert Altman 2eWEEK
AKI I tnIUN I TUE Dl AVED "** Timfloóbins-GretaScacchi-
-6231708 I nC iLHICn WnoopiGoidberg-FredWa-d.

De meestopzienbarendefilm over Hollywood van de afgelopen jaren.
Vr.Za.nachtoo.lsuu-. 226e WEEK

KRITERION 2 BETTYBLUE
TUE UfIUICC Vr.Za.nachtOo.isuur.H_SEr!SJlii 1. WILDATHEART vanDAVIDLYNCH. pTll.aa.T-_t SeWEEKHaark_mmerd„kl6l 2. «KEDLUMCH vanDAVIDCRONENBERG. 11eWEEK

1 KrOOAIMAKtSTH(BICTIWt .aniANKEHKHOf isWEE»

623 3192 Za- Zo-Wo-' «3""' 1Se WEEK

ALHAMRRA2 wALT disneys PETER PAN IQHARTSTIKKE GAVE FILM INHET NEDERLANDSGESPROKEN ENGEZONGEN.
5475175 Za. Zo. Wo. 14.30uur. NEDERLANDS GESPROKEN ENGEZONGEN

CINEMA OSCAR SNEEUWWITJEEN DE ZEVEN DWERGEN SE
Plein 1960,Amstelveen WALT DISNEVSKLASSIEKER.
KINDERFILMTHEATER IN *""Zo-13.00 uur.Naar hel sprookje van HansChriatiaanAndereen; LAATSTE WEEK

KRITERION Sr. DEKLEINE ZEEMEERMIN Sg- IAE
Roetersstraal 170.6228206 Za.Zo.Wo. 15.00uur. Pippi'sauto vliegt en vaart >n Filmnr. 4. LAATSTE WEEK

rrx-r*" pippizet de boel opstelten;: al
Z. Zo 13 00-GULLIVERS REIZEN TeKenlilmWnrJeilxjek.nweekiAlJ
z. *■■ wo. 150,..DE VIJFOP SCHATEILAND K-_._ »> [SI

6623488 Zo. 13.15 uur; Wo. 15.15 uur. Nederlands ondertiteWe speelfilm

RIALTO MAMA MIA ........ SEKINDERFILM Zo. 13.00 uur; Wo. 15.00 uur. Nederlands gesprokentekenfilm

SST*" BENNY'S BADKUIP ..__ EL
Zo. 15.00 uur. Bekroond met eenEmmy Award Nederlands gesproken natuurfilm

rtUrLt \ HE FDREST (Mensenvan het oerwoud)!AU

NEDERLANDS BUmWo-I«<>Mob«.dege||jk>0n.20.30uuron.20.30uur

FILMMUSEUM MODE IN REWEGING
Vondelpark3 Speciale voorstelling met bijzondere modejournaalsuit de periode 1910-1930.
1071 AA Amaterdam 0° journaalswordenafgewisseld met beelden uitfictie-en documentaire-materiaal
Reserveren: 020-589 14 00 en begeleid met eenspeciaalvoor dit programma gecomponeerde gelmdsband
Tramt 2.5 (v.a. CS). 1600 * THEBIRTH OF A NAT lON(USA ibis) D.W. Grfflth
3- Vr. 16.00 IRGÖIOWOINBERLIN(DDRI94fI)GerhardUmprechI.
Thema-s Za l6o° "ïSTUNT MAN(USA 1960) Riehardßuah.
Mode in Beweging 2030 LADRI DlBICICLETTE (IT 1948) Vittorio de Sica.
1600repertoire a,. 1600 #L'oDlSSEA(,Tl9ll)Francescoßertolini ♦ voorfilms.

