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Kamer wil
plotseling
af van hoge
lpg-toeslag
DEN HAAG - De lpg-toeslag in
de wegenbelasting moet ver-
dwijnen of tenminste fors
omlaag. Zo moet het gebruik
van deze milieuvriendelijke
brandstof gestimuleerd wor-
den, vinden alle grote fracties
in de Tweede Kamer. Met
ingang van 1997 zal deel drie
van het kentekenbewijs verval-
len. Dat scheelt de automobi-
list zo'n 25 gulden per jaar.
Dit bleek gisteren tijdens een

beraad met staatssecretaris
Van Amelsvoort (financiën)
over de verandering van de
wegenbelasting. De huidige
motorrijtuigenlasting moet
met ingang van 1995 worden
omgezet in een zogenaamde
houderschapsbelasting. Dat
betekent dat iemand voor een
auto moet betalen als het ken-
teken op zijn of haar naam
staat. Nu wordt nog het
gebruik van de weg belast. Wie
niet rijdt, hoeft ook niet te
betalen

De lpg-toeslag voor een nor-
male middenklasse auto is nu
1100 gulden per jaar. Met
ingang van 1994 komt er 121
gulden bovenop. De toeslag
levert de schatkist jaarlijks
zo'n 500 miljoen gulden op. Er
rijden nu 450.000 auto's op lpg,
maar dat aantal loopt terug.

De Kamer wil de lpg-toeslag
komend jaar al laten vervallen
voor bestelauto's, vrachtwa-
gens en bussen die op autogas
rijden. Dat plan kost de Staat
zo'n 23 miljoen gulden.

De kamerleden stelden een
reeks andere wijzigingen voor,
die Van Amelsvoort allemaal
overnam. Zo hoeft voor antieke
auto's (ouder dan 25 jaar) geen
belasting te worden betaald.
Elektrische auto's worden ook
vrijgesteld evenals vuilniswa-
gens en dierenambulances. De
Kamer bepaalde verder dat er
een verlaagd tarief komt voor
auto's met een installatie voor
rolstoelen. Hiermee wil men
invaliden tegemoet komen. Het
belastingvoordeel komt er ook
voor kampeerauto's die
bedrijfsmatig worden ver-
huurd.

Van Amelsvoort gaf de
garantie dat het kentekenre-
gister helemaal op orde is als
de houderschapsbelasting er
komt. Nu is dat voor 95 pro-
cent het geval. De overige 5
ptocent bestaat uit dubbeltel-
lingen of zogenoemde loze tel-
lingen: auto's die niet meer te
gebruiken zijn, niet meer
bestaan of naar het buitenland
zijn afgevoerd.

Door de houderschapsbelas-
ting zal de belastingopbrengst
toenemen. De belastingtarie-
ven gaan niet omhoog, beloofde
Van Amelsvoort. Hij zei dat er
ook een studie loopt naar de
mogelijkheid om de wegenbe-
lasting te koppelen aan milieu-
eisen.
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Op autogas wordt geen
accijns geheven, maar bij
iedere verhoging van de
accijns op benzine en die-
sel ging de Ipg-rijder meer
wegenbelasting betalen.
Maar de Kamer heeft de
schone motorbrandstof nu
ontdekt.

Zes jaar cel
voor aanslag
ROTTERDAM - De Amster-
damse rechtbank heeft de 44-
jarige A. de H. uit Vlaardingen
veroordeeld tot zes jaar gevan-
genisstraf wegens het uitlok-
ken van een poging tot moord.
De H. had een 21-jarige ken-
nis, J.B. uit Oss, vijfduizend
gulden betaald om de granaat
naar het huis van zijn ex-
vrouw te gooien. B. werd tot
vijfjaar cel veroordeeld. Bij de
granaataanslag op 1 mei dit
jaar raakte niemand gewond.

Pretpark Euro Disney
schrapt 950 banen
PARIJS - Euro Disney gaat
fors afslanken. Het gigantische
pretpark bij Parijs dat zwaar
wordt getroffen door de econo-
mische recessie, wil de komen-
de maanden 950 van de 11.100
banen schrappen. De hardste
klappen zullen vallen onder
het management en het admi-
nistratief personeel.

Het nieuws over de afslan-
kingsoperatie kwam gisteren

niet onverwacht. Sinds Euro
Disney anderhalf jaar geleden
de poorten in Marne-La-Vallée
opende, heeft de Europese
dochter van de Amerikaanse
amusementsgigant constant
met grote verliezen gedraaid.
De verwachting is dat Euro
Disney het jaar 1993 zal afslui-
ten met een verlies van ruim
650 miljoen gulden.

Aan een tegenvallend bezoe-
kersaantal ligt het niet. In het
eerste jaar passeerden, zoals
de directie had verwacht, ruim
elf miljoen bezoekers de
kassa's. Maar de gemiddelde
bezoeker in het park geeft
slechts de helft uit van de 200
franc (ruim 65 gulden) waar
men vanuit was gegaan.

De bouw van een tweede
pretpark naast Euro Disney,
gericht op het thema film en
aanvankelijk gepland voor vol-
gend jaar, is voor onbepaalde
tijd uitgesteld. Tegelijkertijd
heeft het concern de prijzen
van de hotelkamers verlaagd.

Amerikanen
zijn trouw
in huwelijk
CHICAGO - Minder dan één
op de vier getrouwde man-
nen en slechts ongeveer één
op de tien getrouwde vrou-
wen vrijt met een ander dan
de partner. Dit is de uit-
komst van een Amerikaans
onderzoek tussen 1988 en
1992.

De mate van trouw aan
de partner is groter dan
naar voren kwam in het
onderzoek dat Joyce Brot-
hers in de jaren '80 gedaan
heeft en dan blijkt uit het
'Hite-rapport' uit 1976,
waarin naar voren kwam
dat de helft tot driekwart
van de vrouwen in het begin
van de jaren '70 met een
ander vrijde.

Uit het jongste onder-
zoek, dat door een instituut
van de universiteit van Chi-
cago gedaan is, blijkt dat 21
Procent van de mannen en

procent van de vrouwen
°ntrouw was aan de part-
ner.

Olie- en wapenembargo
tegen Haïti in werking

HAITI
Handelsembargo

PORT-AU-PRINCE- Het olie-
en wapenembargo tegen Haïti
is vannacht opnieuw in wer-
king getreden. De militaire lei-
der van het eiland, generaal
Raoul Cedras, blijft weigeren
de macht neer te leggen ten
gunste van de gekozen presi-
dent Jean-Bertrand Aristide.
Extreem-rechtse aanhangers
van de legerleiders waar-
schuwden dat Amerikaanse
soldaten die het land zouden

binnenvallen, in lijkenzakken
zouden vertrekken.
Legerleider luitenant-gene-

raal Raoul Cedras opperde
nieuwe besprekingen over zijn

vertrek, maar de regering-
Clinton weigerde hierop in te
gaan en verklaarde dat Cedras
alleen maar bezig was met tij-
drekken.

In een interview met het
Amerikaans televisiestation
CNN zei Cedras dat de oplos-
sing voor Haïti in de dialoog
gezocht moet worden. Cedras
wil vooral amnesty voor de
militairen die meegewerkt
hebben aan het omverwerpen
van het bewind van Aristide.

De VS is voorstander van
een compromis, maar alleen
wanneer dat past binnen het
bestaande, door Cedras onder-
tekende VN-akkoord, dat voor-
ziet in de terugkeer van de ver-
dreven president Aristide.

De Amerikaanse ambassa-
deur William Spring zei giste-
ren dat de VS er bij het Haïti-
aanse parlement op zouden
aandringen een algemene
amnestiewet in overweging te
nemen voor soldaten die mis-
daden begingen na de staats-
greep tegen Aristide in sep-
tember 1991.

Nederland is bereid mee te
doen aan een zeeblokkade van
de Verenigde Naties tegen
Haïti als de VN daarom
vraagt. Nederland is voor deel-
name aan het olie- en wape-
nembargo al benaderd door de
VS en Canada, maar wacht
fprmeel een verzoek van de VN
af.

De marine kan voor het
naleven van het embargo het
standaardfregat Bloys van
Treslong en een Orion-
patrouillevliegtuig inzetten.
Beide zijn gestationeerd op de
Nederlandse Antillen. Volgens
een woordvoerder van de mari-
ne zal de Nederlandse bijdrage
"part time" zijn: het fregat en
het vliegtuig draaien mee in
een rooster met andere landen.

Amerika wil niet ingaan op
voorstellen van de Haïti-
aanse legerleiding om
opnieuw te praten over de
toekomst van het eiland.
Marineschepen blokkeren
het eiland nu.

Een goed opstel is een huis waard
LOS ANGELES - Steeds
meer Amerikanen maken
gebruik van het geschreven
woord om de gewenste prijs
voor hun huis te vangen.
Opstelwedstrijden met de
eigen woning als inzet moe-
ten er voor zorgen dat de
vraagprijs wordt gehaald of,
liever nog, wordt overtroffen.
Deelnemers dienen per bij-
drage tussen de 25 en 100
dollar over te maken.

Ook een echtpaar in Sum-
mit Valley in het zuiden van
Californië leest momenteel
aandachtig opstellen. De man

en de vrouw besloten tot de
niet alledaagse verkoopme-
thode nadat ze hun huis, dat
al twee jaar te koop stond,
maar niet kwijt konden
raken. Geïnteresseerden
waren niet bereid 7,5 ton
neer te leggen voor het riante
optrekje met grote tuin.

Nu krijgt degene die het
beste opstel schrijft de
woning. Vanuit de hele Ver-
enigde Staten stromen verha-
len binnen. Tot de deelne-
mers behoren volgens het
echtpaar een advocaat, enke-
le makelaars en een Califor-

nische politicus. De bijdragen
mogen overigens niet langer
zijn dan 300 woorden en die-
nen te beginnen met de zin:
"Ik zou graag in een huis in
Summit Valley willen wonen,
omdat

Het echtpaar hoopt op
8.500 deelnemers die bij de
tekst 50 dollar moeten bij-
sluiten. Op die manier denkt
het de verlangde 750.000 gul-
den te incasseren.

De bedenkers van 'Een
huis voor een opstel' wonen
in Maine, in het noordoosten
van de VS. Zij kregen, bij een

tarief van 100 dollar per
opstel, zo veel inzendingen
binnen dat de vraagprijs voor
hun pension ruimschoots
werd gehaald. Het echtpaar
besloot daarop de laatste
2.000 deelnemers hun
inschrijfgeld terug te sturen.

Het succes van de opstel-
wedstrijd raakte snel bekend.
Binnen de kortste keren gin-
gen op dezelfde wijze wonin-
gen in New York, Minnesota
en Georgia van de hand. In
Colorado wisselde zelfs een
keten van drie restaurants
via een opstel van eigenaar.

Benazir Bhutto
weer premier
van Pakistan
ISLAMABAD — De Nationale
Assemblée van Pakistan heeft
Benazir Bhutto vandaag
opnieuw gekozen tot premier
van Pakistan. Drie jaar gele-
den raakte zij na een conflict
die functie kwijt.

De 40-jarige Bhutto kreeg
121 stemmen. Haar conserva-
tieve rivaal, ex-premier Nawaz
Sharif kreeg 72 stemmen.
Bhutto luisterde naar de
bekendmaking van haar zege
door parlementsvoorzitter
Yusuf Raza Gilani met een
grote glimlach. "Dit is een
moment van triomf en van ver-
zoening", zei ze. Afgevaardig-
den van Sharifs Moslim-Liga
reageerden op de uitslag met
protestkreten.

Bhutto's Progressieve Volks-
partij van Pakistan (PPP)
kwam op 6 oktober als win-
naar uit de bus bij de parle-
mentsverkiezingen, maar de
partij won niet genoeg zetels
voor een meerderheid in de
Assemblée.

Benazir Bhutto was van
1988 tot 1990 al premier, tot-
dat zij haar plaats moest
afstaan aan Sharif. In principe
wordt de premier voor vijf jaar
gekozen, maar Pakistan krijgt
nu voor de zevende keer een
nieuwe regeringsleider sinds
de dood van dictator Zia-Ul
Haq in 1988.

■ BENAZIR BHUTTO

Telefoonstoring
door vertraging
in bezorging
van Nieuwsblad
GRONINGEN - De te late ver-
schijning van een deel van de
maandagedities van het
Nieuwsblad van het Noorden
heeft gisteravond het telefoon-
verkeer in Groningen, Haren
en Hoogkerk vrijwel onmoge-
lijk gemaakt. Doordat abon-
nees van de krant massaal gin-
gen bellen waar hun krant
bleef, raakte de telefooncentra-
le in de stad overbelast en
daardoor uren buiten gebruik.

Technische problemen aan
de nieuwe pers van het
Nieuwsblad van het Noorden
zijn al enige tijd de oorzaak
van bezorgproblemen. De
moeilijkheden waren maandag
zo groot dat de edities stad
Groningen en alle Drentse edi-
ties pas in de loop van de
avond konden worden bezorgd.

Volgens een woordvoerder
van PTT Telecom in Groningen
hebben zo'n honderdduizend
mensen tussen zes uur en
kwart over acht niet kunnen
bellen. Bij de PTT wordt dit
het zogenoemde "Hennie Huis-
man-effect" genoemd. Ooit riep
Huisman de kijkers op via een
06-nummer mee te jureren in
een Soundmixshow. De belang-
stelling hiervoor was zo groot
dat allerlei centrales in het
land uitvielen.

Politie-invallen
wisselkantoren
AMSTERDAM - De Amster-
damse politie heeft gisteravond
invallen gedaan in vijf geld-
wisselkantoren rond het Dam-
rak en de Munt. De adminis-
traties zijn in beslag genomen
en 31 personeelsleden zijn aan-
gehouden.

Het gaat om een actie onder
regie van de Groep Ernstige
Delicten van het korps, die
zich bezig houdt met georgani-
seerde criminaliteit.

Volgens de politie, die nog
geen verdere bijzonderheden
wil geven, gaat het om een op
zichzelf staand onderzoek, dat
geen verband houdt met recen-
te succesvolle acties tegen twee
grote criminele organisaties.
De binnengevallen 'change'-
kantoortjes zijn gelegen aan
het Damrak, de Nieuwendijk,
Haringpakkerssteeg, Munt-
plein en Leidsestraat.

Uit onderzoek van de
Amsterdamse politie naar mis-
daadsyndicaten is eerder
gebleken dat die de wisselkan-
toren soms gebruiken als wit-
wasserij voor zwart geld.

Het aantal wisselkantoortjes
in Amsterdam is de laatste
jaren flink gegroeid. De omzet
van die kantoren is veel hoger
dan op grond van het toerisme
verwacht kan worden. De actie
die de politie nu onderneemt
loopt onder de naam 'Het gou-
den kalf.

Krantenbezorger
mishandeld
GRONINGEN - De Groninger
politie heeft vanmorgen vroeg
vier mannen aangehouden die
plompverloren twee mensen
mishandelden. In de Gelkinge-
straat sloegen zij een 61-jarige
bezorger van De Telegraaf van
zijn snorfiets, gaven de man
klappen in het gezicht en gin-
gen voetballen met zijn hoed.

Eerder sloeg het viertal (dat
volgens de politie onder
invloed van alcohol verkeerde)
een 37-jarige Groninger in de
Poelestraat in elkaar. Zij vroe-
gen de man om een shagje.
Toen de man verklaarde geen
tabak bij zich te hebben, sloe-
gen zij op het slachtoffer in.

De bezorger deed na het
incident aangifte bij de politie.
Op grond van het verstrekte
signalement konden de vier
verdachten kort daarop wor-
den aangehouden.

Het weer
TOENEMENDE BEWOLKING
Heldere nacht en minimumtem-
peratuur om het vriespunt. Over-
dag eerst zonnig, later van het
noordwesten uit toenemende
bewolking. Middagtemperatuur
ongeveer 9 graden.
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Hooligans niet
achter de tralies
Ze zijn niet van plan om ooit
terug te komen in Nederland,
de hooligans die vorige week
werden gearresteerd. Daarom
tillen ze niet zwaar aan de
maand voorwaardelijk die de
rechter hen gisteren oplegde.

Beschuldigingen
tegen Strauss
De voormalige Oostduitse
minister Schalck-Golodkows-
ki, die beschuldigd is van
spionage, slaat terug. Zo zegt
hij dat wijlen minister-presi-
dent van Beieren, Franz
Josef Strauss, hem regelma-
tig op de hoogte stelde van
Westerse staatsgehei-
men.

Ontslag voor
Theo de Jong
Leo Beenhakker en Bert
Jacobs zijn de voornaamste
gegadigden om bij Cambuur
Theo de Jong op te volgen.
De Leeuwarder eredivisieclub
heeft trainer De Jong aan de
kant gezet door de belabber-
de sportieve prestaties. Cam-
buur staan onderaan. 21
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ERIC NEDERKOORN kijkt graag
dwars tegen de wereld aan, maar
het kan ook vierkant. In zijn
column vandaag staat Harrie
Mens centraal. U weet wel die
het allemaal zo goed weet. Met
zijn ragfijne soms zelfs beverige
pennetje fileert Eric het hapje
Mens. Elk graatje apart. Om
rauw in te bijten. Voor u geser-
veerd op pagina 4.
Ik abonneer mij op het
Nieuwsblad van het Noorden
en ontvang de krant vanaf
21 oktober tot 1 januari 1994
voor ƒ 52,71
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De compleetste krant
van Noord-Nederland
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■ Onder ideale omstandigheden -een winters zonnetje en bijna windstil- is vanmorgen in alle vroegte de 793 e Zuidlaardermarkt begonnen.
Traditiegetrouw op de derde dinsdag in oktober trokken veehandelaren en publiek naar de oudste en grootste paarden- en runderenmarkt
van Europa. De drukte was minder dan in voorgaande jaren, als gevolg van de spreiding in de herfstvakantie. Of de 150.000 bezoekers
van vorig jaar gehaald worden, is zeer de vraag. Als jaar van ontstaan van de markt wordt 1200 aangehouden, maar omstreeks het jaar
1000 zouden ook al markten in Zuidlaren hebben plaatsgehad. Monnikken van het klooster in Aduard gingen te paard naar Zuidlaren om
pacht te innen en andere zaken te doen. © NvhN/Wladimir van der Burgh
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TV-VANDAAG

Nederland 1
KRO:
17.35 Boggle. Woordspel.
18.03 Oproep Spoorloos.
NOS:
18.15 Sesamstraat. Kinderprogramma.
18.30 Jeugdjournaal.
18.40 Klokhuis. Informatief kindermaga-
zine. Afl.: Dierensteward.
AVRO
19.00 Growing pains. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Ménage a Luke.
19.28 Sex met Angela. Praatprogramma
voor jongeren over sex en alles wat er
mee te maken heeft. Afl. 3: Vakantielief-
des.
NOS:
20.00 Journaal.
KRO:
20.26 Spoorloos. Programma waarin
mensen die iemand uit het oog verloren
zijn de hulp van de kijkers inroepen.
AVRO:
21.22 Televizier. Actualiteitenrubriek.
NCRV:
22.03 De tijd staat even stil: De autoloze
zondag. Documentaire over pogingen om
in het belang van het milieu de autoloze
zondag nieuw leven in te blazen.
22.49 Hercule Poirot. Engelse misdaad-
serie. Afl.: The mystery of the spanish
chest. Poirot maakt in de opera kennis
met Lady Chatterton, die hem vertelt dat
haar vriendin Marguerite Clayton in groot
gevaar verkeert en waarschijnlijk ver-
moord wordt.
AVRO:
23.46 Motorlife. Magazine voor de re-
creatieve motorrijder.
NOS:
00.13-00.18 Journaal.

RTL5
18.00 RTL Zes uur nieuws.
18.15 Family ties. Amerikaanse comedy-
serie.
18.40 Miami Vice. Am. politieserie.
19.30 Paradise Beach. Austr. serie.
20.00 Hearts afire. Amerikaanse romanti-
sche comedyserie.
20.30 Het voorprogramma. Inleiding op
de speelfilm van vanavond: Who's is that
knocking on my door.
20.45 Who's that knocking at my door?
Amerikaanse speelfilm uit 1968 van Mar-
tin Scorsese. Met: Harvey Keitel, Zena
Bethune e.a. Dit is een autobiografische
film over opgroeiende Italiaans-Ameri-
kaanse jeugd in New York. Centraal
staan het straatleven in de metropool, het
Katholicisme en de liefde tussen jonge
tieners.
22.30 Tévépuré. Programma van Jan
Lenferink.
23.30 M.A.S.H. Am. comedyserie.
00.00 De draagmoeder. Braziliaanse te-
lenova.
00.30-01.00 Hei elei, kuck elei aktuell.