Ma. 1600 LE BEAU SERGE(FR 1957)ClaodeChabrol
20 30 Mlndthe gap: Mms van Jean Painlevé (1902 1969)

Di. 16.00 Films van Dlck Laan, Joris Ivens snBart Haanstra
» ..met levende muziek Wo. 16.00 JEUXINTERDITS(FR l9sl)RenéCWment.
QMrjrni IU ■*■■ 12okt- M-°°üu*. CINEMA PLUSSpeelfilms mei aanvullende documentaires

ünnaeusstraat 2 IYI IoSISSIPP| MASSALA met o a Denzel Washington)
Amsterdam 020 - 568 8500 Een Indiaasgezin, verdreven urt Oeganda, bouwteennieuwbestaan op in hetzuiden

vandeV.S +

AJI, DE LAATSTE KANTRAKI,
"Imporlretvan eenIndiesek-iiraktar-Bideter in Surinameen NederlantL

Q2SS3QH H*9Esi4p4*t_U________________________________________________________________________
| Desmet AMSTERDAM w Cinemarienburg NIJMEGEN \
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fg, >-Jr\] BWBt Als liefde een obsessie wordt
IM± -...' Jjjfl bestaan er geenregels meer.
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Rioitopanm
t Hoogt nwww_r__

\ JvANHOOD |
vooral: MELIES IN COLOUR

■ regie Paul R UVCH

Riaito -Tl-T!T-WTTtül

/ BBBB» BI regie MIX 10 N ARUSI

Tnazuma I
ft {Bliksem)

't Hoogt ■ lIIIJJJ 11

/ Hkjt (Broer en zus)

IJI Imoto

■__K :^--

Hialto en Des mc , USMSIIM \
Liga 68 IftHBÜtfIFWÜ

De Domeinen "t
Ditvoorst / m

Mregh THOM Hoff man 'een Gouden Kalf
voor Ditvoorst en Hoffman

Retrospectief Adriaan Ditvoorst ,
nu in de filmtheaters! «*"
«,..;_-■ ■■inuj.ii..m~ m

Cinemarienburg //\l
een Gouden Kalf voor de beste film

■ IAN KIIMHOf en de beste actrice
JANNIOUI DtAISMA *.

makes \ Tfc— THE BIG TIME ) J/% \
1 ~~~r—~~~—.

Wm' mmuWt

Film 'GREED" van
Erich von Stroheim

met muzikale begeleiding door
Nieuw Belgisch Kamerorkest

0.1.v. CARL DAVIS
Vrijdag 23 oktober

om 20.00 uur
SCHOUWBURG CASINO

DEN BOSCH
Parade 23, tel. kassa

073-125.125

’ 40,-; CJP/JTK/P65 ’ 30,-

De grote bioscoophit van Amerika,
Australië, Japan, Engeland, Scandinavië,

Argentinië, Brazilië.
NU OOK IN NEDERLAND!

_____p>_B -<**»■%■--->._BB* ,^_P*"*^*^"^-^^i*- —- '" 1^-
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wÊr" \V-*;-*2ëfe' ..^*"'' .''^""..■-S^-_ï_^_-?-é^^^Ë^«y;^_____fc
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BBV£S3iIBKx ■■* '.*£■''- ï*~*j*j? ~ _... ?y£s_^_3___ii^i__-c_isi__Bl
_R9__Sfirc; * '''- 'v ■>it-T-i^^rrß__J__tn__ffeF^-r?^:l'^i"__ibbwabb __#> v* *->-t " .e- k^v>'-^___E__2

nWI lB ef .___! __B3_l K wt'

____________£.''-- . ' - " -^P*"___i—■Jilrnli Iriiill 11 il nII I. ;■'_ _____%** - ' '";__irir-'."i'i' ''" r^nTflß__^________ff_lH_w_. __________________x-4__________a___D

H^ttyièULJilJJl■UUllMM>*l _H_L ""' /Sk

IL" ''|l i7<rT*_HißÉMM_____i -iS 9t _H

_H ________l HB i <-_______£
Amsterdam Den Haag Rotterdam

Alkmaar - Amersfoort - Arnhem - Bergen op Zoom - Breda - Castricum - Delft - Den Bosch - Den Helder -
Deventer - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Hilversum - Hulst -