Huub Stapel bespreekt in Het
Voorprogramma de avond-
film 'Who's that knocking at
my door'. Verder zal de Neder-
landse acteur praten over films
waarin hij een hoofdrol speel-
de, zoals 'De Lift', 'Flodder',
'Flodder in Amerika' en 'Am-
sterdamned'.

Nederland 2
VOO:
17.58 2 vandaag met om:
NOS:
18.00 Journaal.
VOO/TROS/EO:
18.15 2 vandaag. Actualiteiten.
NOS:
18.41 Studio Sportjournaal.
18.51 Het weer en de hoofdpunten uit
het nieuws.
VOO:
19.00 Stop de strop met Robert ten
Brink. Woordspel.
19.30 Melrose Place. Amerikaanse serie.
Afl.: Een vaag verleden. Jake en Jo
komen er achter dat ze ongeveer dezelf-
de eenzame jeugd gehad hebben. Mi-
chael en Jane twijfelen nog over gezins-
uitbreiding.
20.20 All you need is love. Dating-show.
21.35 Die 2: Nieuwe koeien. Satirisch
sportmagazine met Henk Spaan en Harry
Vermeegen.
22.05 In de Vlaamsche Pot. Nederlandse
comedyserie. Afl. 2: Surpriseparty. Gilles
organiseert een surpriseparty voor het
koksjubileum van Lucien. Maar Frits is
ook al snel jarig.
22.35 Sunset Beat. Amerikaanse politie-
serie. Afl. 4: Adults only. Een gezin dat bij
opa en oma op bezoek wil vindt de
grootouders vermoord. Bradley gaat un-
dercover als advocaat in de porno-busi-
ness De zoon van het vermoorde echt-
paar is een hoge piet in de porno-wereld.
TELEAC:
23.30 Logistiek. Voorlichtingsprogram ma.
23.35 Geld- en effectenhandel. Afl. 4.
NOS:
00.05-00.10 Journaal.

Nederland 3
NOS:
18.00 Journaal.
VPRO:
18.19 Comedy op 3: All in the family.
Amerikaanse comedyserie.
VARA:
18.49 Lingo. Spelprogramma.
NOS:
19.20 Van gewest tot gewest. Regionaal
magazine.
19.55 De connaisseur. Cultuurquiz.
20.33 September song. Engelse serie.
Afl 3. Na het eerste optreden van Billy
nemen hij en Ted de medewerkers van
de nachtclub in Blackpool mee naar de
camper voor een hapje en een drankje.
Hun eerste nacht wordt echter verstoord
door een bezoek van de politie.
21.03 Erger dan liefde, 4-delige docu-
mentaireserie over de naoorlogse wereld-
economie. Afl. 1: Het Triffin-Dilemma.
22.00 Journaal.
22.15 Sportjournaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Den Haag vandaag. Parlementaire
rubriek.
23.15 Trekking dagelijkse lotto.
VPRO:
23.21 Roerend goed. Wekelijks cultuur-
magazine.
NOS:
00.07-00.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL4
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 RTL Club.
18.35 The bold & the beautiful. Ameri-
kaanse soap.
19.00 Rad van fortuin. Spelprogramma.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer,
20.00 Goede tijden, slechte tijden. Ne-
derlandse dramaserie.
20.30 Full house. Amerikaanse comedy-
serie.
21.00 Ooggetuige.
21.50 Ursul de Geer. Praatprogramma.
22.45 Hunter. Amerikaanse politieserie.
23.40 Laatste nieuws.
23.55 The Oprah Winfrey show. Ameri-
kaanse talkshow.
00.40 As the world turns. Amerikaanse
soapserie.
01.25 General Hospital. Amerikaanse
soapserie.
02.10 De thuiswinkel.
02.40 Nachtprogramma.

Huize Cherida in Vlagtwedde,
dat als lokkertjes Thaise en
Braziliaanse meisjes op het
erotische menu heeft staan,
staat centraal in de reportage
in Ooggetuige. In tegenstel-
ling tot andere sexclubs, heet
het dat deze meisjes er vrijwil-
lig werken. Het RTL4-pro-
gramma volgde een Thais
meisje in Vlagtwedde en in
haar reis naar huis.

FILMS OPTV*** Who's That Knocking At
My Door? Zelden of nooit ver-
toond filmdebuut van Martin
Scorcese uit 1968, is een auto-
biografisch drama over een
jongeman (Harvey Keitel) die,
geconfronteerd met het grote-
stadsleven, vrouwen, drank en
kloppartijen in de New Yorkse
wijk Little Italy niet meer
weet wat aan te vangen met de
streng-katholieke opvoeding
die hij heeft gehad. Beeld van
de big city en het rauwe leven
waarin mensen hun weg moe-
ten zien te vinden, werd later
steviger uitgewerkt in de film
'Taxi Driver' waarmee Scorce-
se beroemd werd, maar de the-
ma's in dit nog wat labiele
debuut zijn nog zeer fris en
rauw verfilmd.
(RTLS, 20.45 uur)

*** Platoon. Ijzingwekkend
en aangrijpend begin in deze
Vietnamfilm van Oliver Stone
uit 1986 — Stone schreef het
scenario op basis van zijn ei-
gen Vietnam-ervaringen —

maken je als kijker even para-

Waardering:
**** op het puntje van de stoel
*** lekker blijven zitten
** als er niks anders is
* gewoon niet kijken
Door Eric Bos

noia als de Amerikaanse infan-
teristen die een gevecht aan
moeten gaan met de onzichtba-
re Vietnamezen. Uiteindelijk
blijken ze hoofdzakelijk met
zichzelf in gevecht te moeten
in een situatie waarin het ver-
schil tussen goed en kwaad
even snel wegzakt als hun sol-
datenkistjes in de blubber van
de jungle. Het sterke begin
wordt gaandeweg de film niet
gehandhaafd, wat overblijft is
een goedgemaakte doorsnee
oorlogsfilm.
(BRT 2, 22.00 uur; alleen in
Oost-Groningen te zien)

** Girls in Prison. Vergele-
ken met de tv-serie 'Vrouwen-
vleugel' gebeurt er helemaal

niets in dit 'vrouwen in gevan-
genis'-cliché van Edward L.
Cahn uit 1956. De steevast
sigaret smokende crimineles
vliegen elkaar regelmatig in de
haren, de film heet in het
Duits niet voor niets 'Kampf
der Hyanen'.
(Dld 3 NDR, 23.00 uur)

**** Laura. Heerlijk ouder-
wets moordmysterie waarvan
geloofwaardigheid en sfeer he-
laas ernstig wordt verminkt
door Duitse nasynchronisatie,
van Otto Preminger uit 1944
over een rechercheur die de
moord op een meisje (Gene
Tierney) onderzoekt, wanneer
datzelfde meisje doodgemoede-
reerd binnenwandelt. Geestig
en onderhoudend vermaak.
(Dld 2, 00.50 uur)

MORGEN
*** His Girl Friday. Deze
amusante Amerikaanse come-
dy uit 1940 van Howard
Hawks speelt zich af in de
krantenwereld. Met Cary
Grant. (Ned. 1, 11.25 uur).

TV-TOELICHTING
2-Vandaag besteedt aandacht
aan slaapproblemen in Neder-
land. Meer dan 750.000 Neder-
landers kampen met slaap-
stoornissen. In Den Haag
wordt binnenkort een slaapkli-
niek geopend (Ned. 2, 17.58
uur).
Sportjournaal 1 besteedt
aandacht aan de loting van
Davis Cuptennis en zendt een
voorbeschouwing uit op de EC
2-wedstrijd Ajax-Besiktas
(Ned. 2, 18.41 uur).
Van gewest tot gewest zendt
een reportage uit over de Frie-
se beeldend kunstenaar Jerre
Hakse. Verder reportages over
de politiepost in Overloon die
door reorganisaties dreigt te
worden gesloten en de oudste
afsluitdam van het Deltaplan
waar op natuurlijke wijze ge-
tracht wordt duinvorming te
bewerkstelligen (Ned. 3, 19.20
uur).
Televizier heeft een interview
met VNO-voorzitter Rinnooy
Kan over volledige werkgele-
genheid. Is dat volgens de
werkgeversleider mogelijk?
Verder een reportage uit Ar-
gentinië waar tien jaar na het
einde van de dictatuur nog
steeds door oma's wordt ge-
zocht naar kleinkinderen die
in gevangenschap geboren zijn.
Teruggevonden kinderen ver-
tellen hun verhaal (Ned. 1,
21.22 uur).
Sportjournaal 2 besteedt
aandacht aan de eerste
training op ijs van de Neder-
landse schaatskernploeg (Ned.
3, 22.15 uur).
NoVa zendt het tweede deel
uit van een serie reportages
over de georganiseerde mis-
daad in Nederland. Vandaag
aandacht voor het 'witwassen'
(Ned. 3, 22.30 uur).
Tévépuré praat met Piet
Vroon over huilebalkjes en la-
chebekjes op tv. Verder vertelt
Eddy Scheckman over de kwa-
liteit van de economische be-
richtgeving op tv en praten
Sybrand Niessen (KRO's Back-
stage) en Albert Verlinde
(RTL4's Showtime) over de
nieuwe trend in Showbizzpro-
gramma's. Ook showbizz-
nieuws, pornogegluur en de
dagsluiting (RTLS, 22.30 uur).
Roerend Goed praat met de
nieuwe generatie artiestiek lei-
ders van grote toneelgezel-
schappen over hun nieuwste
plannen. Dat zijn: Gerardjan
Rijnders (Toneelgroep Amster-
dam), Ivo ten Hove (Zuidelijk
Toneel) en Ger Thijs (Natio-
naal Toneel). Verder een por-
tret van Mehmet Sander uit
LA die zich - uitdagend en
confronterend - presenteert op
het Holland Dance Festival en
een bezoek aan de 'Laatste
Man van Sonsbeek': beeldend
kunstenaar Rudi van de Wint
(Ned. 3, 23.21 uur).

TV-BUITENLAND
Duitsland 1

17.55 Feuer und Flamme, serie. Afl.: Das
Gestandnis. 18.25 Marienhof, serie. Afl.:
Besuch aus Amerika. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Grossstadtrevier, se-
rie. Afl.: Der Flusspirat. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf eigene Gefahr. Duitse serie.
Met: Thekla Carola Wied, Roland Scha-
fer, Ulrich Pleitgen e.a. 21.04 Tagesthe-
men-Telegramm 21.05 Wiedersehen mit
Loriot. 21.30 Globus. Populair-weten-
schappelijk magazine. 22.05 Golden
Girts. Amerikaanse comedyserie. Met:
Bea Arthur, Betty White, Rue McClana-
han e.a. Afl.: Der Bund fürs Leben. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio.
00.00 Miami Vice. Amerikaanse misdaad-
serie. Met: Don Johnson, Philip Michael
Thomas, Edward James Olmos e.a. Afl.:
Todesspiel. 00.45 Tagesschau. 00.50 Die
Pranke der Tigerin. Amerikaanse speel-
film uit 1982 van Paul Wendkos. Met:
Valerie Harper, Ed O'Neill, Gregory Siërra
e.a. 02.25-02.30 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken.

Duitsland 2
18.00 Die Leute von St. Benedikt. Serie.
Met: Bartiara Wussow, Albert Fortell, Toni
Sailer e.a. Afl.: Masken und Damonen.
19.00 heute. 19.20 Weerbericht. 19.25
Zwei Münchner in Hamburg. Duits-Oos-
tenrijkse serie. Met: Uschi Glas, Elmar
Wepper, Florain Stubenvoll e.a. Afl.: Ein
Fettnapfchen für Frau Dr. Kaulbach.
20.15 Chiffre. Magazine. 21.00 Frontal.
Magazine. 21.45 heute-journal. 22.15 ...

einfach abgehauen! Reportage. 23.00
Das kleine Femsehspeil: Gardez! - Engel
der Sicherheit. Tv-spel van Karol Schnee-
weiss. Met: Martina Schiesser, Heike
König, Brigitte Hoffmann e.a. 00.05 heu-
te. 00.10-01.35 Laura. Amerikaanse film
noir uit 1944 van Otto Preminger. Met:
Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton
Webb e.a.

Duitsland 3 NDR
18.00 Sesamstrasse. Kinderprogramma.
18.35 Sport 3 aktuell. 18.45 DAS! - Das
AbendStudio. Actueel magazine. 19.30
Landesprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 In Sachen Natur. Milieumagazine.
21.00 N 3 aktuell. Actuele talkshow. 21.45
Vip Tip. Spelprogramma. 22.15 Prisma:
'Wolfskind' in der Grossstadt. Reportage.
23.00 Kampf der Hyanen. Amerikaanse
speelfilm uit 1956 van Edward L. Cahn.
Met: Joan Taylor, Richard Denning, Adele
Jergens e.a. 00.25 Nachrichten. 00.3C
Nordtext für alle.

BRT 1
18.00 Journaal. 18.10 Mooi en meedo-
genloos. Amerikaanse serie. Met: Susan
Flannery, Joanna Johnson, Katherine
Kelly Lang e.a. 18.35 Top score. Spelpro-
gramma. 19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Lottowinnaars, mededelingen en
programma-overzicht. 19.30 Journaal en
sport. 20.00 De drie wijzen. Quiz. Panel:
Jacques Vermeire, Mare Pinte en Walter
Grootaers. 20.35 Op de afspraak. Amu-
sementsprogramma. Emiel Goelen praat
met gasten 21.35 Married with children.
Amerikaanse comedyserie. Met: Ed
O'Neill, Katey Sagal, Amanda Bearse e.a.
22.00 I.Q. Quiz met denk- en kennisvra-
gen. 22.30 Vandaag en sport. 23.00
Programma van de Christen-Democrati-
sche Omroep. 23.25-23.30 Coda.

BRT 2
18.50 Journaal. 19.00 Schooltelevisie:

Afl. 3: Heide en vennen. 19.30 Het
capitool. 19.53 Benny Hill. Engelse hu-
mor. 20.00 Niveau 4: Decors. Woonma-
gazine. 20.25 Kijk uit! Verkeerstips. 20.30
De begraven spiegel. Documentaireserie.
Afl. 3: Age of gold. 21.30 Journaal en
sport. 22.00-23.55 Platoon. Amerikaanse
oorlogsfilm uit 1987 van Oliver Stone.
Met: Tom Berenger, William Dafoe, Char-
lie Sheen e.a.

BBC 1
18.00 Nieuws en weerbericht. 18.30 Re-
gionaal nieuws. 19.00 Hearts of gold.
Magazine waarin gewone mensen die
iets bijzonders voor anderen gedaan heb-
ben in het zonnetje worden gezet. 19.30
EastEnders. Engelse soapserie. Met:
Adam Woodyatt, Michelle Collins, Letitia
Dean e.a. 20.00 Children's hospital. Do-
cumentaireserie. 20.30 A question of
sport. Sportquiz. 21.00 Nieuws, regionaal
nieuws en weerbericht. 21.30 Between
the lines. Engelse politieserie. Met: Neil
Pearson, Tom Georgeson, Siobhan Red-
mond e.a. Afl.: Crack up. 22.20 Omnibus.
Actuele reportages. Afl.: Sweet home
Chicago. 23.10 Crossroads. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Walter Hill. Met:
Ralph Macchio, Joe Seneca, Jami Gertz
e.a. 00.45-00.50 Weerbericht. 02.15-
02.45 BBC Select. 03.15-03.45 BBC Se-
lect.

BBC 2
17.40 Fighting Kentuckian. Amerikaanse
speelfilm uit 1949 van George Waggner.
Met: John Wayne, Vera Ralston, Oliver
Hardy e.a. 19.15 WK schaken. 19.45
Assignment. Serie achtergrondreportages
van buitenlandcorrespondenten. Afl.: The
price of gold. 20.30 Food and drink.
Culinair magazine. 21.00 The smell of
Reeves and Mortimer. Comedyserie.
21.30 Cracking the code. Documentaire-
serie over genetische manipulatie. Afl.:
The cancer hunters. 22.20 10 x 10. Serie
korte films van jonge regisseurs. Afl.:
Physics for fish 22.30 Newsnight. Actua-
liteiten. 23.15 The late show. Cultureel
magazine. 23.55 Weerbericht. 00.00-
01.00 Tales from Borges: Rosendo's tale.
Tv-film uit 1990 van Gerardo Vera. Met:
Antonio Banderas, Fernando Guillon,
Pastora Vega e.a. 02.00-03.40 Night
school.

RTL+
18.00 Ruf des Herzens. Mexicaanse se-
rie. 18.45 RTL aktuell. Nieuws, sport en
weerberichten. 19.10 Explosiv - Das Ma-
gazin. Magazine. 19.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. Duitse serie. 20.15 Co-
lumbo: Mord per Telefon. Amerikaanse
thriller uit 1978 van James Frawley. Met:
Peter Falk, Nicol Williamson, Tricia O'Neil
e.a. 21.45 Quincy. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Drei Mörder, ein Killer.
22.45 Dirk Bach Show. Sketches. 23.15
Gottschalk. Late night show. Aansl.: RTL
aktuell. 00.00Law and Order. Amerikaan-
se misdaadserie. Afl.: Der Fürst der Fins-
temis. 01.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Amerikaanse comedyserie. 01.35 Wer
ist hier der Boss? Amerikaanse comedy-
serie. 02.10 llona Christen. Talkshow.
03.10 Hans Meiser. Talkshow. 04.05 Ex-
plosiv - Das Magazin. Magazine. 04.30
Der Chef. Amerikaanse misdaadserie.
05.30 Reich und Schön. Amerikaanse
soapserie.

Filmnet
17.30 Happy hours met King Arthur and
the knights of justice. 18.00 Loving. Soap-
serie. 18.30 Doctor, doctor. Comedyserie.
19.00 Quantum leap. Sf-serie. 20.00
Triumph of the spirit. Drama.

CNN
19.00 World business today. 20.00 Inter-
national hour. 21.45 World sport. 22.00
World business today. 22.30 Showbiz
today. 23.00 The world today. 00.00
Moneyline. 00.30 Crossfire. 01.00 Prime
news. 02.00 Larry King. 04.30 Showbiz
today.

Eurosport
18.30 Eurogoals. Europees voetbal
19.30 Eurosportnews. 20.00 Eurotennis.
Magazine. 22.00 Boksen. 23.00 Snooker.
World Classics vanuit Motherwell.
01.00-01.30 Eurosportnews.

Discovery
16.00 The global family. Natuurserie.
16.30 Birdscape. Natuurserie. 17.00
Sportz crazy. Sportmagazine. 17.50 Extra
dimensions. Serie over New age.
18.00 Beyond 2000. Populair-weten-
schappelijk magazine. 18.50 Sports of the
world. Reportages. 19.00 Encyclopedia
galactica. Documentaireserie. 19.30 Ar-
thur C. Clarke's world of strange powers.
Documentaireserie. 20.00 Spies. Docu-
mentaireserie. 20.30 Wars in peace. Do-
cumentaireserie. 21.00 Wings over the
world. Documentaireserie. 22.00 Endan-
gered world: A Zimbabwean trilogy. Serie.
23.00 Testament. Documentaireserie.

MTV
18.00 The soul of MTV. 18.30 Music
non-stop. 20.00 Sports. 20.30 Most wan-
ted. 22.00 Greatest hits. 23.00 The re-
port. 23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Hit list UK.
02.00 Marijne van der Vlugt. 03.00-07.00
Night videos.

TV5
18.10 Questions pour un champion. Spel-
programma. 18.30 Nieuws en weerbe-
richt. 18.55 Revue de presse. Persover-
zicht. 19.00 Espaces francophones.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Repère.
Magazine. 21.00 Nieuws en internatio-
naal weerbericht. 21.40 Envoyé spécial.
Magazine met reportages. 23.10 Bouillon
de culture. Literair magazine. 00.35
Nieuws en weerbericht. 01.00 Frou-Frou.
Vrouwenmagazine. 02.00 La chance aux
chansons. Amusementsprogramma.
02.35 Enjeux-le point. Magazine. 03.30
Kiosk. 03.40 Géopolis. Magazine. 04.20
Les brulures de l'histoire. 05.20 Eurojour-
nal. Europees nieuws. Met Franse onder-
titeling.

RAI-Uno
18.00 TGI. Appuntamento al cinema.
18.15 Cose dll'altro mondo. 18.40 Nancy
Sonny & Co. 19.10 I Fanelli boys. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 TG 1
Sport. 20.40 Oei ciornie. Film, 1987.
22.45 Tgl. 22.50 De Casperi e l'Europa.
00.05 TGI Notte. Che tempo fa. 00.35
Oggi al parlamento. 00.45 Mezzanotte e
dintorni. 01.20 Difendete la citta. Film,
1951. 02.40 TGI Replica 02.45 Giomi
d'amore. Film, 1954 04.25 TGI. Replica.
04.30 Pronto intervento. 05.00 Diverti-
mento.

Hollandse bleekneus
in exotische keuken
Door Susanne van Velzen

Het tijdstip is ideaal. Zon-
dagavond kwart over ze-
ven. De kijker heeft net

een stevige hap bloemkool en
een bal gehakt achter de kie-
zen. En dat is maar goed ook
want het zou een verzoeking
zijn om met lege maag te kij-
ken naar de nieuwe Teleacse-
rie Exotisch koken met
kruiden. Dat houdt een kijker
niet langer dan vijf minuten
vol en dan loopt het water

. langzaam in de mond.
Exotisch koken met kruiden

is een vervolg op de serie Exo-
tisch koken die vorig jaar werd
uitgezonden door Teleac. De
nieuwe serie, waarvan zondag
(Nederland 2, 19.15 uur) de
eerste aflevering te zien is, is
evenals de vorige gemaakt
door Signum Informatieprojec-
ten. Het bedrijf kreeg vorig
jaar van Teleac de opdracht
om bij een al bestaand exotisch
kookboek een tv-serie te ma-
ken. "Het moest een serie wor-
den die een grote groep kijkers
aan zou spreken. Teleac was

net verhuisd naar het tweede
net," aldus Ad Krechting van
Signum. De serie sloeg aan.
Gemiddeld keken zo'n 650.000
mensen per aflevering naar de
bereiding van de gerechten uit
onder meer de Indonesische,
Surinaamse en Marokkaanse
keuken.

Koken is in op tv, want
binnenkort start ook de AVRO
met een kookprogramma.
Gastheer is 'jetset-kok' Joop
Braakhekke van het Amster-
damse restaurant Le Garage.
Eerder al begon Catherine Ke-
ijl te koken bij RTL 4 en bracht
Veronica de verrichtingen van
Engelsman Floyd op de buis.

Het gaat in de Teleacserie
niet puur om het leren koken
van buitenlandse gerechten.
Krechting legt uit dat de serie
de kijker letterlijk een kijkje in
de keuken van allochtonen
gunt. Zo kan die kennismaken
met de (eet)culturen van ver-
schillende bevolkingsgroepen.
"De sleutel van het •Succes is
dat we bij de mensen thuis in
de potten kijken. Presentator
Simon van der Ben vertegen-
woordigt de Hollandse bleek-
neus die argwanend kennis-
maakt met de vreemde gerech-
ten. Hij vertegenwoordigt alle
kaaskoppen. We proberen te-
vens de Nederlander meer be-
grip bij te brengen voor de
allochtonen."

In elke aflevering staan ge-
rechten uit één land centraal.
Dat zijn achtereenvolgens: In-
dia, Suriname, Turkije, Indo-
nesië, Marokko, China, Viet-
nam en de Antillen. "We heb-
ben gekozen voor landen waar-
van de inwoners ruim verte-
genwoordigd zijn in Neder-
land." Presentator Van der
Ben gaat bij de gezinnen op
bezoek. Hij volgt het berei-
dingsproces van de boodschap-
pen tot en met de maaltijd.
Zondag staan een lamscurry
met garam masala en een
muntchutney op het menu.
'Chefkok' is architect Subash
Taneja. Taneja komt uit India
en woont met vrouw en drie
kinderen in Uithoorn.

In elke aflevering geeft Gert
Jan Jansen informatie over de
kruiden in de gerechten. Van
der Ben zoekt hem op in ver-
schillende kruidentuinen. Cu-
linair auteur en adviseuze van
de serie, Anneke Ammerlaan,
laat zien in welke Nederlandse
gerechten de kruiden te ge-
bruiken zijn. Zij heeft tevens
het boek geschreven dat bij de
serie hoort.

■Simon van der Ben op bezoek bij de uit India afkomstige architect
Subash Taneja.

Jezusfilm opnieuw ter
discussie bij IKON

Van onze RTV-redactie

G eerten van Empel, di-
recteur van de IKON,
gaat opnieuw met de

leiding van de hervormde en
gereformeerde kerken in
Nederland in discussie over
het uitzenden door de om-
roep van de film The last
temptation of Christ. De
IKON kwam eind vorig jaar
onder druk van zo'n 7000
briefschrijvers op het voor-
nemen terug de film te ver-
tonen.

Uit onderzoek is echter
gebleken dat de protesten
nauwelijks afkomstig waren
uit hervormde en gerefor-
meerde kringen, de achter-

ban van de IKON, maar
meer uit de orthodoxe ker-
ken. En die zijn juist niet
vertegenwoordigd in het be-
stuur van de interkerkelijke
omroep. Tevens is gebleken
dat de lezers van de IKON-
krant nauwelijks bezwaar
hebben tegen de film.

Het hoofd godsdienstige
televisieprogramma's van de
NCRV, H. van Dijk, hoopt
dat de IKON de film alsnog
uitzendt. Ze vindt wel dat er
geluisterd moet worden
naar de signalen van bijbel-
getrouwe christenen, maar
de opinie van deze 'kleine
groep' mag volgens haar
niet doorslaggevend zijn.

■ Een scène uit de omstreden film van regisseur Martin
Scorcese met Willem Dafoe als Jezus.

In
beeld

Cees Vellekoop

Nachtmerrie

Ik moest kiezen. Smoesjes,
omkopen, stampvoeten, hui-
len, het mocht allemaal niet

baten. Het was tenslotte een
droom en in die droom was ik
een succesvolle schrijver. Vol-
gens mij krijg je dat soort rare
dromen van te veel televisie
kijken.

Maar goed, als je eenmaal
beroemd ben, moet je. Mijn uit-
gever stond voor me met een
dreigend machinepistool, zijn
Rambo-haarband om de grijze
lokken, om te laten zien dat het
ernst was.

'Ischa Meijer of Maarten 't
Hart', herhaalde hij nog eens en
haalde een soort veiligheidspal
van zijn wapen over. En ik wist
het niet. Ik weet het nu nog niet.

Want Ischa, die kan je in een
aardig gesprek plotseling in de
rede vallen met een vraag in de
trant van 'wat is liefde dan?'
Vaag gemurmel over grote
geesten die dat ook al niet
wisten helpt dan geen zier. Hij
vertrekt zijn gezicht in een ge-
mene scheve grimas, buigt zich
naar je toe en zegt dat hij je
antwoord niet gelooft. En als je
dan in het nauw gebracht niet
beters meer weet dan 'liefde,
dat is houden van iemand' dan
komt hij nog dichterbij.

Zijn grijns wordt duivels. Hij
wil meer uitleg. En dan, in een
flits, begrijp je het allemaal.
Ischa komt van Mars of een
andere verre planeet. Hij weet
echt niet wat liefde is. Zijn bizar-
re vragen zijn geen truc om de
slimme interviewer uit te han-
gen, nee, hij is echt wereld-
vreemd.

Maar is dat erg? Margriet de
Moor overleefde het gister-
avond. En Paul Haenen, voor
de gelegenheid weer eens in de
huid van Margreet Dolman,
maakte het zelfs bijna gezellig
toen hij/zij de rollen omdraaide
en Meijer ging vragen of hij wel
gelukkig was. En hoe dat dan
komt. En zijn antwoord klonk
wel zelfverzekerd, maar was ge-
lukkig even onbeholpen als van
iedereen die zo'n vraag krijgt.

Maar dan Maarten 't Hart. Die
wil ook wel graag slim zijn, maar
dat lukt niet meer als het rode
lampje op de camera tegenover
hem gaat branden. Je kunt bijna
zien hoe zijn bewustzijn zich
vernauwt tot een soort trechter,
waardoor hij wat amechtige zin-
nen piept. Hij heeft zeer belezen
teksten voorbereid, roept namen
van beroemde schrijvers, maar
je ziet dat hij er zelf niet in
gelooft.

Als je gast bent in zo'n pro-
gramma, ga je de presentator
waarschijnlijk helpen. Of ten
minste ontzien. Zoals gister-
avond Jean Pierre Rawie, die
beleefd bleef glimlachen terwijl 't
Hart steeds onhandiger pro-
beerde te verbergen dat hij de
poëzie van zijn gast waardeloos
vindt.

In mijn droom heb ik rustig
gewacht tot ik doodgeschoten
werd.

TV-MORGEN
Nederland 1

NOS: 07.00 Journaal. AKN: 07.07 Alles
kits. Gevarieerd kinderprogramma met
NCRV: Vrouwtje Theelepel. KRO: 07.35
Breakfast club. NOS: 08.00 Journaal.
KRO: 08.05 Boggle. NCRV: 08.32 I love
Lucy. NOS: 09.00 Journaal. AVRO: 09.05
Via Ria. PP: 09.57 Uitzending politieke
partijen: CDA. VOO: 10.00 Total work
out. 10.15 Dynasty. 11.00 World of survi-
val. 11.25 His girl Friday. NOS: 13.00
Journaal. VPRO: 13.07 Roerend goed.
13.57 Villa achterwerk. NOS: 16.00 Jour-
naal. NCRV: 16.11 Ja, natuurlijk. AVRO:
16.41 Via Ria.

Nederland 2
NOS: 13.00-13.07 Nieuws voor doven en
slechthorenden. 14.00 Studio sport. 15.53
Nieuws voor doven en slechthorenden.
EO: 16.00 De familie Robinson. 16.28 Ik
ben Benjamin Ben. 17.01 Black Beauty.
VOOATROS: 17.29 Foreign affairs.

Nederland 3
NOS: 08.53-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden. VARA: 16.16 Impact:
Een diplomatieke schijnvertoning. 17.04
Dieren centraal. 17.30 Fievel.

RTL4
06.00 Hei elei kuck elei. 06.30 RTL
Classique. 07.00 Nieuws. 07.05 Scooby
Doo. 07.30 Nieuws. 07.35 Eigen huis &

tuin. 08.00 Nieuws. 08.06 The bold & the
beautiful. 08.30 Nieuws 08.35 Santa Bar-
bara 09.00 Nieuws. 09.10 Santa Barba-
ra 09.35 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns. 10.50 Sons &

daughters. 11.15 RTL Shop. 11.25 Clip
van de dag. 11.30 Rad van fortuin.l2.oo
Telekids. 13.00 Ooggetuige. 13.50 Ursul
de Geer. 14.40 General Hospital. 15.25
Santa Barbara. 16.15 The Oprah Winfrey
show. 17.00 5 uur show.

RTLS
17.00 Felix the cat. 17.05 Tropical heat.

Duitsland 1
05.55 Kapt'n Blaubar. 06.00 Morgenma-
gazin. 09.00 Tagesschau. 09.03 Dallas.
09.45 Tele-Gym. 10.00 Tagesschau.
10.03 Gott und die Welt 10.35 ZDF-info
Arbeit und Beruf. 11.00 Tagesschau.
11.03 Chanson der Liebe 12.30 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Babar. 15.00 Tagesschau. 15.03 Ping
Pong. 15.30 Talk taglich. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 nix wie raus - reisezeit-
Special. 16.30 König der Katakomben.
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5 - Lan-
derreport. 17.15 Pssst. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm.

Duitsland 2
05.55 Zie Dld. 1. 13.45 Grün und bunt.
14.00 Tips und Trends. 14.30 Der Basti-
an. 14.55 WISO-Tip. 15.00 heute. 15.03
Kinderstudio. 15.30 Achterbahn. 16.00
logo. 16.06 heute-Schlagzeilen. 16.07 en
16.35 Alf. 17.00 heute, sport en weerbe-

richt. 17.1 b landerjournal.

Duitsland 3 NDR
05.00 Flug-lnformationen. 09.00 Rund
ums Pferd mit Nicole Uphoff. 09.15 Unbe-
kannte Welt. 09.30 DAS! - Das Abend-
Studio. 10.15 Nordmagazin. 10.45 Bran-
denburg Journal. 11.00 Hamburger Jour-
nal. 11.30 Schleswig-Holstein-Magazin.
12.00 Hallo Niedersachsen. 12.30 Buten
& Binnen. 13.00 Das Recht zu lieben.
13.30 Von Rom zum Rhein: Die Romer.
14.00 Markt. 14.30 Sanfte Riesen. 15.00
TIP TV. 15.30 Markt im Dritten. 16.15
Liebe kennt keine Grenzen. 17.00 Ta-
gesschau. 17.05 Der Fall von nebenan.
17.30 Typen wie du und ich.

HMBBH
16.30 Samson. 17.30 Postbus X 17.55
Tik tak. Animatieserie.

1 WÊÊÊÊÊBBÊ
06.00 Business breakfast. 07.00 BBC
Breakfast news. 09.05 Kilroy. 09.45
Newshound. 10.00 Nieuws, regionaal
nieuws en weerbericht. 10.05 Playdays.
10.30 Good morning with Anne and Nick.
12.15 Pebble Mill. 12.55 Regionaal
nieuws en weerbericht. 13.00 Nieuws en
weerbericht. 13.30 Neighbours. 13.50
Going for gold. 14.15 Hawaii Five-0
15.05 Pot black. 15.45 Spider 15.50
Pingu. 15.55 Harum Scorum. 16.05 Ba-
nanaman. 16.10 Pirates of the dark wa-
ter. 16.35 Hartbeat 17.00 Newsround.
17.10 Grange Hill. 17.35 Neighbours.

BBC 2
08.00 Breakfast news. 08.15 Westmin-
ster. 09.00 A day in the life of. 09.05
Schooltelevisie. 10.40 Around Scotland:

Clearances. 11.00 Schooltelevisie. 13.20
Brum. 13.30 Joshua Jones. 13.40
Schooltelevisie. 14.00 Nieuws en weerbe-
richt. 14.15 Class of '81: Johnny got his
gun. 14.35 CountryFile. 15.00 Nieuws en
weerbericht. 15.50 Nieuws, weerbericht,
regionaal nieuws en weerbericht. 16.00
Nearly a nasty accident. 17.30 Food and
drink.

RTL+
06.00 RTL aktuell. 07.00 Guten Morgen
Deutschland. 09.00 Der Chef. 10.00
Reich und Schön. 10.30 227. 11.00 Der
Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield story.
13.20 California Clan. 14.10 Zeit der
Sehnsucht. 15.00 llona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie.

CNN
06.30 Moneyline. 07.00 World wide upda-
te. 07.30 World report. 08.45 CNN news-
room. 10.30 World report. 11.30Business
morning. 12.30 Business day. 13.30 Busi-
ness Asia. 14.00 Larry King. 16.30 CNN
& Co. 17.00 NewsHour.

Eurosport
08.30 Aerobics. 09.00 Golf. Ryder Cup
vanuit Birmingham. 12.00 Eurogoals.
13.00 American football. 14.00 Euroten-
nis. 16.00 Judo WK. 17.00 Polo. 17.30
Atletiek WK voor militairen.

Kindernet
07.00 Vrouwtje Theelepel. 07.30 Sinbad.
08.00 Nils Holgersson. 08.30 Kijkdoos.
09.00 Bromtol. 09.30-10.00 Verhalen uit
verre landen.

Discovery
16.00 Challenge of the seas: tribes in the
seas. 16.30 The Arctic. 17.00 High five.
17.30On the big hill.

MTV
07.00 Awake on the wild side 10.00
Marijne van der Vlugt. 13.00 Greatest
hits. 14.00 Simone. 16.30 The report.
16.45 At the movies. 17.00 News. 17.15 3

from 1.17.30 Dial MTV

TVS
06.00 Peau de banane. 06.30 Télématin.
08.00 Nieuwsflits en weerbericht. 08.05
Canadees nieuws. 08.30 Nieuwsflits er
weerbericht. 08.35 Comment ?a va?
09.00 Nieuwsflits. 09.00 Au nom de la roi
10.00 Feu vert. 10.30 Magellan. 10.45
Magazine economique. 11.00 Magazine
Européen. 11.30 Objectif Europe. 11.55
Nieuwsflits. 12.00 La chance aux chan-
sons. 12.35 Weerbericht. 12.40 Zwitsers
nieuws. 13.05 Peau de banane. 13.30
Rêves d'Afrique. 14.35 Le jardin des
bêtes. 15.30 Scully rencontre. 16.00
Nieuws. 16.10 Visions 5. Magazine
16.25 Comment ga va? 16.50La cuisine
des mousquetaires. 17.05 Une pêche
d'enfer. 17.40Archéologie.

RADIOREGIONAAL
Radio Noord (FM 97.5)
Dagprogramma woensdag: 7.00 Aktual.
8.00 Aktual. land. omroep. 8.30 Reg
nws 8.45 Sociaal-economisch progr
9.00 Nederlandstalige muziek. 10.00 Mu-
ziek in Bedrijf. 11.00 Van 11 tot 12 met
Kirsten. 12.00 Aktual. 13.00 Aktual. land
omroep. 13.30 Altijd wat anders. 14.00
Noorderlicht. 16.00 Lijn 5. 17.00 Aktual
17.15 Nws.overz. 17.30-18.00 Kuituurpro-
gramma.
Radio Drenthe (FM 90.8)
Dagprogramma woensdag: leder heel
uur nws. 7.00 Goedemorgen. 8.10 Nat
en internat, nws. 8.30 Ook goedemorgen.
9.00 Draai deur. 10.00 Schijven voor
bedrijven. 11.00 Vijf maal één. 12.00 Het
middagmagazijn. 13.10 Nat. en internat
nws. 13.30 Het middagmagazijn. 14.00
Zwijgen is goud, muziek met een gouden
randje. 15.00 Driekleur. 16.00-18.00 De
etherbrink (17.32 Weerbericht).
Radio Friesland (FM 88.6 - kan. 5)
18.00-19.00 ANP, Radio 18, jongerein-
progr. Dagprogramma woensdag: 7.00
ANP. reg. nijs, ANP (7.30), waarberjocht
Pyt Paulusma, nijs-oersjoch, aginda en
muzyk. 8.00 ANP en aktual. Radio I. 8.30
ANP, reg. nijs, waarberjocht Pyt Paulus-
ma, studiogast, aginda en muzyk. 9.00
ANP, Muzyk yn Bedriuw 10 00 ANP.
Matinee. 11.00 ANP, Service-
progr.: wurktiid. 12.00-13.00 ANP, Mid-
deisprogr. mei aktual., studiogesprek.
ANP (12.30), waarberjocht Pyt Paulusma.
'Yn'e skynwerper', nijs- en krante-
oersjoch, fakatures, aginda en muzyk
17.00-18.00 ANP, reg. nijs, waarberjocht
Pyt Paulusma.
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Ruzie tussen meisjes leidt tot massale vechtpartij
OOSTERWOLDE - Een uit de
hand gelopen ruzie tussen een
Moluks en een Nederlands
meisje heeft afgelopen zater-
dagavond in Oosterwolde tot
een ware veldslag tussen beide
bevolkingsgroepen geleid.

Hierbij heeft een 22-jarige
man uit Oosterwolde een ern-
stige steekwond in zijn arm
opgelopen. Bovendien is er

door een onbekende met een
vuurwapen geschoten. Hierbij
raakte echter niemand ge-
wond.

De vechtpartij is rond kwart
voor tien op de kermis ont-
staan toen een ruzie tussen
een twee meisjes van 14 en 15
jaar escaleerde. Na een korte
schermutseling trommelde het
Nederlandse meisje haar

ouders en een 22-jarige vriend
op. Het kwartet stapte in een
busje en ging op zoek naar de
Molukse jongen die zich met
de ruzie had bemoeid. Op de
Brink, ter hoogte van het ge-
meentehuis, leidde dit tot een
vechtpartij, waarbij geen ge-
wonden vielen.

Na een gesprek tussen de
vaders van het Nederlandse

meisje en de Molukse jongen,
waar een en ander werd ge-
sust, ging de familie terug
naar het huis van de vader aan
de Stegingaweg.

Hier arriveer-
de een groep van tien Molukse
jongeren, in de leeftijd van 15
tot 20 jaar, in auto's. Toen de
22-jarige naar buiten ging om
met ze te praten, werd hem
een vuurwapen tegen het

hoofd gehouden. Vervolgens
probeerde een andere belager
hem met een Indonesisch slag-
wapen op het hoofd te slaan.
Bij zijn poging om de slag met
zijn arm af te weren, liep hij
een diepe steekwond op. Deze
verwonding werd in het zie-
kenhuis met 30 hechtingen be-
handeld.