Leeuwarden -Leiden - Maastricht - Nieuwegein - Nijmegen - Oss - Sittard - Sneek -Tilburg - Utrecht - Venlo -
Venray - Vlissingen -Wageningen - Zaandam - Zeist - Zoetermeer- Zwolle

" De virtuoze verpakking van puur vergif " volkskrant

" Vlijmscherpe satire " telegraaf

" Een zeer geestige en geraffineerde film " parool

" Een eminente film met suspense, humor,
geweld, hoop en seks " nrc

PfMlr I 11 \

A ROBERT ALTMAN film
TIM GRETA FRED WHOOPI g

ROBBINS ° SCHACCH! ° WARD ü GOLDBERG y£JM
SOUNDTRACK VERKRIJGBAAR OP INDISC BOEK UITGAVE DOOR AGATHON meteorfilm

1 regie OLIVIER ASSAYAS

PARIS
S'ÊVEILLE
GODRÈCHE

AAmW VH
JEAN-PIERRE M
LÉAUD m
THOMAS ÈÊÊm
LANGfv.ANHg| \ M

\ UITGEBRACHT DOOR CORKOPPIIS FILMDISTRIBUTION

I i- i ■
1 ILeuke jongenuit de trein naar Eindhoven?
Plaats een l-in-3 MINI!

1-rin->0MINTSO
Mal'an.J-Tr.u»-_V,Jk___-

-020-6658686
Fax nr.020-665 63 21

31



_-____■■_______

Onze nieuwste soep heeft blauw
bloed in zn aderen.

Waaraan herken jeechteadel ? Hij kan Pernod en een theelepeltje dilletopjes

zo gewoon lijken. Dus laat u vooral niet om zijn smaak nog meer raffinement
misleiden doorhet feit datonze nieuwe te geven. Zo is er dus alweer een 'Soep

Gorgonzola-Roomsoep in een blikje zit. Culinair' geboren. En in ons enthou-
Blauw bloed, daar sprekenwe hier over. nS* siasme zouden we bijna vergeten

En als u wilt weten hoe onze nieuwste * rie ar,dere nieuwe telgen van onze
soeptelgaan zijn adellijke inborstkomt, feestelijke soepfamilie onder uw aan-
moet u maar eens goed kijken naar de dacht te brengen. Het zijn: 'Vis Room-
blauw-groeneaderen in de Gorgonzola- soep', met kokkeltjes, mosseltjes en
kaas hiernaast. Hf\ stukjes scholfilet. 'Bospaddestoelen______ '^1

„«, Roomsoep', met zwarte zwammen,
cantharellen, eekhoorntjesbrood en de

\Jlorgonzola is een van de 'blauwe ka- Bk \ Japanse shi-take. En 'Prei Roomsoep
zen', zoals u vast wel weet. Hij is afkom- %BÈËÊb\ met Ham met schou-
stig uit het Italiaanse Lombardije en hij derham en mager gerookt spek.

werd oorspronkelijk gemaakt van de r )ir

melk van vermoeide koeien (De boeren """"v.
\ r_

verwerkten de melk tot 'Stracchino \ v/ver devijf culinaire soepen die al wat
Gorgonzola'. En 'stracco' betekent langer bij ons te vinden zijn, hoeven we
inderdaad 'moe.) u vast niets meer te vertellen. Volgens

ons hebt u die allang geproefd, want
&& oor-

- ze vliegen de winkel uit. Of zeg je

Waarom die koeien zo moe waren ? zoiets niet over een familie met adel-
Nou, dat zit zo. Als 't zomers warm was tijke connecties ?

brachten deItaliaanseherdersze hoger- §L
op, de Alpen in, om daar verkoeling te _H_H___H_H_H_HHH_k wKÊÊmWMm\mmmSmmm
vinden. In de herfst kwamen ze weer naar gevonden. Er ontstond een prachtige, blau- heel kritisch vingertje in de 'Soep Culinair'te Ch Culinair Gorgonzola Roomsoep, r\ _-)q

blik 400 ml ®@®®-3r7r__C._tZ7
beneden en dan mochten ze op de prachti- we schimmel en door de kaas met koperen houden. Dat vingertje hebben ze heel wat «*»,_,,...,On Culinair Bospaddestoelen r\ qq
ge weiden bij het plaatsje Gorgonzola uitrus- naalden te 'prikken',kreeg hij van die deftige keren afgelikt vóór ze het recept 'comme-il- Roomsoep, blik 400 ml d /..tCÓ

ten van hun vermoeiende tocht. Hun melk blauwe aders. faut'verklaarden. Maar toen stond er dan ook Crï Culinair Prei Roomsoep metham, «" qq
blik 400 ml o®©© ___49- J..W

en die gaven ze in overvloed als ze weer een *«% een soep op tafel die zelfs de koningin van ch Culinair Vis Roomsoep ooA
beetje tot zichzelf waren gekomen werd dan Lombardije ('Zij ging uit rijden, zij ging uit rij- blik4 oomi «©^-Z.ty

voor een groot deel verkaasd. Maar pas toen Alles goed en wel, maar een voortreffelijke den...') thuis had kunnen houden. Een soep terf
een herder zijn gestremde melk iets te lang kaas maakt nog geenvoortreffelijke soep zult met uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Met

in een oude emmer bewaarde, werd het u denken. En daar hebt u volkomen gelijk in. verse room die pas op 't allerlaatst mocht ____ ___3kP m* ___ \
recept voor de hedendaagse Gorgonzola Dus hebben we onze koks gevraagd om een worden toegevoegd. En met een drupje „, . jgffi-M Mts*i£Jm

0(1 Hazelnootpasta, q7q UnoxSaucisse.tuinkruiden, Uit de diepvries: Edet tissue toiletpapier, * Uit onze bloemenafdeling"
pot7oogram ®® AJVOmiV knoflook ofchampignon, n/*Q - ■ pak 12 rol met kinder- rQQ "

*"_. lOißßii Tri ."f CH Culinair Kervel verpakt 200 gram éL.OV Snickers-of Mars ijsrepen, decoraties, Hprf
_
thn(. U(ltt<sn ;

Roomsoep, Ch Goudse jonge kaas 48+, doos 4 stuks Jl nn Herfstboeketten ,- q£
blik 400 ml vers van t mes <m®, of Coberco halfvolle yoghurt 240 gram *?"\ Koop nu een diverse kleuren, per bos *Lül Uf_£_ lÈI_JI_2 -> 1.99 vacuüm verpakt QQO extra mild, pak l liter ©@®© /fc>*N> Unicef knuffelpin.

■»s kiio mZf.ZfU zxr\\ "IV\ jtr\\ voor slechts f 4.95 * AH Vaste Klanten Fonds.Ch Culinair Broccoli Ch Culinair Heldere NIEUW: Lemker, @S*yrWmW RwRB 01 Keelpastilles, U bent vin het
Roomsoep, -, QQ Ossestaartsoep, qqq het smeerbare kaasgeheim in het WlSn?m ««„_, w„HHin« 'ïfe ife menthol of drop, bezit van de mascotte van Unicef. - SSnrïfn^nSaS
blik 400 ml blik 400 ml ©©©© 2J*r êt.éCÓ kuipje, jong, belegen of oud, r\€\ 144^+^_LMona P uddmB ""$? **% doosje 100 gram Van de opbrengst helpt u wees- A^Jf XlnsiS^&
Nr.., ._ .*..., kuipelsogram