Vlak voor de groep het haze-

pad koos, zag de vader - die in
de deuropening stond - dat er
een vuurwapen met een lange
loop op hem gericht werd. Toen
hij de deur dicht had geklapt,
hoorde hij een schot gevolgd
door een doffe klap. Later
bleek dat er een kogelgat in de
huisdeur zat. De politie van
Oosterwolde heeft een zes man
sterk rechercheteam ingezet,
dat de zaak onderzoekt.

Zes jaar cel
geëist tegen
'peetvader' in
fraudeproces
ASSEN — Een aantal 'blun-
ders' in de procesgang en een
reeks van onrechtmatige op-
sporingsmethoden hebben tot
gevolg dat de officier van justi-
tie niet ontvankelijk is in haar
vervolging. Dat betoogde giste-
ren raadsman mr. G. Spong op
de laatste dag van het mon-
ster-fraudeproces voor de
rechtbank in Assen. Officier
van justitie mr. E. van de
Vliert eiste tegen hoofdver-
dachte A.K. (65) uit Overschild
zes jaar gevangenisstraf.

Ze schetste de kermisexploi-
tant als de baas van de 'crimi-
nele organisatie' die het mees-
te werk door anderen liet doen
maar de geldstromen in eigen
zak liet vloeien. "Ook tijdens
het proces, de afgelopen twee
weken, is gebleken dat hij nog
steeds de baas is. Verdachten
hadden duidelijk door dat 'de
peetvader' achter hen in de
zaal zat. Eenmaal trad hij zelfs
op als souffleur."

Mr. Spong vindt dat de
rechtbank niet aan een bewijs-
afweging toekomt omdat er te-
veel dingen zijn gebeurd in de
voorfase van het proces die
niet door de beugel kunneri. De
beginselen van een goede pro-
cesorde zijn geschonden. De
raadsman zou onvoldoende
zijn voorzien van processtuk-
ken met als argument dat er
dan een verhuiswagen nodig
zou zijn om de dossiers af te
leveren. Pas in september
kreeg hij de 57 ordners. Spong
vindt dat zijn cliënt hierdoor in
de verdediging is geschaad.

Bij de bewijsgaring zijn er
illegaal faxen afgetapt. De re-
sultaten hiervan zijn niet in
het dossier opgenomen, maar
volgens de raadsman hebben
de taps het opsporingsteam
een schat aan informatie gege-
ven waarmee het verder kon
zoeken.

'Een ernstige schoffering
van wet en rechtspraak' noem-
de Spong de telefoontaps van
gesprekken tussen verdachten
en een advocaat. Ook bij de

verkrijging van administratie-
ve bescheiden over en van de
verdachten van veertien ban-
ken zouden fouten zijn ge-
maakt.

Als de rechtbank niet vindt
dat de officier niet ontvanke-
lijk is, moet K. volgens Spong
worden vrijgesproken omdat
het bewijs in zijn geheel als
onrechtmatig verkregen kan
worden beschouwd.

Op K.'s tenlastelegging
staan tien strafbare feiten die
al eerder aan de orde zijn
geweest in de strafzaken tegen
andere hoofdverdachten. De
frauduleuze handelingen (fles-
sentrekkerij, het opstellen van
valse aktes en overeenkom-
sten, oplichting) hadden plaats
binnen eens stelsel van bv's en
Arubaanse aw's. K. richtte
minstens vijf aw's op. Deze
rechtspersonen hoeven geen
boekhouding bij te houden.
Volgens de officier gebruikte
de groep de aw's om schuld-
eisers op een dwaalspoor te
brengen.

Spong stelde dat het feit dat
K. grossierde in aw's en daar-
mee de doorzichtigheid van
zijn handel en wandel bemoei-
lijkte geen argument is voor de
beschuldiging van deelname
aan een criminele organisatie.
De Nederlanse en Arubaanse
overheid hebben in 1988 deze
rechtsvorm juist ingesteld met
het doel op Aruba een finan-
cieel dienstencentrum te ma-
ken. "Zij hebben een behoorlij-
ke hoeveelheid boter op het
hoofd, omdat zij een instru-
ment hebben geschapen dat
vooral voor criminaliteit ge-
schikt is."

Uitspraak in K.'s zaak wordt
op 1 november gedaan. In de
negentien andere zaken wordt
27 oktober vonnis gewezen. De
vier andere hoofdverdachten
die samen met K. een crimine-
le organisatie zouden hebben
gevormd hoorden eerder straf-
fen van twee, drie, vijf en zes
jaar tegen zich eisen.

Rustige nacht in Zuidlaren

ZUIDLAREN — Koud. Het was
vannacht vooral koud in Zuid-
laren. Mutsen, dassen, hand-
schoenen en zelfs oorwarmers
kwamen er aan te pas om de
Nacht van Zuidlaren zonder
koukleumen door te komen.
Het grote publiek bleef echter
thuis. Het was te koud en het
was ook al geen herfstvakan-
tie, want die begint volgende
week pas. "Het was tam en
extreem rustig", verzucht R.J.
Dijkstra, voorzitter van de ho-
recavereniging Horzon in Zuid-
laren. "Het was wel gezellig
hoor, maar voor de kroegbazen
was het geen goede Nacht."

De Nacht van Zuidlaren
Wordt normaal geproken door
zeker 15.000 mensen bezocht.

Muziek in de kroegen, de ker-
mis draait de hele nacht door
en op straat is het reuze gezel-
lig. Vannacht bleef die gezel-
ligheid op straat uit. "Het was
gewoon rustig. Ik kon tot ver
in de avond gewoon door het
centrum rijden", vertelt
Dijkstra. "Dat is me in jaren
niet meer overkomen. En na-
tuurlijk zaten veel mensen
binnen in de cafés omdat het
buiten zo vreselijk koud was,
maar ook in de kroegen was
het toch vrij rustig. Ik denk
dat er minder dan de helft van
het normale aantal bezoekers
is geweest. Maar degenen die
er waren, waren wel gezellig
dronken."

De politie van Zuidlaren

heeft ook een zeer rustige
nacht achter de rug. "Er waren
hooguit 5.000 mensen", schat
E. Zweep, afdelingschef van de
politiegroep Hondsrug. "Een
paar kleine akkefietjes hebben
we gehad. Er zijn wat fietsen-
diefstallen geweest, enkele
vechtpartijtjes en er is een
auto gestolen. Bovendien is ie-
mand met een ambulance afge-
voerd naar het ziekenhuis in
Groningen nadat hij snijwon-
den had opgelopen bij een val-
partij. Maar verder hebben we
weinig te doen gehad. De
vechtpartijtjes hebben zich ook
niet op straat afgespeeld, maar
in de cafés en die zijn gesust.
Het was gewoon lekker rustig",
aldus Zweep.

I Gezelligheid en 10l waren alom aanwezig in een rustig Zuidlaardernacht.
© Noord Nederlands Fotopersburo

Hiemstra wint
wedstrijd van
Grunneger Bouk
WINSCHOTEN - Reinder W.
Hiemstra heeft met zijn ver-
haal 'n Geluud van stilte de
verhalenwedstrijd van de
Stichting 't Grunneger Bouk
gewonnen. De wedstrijd maak-
te deel uit van de Van Ledder-
om-manifestatie, die eind vori-
ge week in De Klinker in
Winschoten werd gehouden.

De tweede prijs was voor
Fré Schreiber uit Middelstum,
derde werd Jan Iden uit Grol-
loo, vierde Henk Smit uit
Veendam, vijfde Sape Zwama
uit Groningen en zesde Marie
Franke-Luiken uit Norg. De
jury, die vijftig inzendingen
moest beoordelen, bestond uit
drs. Harm Schepers, docent
Nederlands, dr. Fokko Veld-
man, taalkundige en Emma
Marte, schrijfster/bestuurslid
van Het Grunneger Bouk.

Ambtenaren laten eigen werk zien

Van onze verslaggeefster
Marijke Knol

RODEN - Het is een bonte
verzameling geworden. Olie-
verfschilderijen hangen naast
aquarellen, foto's bij handteke-
ningencollages en er is zelfs
een kledingontwerp te zien,
dat de medewerkers van de
dienst gemeentewerken moge-
lijk ooit zullen dragen. In het
gemeentehuis van Roden zijn
deze maand kunstwerken te
zien van de ambtenaren die er
werken. Een idee van Hinke
Vonk die op de afdeling bur-
gerzaken werkt.

Zij sprokkelde de verschil-
lende kunstwerken bijeen, zet-
te collega's voor de bijzondere
expositie aan het werk en is in
gedachten al weer druk bezig
met een volgende tentoonstel-
ling.

"Ik kan me nauwelijks
voorstellen dat dit al het talent
is dat we in huis hebben. Er
moeten in de buitendienst-me-

dewerkers toch ook nog talloze
getalenteerde mensen rondlo-
pen," aldus Hinke Vonk.

Ze komen in Roden al tot
een respectabel aantal mensen
dat zich op het creatieve vlak
bezig houdt. Elf ambtenaren
hebben hun stillevens, hun in-
drukwekkende foto's van bij-
voorbeeld IJsland en hun im-
pressionistische werken voor
het eerst van hun leven toever-
trouwd aan het publiek. En de
reacties zijn positief. Collega's
reageren bewonderend en ge-
ven schoorvoetend toe 'dat
hooit achter die collega gezocht
te hebben'.

Buitenstaanders
zien de ambtenaar nu ook eens
van een andere kant en voor
de 'kunstenaars' zelf is de
drempel om ergens te expose-
ren geslecht. "Je staat liever
voor je collega's te kijk dan
voor een wildvreemd publiek,"
zegt Albert Postema, even ver-
getend dat er in het Roder
gemeentehuis meer mensen
komen dan alleen zijn colle-
ga's.

"Bij de thee kwamen we op
dit idee," vertelt Hinke Vonk.
"Een stagiaire vertelde dat ze
schilderde en dat ze ook af en
toe wel eens exposeerde. Zij
kende ook twee ambtenaren
die hier werken van de schil-
derclub waar ze op zit: Wim
Bruining en Albert Postema.

Ik wist dat Gerda Oldenburger
kleding ontwerpt en dat John
Ike handtekeningen van presi-
denten en koningen verzamelt.
Een mooie club bij elkaar voor
een expositie, dacht ik toen.

En van lieverlee meldden zich
meer exposanten bij mij tot we
uiteindelijk dit elftal bij elkaar
hadden."

Gerda Oldenburger en John
Ike maken de expositie van
schilderijen, aquarellen en fo-
to's af met hun uitzonderlijke
werken. De kledingontwerp-
ster heeft zich gestort op de
kledij van de medewerkers van
de gemeentewerken. Het is de
bedoeling dat zij volgend jaar
in het nieuw worden gestoken
en daarop heeft Gerda Olden-
burger alvast een voorschotje
genomen.

A ,Als directeur ge-
meentewerken Wim Bruining,
die zijn aquarellen exposeert,
akkoord gaat, lopen zijn mede-
werkers volgend jaar allemaal
in de pakken van de Roder
kledingontwerpster rond. "Ik
hoop dat deze expositie voor
mij staartje krijgt," zegt Gerda
Oldenburger. "Tot nu toe heb
ik nog geen reacties op de

werkkleding gekregen, maar
de expositie duurt tot 1 novem-
ber. Ik wacht dus af." John Ike
heeft zijn verzameling handte-
keningen voor de tentoonstel-
ling ingelijst. "Ik besef nu pas
hoe mooi dat is. Ik zal die
handtekeningen nooit meer in
ordnermappen verstoppen."

Hinke Vonk wil nog een ex-
positie organiseren. "Elke
maand hangen hier werken
van kunstenaars. Veel colle-
ga's roepen dan: Dat kan ik
ook! Simpel gezegd natuurlijk,
maar dat moeten ze dan ook
maar laten zien. De eerste ex-
positie hebben we nu achter de
rug, maar er werken ongetwij-
feld nog meer kunstenaars bij
de gemeente Roden. Die ko-
men gewoon volgend jaar aan
de beurt."

Het Roder gemeentehuis,
waar elke maand een andere
expositie wordt gehouden, is
nu het decor van kunstwerken
van de Roder ambtenaren
zelf. Het initiatief van Hinke
Vonk is enthousiast ontvan-
gen.

■ Een aantal van de exposerende ambtenaren in Roden. Van links naar rechts: Gerda Oldenburger, Wim Bruining, Hinke Vonk (in het
midden met op haar schoot een werk van Nicolette Vermeulen), John Ike en Albert Postema.

NvhN/Duncan Wijting

Gladheidsbestrijder
in zee met Meteo
Consult en KNMI
Van onze verslaggever
Wim Jassies

HAREN — Op twee plaatsen in
ons land wordt de komende
winterperiode geëxperimen-
teerd tussen de gladheidsbe-
strijders van Rijkswaterstaat
en de meteo-specialisten van
het KNMI en Meteo Consult.
De bedoeling is niets meer en
minder dan te komen tot een
effectieve, efficiënte vorm van
gladheidsbestrijding. "Tot dus-
verre moeten we steeds wer-
ken op basis van terugzien,"
aldus een van de initiatiefne-
mers van dit project, ing. G.
Schenk, hoofd van de dienst-
kring Groningen van Rijkswa-
terstaat.

"Wat we nu willen proberen
is of we vooruit kunnen kijken,
of we vantevoren weten wat
we in moeten zetten aan perso-
neel en materieel. En wat we
moeten strooien."

Jarenlang hebben de des-
kundigen zich het hoofd gebo-
gen over de vraag hoe gladheid
het best bestreden kon worden.
Droog strooien, nat strooien,
een combinatie van beide,
zand, zout, het leek de keuken
een een viersterren restaurant.
Belangrijk punt in het geheel
was het moment van strooien.
Uiteraard gebeurde dat tot
voor kort als het had ge-
sneeuwd of geijzeld.

De vorige winter werd er
wat dit betreft een niet onbe-
langrijke stap voorwaarts ge-
zet met de introductie van
meetpunten. De computer
deed ook wat de gladheidsbe-
strijding betreft zijn intrede.
Op twintig punten op rijkswe-
gen in Groningen en Drenthe
werden in het wegdek sondes,
voelers, verwerkt. Ze meten de
temperatuur van het wekdek,
de temperatuur van de lucht
een meter daarboven, de lucht-
vochtigheid en de eventuele

aanwezigheid van zoutrestan-
ten op de weg. Via een zender
gaat alles naar een centrale
computer. Aan de hand van
deze gegevens kunnen beslis-
singen worden genomen over
de bestrijding van de op han-
den zijnde gladheid.

Het systeem heeft in zoverre
goed voldaan dat besloten is
tot een nieuwe, uitgebreidere
proef. Gegevens van de meet-
punten op de Rijksweg bij
Leek en op een plaats in
Utrecht worden doorgegeven
naar het KNMI en Meteo Con-
sult. "Wij willen namelijk, net
als de weervoorspellers doen,
vooruitkijken," aldus Schenk.
"Zij zijn op dat punt de specia-
listen. We hopen, dat zij op
basis van hun gegevens en met
de gegevens die ze van onze
twee meetpunten krijgen, nog
eerder kunnen zeggen of we
moeten strooien of niet. En wij
weten dan nog eerder dan nu
wat we in moeten zetten en
hoe we moeten strooien."

Voor zover Schenk heeft
kunnen nagaan is er met dit
systeem van gladheidsbestrij-
ding in Europa geen ervaring
opgedaan; elders weet hij het
niet. "Uitgangspunt in deze
proef is dat we nauwkeuriger
te weten willen komen wat er
als gevolg van weers- en weg-
omstandigheden staat te ge-
beuren. Dit seizoen doen we
dat op twee meetpunten, pakt
dat positief uit dan gaan we
het uitbreiden. Het komt er op
neer, dat we als gladheidsbe-
strijders over zoveel mogelijk
informatie willen beschikken."

De zout- en zandvoorraden
zijn weer op peil. Maar het
bestrijden van gladde wegen
is meer dan alleen strooi-
auto's uitsturen. De compu-
ters van Rijkswaterstaat en de
professionele weervoorspel-
lers gaan samenwerken.

Onvrede over karton op cd

OUDE PEKELA - Werkne-
mers van de kartonnagefa-
briek Brittania uit Oude Peke-
la hebben gistermiddag hun
onvrede en teleurstelling over
de jongste sanering in de va-
derlandse kartonindustrie
geuit via de produktie van een
cd: 'Wie oet de karton'. De
geluiddrager bevat twee liede-
ren, waarvan eentje in het
Groninger dialect, die de ge-
voelens weergeven van de kar-
tonarbeiders in Pekela. Het
eerste van de 500 exemplaren
werd door FNV-vakbondsbe-
stuurder F. Westenbrink over-
handigd aan drs. F.G. Spits,
divisiedirecteur karton van het
KNP/BT-concern. \

De 'baas' van de Pekelder
kartonarbeiders was in Oude
Pekela om met een brede Pv-
dA-delegatie te praten over de
recente sanering en de toe-
komst van de kartonindustrie
in het noorden van het land.
Aanwezig waren onder meer
de Tweede Kamerleden H. Vos
en M. Zijlstra en gedelegeer-
den namens het Europarle-
ment, Provinciale Staten, het
college van Pekela en de ge-
meenteraad.

KNP/BT verwacht over en-
kele weken met concrete plan-
nen te komen omtrent met
name de opzet van de zoge-
noemde scholingsfabriek voor
kartonarbeiders, die onderdak
krijgt in de fabriek van Britta-
nia waar vanwege de sanering
twee machines aan de produk-
tie worden onttrokken.

■ Vakbondsbestuurder Westenbrink (links) overhandigt, in aanwezigheid van het gelegenheidskoor, de
cd aan directeur Spits. © Hans Banus

Kamervragen over
nucleaire wasserij
in Coevorden
Van onze verslaggever
Jan Westera

COEVORDEN - Het PvdA-
Tweede Kamerlid J.J. Feen-
stra wil van milieuminister Al-
ders opheldering over de
komst van een nucleaire was-
serette naar Coevorden. In die
nog te bouwen wasserij wil het
Amerikaanse bedrijf Interstate
Nuclear Services (INS) volgend
jaar radio-actief besmette kle-
ding schoonmaken. INS denkt
daarbij met name aan kleding
van personeel in kerncentrales
en laboratoria.

Feenstra heeft naar aanlei-
ding van artikelen in deze
krant over INS minister Al-
ders gistermiddag schriftelijke
vragen gesteld. "De vestiging
van dit bedrijf is door een
kernenergiewet ook een over-
heidszaak," meent Feenstra.
Hij wil daarom van de minis-
ter weten welke stralingsdoses
de fabriek voor werknemers en
de omgeving oplevert. Ook
vraagt hij of INS de benodigde
berekeningen hiervoor kan
overhandigen. Verder wil het
PvdA-Kamerlid weten of INS
radio-actieve stoffen op het
riool wil lozen. Feenstra wil
ook inzage in de hoeveelheid

radio-actief afval dat de wasse-
rette in Coevorden maakt. Ook
vraagt hij zich af of dit afval
wordt teruggestuurd naar de
aanbieders oif mogelijk tijdelijk
in Nederland wordt opgesla-
gen.

De Groninger kernenergie-
deskundige H. Damveld zegt
dat INS de in ons land wette-
lijk toegestane stralingsbelas-
ting voor de omgeving in Coe-
vorden snel overschrijdt. Hij
concludeert dat op basis van
een rapport van de Nuclear
Regulatory Commission over
een soortgelijke nucleaire was-
serette in het Amerikaanse
Springfield. "Ik zou nooit bij
zo'n fabriek willen werken en
er ook niet in de buurt willen
wonen," aldus Damveld.

Het Energieonderzoek Cen-
trum Nederland (ECN) in Pet-
ten vindt dat de INS-fabriek in
Coevorden geen gevaar voor de
volksgezondheid en het milieu
oplevert. De hoeveelheid radio-
actieve straling is zo gering
dat INS voldoet aan de streng-
ste eisen die het ministerie
van Alders stelt, aldus ECN in
een rapport dat in opdracht
van de gemeente Coevorden is
opgesteld.
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Nederland heeft 'slecht' ontvoeringsklimaat
Van onze medewerkster
Ans Bouwmans

DEN HAAG — Een klassieke
ontvoering komt in Nederland
weinig voor. Slechts zo nu en
dan wordt het land opge-
schrikt door een geruchtma-
kende verdwijning van iemand
uit een bekende, kapitaal-
krachtige familie, door goed
voorbereide criminelen puur
en alleen om het losgeld gekid-
napt. Nederland heeft een
'slecht' ontvoeringsklimaat,
zegt men.

De politie zit met man en
macht bovenop een kidnap-
ping, het oplossingspercentage
is hoog en de maatschappij
toont zich geschokt, betrokken
en alert. Wie een ontvoering
tot een goed eind wil brengen,
moet van goede huize komen.

Sla de kranten er maar op
na. Ontvoeringen in Nederland
spruiten bijna altijd voort uit
het 'schemercircuit van de mis-
daad' of hebben iets met per-

soonlijke- of familieproblemen
te maken. Het zijn strafexpedi-
ties in de (rand)criminele
sfeer, vanwege schulden of
conflicten over drugtransac-
ties. Of mensen hebben op het
persoonlijke vlak een rekening
te vereffenen. Een vader haalt
zijn kind weg bij de moeder of
een ex-partner neemt wraak.
Slechts af en toe gaat het om
een klassieke mensenroof, uit-
sluitend bedoeld om geld af te
persen.

Rijk Nederland hoeft ook
niet meteen in de stress te
schieten, nu zich weer zo'n
klassieke ontvoering lijkt te
hebben voorgedaan. "Op het
moment dat er een ontvoering

in het nieuws is, is de aan-
dacht voor preventie altijd om-
gekeerd evenredig aan het risi-
co", zegt directeur Arjo de Jong
van het Haagse beveiligingsbe-
drijf Interseco, onder meer ge-
specialiseerd in ontvoeringen.

De Jong, ex-politieman en
voormalig veiligheidsmanager
bij Heineken, rekent voor dat
een welgestelde Nederlander
weinig risico loopt. "Ga maar
eens uit van een risicogroep
van ongeveer 500 tot 1000
mensen en het statistisch ge-
middelde van één ontvoering
in de vier jaar".

Tot de risicogroep behoren
naamsbekende Nederlanders
die zowel privé als zakelijk
behoorlijk wat geld hebben.
Maar ook minder bekende rij-
ken kunnen ten prooi vallen
aan kidnappers als blijkt dat
ze gemakkelijk te pakken zijn.
"En naarmate de voor de hand
liggende groep zich beter be-
veiligt, wordt het risico voor de
iets minder bekende rijken
groter".

Het 'statistisch gemiddelde'
destilleert De Jong uit het rij-
tje 'echte ontvoeringen', vijf
sinds 1977. Eerst kwam Maup
Caransa, die na betaling van
tien miljoen gulden werd vrij-
gelaten en wiens ontvoerders
nooit zijn gevonden. Toen Toos
van de Valk, de vrouw van de
horecatycoon. Zij viel in 1982
in handen van kidnappers die
overigens wel door de politie
werden gepakt.

Een jaar later was Alfred
Heineken aan de beurt. Hij
werd samen met zijn chauffeur
gekidnapt en na 21 dagen weer
vrijgelaten. Van het losgeld is
een deel nooit teruggevonden,
terwijl de twee hoofdverdach-
ten werden veroordeeld tot elf
jaar gevangenisstraf.

Ook de ontvoerders van de
tienjarige Valérie, de dochter
van Unigro-baas Albada Jel-
gersma (1987), werden door de
politie getraceerd. De laatste
grote mensenroof in Neder-
land, was die van Gerrit-Jan

Heijn, die als enige door zijn
ontvoerder werd vermoord.
Ook in deze zaak was de poli-
tie succesvol.

De ontvoering van een
29-jarige vrouw in Amster-
dam heeft veel aandacht
getrokken. Toch is het ont-
voerings-risico gering voor
de groep van 500 tot 1000
mensen die daarvoor 'in
aanmerking' komt.

Speculeren
"Het is in het verleden ge-

bleken dat kidnapping minder
lonend is dan je zou denken.
De politie is in staat zo'n zaak
grondig aan te pakken en tot
een goed einde te brengen. Je
moet van goede huize
om een ontvoering tot een goed
einde te brengen. Maar daar-
door hoeven criminelen zich
niet te laten weerhouden",
meent De Jong. "Een ontvoer-
der is iemand die zoekt naar
het spectaculaire, die zichzelf
wil bewijzen, wil scoren in het
milieu".

Voorspellingen over toe- of
afname van het aantal kidnap-
pingen zijn dan ook volstrekt
speculatief, meent De Jong.
"De enige zekerheid is dat we
er weer mee te maken zullen
krijgen". Hij is wel enigszins

bevreesd voor Oostblok-crimi-
nelen die deze kant op komen
en kidnapping mogelijk zien
als een gemakkelijke manier
om snel rijk te worden.

Politie en justitie zijn in
ieder geval voorbereid. De ken-
nis die is opgedaan bij de grote
ontvoeringen in de jaren tach-
tig, is niet verloren gegaan,
dankzij de inspanningen van
een werkgroep ontvoeringsspe-
cialisten.

De ontvoeringen werden ge-
analyseerd, geëvalueerd en er
werden adviezen opgesteld, zo-
als de permanente stationering
van enkele ontvoeringsexperts
bij de Centrale Recherche In-
formatiedienst, het aanwijzen
van speciale officieren van jus-
titie voor ontvoeringszaken en
aandacht voor de nieuwste
technische en tactische hulp-
middelen.

De ontvoering van Gerrit-
Jan Heijn was de laatste grote
zaak in Nederland, maar de
'klassieke' ontvoering heeft

sindsdien niet helemaal stilge-
legen. Er werd in '91 een ont-
voering van oud-Wastora-di-
recteur Klaas Molenaar of mo-
gelijk een van zijn familieleden
beraamd, maar de politie
waarschuwde de Joegoslavi-
sche criminelen dat ze hen in
het oog had.

Datzelfde jaar werd de Lim-
burgse secretaresse van zaken-
man Melchior ontvoerd, door
Belgische criminelen die later
het Belgische jongetje Anthony
de Clerk kidnapten. De vrouw
werd vrijgelaten toen de kid-
nappers erachter kwamen dat
ze niet Melchiors dochter in
hun macht hadden. Zakenman
Pierre de Jonge uit Prinsen-
beek werd in 1991 het slachtof-
fer van een slecht voorbereide
ontvoering, en werd snel vrij-
gelaten, zonder dat er losgeld
werd betaald.

En dan nu oktober 1993 de
ontvoering van de Amsterdam-
se vrouw. Volgens de politie
'vooralsnog' een klassieker.

'Ossie-park' als nostalgische DDR-trekpleister
Van onze correspondent
Hans Hoogendijk

PRENDEN — Vier jaar na de
val van de Muur viert de DDR-
nostalgie hoogtij. "Ossie-par-
ties", waar aan die zogenaam-
de goede oude tijd wordt herin-
nerd, zijn een grote trekpleis-
ter.

De 28-jarige Berlijnse im-
pressario Frank Georgi lan-
ceerde een nog veel wilder
idee. Hij kondigde aan in het
dorpje Prenden, onder de rook
van Berlijn, een soort DDR-
Disneyland te willen bouwen.
Zijn horrordorp zou vol moeten
staan met lege winkels, auto-
matische schietinstallaties en
verhoorkamers van de Stasi en
van de Vopo's.

Elke 14 dagen moet de eer-
ste mei worden gevierd met
een dubbelganger van
Honecker op de tribune die de
bezoekers toewuift. Ontevre-
den burgers zouden direct door
Stasi-agenten worden opge-
pakt. Maaltijden a la Honnie
en op de toiletten het originele
knalharde DDR-WC-papier,
waarvan in de volksmond werd
gezegd dat daarmee de laatste
kont rood wordt.

Westduitse tv-zenders zul-
len alleen gestoord te ontvan-
gen zijn, betaald kan uitslui-
tend worden in DDR-geld dat
net als vroeger tegen een koers
van een op vier gewisseld moet
worden, de Trabbi is het enige
volksvervoersmiddel en ga
maar door.

Er omheen komt niet alleen
een replica van de Muur, maar
ook metershoog prikkeldraad.

■ Trabantjes in de straten, de Berlijnse Muur met wachttorens en prikkeldraadversperringen aan de grens herinneren aan de DDR © NvhNDDR-Disneyland
De 340 inwoners van Pren-

den konden hun oren niet gelo-
ven toen ze hoorden dat op het

200 hectare grote terrein van
het vroegere Oostduitse leger
een soort DDR-Disneyland zou
komen. In DDR-tijden wisten
ze overigens niet eens dat er
een kazerne in het bos stond.

Voor dit "Leiderscomplex
5.000", dat in de jaren '80 was
gebouwd, gold absolute ge-
heimhouding. De DDR-top
rond Honecker wilde zich hier
diep onder de grond in een
atoombunker verschansen voor
het geval het ooit ernst zou
worden. Maximaal 14 dagen
zouden ze zo hun volk kunnen
overleven. En dan zou hier nu
de geest van het DDR-commu-
nisme geconserveerd moeten
worden?

De 58-jarige burgemeester
Paul Alesias wist tot voor kort
van niets en hij is ook allesbe-
halve enthousiast. "We hebben
het principe-besluit genomen
geen massa-toerisme toe te la-
ten", zegt hij. In plaats van een
stuk DDR-geschiedenis heeft
hij liever nieuwe banen.

Ook de staat - als eigenaar
van het terrein - noemde de
plannen van Georgi "nonsens".
Het enige dat klopt aan de
zaak is dat we op zoek zijn
naar een koper, verklaarde een
woordvoerder, maar verkocht
wordt er niet voor 1998.

De bedoeling is dat er een
industriepark komt en het
vroegere stafgebouw kan tot
motel worden omgebouwd. Ge-
orgi verklaarde daarentegen
aan zijn project "Ossie-park"
vast te houden. Volgende week
denkt hij de eerste contracten
met sponsors af te sluiten.
Minstens 200 banen wil hij in
Prenden scheppen.

Spektakel
Dat er met DDR-nostalgie

geld te verdienen valt, heeft
niet alleen deze jonge zaken-
man ontdekt. In Eisenhütten-
stadt aan de grens met Polen
wil de Westduitser Tiemo
Schön onder de naam
"EH-2000" ook een mini-DDR
bouwen. Erich Honecker en
zijn kameraden moeten als
wassenbeeldenkabinet vereeu-
wigd worden en op de eerste
mei dienen tanks door de stra-
ten te rijden. Maar ook Eisen-
hüttenstadt staat niet te trap-
pelen om een dergelijk spekta-
kel binnen de stadsgrenzen te
krijgen.

Meer toekomst hebben de
zogenaamde "DDR-parties".
Nadat in Dresden maar liefst
2.500 mensen een disco be-
stormden toen daar in Oost-
duitse stijl feest werd gevierd,
is er geen houden meer aan.
De 25-jarige Berlijnse student
Jorn Rhode organiseert derge-
lijke feesten nu ook rond de
Duitse hoofdstad.

Geen Mens

Nederkoorn
Help, de verkiezingen zijn

begonnen. Althans, de
aanloop is ingezet naar

het stemcircus waarin wij eens
per vier jaar mogen bepalen met
wie het CDA zal voortregeren.
Partijen en bijbehorende perso-
nen rispen momenteel met re-
gelmaat kromheden op, presen-
teren programma's of bakken
lucht, schofferen elkander van
harte, jagen even gemakkelijk
de vrienden van het eigen ide-
aal tegen zich in het harnas en
halen aldoende dagelijks de me-
dia. Sluit aan en doe mee.
De SGP excommuniceerde de
vrouw. GroenLinks weet nog
niet welk duo zij zal laten lijst-
trekken: Kwik en Flupke of Ka-
nis en Gunnink. (Nee, sprak
Kwik, van woensdag tot vrijdag
moet ge bij Flupke zijn). De
PvandeA worstelt met een
dwarsige voorzitter die er maar
niet in slaagt zijn Haagse schip
schoon te maken (rot een berg
maar wast een beetje). De so-
cia's dreigen nu zelfs miss Hedy
als numero twee op de kieslijst
te plaatsen, wellicht als posthu-

me eer aan het kamerlid Wub-
bolina Ockels dat zichzelf promi-
nent maakte door haar o zo
vrouwvijandige partijvrienden
met kamerzetel en al de rug toe
te keren. En over een weekje
jokt een gewichtige CDA-er on-
gevraagd dat de bloedgroepen-
strijd tussen ex-KVP, ARP en
CHU geen enkele rol speelt bij
de samenstelling van de kandi-
datenlijst. Alleen D66 weet niets
te verzinnen. Zelfs geen rel.
Volgens de vierjaarlijkse ge-
woonte is het van alle partijen
toch weer de VVD die ons,
goeddeels buiten haar schuld,
het smakelijkst laat smullen.
Kregen wij als voorproefje het
dramatische duel WiegelA/an
Leeuwen opgedist (allebei verlo-
ren), nu is het de beurt aan de

sompige heer Harry Mens — in
zijn vrije tijd makelaar — om aan
de partijbelangen te knagen.

Wellicht knaagt hij dan samen
met Willem 80l van de tv, een
voormalige bankbediende die
het plotsklaps nogal hoog in zijn
achternaam kreeg en ons het
meest geflopte programma van
de laatste jaren aandeed. Geeft
niks, dacht-ie, dan maar kamer-
lid voor de VVD. Net als Mens is
80l geen plaats op de liberale
kandidatenlijst gegund. Zelfs
geen onverkiesbare. Niet bijster
verwonderlijk, zolang Nederland
nog geen Amerika heet. Stem-
mers van dit soort heeft de partij
voldoende, ze moeten alleen
niet actief worden. Dat schrikt
nogal af. Al was het netter ge-

weest als de VVD de twee
heren al in een eerder stadium
op hun ongewenstheid had ge-
wezen.
Het mens 80l zal zich nu ver-
baal wellicht even koest hou-
den, van losbol Mens weten we
inmiddels beter. De ondernemer
gaat een eigen partij beginnen,
als de VVD tenminste niet van
haar brutaliteit terugkomt. Deze
Liberale Partij Nederland '94 is
goed voor tien zetels, minimaal
natuurlijk, want Mens vindt 15
stuks ook best haalbaar. De
naam van zijn partijblad zal hij
aanstonds onthullen (kansrijk is:
Hup Nononono).
Bank, makelaardij. Met 80l had
Mens één ding gemeen. Op
zekere leeftijd wilde hij eens wat
anders. Mens koos voor de rol
van operettefiguur. Niet onlo-
gisch dus dat hij de Italiaanse
tenor Pavarotti (zijn held, want
geld) naar Nederland onderhan-
delde. Indertijd, twee jaar gele-
den, liet de makelaar zich in
deze krant ontvallen dat hij "ook
wel wat in de tv-wereld zou
willen doen". lets als Glamour-
land, dat leek hem nou leuk.
Ons niet. En wat resteert dan op
de hunkertocht naar roem? De
politiek.

Mens was, dat spreekt, een
vaakgeziene gast in wijlen het
sociéteitsprogramma van
G.J. Dröge. Eenmaal ontluister-
de hij een feest met een vies
soort dans in ontbloot bovenvet.
En iedereen dacht meteen: een
cultuurspecialist, die willen we in
de Tweede Kamer! Als make-
laar maakte hij naam door in het
voorjaar van 1992 een plein te
Noordwijk van zijn straattegels
te beroven, uit onvrede met het
gemeentelijke beleid. En ieder-
een dacht: zo'n man moet op
Ruimtelijke Ordening! Voor een
interview met NRC Handelsblad
van woensdag 13 oktober par-
keerde hij zijn Bentley keurig op
de stoep van het Lange Voor-
hout en verklaarde tegen de
verslaggever een wielklem niet
te vrezen. "Mijn wielen zijn te
groot, die klemmen passen
niet." En iedereen dacht: Geef
hem ook nog Justitie!
De bralpot Mens geeft ronduit
toe (althans, hij laat het goed
merken) dat hij verstand heeft
van bitter weinig. Weet nog net
dat je Torbekke niet zo schrijft.
Leve de relaties, weg met de
leestafel. Je kunt schrijven:
schoenmaker blijf bij je leest.
Maar leest Mens ooit?

Commentaar

Justitie

Ministerie Hirsch Ballin
(justitie) staat deze week
bij de behandeling van

zijn begroting zwaar onder druk.
Dat is terecht: er gaat te veel
mis. Het voorstel van de PvdA
om externe deskundigen het
functioneren van het openbaar
ministerie te laten onderzoeken
- al op voorhand gesteund door
het CDA - verdient dan ook snel
te worden uitgevoerd, maar zou
zich ook moeten uitstrekken tot
het ministerie zelf.

Het openbaar ministerie (de
verzamelde procureur-generaals
en officieren van justitie) komt,
zowel door de stijgende crimina-
liteit als door de steeds uitvoeri-
ger wetgeving, om in het werk.
Het percentage misdrijven dat
wordt opgelost, is bedroevend
laag. Het via transacties afhan-
delen van simpele overtredin-
gen heeft die werkdruk onvol-
doende verminderd. Het lijkt er
op - het onderzoek zal het moe-
ten uitwijzen - dat de organisa-
tiestructuur sterk verouderd is.

Daardoor ontstaan veel te
veel fouten in dagvaardingen en
vormfouten in procedures (als
bijvoorbeeld het te laat aanvra-
gen van verlenging van voorlo-
pige hechtenis), waardoor mis-
dadigers ten onrechte vrij-uit
gaan.

Het heenzenden van ver-
dachten wegens een tekort aan
cellen en het maar niet meer
aan de rechter vragen voorlopi-
ge hechtenis op te leggen uit
angst dat er toch wel geen cel
zal zijn, bereikt dit jaar nieuwe
records. Redelijk inzicht in het
werkelijk beschikbare aantal cel-
len lijkt te ontbreken.

De minister heeft op deze
situatie vooral gereageerd met
ruimere mogelijkheden fouten
van het openbaar ministerie
door de vingers te zien. Dat is
de verkeerde weg: fouten moe-
ten worden voorkomen. Maar op
zijn departement lijkt het zicht
op de realiteit beperkt, waardoor
bovendien tussen departement
en openbaar ministerie verschil-
len van inzicht optreden over
wat bij de rechtshandhaving
voorrang moet hebben. Dat
noodzaakt tot een forse reorga-
nisatie op basis van een gede-
gen, ruim opgezet onderzoek.

Lpg-belasting
Tamelijk onverwacht is de

Tweede Kamer zich gaan
interesseren voor de be-

lastingheffing op auto's. Jaren-
lang werd er hooguit getwist
over de totale lasten voor de
automobilist. Maar als achter-
eenvolgende regeringen die las-
ten verzwaarden, al of niet met
de zorg voor het milieu als
excuus, was er nauwelijks be-
langstelling voor de uitwerking.

Zo bleken regeringen en
volksvertegenwoordiging er stil-
zwijgend van uit te gaan dat
elke auto ruwweg even slecht is
voor het milieu. Bij de invoering
van de katalysator op benzine-
auto's is er even een onder-
scheid gemaakt tussen 'vuile' en
'schone' auto's, maar toen een
soortgelijke voorziening voor
dieselauto's beschikbaar kwam,
wilde de wetgever niet opnieuw
een fiscale stimulans geven.

Dat de zorg voor de staatskas
bij de verhogingen van de auto-
lasten een grotere rol speelde
dan de zorg voor zuivere lucht,
blijkt met name uit het beleid ten
opzichte van Ipg. Al jarenlang is
bekend dat een goed afgestelde
automotor op gas veel schonere
uitlaatgassen produceert dan al-
le andere gangbare krachtbron-
nen. Daarnaast is Ipg vooral een
restprodukt van de petrochemi-
sche industrie. Als het niet als
autogas verkocht kan worden,
wordt het afgefakkeld.

Voor de Nederlandse over-
heid heeft Ipg echter een gewel-
dig nadeel: er kan binnen de
huidige wetgeving geen accijns
op worden geheven. De Ipg-toe-
slag op de wegenbelasting is
daarom enorm opgeschroefd.
Omdat tegelijkertijd de installa-
ties steeds duurder worden door
de technische verfijningen, loopt
de populariteit van autogas te-
rug.

Dat is een bedreiging voor
een technologie die niet alleen
gunstig is voor het milieu, maar
bovendien zeer Nederlands.
Een stevige thuismarkt kan de
Nederlandse fabrikanten en in-
stallateurs ook een goede basis
verschaffen voor mogelijke ex-
port, nu buiten onze landsgren-
zen de belangstelling voor scho-
ne brandstof toeneemt. Het is
ook daarom een goede zaak als
de jaloeziebelasting op autogas
fors omlaag gaat.
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AMSTERDAM — Eén maand
voorwaardelijk en 750 gulden
boete? De veroordeelde Gra-
ham T. slaat de handen bid-
dend voor het gezicht. Hij is
blij, want, zoals hij zelf op de
gang luid getuigt: "Die boete
betaal ik van het geld dat ik in
de cel heb uitgespaard en voor-
waardelijk... ik kom toch nooit
meer terug naar dit DUMP-
land."