ë W__t___tól_J_Pmet saus, Jg
Q kinderen aan een beteretoekomst. gfißfc* ?oSS NeemStdeS-Ch Culinair Zaanse Mosterd Ch Culinair Kreeft J

diverse smaken, 2 beker- 1 £Q _fB_M-__» 1.99 IT,ITTJZISi
Roomsoep, nQQ Roomsoep, 0-Q 4 Granen scharreleieren, tjesè 125 gram . D&e bananen -~~ mee ais u wilt wete"
blik 400 ml blik 400 ml Tsse "r\\ Hols Donatm diner, ~ I hü hoe dat in zn werk.doos 10 stuks 2#?O.LV Hue|va 3 kilo in plastic emmer + „ kll ° 1

Win bij-AH één van de 100 exclusieve
mPHi lim Hrvnfri" __ Ar voerbak met AftC Elstar, sappige, zachtzure -, oc-Grand'ftaliasoepstengels,QQ Week van't brood. fleViZ^ 0 500 gram brokken. **» 9.95 handappel. kilo LZÖ AHServicelijn:belgratiso6 .o3o,

doos 125 gram -lr_9"%/*/ Het is weerde "Week van het brood" Braziliaanse perssinaas- De artikelen m deze advertentie kunt u.n
en onder het motto "Brood een rijke «*, u-„-.!.._._..._.♦ Crokychips, CTI Albi wasverzachter, aDDelen. ** ■-_-_ aiie ah winkels kopen behalve de artikeie''_

pp . Mi| . oogst" kunt u prachtige prijzen Ch Knakworst, jgg djverse smaker. , of ,avenfje|, flacon a „J,
, ____Hl_ir> CnPerlaMild winnen. Een broodje goud ±#3 x._»-_/ zak2oogram ®@®® A?r 1.3»/ 1500 ml + 2 navulverpak- _4 OO _, . van die ciifers op de deur staat. Reciame-
MgSïÊ-t koffie en per winkel extra kans Jr Maak kans op één van 50 trendy "Big kingen a 500 ml jMftiJO Bloemkool, 1 Q|- prijzen gelden t/m zaterdag 10 oktober a.s-

snelfiltérmaline op mooie Philips prijzen, ft"! .... . haH!__nin«e_rfH__iin_f Foots" (2ie de verpakking).* Perstuk I.éLV * zolang de voorraad strekt. *Simw?S Alle informatie vindt uop\" M Ult de bedieningsafdelmg: NIEUW: Dixan Megaperls, f J
±4 mL 2 pakken a °"«broodafdeling. A|| é% M Ch Brouwers Bokbier'92, ?A waskorrejs oaq Magere ..^50° g

Q
ram 7RH Ch Boerenbrood,alle soorten, crème-of Ardennerpaté, --Q fleso.3 liter pakl.6k.lo 500 B¥m

-ft3B" #.3U verpakt öxaxs- -■ qq 100 gram ®@®@ isff J...LV Palmolive douche, wÉST
ChocomelofChocomel

"'""«rpakf.. heel l.yy stegeman |9I voor normale-of gevoelige hutt Vartensrallade „.Q Aifftß-lf*
Sporting, 99q SST HH SST"" ,«l_9r 11.49 *l T
fles of pak 1 liter -_*5-_..__y ti.ntip "gram <mim jmi-.ijj fflJlfllßM BokD'er . Tivall vegetarische , -~--,Je' Alwaysdamesverband, mix, 100 gram ~,., j-5-1.35
WiegerKetellapper vierspan bolletjes Hak dopeiwten extra fijn, , pak «afyq r_lH-i«._.-
ontbiitkoek waarvan »nTo JLri-T doperwten/worte en extra inhoud: 2flesies a 0.3 liter /i qc Exclusief bi|AH: J.«K7 CH Hele kip, .«SSt mSês!:?l„S„°"eel"ad., «in of appelmoes extra »1 bokPiergias 4.95 „„me, gratis toüeüasjzie in* wmkeil- 2op schaal «»- 10.- cl„w j79 349 kwaliteit, j29 ,g kruidenier blijft op dekleintjes letten.
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