Het is natuurlijk maar de
vraag wie rouwig moet zijn om
de rancune van de 26-jarige
magazijnbeheerder bij de Bri-

tish Army uit Newcastle. Ook
de naam van de Britse premier
John Major daverde gisteren
vergezeld van de term 'arse-
hole' door de hal van het Am-
sterdamse gerechtsgebouw. Hij

heeft zijn landgenoten laten
vallen en gecriminaliseerd met
zijn 'belachelijke' excuses aan
premier Lubbers over de hooli-
gans, vinden T. en collega-
hooligan lan 8., een 22-jarige
staalsnijder die op 2 juni Noor-
wegen is uitgegooid na voetbal-
rellen. "Daardoor waren we al-
lemaal al veroordeeld."

B. komt er trouwens even-
eens vanaf met een maand
voorwaardelijk en 750 gulden,
terwijl de officier van justitie
drie maanden cel had geëist.
Vergelijkbare eisen en veroor-

delingen als in Rotterdam,
waar afgelopen vrijdag al
hooligans moesten voorkomen
tijdens snelrecht-sessies. Van
de acht Britten die gisteren in
Amsterdam terechtstonden,
hoefde er maar een terug zijn
cel in. D.C., vader van twee
kinderen, kreeg twee weken
onvoorwaardelijk bovenop een
maand voorwaardelijk. Maar
C. had dan ook behalve zijn
verwoestingen aan café-inven-
tarissen een ME'er een glas
tegen zijn knie gegooid. Ook
Graham T. en lan B. hadden
een willekeurige voorbijganger

met een terrasstoel in elkaar
geslagen, maar dat werd mil-
der bestraft. "Het verwonden
van een politieman, die door
zijn werk is blootgesteld aan
grote risico's, weegt extra
zwaar", aldus rechter mr. M.
Beins.

Officier van justitie mr. J.
Steenbrink hamerde op de
ernst van het voetbalgeweld en
wees erop dat de Engelsen "net
als de politie goed voorbereid
en georganiseerd" als een soort
leger te werk waren gegaan.
"Als ze 'Come together' begon-

nen te zingen moest je oppas-
sen", citeerde de officier een
ME'er.

De verdediging had proble-
men met het snelrecht. De po-
litierechter moest de zitting
schorsen teneinde een weiger-
achtige wachtcommandant van
de parketpolitie alsnog te be-
wegen een cel ter beschikking
te stellen aan een advocaat die
nog geen contact met zijn
cliënt had mogen hebben.

Graham B. en lan T. moch-
ten tegen alle gebruiken in
tijdens de rechtzitting uitge-

breid worden gefotografeerd,
waarvan vooral een fotograaf
van het Engelse persbureau
Reuters gretig gebruik maak-
te. Hun advocaat, mr. M. Re-
nes, zei desgevraagd daartegen
geen bezwaar te hebben ge-
maakt, omdat hij meende "dat
dit niet kon".

"Van alles wat er hier met
me gebeurd is begrijp ik niets",
zei Graham B. Daar stond hij,
vrij man, maar zonder veters
in zijn schoenen. En zonder
enig idee waar zijn bagage,
geld en paspoort voor de terug-
reis waren gebleven.

De Engelse voetbalvanda-
len die vorige week Am-
sterdam onveilig maakten
in de aanloop naar de wed-
strijd Nederland-Engeland,
waren gisteren voor de
rechter blij met de straf-
maat, maar boos over de
behandeling.

PvdA en CDA
willen dat
OM wordt
doorgelicht

DEN HAAG — Er moet een
extern onderzoek komen naar
het functioneren van het open-
baar ministerie (OM). Volgens
PvdA en CDA is een onderzoek
noodzakelijk omdat er teveel
fouten worden gemaakt door
het openbaar ministerie.

De PvdA, daarbij gesteund
door CDA-woordvoerder Koffe-
man, doet vandaag bij de be-
handeling van de justitiebegro-
ting het voorstel om het open-
baar ministerie door te lichten.
Het onderzoek zou uitgevoerd
moeten worden door een kleine
groep van bestuurlijke en poli-
tieke zwaargewichten. Het
moet duidelijk maken of het
beleid effect heeft, of het huidi-
ge personeelsbeleid voldoet en
hoe de administratie kan wor-
den verbeterd.

Het OM is regelmatig in
negatieve zin in het nieuws als
gevolg van vormfouten, waar-
door misdadigers door de rech-
ter moeten worden vrijgespro-
ken. Volgens PvdA en CDA
wordt intern ook al geprobeerd
de bezem door de organisatie
te halen, maar dat is onvol-
doende.

"Het is een bijna tragische
situatie: het openbaar ministe-
rie werkt hard aan verbeterin-
gen, toch blijven er dingen
misgaan. Daarom is het goed
dat er van buitenaf eens met
een frisse blik naar wordt ge-
keken", aldus PvdA-woord-
voerster Kalsbeek.

Eerder dit jaar stak een in-
terne stuurgroep onder leiding
van de Amsterdamse procu-
reur-generaal Van Randwijck
de hand al in eigen boezem. De
stuurgroep erkende dat het
openbaar ministerie teveel
ernstige fouten maakt en dat
op papier overeengekomen af-
spraken niet worden nageko-
men.

Tevens meldde de stuur-
groep dat binnen het openbaar
ministerie sprake is van een te
grote vrijblijvendheid, in die
zin dat de gemiddelde officier
van justitie als een individu
werkt en geen inmenging of
correcties van collega's duldt.

Met name op dit punt heeft
de PvdA kritiek. Mevrouw
Kalsbeek vraagt zich af of de
officieren van justitie 'konin-
gen in hun koninkrijkjes' moe-
ten blijven. Zij overweegt of
van bovenaf opgelegd zou moe-
ten worden dat bepaalde offi-
cieren zich op de veel voorko-
mende zaken en anderen zich
op zwaardere zaken moeten
concentreren.

De stuurgroep meent dat
het er vooral om gaat te komen
van "individuele professionals
naar een professionele organi-
satie". Volgens Van Randwijck
zou het mogelijk moeten zijn
binnen drie tot vijf jaar de
koers van het openbaar minis-
terie een paar graden te ver-
leggen. CDA en PvdA vinden
dat echter te weinig en te
traag.

Vormfouten door het open-
baar ministerie, waardoor
geregeld zware criminelen
vrijkomen, zijn velen een
doorn in het oog. Ook
PvdA en CDA, die een on-
derzoek willen naar het
functioneren van het OM.

CDA wil verbod
verkoop drugs in
koffieshops aan
buitenlanders
DEN HAAG - Het CDA wil de
verkoop van softdrugs in kof-
fieshops aan buitenlanders
verbieden op straffe van slui-
ting van de zaak. Het Tweede
Kamerlid G. Koffeman zal dit
vandaag voorstellen tijdens de
behandeling van de begroting
van justitie. Met de maatregel
wil het CDA het drugstoerisme
indammen. De PvdA twijfelt
aan de uitvoerbaarheid van
het plan.

Tijdens een bijeenkomst gis-
teravond van het CDA in
Maastricht, dat veel hinder
van het drugstoerisme onder-
vindt, noemde Koffeman het
voorstel haalbaar als de eige-
naren van de koffieshops de
herkomst van hun klanten
controleren. Koffeman: "De
koffieshopeigenaar moet er nu
al voor zorgen dat de drugs die
hij verkoopt niet in handen
komt van minderjarigen. Ik
voeg daar de groep buitenlan-
ders aan toe. Vooral omdat die
groep in de grensstreek, maar
ook in de grote steden, veel
overlast veroorzaakt."

De eigenaren van de koffie-
shops verwachten dat een ver-
bod meer criminaliteit in de
hand zal werken, omdat de
buitenlanders met tussenper-
sonen zullen werken.

Fiscus wil
automatische
betalingen
DEN HAAG — Burgers en be-
drijven moeten hun belasting-
schuld in de toekomst zo veel
mogelijk automatisch afbeta-
len aan de belastingdienst. De
dienst wil daarvoor het sys-
teem van automatische incasso
gaan gebruiken.

Staatssecretaris Van Amels-
voort (Financiën) heeft dit gis-
teren in de Kamer bekendge-
maakt. De
bewindsman gaf aan dat men-
sen met een laag inkomen ont-
zien zullen worden. In plaats
van betaling ineens, zouden zij
hun schuld over een aantal
maanden mogen afbetalen.

De staatssecretaris zei ook
bezig te zijn met een studie
naar de invoering van een al-
gemene parkeerbelasting. De-
ze zou betaald moeten worden
door automobilisten die hun
voertuig op de openbare weg
parkeren.

Het plan voor de belasting is
opgevat nu blijkt dat steeds
meer gemeenten parkeerhef-
fingen instellen in bepaalde
delen van stad of dorp.

Jagen alleen maar 'voor
de lol' voortaan verboden
DEN HAAG — Een ding was
in ieder geval duidelijk bij de
behandeling van het jachtbe-
leid in de Tweede Kamer:
jagen 'voor de lol' wordt ver-
boden. Daarna heerste er
een Babylonische spraakver-
warring over waar wel en
waar niet gejaagd mocht
worden en dan nog over de
vraag op welke soorten van
trekvogels wel en op welke
soorten niet.

Staatssecretaris Gabor
hield vast aan zijn uitgangs-
puten neergelegd in zijn nota
Jacht- en Wildbeheer: jagen
voor de consumptie mag, ja-
gen op schadelijke trekvogels
en wild mag, jagen om te
'oogsten' mag.

Een van de kamerleden
stelde die oogstjacht aan de
kaak met de woorden dat het
niet aangaat "om in het voor-
jaar fazantkuikens het veld
in te jagen met de bedoeling
ze in het najaar de kerstpot
in te schieten". Kamerbreed
werd men het eens dat voor
wat de jacht betreft een mo-

nopoliepositie moet worden
gegeven aan Wild Beheer
Eenheden, zogenaamde sa-
menwerkingsverbanden van
natuurbeschermingsorgani-
saties, lagere overheden,
landbouwers en jachthou-
ders.

De uitgebreide commissie-
vergadering van de Tweede
Kamer was bedoeld om
staatssecretaris Gabor for-
muleringen aan de hand te
doen voor een wijziging van
de Flora- en Faunawet. Na
aandrang zegde Gabor toe
dat hij die voorstellen tot
wijziging van de wet over
twee maanden naar de
Tweede Kamer zal zenden,
waarna opnieuw gedebat-
teerd kan worden over ook
nu gestelde vragen als: waar
mag gejaagd worden en op
welke dieren.

De PvdA was bang dat de
procedure rond de Flora- en
Faunawet zo lang zou duren,
dat die pas zou kunnen wor-
den behandeld door de opvol-
gers van Gabor in het nieu-

we kabinet. De PvdA bleek
voorstander de jacht zoveel
mogelijk te beperken. CDA-
woordvoerder Berry Eiselink
wilde zover niet gaan. Hij
vond dat jagen voor de con-
sumptie toegestaan moest
worden.

Uitindelijk vond hij zich in
een door de PvdA opgestelde
motie, die hij mede indiende.

Hierin wordt Gabor ge-
vraagd zijn beleid zodanig bij
te stellen dat jacht in na-
tuurgebieden en op schade-
lijke trekvogels slechts bij
uitzondering wordt uitgeoe-
fend. Tevens willen PvdA en
CDA dat de jacht nadrukke-
lijk wordt uitgevoerd door
Wildbeheereenheden. Groen
Links sloot zich bij deze mo-
tie aan.

In het debat had het CDA
staatsscretaris Gabor ge-
vraagd acht trekvogelsoorten
van de lijst van te bejagen
vogels te halen. Gabor ont-
raadde de Tweede Kamer de
CDA'er Eiselink hierin te
volgen.

Turken mogelijk
afgeperst door
Koerdische PKK
ROTTERDAM/DEN HAAG -

De regiopolitie Rotterdam-
Rijnmond heeft sterke aanwij-
zingen dat Turkse onderne-
mers in Rotterdam worden "be-
zocht' en vervolgens afgeperst
door de Koerdische Arbeiders
Partij (PKK). Volgens woord-
voerder G. de Jong probeert de
Politie Inlichtingendienst
(PID) samen met de betrokken
districten een beeld te krijgen
van de omvang.

Ook de regiopolitie Haaglan-
den (Den Haag en omliggende
plaatsen) heeft tientallen mel-
dingen gekregen over mogelij-
ke afpersing door de PKK. In
vijftig koffiehuizen in Den
Haag waar veel Koerden ko-
men, werden pamfletten uitge-
deeld om te waarschuwen te-
gen intimidatie, bedreiging en
afpersing door de PKK in Ne-
derland. De politie roept men-
sen, die hier iets van weten, op
dit te melden. Tot aangiftes
heeft het volgens een woord-
voerster nog niet geleid.

Het probleem is dat degenen
die worden afgeperst de politie
niet durven in te schakelen,
uit angst voor represailles.

Vrouw bekent
babymoord
KESTEREN - De politie
Gelderland-Zuid heeft in
het weekeinde een jonge
vrouw uit Resteren aange-
houden, die bekend heeft
haar baby direct na de
geboorte in een sloot in
Resteren te hebben achter-
gelaten. De baby,een jon-
getje, werd vrijdag gevon-
den door voorbijgangers.
Het kindje is waarschijn-
lijk tijdens de geboorte ge-
stikt door zuurstofgebrek,
zo heeft sectie uitgewezen.
De vrouw heeft haar zwan-
gerschap verborgen gehou-
den en het kind helemaal
alleen ter wereld gebracht.

Nepoverval op
postagentschap
DORDRECHT - Een
22-jarige man heeft in juli
valse aangifte gedaan van
een overval op een posta-
gentschap in Dordrecht.
Daarbij werden een aan-
zienlijk bedrag, girobetaal-
kaarten en staatsloten
buitgemaakt. De man
werkte als uitzendkracht
voor het postagentschap.
De man verklaarde dat hij
onder bedreiging van een
pistool gedwongen werd
geld af te geven. De over-
val zou zijn gepleegd door
een man die met hem was
meegelopen toen hij de
deur opende. Inmiddels
zijn de Dordtenaar en een
25-jarig Rotterdams fami-
lielid aangehouden. Een
deel van de buit is terugge-
vonden in de kruipruimte
van het postagentschap.

Libertarische
Partij opgericht
SCHIJF — Ir. Huub Jongen
uit het Westbrabantse
dorp Schijf is samen met
gelijkgestemden uit de li-
bertarische beweging bezig
met de oprichting van een
nieuwe politieke partij, de
Libertarische Partij. Jon-
gen is een van de landelij-
ke kopstukken van die be-
weging. Alle procedures
rondonAoprichting en re-
gistratie\ zijn in gang ge-
zet. De bedoeling is vol-
gend jaar mee te doen aan
de Tweede-Kamerverkie-
zingen. De Libertarische
Partij streeft naar wat
Jongen beschrijft als 'per-
soonlijke vrijheid en ver-
antwoordelijkheid voor al-
le mensen'. Aan een daar-
op gebaseerd verkiezings-
programma wordt ge-
werkt.

Opheldering
extra boetes
DEN HAAG - De PvdA-
fractie in de Tweede Ka-
mer wil van minister
Hirsch Ballin van justitie
weten of de politie volgend
jaar 200.000 extra bekeu-
ringen voor verkeersover-
tredingen moet uitdelen.
Dat zou moeten omdat er
geld nodig is om bezuini-
gingen op de begroting van
justitie te kunnen voorko-
men. De procureurs-gene-
raal zouden onlangs deze
en andere maatregelen
hebben afgesproken om zo
het benodigde bedrag van
60 miljoen gulden bijeen te
sprokkelen. PvdA-kamer-
lid Stoffelen heeft via
schriftelijke vragen om op-
heldering gevraagd.

■ Kinderen lopen langs de bijna voltooide fluorescerende wandschildering van Fabrice Hund in de tunnels van het NS-station Amsterdam Muiderpoort. De sombere donkere
gangen in het station die een onveilig gevoel teweeg brachten, zijn door de felle kleuren verleden tijd. © ANP
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Hooligans komen er van af met voorwaardelijke straffen

Binnenland
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De NMS Spaarbank heeft voor nieuwe vervaardigd voor nieuwe klanten van

Xlv, ' VV±J V J .Li v A -LJ i j A J-J 1 I—J 1• 1 • spaarders tijdens de spaaractie een bijzonder de NMS Spaarbank.* Kom langs bij het

u een bijzondere fles wijn met een

opvallend zwevend etiket. De fles is in mSPAARBANK
Een unieke fles wijn cadeau bij een helder spaaraanbod. een beperkte 9 enummerde *«'«• De NMS

>
de bank die u kent

De NMS s Paaract| e loopt van 15 tot en met 30 oktober 1993. .De fles wijn ontvangt u a ,| een in de actieperiode en 20 |ang de voorraa(j stre)(t « oit aanbo(j ge | dt nj#t voof personen on( jer

Fluorescerende wandschildering geeft veilig gevoel
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Veiligheid gaatbiiFord veel en veel verder dan gordels en airbaas.
We zijn het met u eens. De airbag is een van de belangrijk- totaal stelsel van actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen. zorgtFord ervoor dat de veiligheid van elke auto tot in de aller- voorzieningen die tot in de kleinste details gemaakt zijn om u

ste innovaties op veiligheidsgebied sinds de introductie van de Dynamic Safety Engineering staat aan de basis van het kleinste details gewaarborgd wordt te beschermen. Zonder dat u daar extra moeite voor hoeft te doen

autogordels. Daarom is praktisch iedere Ford die nu uit de fabriek gedrag en de eigenschappen van de hele auto. Hoe de auto zich DSE gaat dan ook veel verder dan een airbag. De Ford heeft in alles gedacht aan uw veiligheid. En dat
komt standaard uitgerust met een airbag aan de bestuurderszijde. gedraagt onder de meest uiteenlopende omstandigheden. En resultaten ervan vindt u terug in de totale constructie en in de rijdt extra comfortabel. Zeker weten.

Efï voorbereid voor een airbag aan de kant van de passagier. uiteraard ook hoe uzo ongeschonden mogelijk uit eventuele details. Geperfectioneerde kreukelzones. Stalen balken in de
Maar veiligheid gaat bij Ford veel en veel verder dan moeilijkheden komt. Let wel, het gaat bij DSE niet om zomaar wat portieren. Solide veiligheidkooi. Gordels met unieke spanners en
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BONN -De voormalige Oost-
duitse minister Alexander
Schalck-Golodkowski die be-
schuldigd is van spionage,
heeft gisteren zijn aanklagers
een voorproefje gegeven van
wat hen te wachten staat als
lij hem dagvaarden.

In een interview met de Ber-
liner Zeitung dat vandaag
wordt gepubliceerd, zegt
Schalck-Golodkowski dat wij-
len de minister-president van
Beieren, Franz-Josef Strauss,
hem regelmatig op de hoogte

stelde van informatie van Wes-
terse inlichtingendiensten, in-
clusief staatsgeheimen.

Schalck had invloedrijke za-
kelijke relaties en vrienden in
het Westen, en er doen al
geruchten de ronde over zijn
dubbelrol sinds De Muur in-
eenstortte. Die geruchten lij-
ken te verklaren waarom hij,
ondanks tientallen onderzoe-
ken inzake het miljardenimpe-
rium dat hij leidde — Schalck
zorgde voor harde valuta en
goederen voor de DDR — nim-

Mer in staat van beschuldiging
werd gesteld.

De onschendbaarheid die hij
kennelijk genoot en de berich-
ten dat hij het vuile werk
opknapte voor Westerse inlich-
tingendiensten en zakenrela-
ties, vormt een van de nog
onopgeloste geheimen van de
Duitse eenwording.

Vorige week meldde het
Openbaar Ministerie dat tegen
de 61-jarige Schalck een onder-
zoek was begonnen wegens
spionage. Het interview met de

Berliner Zeitung lijkt een reac-
tie op deze bekendmaking.

Het is bekend dat de conser-
vatieve politicus Strauss regel-
matig met Schalck ontmoetin-
gen had. Schalck zegt nu dat
Strauss hem bij die gelegenhe-
den op de hoogte bracht van
bepaalde staatsgeheimen. Zo
kreeg hij van Strauss ooit inza-
ge in het dossier dat de West-
duitse geheime dienst van hem
had aangelegd. Ook zou
Strauss hem verteld hebben
waar de Sovjet-raketten in de

DDR stonden opgesteld
Strauss, die in 1988 over-

leed, sprak vrijuit met hem,
aldus Schalck. Hij zegt dat hij
op zijn beurt vrij was met
inlichtingen over wat er in de
DDR aan de hand was. "Mijn
gesprekspartners werden pre-
cies op de hoogte gebracht van
wat er in de DDR gebeurde."

Dat bracht de Oostduitse ge-
heime politie, waarvoor Schal-
ck zogenaamd werkte, ertoe in
1983 een onderzoek tegen hem
in te stellen.

Na de val van De Muur bood
Schalck zijn diensten aan de
Westduitse geheime dienst
aan. De Berliner Zeitung ci-
teert uit een nota van de in-
lichtingendienst, gedateerd 6
februari 1990, waarin staat
dat Schalck "beperkt van ver-
volging is uitgesloten" in ruil
voor zijn medewerking. In de
nota wordt verwezen naar een
overeenkomst tussen de open-
bare aanklagers en Klaus Kin-
kel, destijds een hoge ambte-
naar vari het ministerie van

justitie en nu minister van
buitenlandse zaken, betreffen-
de de positie van Schalck.

De geheime dienst besloot
Schalck een villa aan te bieden
bij München voor de verkiezin-
gen van maart 1990. "Het was
kennelijk de wil van de federa-
le regering dat ik zou verdwij-
nen. Ik mocht niet praten, om-
dat dat de situatie in Oost-
Duitsland zou beïnvloeden en
de vrije verkiezingen zou ver-
storen."

Congres
knaagt
aan macht
Clinton
Van orize correspondent
Hans de Bruijn

WASHINGTON —De Ameri-
kaanse president Clinton ver-
zet zich hevig tegen pogingen
van vooral Republikeinse le-
den van het Congres om zijn
bevoegdheid te beperken troe-
pen te sturen naar Haïti en
Bosnië. Deze Congresleden
willen voorkomen dat Clinton
zonder parlementaire instem-
ming soldaten inzet voor ope-
raties waar de meeste Ameri-
kanen absoluut geen heil in
zien.

Clinton zei gisteren dat 'elke
uitdaging van mijn macht' het
verkeerde signaal zal geven
aan de militaire leiders van
Haïti. Oppositieleider senator
Robert Dole kondigde een
wetsvoorstel aan dat de inzet
van soldaten voor gevechtsmis-
sies bindt aan toestemming
vooraf van het Congres. Ook
een groeiend aantal Democra-
ten zou voor zo'n beperking
voelen.

De president wilde nog niet
zeggen of hij zijn vetorecht zal
gebruiken om zo'n wetsvoor-
stel te blokkeren.

Volgens minister Christo-
pher van buitenlandse zaken
is Doles voorstel zelfs in strijd
met de Grondwet. "Als het
aanvaard zou worden, zou dat
een ernstige terugslag voor de
VS zijn", zei hij. Clinton heeft
een eenheid van enkele hon-
derden mariniers paraat staan
om de Amerikanen in Haïti te
beschermen, terwijl zes oor-
logsschepen een zeeblokkade
uitvoeren. Ook Frankrijk en -

in principe - Nederland doen
mee aan de Amerikaanse blok-
kade.

De militaire actie bij Haïti
wordt gesteund door de VN,
die vrijdag een olie- en wapen-
embargo tegen Haïti afkondig-
de, omdat de militaire junta
weigert het gezag over te dra-
gen aan de in 1991 afgezette
en in 1990 democratisch geko-
zen president Jean-Bertrand
Aristide. Maar in de VS vrezen
velen een nieuwe omstreden
militaire VN-operatie, na die
in Somalië.

Senator Dole zei niet de pre-
sidentiële macht te willen aan-
tasten, maar wel instemming
van het Congres te eisen voor
acties die meer zijn dan de
evacuatie van Amerikaanse
burgers of het direct verdedi-
gen van de Amerikaanse vei-
ligheid.

Volgens de wet hoeft de pre-
sident alleen toestemming van
het Congres te vragen voor een
oorlogsverklaring. Maar daar-
van is ten aanzien van Haïti of
Bosnië geen sprake. Het gaat
uitsluitend om VN-vredesmis-
sies. Clinton zei dat hij uitvoe-
rig met Congresleden heeft
overlegd over Bosnië, Somalië
en Haïti en dat de ongerust-
heid van het Congres onte-
recht is.

Hoewel de militaire be-
voegdheden van de presi-
dent van de VS in de
Grondwet zijn vastgelegd,
vinden vooral Republikein-
se leden van het Congres
dat deze in sommige situa-
ties te ver gaan.

■ PRESIDENT CLINTON
..minder macht?...

VS vraagt
Russen om
stop dumpen
nucleair afval
WASHINGTON - De Verenig-
de Staten hebben Rusland gis-
teren dringend verzocht het
lozen van nucleair afval in de
•Japanse Zee te staken. Dat
heeft een woordvoerder van
het Amerikaaanse ministerie
van buitenlandse zaken mee-
gedeeld.

Japan heeft, in krachtige be-
woordingen, eveneens zijn on-
genoegen geuit over het dum-
pen van nucleair afval. De
Russen hebben echter laten
*eten door te gaan met het
lozen van vloeibaar licht-radio-
actief afval in de zee ten wes-
ten van het Japanse eiland
Hokkaido. Zondag loosde de
Russische marine reeds 900
ton van de omstreden stoffen
in zee. Voor het midden van
volgende maand willen de Rus-
sen nog eens 800 ton dumpen.

De Verenigde Staten menen
dat het licht-radioactieve afval
van de Russen voorlopig beter
°p het land kan worden opge-
slagen, aldus McCurry. Naar
?ijn zeggen is het nog niet
helemaal duidelijk om wat
voor soort afval het gaat. Hij
zei niet te weten of het alleen

licht-radioactief materiaal
Saat of ook om stoffen met een
hoog risico.

Washington heeft Moskou
°Pgeroepen zich te houden aan
het internationaal overeenge-
komen moratorium voor het in
fce dumpen van hoog-radioac-
tief afval. De Amerikaanse

herinnerde er-
dat de Russen de Conven-

tie van Londen uit 1972 die
j-u'ke lozingen verbiedt, heb-

n geratificeerd.

Leger van Rusland weigert
steun aan Sjevardnadze
MOSKOU/TBILISI -Het Rus-
sische leger is niet van plan
zich te mengen in de burger-
oorlog in Georgië. De strijd-
krachten wijzen een verzoek
van de Georgische leider Sje-
vardnadze om militaire steun
in de strijd tegen zijn rivaal
Gamsachoerdia van de hand.
Dat heeft het Russische pers-
bureau Itar-Tass vanmorgen
gemeld.

De ambassadeur van Geor-
gië in Moskou, Avadze, ver-
klaarde tegenover het persbu-
reau dat officieren zich "cate-
gorisch tegen de inzet van Rus-
sische legereenheden in Geor-
gië" hebben uitgesproken. De
militairen deden hun uitlatin-
gen tijdens een onderhoud tus-
sen de premiers van Rusland
en Georgië, Tsjernomyrdin en
Patsatsia.

De Georgische eerste-minis-
ter was gisteren naar Moskou
gevlogen voor overleg met de
Russische autoriteiten. Sje-
vardnadze zei vanuit de Geor-
gische hoofdstad Tbilisi actief
deel te nemen aan de pogingen
militaire steun van Rusland te
krijgen.

Het Georgische staatshoofd
wees tijdens een bijeenkomst
met een groep intellectuelen op
de noodzaak van Russische
hulp om de aanhangers van
Gamsachoerdia tegen te kun-
nen houden. Hij kwam daar-
mee terug op eerdere uitlatin-
gen dat het leger geheel in
staat is verloren gebieden te-
rug te winnen. "Ons leger is zo
goed als uiteengevallen", aldus

Sjevardnadze. Hij voegde er-
aan toe dat de komende dagen
beslissend zijn voor de toe-
komst van Georgië.

Sjevardnadze kampt sinds
hij in 1992 aan de macht
kwam met etnische conflicten
in zijn land. Zo bleek hij niet in
staat de strijd tegen de separa-
tisten in Abchazië te winnen.
Hij kwam vorige maand verder
in de problemen toen de begin
1992 verdreven oud-president
Gamsachoerdia terugkeerde
uit ballingschap en de gewa-
pende strijd tegen de regering
opnam.

De aanhangers van Gams-

achoerdia hebben ongeveer
tien steden in handen. Zij na-
men zondag Samtredia en
Choni in, twee belangrijke ste-
den in het westen van Georgië,
en bedreigden gisteren Koetai-
si, de tweede stad van de repu-
bliek. De burgemeester van
Koetaisi zei dat de rebellen op
nog geen 15 km van de stad
waren genaderd.

Het regeringsleger telt 4000
a 5000 man. Daaronder zijn
gardisten die vallen onder het
bevel van minister van defen-
sie Georgi Karkarasjvili, de
'Mchedrioni' (ruiters) die trouw
zijn aan Dzjaba loseliani - een

militaire leider en adviseur
van Sjevardnadze, en de mili-
tairen van het eerste leger-
korps van generaal Kitovani,
een voormalige minister van
defensie.

Gamsachoerdia kan van zijn
kant rekenen op ongeveer 2000
uiterst gemotiveerde soldaten
die voornamelijk zijn gerecru-
teerd in zijn geboortestreek
Mingrelië. Zij krijgen de afge-
lopen tijd de steun van tiental-
len strijders uit de Noord-Kau-
kasus, die eerder ook al tegen
Sjevardnadze's troepen hadden
gevochten aan de zijde van de
Abchaziërs.

■ President Sjevardnadze richt zich tot een groep intellectuelen in Tbilisi © Reuter

Afgezette leden
van parlement
uit hun dienst-
woningen gezet
MOSKOU — De Moskouse bur-
gemeester Joeri Loezjkov heeft
de politie gisteren opdracht ge-
geven de afgezette leden van
het Russische parlement uit
hun dienstwoningen in Mos-
kou te zetten.

Er is ook een einde gekomen
aan de staat van beleg die de
Russische president Boris Jelt-
sin twee weken geleden voor
de stad afkondigde nadat le-
gereenheden het opstandige
parlement hadden bestormd.
De politie waarschuwde echter
dat de jacht op criminelen ver-
der zal gaan.

Vorige week donderdag kre-
gen de eerste parlementariers
te horen dat zij hun dienstwo-
ningen moesten verlaten. De
televisie toonde beelden van
huilende vrouwen en kinderen
van afgevaardigden die zeiden
nergens naar toe te kunnen.

Volgens de televisie hebben
128 afgevaardigden de uitzet-
ting aangevochten bij een
rechtbank. Voor zover bekend
zijn alleen die afgevaardigden
bedreigd met verlies van hun
huizen die zich tegen de beslis-
sing van Jeltsin keerden om
het parlement te ontbinden.
Jeltsin nam die beslissing 21
september.

De burgemeester zei dat de
woningen verdeeld worden on-
der de nieuwe parlementa-
riërs.

VS draagt nazi-
archief aan
Duitsland over
BERLIJN — De Verenigde Sta-
ten hebben de nazi-documen-
ten, die sinds de Tweede We-
reldoorlog waren verzameld en
in het Berlijns Documentatie
Centrum opgeslagen lagen,
formeel aan Duitsland overge-
dragen.

De gehele overdracht zal pas
in augustus volgend jaar zijn
voltooid, op het moment dat de
Amerikaanse troepen zich he-
lemaal uit Berlijn hebben te-
ruggetrokken, aldus het Duitse
ministerie van buitenlandse
zaken.

De Amerikanen zullen in de
tussentijd de documenten van
het grootste archief in Duits-
land met betrekking tot Hit-
lers Derde Rijk op microfilm
vastleggen zodat in Washing-
ton een soortgelijk archief kan
worden opgezet.

Het documentatiecentrum
beschikt over meer dan 25 mil-
joen gegevens, waaronder dos-
siers over vrijwel alle nazi-par-
tijleden. Het varieert van de
biografieën van blonde,
blauwogige jeugdige acteurs
tot huwelijksaanvragen van
elite-officieren van de SS.

Italiaanse regering hervormt geheime diensten
ROME — De Italiaanse rege-
ring wil binnen een maand een
ingrijpende herstructurering
doorvoeren van de sterk in
opspraak geraakte inlichtin-
gendiensten. Dit is bekend ge-
worden na spoedoverleg tussen
president Scalfaro, premier
Ciampi, verschillende minis-
ters, de leger- en politieleiding
en de directeuren van de ge-
heime diensten.

Aanleiding was de aanhou-
ding van Augusto Citanna, een
plaatselijk leider van de civiele

geheime dienst SISDE in Ge-
nua, die was gearresteerd op
de beschuldiging een (nep)bom
in een trein te hebben ge-
plaatst in samenwerking met
leden van de camorra, de Na-

politaanse mafia. Ook wilde de
president 'helderheid' hebben
over de banden van een gene-
raal van de carabinieri, de mi-
litaire politie, met leden van
de mafia en over de aanhou-
dende geruchten over een
staatsgreep' die voorbereid zou
worden door een groep van
generaals van het Italiaanse
leger.

Premier Ciampi liet gister-
avond weten dat de democratie
in Italië geen gevaar loopt,
maar dat er wel behoefte is

aan een sanering van de in-
lichtingendiensten. Momenteel
bestaan er twee diensten: de
militaire Sismi en de civiele
Sisde. Beide organisaties over-
lappen elkaar ten dele, en con-
trole blijkt vrijwel onmogelijk
door de ingewikkelde comman-
dostructuur. Als gevolg hier-
van zijn de geheime diensten
altijd een broeinest geweest
van corruptie, cliëntelisme en
nepotisme. Kwalijker is dat ze
ook betrokken waren en zijn
bij tal van acties tegen de
Italiaanse staat.

De hervorming die de rege-
ring voor ogen heeft, voorziet
in de vorming van één veilig-
heidsdienst, die direct valt on-
der de verantwoordelijkheid
van de premier. Deze centrale
organisatie is verdeeld in een
civiele en militaire dienst, die
verantwoording schuldig zijn
aan de minister van binnen-
landse zaken en die van defen-
sie. Minstens 500 leden van
het huidige personeelsbestand
moeten afvloeien.

Terwijl in Rome wordt ge-

werkt aan een 'glasnostopera-
tie', blijven er bewijzen binnen-
komen voor de 'vervuilde staat'
waarin de Italiaanse institu-
ties zich bevinden. Gisteren
werden vijf Siciliaanse rech-
ters officieel beschuldigd van
banden met de mafia door het
openbaar ministerie van de
stad Caltanisetta. Het gaat on-
der meer om twee voorzitters
van het Hof van Beroep van
Palermo. Vorige week vrijdag
werden vijf rechters uit Mi-
laan, Turijn en Rome van het-
zelfde delict beschuldigd.

Geheime banden met de
mafia, coupplannen. Het
gonst van de geruchten
over de Italiaanse inlichtin-
gendiensten, sinds de lei-
der van de civiele geheime
dienst in Genua is beschul-
digd van mafiapraktijken.

Immuniteit
hiv-virus
NAIROBI — Een onder-
zoeksteam van Kenyaanse,
Canadese en Nederlandse
wetenschapppers heeft bij
25 vrouwen in Kenya een
immuniteit tegen aids ont-
dekt, die mogelijk tot de
ontwikkeling van een anti-
aidsvaccin kan leiden. Na
jarenlang onderzoek onder
1700 prostituées in de Ma-
jengo-sloppenwijk in de
hoofdstad Nairobi bleken
25 vrouwen niet hiv-posi-
tief te zijn. Terwijl ze in
verband met hun werk wel
vijf jaar lang aan het virus
hebben blootgestaan. De
onderzoekers denken dat
de 25 vrouwen dezelfde ge-
netische eigenschappen
bezitten.

Uitstel van
'Schengen'
PARIJS - Het Verdrag
van Schengen dat het vrije
verkeer van personen tus-
sen negen van de twaalf
EG-lidstaten regelt gaat
niet op 1 december in
maar pas twee maanden
later. Dat hebben de
staatssecretarissen van
Europese Zaken gisteren
in Parijs onder zware
Franse druk besloten.
Acht van de negen lidsta-
ten, waaronder Nederland,
wilden vasthouden aan de
oorspronkelijke streef-
datum van 1 december,
maar Frankrijk wenste
daar onder geen enkele
voorwaarde mee akkoord
te gaan. Volgens Frankrijk
functioneert het zoge-
naamde Schengen Infor-
matie Systeem (SIS) door
technische problemen nog
steeds niet naar behoren.

Ruimteveer
gelanceerd

CAPE CANAVERAL - Na
twee afgebroken pogingen
is gisteren het Amerikaan-
se ruimteveer Columbia
gelanceerd vanaf de ruim-
tevaartbasis Cape Can-
averal in Florida. De zeven
bemanningsleden zijn ver-
trokken voor een twee we-
ken durende medische on-
derzoeksmissie, de langste
die de shuttle ooit heeft
uitgevoerd. Vooral de vele
voorgenomen proeven met
de 48 laboratoriumratten
aan boord, zijn hevig be-
kritiseerd door organisa-
ties voor de dierenbescher-
ming. De astronauten zul-
len onder meer nagaan
wat de gevolgen van lang-
durige gewichtloosheid
zijn.

VS dreigt met
luchtaanvallen

SARAJEVO — De Ameri-
kaanse regering heeft de
Servische leiders gedreigd
met luchtaanvallen, wan-
neer de beschietingen op
Sarajevo doorgaan. Minis-
ter van buitenlandse za-
ken Christopher schreef
dit in een brief aan de
Servische president Slobo-
dan Milosevic. De Bosni-
sche moslims en Serviërs
zijn overeengekomen om te
beginnen met een grote ge-
vangenenruil. De vrijlatin-
gen uit 30 internerings-
kampen moeten bijna pa-
rallel lopen met de ruil
van 5.500 Kroatische en
moslim-gevangenen die
vandaag van start gaat.

Zelfmoord bij
sekteleden
HANOI — Een sekteleider
in een afgelegen gehucht
in het noordwesten van
Vietnam wordt ervan be-
schuldigd dat hij 52 volge-
lingen heeft aangezet tot
het plegen van zelfmoord.
Pas gisteren werden de bij-
zonderheden bekend van
de zelfmoorden, die op 2
oktober plaatsvonden in de
provincie Son La, 230 kilo-
meter ten westen van Ha-
noi. Sekteleider Ca Van
Lieng had zijn volgelingen
redding beloofd van een
apocalyptische vloed die
hij voorspelde voor het
jaar 2000. Hij zette de zelf-
moorden op touw nadat hij
bang was geworden dat
zijn bedrog zou uitkomen.

Buitenland
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Wijlen Franz-Josef Strauss van spionage beschuldigd

Protest Palestijnse vrouwen

■ Palestijnse vrouwen nemen op het Rode Plein in de GAZA-strook deel aan een protestbijeenkomst. Zij voeren portretten mee van
familieleden die door Israël zouden worden vastgehouden. De vrouwen eisen dat hun vrijlating een agendapunt wordt van de
vredesbesprekingen die Israël en de PLO in de Egyptische stad Taba gaan voeren. © EPA
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'Duitser geen gewoon mens in Nederland'
Van onze medewerker
Hans Goossen

DÜSSELDORF - Het hoogste
goed dat een Duitser in Neder-
land kan bereiken is dat hij
een 'goede Duitser' wordt ge-
noemd. Maar een gewoon
mens zijn is voor een Duitser
in ons kikkerlandje niet weg-
gegelegd. "Je hoeft je in Neder-
land niet slecht te voelen als je
Duitsers discrimineert. Dat is
niet onfatsoenlijk."

Bernd Müller, 37 jaar, Duit-
ser, Neerlandicus, woonde
twaalf jaar lang in Nederland.
Hij studeerde in ons land,
werkte aan de Vrije Universi-
teit van Amsterdam, was free-
lance-journalist en doceerde op
de Utrechtse School voor Jour-
nalistiek. Müller promoveerde
begin deze maand op het
Duitslandbeeld in Nederlandse
romans. Vertaalde af en toe
voor nietsvermoedende Duitse
toeristen de verwensingen die
hen in de tram naar het hoofd
werden geslingerd. Wordt in
zijn Nederlandse vrienden-
kring beschouwd als een 'goede
mof.

"Bernd, jij bent geen echte
Duitser," zeggen zijn vrienden
wel eens tegen hem. "Dat is
natuurlijk onzin," reageert
Müller. "Ik ben wel een Duit-
ser, maar pas blijkbaar niet in
het stereotiepe beeld."

Geen bierbuik, wél gevoel
voor humor, geen Lederhose en
vooral geen oorlogsmisdadiger.
En toch is Müller gedurende
twaalf jaar in Nederland voort-
durend aangesproken op zijn
Duits-zijn. "Ik dacht een ge-
woon mens te zijn. Maar dat
was dus niet zo. Je krijgt als
Duitser een stempel, je wordt
gestigmatiseerd. Ik ben een
Duitser en dus in principe me-
deschuldig."

Een schuld waarmee Müller
niet opgezadeld wil worden.
Hij was immers nog niet gebo-
ren toen de Tweede Wereldoor-
log uitbrak. "Ik heb wel een
historische verantwoordelijk-
heid als Duitser, maar dat is
iets heel anders dan schuld.
Als je hoort hoe sommige men-
sen over Duitsers in het alge-
meen praten, dan kwetst dat.
Dan denk ik 'Jeetje, ze hebben
het ook over mij."

De Duitse neerlandicus
Bernd Müller is gepromo-
veerd op het beeld van
Duitsland in de Nederland-
se literatuur. Zijn conclu-
sie: "Je krijgt ais Duitser
een stempel, je wordt ge-
stigmatiseerd."

■ Bernd Müller: 'België is twee keer in korte tijd platgebrand door de Duitsers, maar toch
wordt daar heel anders tegen Duitsers aangekeken.'

© GPD/Henk Thomas

Negatief
In zijn proefschrift Sporen

naar Duitsland over het Duits-
landbeeld in Nederlandse na-
oorlogse romans concludeert
Müller dat de Tweede Wereld-
oorlog het Nederlandse beeld
over Duitsers blijvend negatief
beïnvloed heeft en nog steeds
beïnvloedt. Meer dan in andere
landen gebeurd is. "Ik heb ook
jaren in België gestudeerd. Dat
land is twee keer in korte tijd
platgebrand door de Duitsers,
maar toch wordt daar heel
anders tegen Duitsers aange-
keken. Daar word je als Duit-
ser niet continu op je nummer
gezet, in een verdedigingsposi-
tie gedrongen."

Nederland heeft de Tweede
Wereldoorlog tot een deel van
zijn cultuur gemaakt, ver-
klaart Müller het verschil. Het
beeld van de oorlog en dus ook
van de Duitsers is een eigen
leven gaan leiden en wordt ook
overgedragen op nieuwe gene-
raties. "De Tweede Wereldoor-
log heeft in Nederland geleid

tot een slachtoffercultuur. Je
hoeft niet in het verzet gezeten
te hebben om goed te zijn.
Slachtoffer zijn wordt geassoci-
eerd met goed. En dus wordt
de dader met kwaad geassoci-
eerd. Bij een slachtoffer hoort
nu eenmaal ook een boef. En
die rol wordt sindsdien ge-
speeld door de Duitsers."

Müller ziet ook een verband
met het calvinisme. "Daarin is
schuld en straf heel belangrijk.
Vergeven ïs alleen weggelegd
voor god, eenmaal schuldig
blijft schuldig. Niets vergeten
en zeker niet vergeven."

Literatuur is in wezen onbe-
wuste geschiedschrijving, stelt
Müller. Bij schrijvers, die de
oorlog hebben meegemaakt,
bijvoorbeeld Harry Mulisch en
Simon Vestdijk, heeft hij het
wantrouwen jegens Duitsers
teruggevonden. Maar het is
uitgerekend een latere genera-
tie schrijvers zoals Louis Fer-
ron en Armando, die Duitsland
personificeert met het kwaad.
"Het thema Duitsland gaat een
eigen leven leiden, losgemaakt
van historische gebeurtenis-
sen. Ze hebben het over het
kwaad in de mensen zelf."

De literatuur is een weer-
spiegeling van de maatschap-
pij. Müller memoreert dan ook
het voor ophef zorgende onder-
zoek onder jongeren waaruit
bleek dat onder hen een anti-
Duitse mentaliteit breed voor-
kwam. "In de tijd van de Duit-
se eenwording werd ik regel-
matig gevraagd als deskundi-
ge, in het journaal en andere
programma's uitzendingen. Ik
was toen de Dr. Clavan van
Mofrika," grinnikt hij. "In het
Jeugdjournaal konden kinde-
ren bellen met hun vragen.
Heel veel kinderen stelden de
serieuze vraag of ze nu weer
bang moesten zijn voor het
grote en sterke Duitsland. Die
kinderen waren echt bang voor
een nieuwe oorlog. Dan denk
ik: 'Wie leert ze dat in gods-
naam?'.
Solingen

Een ander voorbeeld. "Na de
'Ik ben woedend-actie' vorig
jaar naar aanleiding van de
gebeurtenissen in Solingen,
zat ik in Het Capitool. Daar
werd de vraag gesteld 'Gaat
het weer mis in Duitsland?'.
Een volstrekt onzinnige vraag.
De specifieke factoren die des-
tijds speelden, zijn nu geheel
en al afwezig. De kijk op
Duitsland wordt bepaald door
vooroordelen."

Met zijn proefschrift hoopt
Müller zowel Duitsers als Ne-
derlanders een spiegel voor te
houden. "leder mens heeft
vooroordelen nodig om houvast
te hebben in een complexe we-
reld. Dat is ook niet erg, zo
lang je je daarvan maar be-
wust. Je moet er wel over
nadenken. Als ik daartoe een
aanzet kan leveren, ben ik al-
lang tevreden."

De nieuwe films

■ The House of Spirits.
Epos van Bille August, geba-
seerd op de succesvolle gelijk-
namige roman van Isabel Al-
lende. Officieel gepresenteerd
als een voorpremière, maar
wel elke avond al te zien in de
Groninger Movies.
(The Movies, Groningen)

Terug
■ Filmfestival 25 jaar
Liga'6B. In de vierde week van
het jubileumfestival staan ge-
programmeerd: Abel van Alex
van Warmerdam (donderdag);
Senso van Luchino Visconti
(vrijdag); Tristana van Luis
Bunuel (zaterdag); I Love $

van Johan van der Keuken
(zondag); Arabesken Pirosmani
van Sergej Paradzjanov en

Bagdad Café van Percy Adlon
(maandag); Het zevende zegel
van Ingmar Bergman (dins-
dag) en Safety Last (met
Harold Lloyd) en een Lupino
Lane-programma.
(Filmhuis, Groningen)

Blijvers
Jurassic Park (Camera 1);
The Piano / Indecent Pro-
posal (Camera 2); Enchanted
April / Sliver (Camera 3);
The Fugitive / De ongelofe-
lijke reis (Camera 4); The
Crying Game / Bambi / The
Vanishing (The Movies); The
Firm (Concerthuis); Bad
Lieutenant (Filmhuis); An-
gie (City 1); In the Line of
Fire / Stennis met Dennis
(City 2).

Agenda
Van vanavond 18.00 uur tot morgen
18.00 uur.

DRACHTEN
De Lawei, 20.00 uur: Joop
Wittermans & Wimie Wilhelm in
"Rolbrug".

EMMEN
De Muzeval, 20.15 uur: Linda van
Dijck en Harry van Rijthoven in
"Duet for one".
GRONINGEN
Grunneger Sproak, 20.00 uur:
Grunneger Sproak met "Laiverd ik
bin thoes".
Universiteitstheater, 20.30 uur:
Peewee Leroy.
Oosterpoort, 20.30 uur: Townes
van Zandt.

Kruithuis, 15.00 uur: Danspasta
Wilde haren.
Literaire Soc. Aabc, 20.15 uur:
Schrijver Ronald Giphart leest voor
uit eigen werk.
USVA, 20.30 uur: Open Podium
Schrijverskollektief Boreas, jonge
schrijvers dragen voor uit eigen
werk.
HOOGEVEEN
De Tamboer, 20.15 uur: Jenny
Arean in "De dame zet zich schrap'
MEPPEL
Ogterop, 20.00 uur: Pools
operagezelschap Warszawska
Opera Kameralna met komische
opera "Don Pasquale".
STADSKANAAL
GeertTeis, 20.00 uur: Theater te
Water met "Echte kerels!".

Hogedrukgebied wordt afgelost
Van Ab Hondeveld

Het hogedrukgebied dat al
enkele dagen het weer in
onze omgeving bepaalt,

trekt langzaam naar het oos-
ten. Gisteren bleef het overal
droog en was er volop zon.
Hier en daar waren landbou-
wers al weer voorzichtig met
de oogstwerkzaamheden bezig.

Omdat het hogedrukgebied
in betekenis afneemt krijgen
storingen aan de noordflank
ervan de kans zich naar het
zuiden te verplaatsen. Van-
daag nog een droge heldere
dag met veel zon. Morgen weer
aanvoer over relatief warm
zeewater met vooral in het
kustgebied kans op een buitje.
In de middag neemt de bewol-
king vanuit het noorden toe en
kan er ook in het binnenland
wat buiige neerslag vallen. De
hoeveelheden zijn gelukkig
niet groot.

Na de passage draait de
wind naar noordelijke richtin-
gen en krijgen we een herha

ling van eind vorige week met
een nieuw hogedrukgebied bo-
ven lerland. De maximum- en
de minimumtemperaturen lig-
gen 4 tot 6° onder normaal.

De oude weerspreuk "Okto-
ber lijkt soms heel koud, maar

die kou is nog niet stout" is
hier van toepassing. Het weer
in het zuidoosten van Europa
is in schrille tegenstelling met
ons weer. Al 6 maanden geen
neerslag en vrijwel elke dag
zon.

Verwachting voor het Noorden:
Na een heldere en koude nacht
in de middag toenemende be-
wolking gevolgd door buiige
neerslag. De wind is eerst
zwak en variabel. Overdag toe-
nemend tot matig kracht 3 tot
4 draaiend naar west tot
noordwest. Minima rond het
vriespunt. Maxima ±10°.

Toestand
Fellini
'uiterst
kritiek'

ROME — De gezondheidstoe-
stand van de Italiaanse filmre-
gisseur Federico Fellini is ui-
terst kritiek. De 73-jarige
'maestro' werd zondag getrof-
fen door een hartstilstand en
ernstige ademhalingsproble-
men en raakte vervolgens in
coma. Fellini's persoonlijke
arts zei maandagavond dat
zijn algemene toestand stabiel
is, maar dat de hoop op herstel
aanzienlijk is teruggelopen.

Fellini ligt in de reanimatie-
afdeling van het Universiteits-
ziekenhuis van Rome, Umber-
to I, waar hij kunstmatig
wordt beademd. Vandaag
wordt een scan gemaakt en
beslissen de artsen of de regis-
seur geopereerd kan worden.
Maar zeker is dat de ademha-
lingsproblemen van zondag
schade aan de hersenen heb-
ben veroorzaakt.

Het vermoeden bestaat dat
de crisis is veroorzaakt door
bijwerking van de medicijnen
die Fellini toegediend kreeg
nadat hij 3 augustus werd ge-
troffen door een hersenbloe-
ding.

Stofzak van
Dorrestijn
Gebeurtenis: Mojo Theater Pro-
ductions met 'Noodweer' van
Hans Dorrestijn. Regie: Arie Kant.
Spel: Anne-Mieke Ruyten, Camilla
Braaksma, Sjoerd Pleysier en Fi-
iip Bolluyt. Gezien: 18 oktober in
De Kolk, Assen. Publiek: 200. Bij-
zonderheid: 9-11 Hoogeveen, 1-12
Drachten, 2-12 Heerenveen en
15-12 Groningen.

Nu kun je wel 'Neerlands
nummer één van het de-
pri-cabaret zijn' (aldus

de producent), maar dat bete-
kent niet automatisch dat je
dan ook in staat bent een vol-
waardige depri-komedie af te
scheiden. Noodweer van Hans
Dorrestijn "behandelt de eind-
fase van de guerilla-oorlog die
huwelijk heet' (aldus de produ-
cent). Maar Dorrestijn behan-
delt helemaal niks: hij zet een
hoop flauwekul over mannetjes
en vrouwtjes op een volstrekt
onnavolgbaar rijtje en daar
moeten dan vier B-acteurs
weer vier maanden de kost
mee verdienen. Toneel, dat is
voor demeesten een hard vak.

Genoemde producent zag
wat de verdiensten betreft de
bui al hangen: nimmer eerder
aanschouwde ik een zo groeze-
lig van reclame voorziene pro-
duktie. Dat gaat van wasmid-
delen, via een stofzuiger rich-
ting de whisky. Die laatste
wordt in onderbroek wegge-
klokt door een personage dat
voor de pauze Slik heet en na
de pauze Slok. Zelden zie je
zoiets gênants. Dorrestijn,
Dorrestijn. Wellicht heeft hij
thuis nu een mooie stofzuiger.
Maar die is verdiend met een
stofzak van een stuk.

PETER BLOM

Trash

Friese kaalslag
De leeuw is nog steeds

los in Leeuwarden en
hij wordt met de dag

zenuwachtiger. Op 15 no-
vember a.s. beslist de
Leeuwarder raad over het
voortbestaan van popstich-
ting De Ooievaar, promi-
nent lid van de aktiegroep
'De Leeuw is Los!' (waarin
het verzet tegen de komen-
de bezuinigingen op cultuur
is gebundeld).

De uitkomst is ook voor
de niet-Friese popliefheb-
bers van belang, want De
Ooievaar programmeert re-
gelmatig artiesten die elders
in het Noorden niet te zien
zijn. Zo speelde Mory Kante
in '85 al in Leeuwarden en
gaven The Jayhawks on-
langs nog een eenmalig
Noordelijk concert.

Bij De Ooievaar ziet men
de bui hangen, nu het fonds
waaruit men zijn schamele
38.500 gulden subsidie put,
wordt opgeheven. Uiteinde-
lijk zullen alle kleinschalige
initiatieven en clubs in de
Friese hoofdstad zich moe-
ten bedruipen uit een nieuw
op te richten fonds, waarin
jaarlijks slechts 100.000
gulden wordt gepompt. Be-
zuinigingen op De Ooievaar
zijn dus zo goed als onaf-
wendbaar, vreest bestuurs-
lid Peter Bruinsma.

Gezien de erbarmelijke
staat van dienst van de ge-
meente Leeuwarden op pop-
gebied, zou dat een regel-
rechte aanfluiting zijn. Met
die 38.500 gulden zit men
immers voor een dubbeltje
op de eerste rij, meent
Bruinsma. Er is in Neder-
land geen stad van gelijke
omvang of 'importantie' die
geen vaste popzaal of een
stedelijk jongerencentrum
bezit. Dat zijn, zoals be-
kend, aanzienlijk duurdere
instellingen.

En wat te denken van de
promotiecampagne waarin

Leeuwarden zich als een
moderne studentenstad pro-
fileert? Dat wordt dan na-
tuurlijk helemaal een lach-
tertje. Bruinsma: "Er lopen
hier circa 15.000 studenten
rond. ledereen weet dat pop-
muziek heel belangrijk is
voor deze groep. Wij voor-
zien daarin min of meer als
enige instelling in de stad.
Dat wil zeggen tot op een
bepaald niveau."

Want laat daarover geen
misverstand bestaan, echt
verwend is men in de Friese
hoofdstad nooit. Al in de tijd
van wijlen het jongerencen-
trum Hippo was het huilen
met de pet op. Hippo moest
het doen met een piepklein
zaaltje, dat de benaming
poppodium nauwelijks ver-
diende. Toen het jongeren-
centrum in '81 met een fi-
nancieel tekort kampte,
stak de gemeente geen vin-
ger uit: Hippo ging failliet.

De 'opvolger' van Hippo,
St.Ooievaar, zwerft sinds-
dien van zaal naar zaal. Nu
eens organiseert men een
concert in Zalen Schaaf, dan
weer in Theater Romein of
in De Brouwershoeck. Het
ontbreken van een eigen on-
derkomen heeft tot gevolg
dat Leeuwarden om de ha-
verklap interessante arties-
ten aan haar neus voorbij
ziet gaan.

Twintig concerten organi-
seert De Ooievaar jaarlijks
gemiddeld. Dat is niet be-
paald veel, erkent Bruins-
ma, maar het betreft wel
artiesten van een zeker kali-
ber. "Wij bedienen met rela-
tief minimale middelen een
zo breed mogelijk poppu-
bliek. Als dat al niet meer
kan, dan kunnen we er mis-
schien beter maar helemaal
mee ophouden."
De eerstvolgende activiteit van De
Ooievaar betreft de cd-presentatie
van Delnum en een optreden van
Nerve, op 31 oktober in Theater
Romein.

Redactie: Siebrand Vos

Vooruitzichten voor
DONDERDAG T/M ZONDAG:
Af en toe zon en donderdag enkele
buien. Middagtemperatuur ongeveer 9
graden.

WAARNEMINGEN METEO EELDE:
Temp. vanmorgen 8 uur: -0.7° C.
Max. temp. gisteren: 8.4° C.
Min. temp. afgelopen nacht: -1.4° C.
Neerslag afgelopen etmaal: 0 mm.
Wind vanmorgen 8 uur: O 2.
Luchtdr. vanmorgen 8 uur: 1036 hPa.
ZON EN MAAN
Zon op morgen 7.09 onder 17.28 uur.
Maan op morgen 12.58 onder 21.20 uur.
Eerste kwartier 22 okt. 9.52 uur.

HOOG EN LAAG WATER:
Delfzijl:
Hoog morgen 2.34 en 15.10uur.
Laag morgen 9.19 en 21.33 uur.
Lauwersoog:
Hoog morgen 0.55 en 13.36 uur.
Laag morgen 7.05 en 19.26uur.

Lp/cdTopTienEn verder: ■ Het stad-Groninger
jongerencentrum Simplon beschikt
sinds kort over een pop-oefenruim-
te, die beschikbaar is voor verhuur.
De oefenruimte beschikt over een
complete backline en zal zeven da-
gen per week en drie dagdelen per
dag geopend zijn. Met de oplevering
van de oefenruimte is de aan Sim-
pion grenzende voormalige verffa-
briek 'Drenth' geheel verbouwd.
Eerder al werden een jongerenhotel
en een fitnessruimte gerealiseerd.
Voor informatie over dagdelen en
prijzen kan men bellen naar Sim-
pion: 050-184150 ■ Stichting Gro-
ninger Poppodia organiseert voor
zaterdag 23 oktober twee groepen-
presentaties. In De Nije in Hooge-
zand spelen Wild Rose, Dog Tag en
Lotus). The Old Farm in Ten Boer
presenteert The Heat, Dr.Phybes en
Cube 5). ■ Jongerencentrum Spar-
row in Klazienaveen begint het con-
certseizoen vrijdag 29 oktober met
optredens van Dissect (death metal)
en Cryonic State (techno-trash).
Aanvang: 20.30 uur.
Samenstelling toptien:
Job Reitsema

1■( 1 ) Pearl Jam ~~ Pearl Jam
2. (2) Thirteen - Teenage

Fanclub
3( ~) Come On Feel -

Lemonheads
4( 6) Chaos A.D. - Sepultura
5- (5) Gentlemen - Afghan

Whigs
6. (7) In Utero - Nirvana
7-( —) Grave Dancer's Union -

Soul Asylum
8 - (—) Together Alone - Crow-

ded House
9. (8) Quiet Revolution - Ronny

Jordan
10. (3) Yes lam — Melissa

Etheridge
Deze toptien is samengesteld aan
de hand van gegevens die door de
onderstaande platenzaken zijn ver-
strekt. Tips: The Path of Decent
Groove - Tony Joe White (Rock-
line Emmen); Redhouse Painters
- Red House Painters (Cirkel Gro-
ningen); Don't Look Back — Al
Green (Elpee Groningen); It just is
- Bevis Frond (Hemmes Gronin-
gen).

Het weer
Weerropporten 19oktober 07 uur:

w.r. mox min n.sl w.r. max min ui
en temp temp mm en temp temp mi
w.kr. gr-C gr.C afgel. w.kr. gr.C gr.C ofgtl.
m/sec. gist. etm. m/sec. gist. etn
Amsteidam onbewolkt o 3 9 0 0 Klogenfurt regen verand 1 11 6 7
De Bilt onbewolkt verand2-1-1 0 Kopenhagen onbewolkt w 4 9 0 0
Deelen onbewolkt ono4 -1 -1 0 los Polmos onbewolkt n 6 24 18 0
Eelde onbewolkt ono2 -1 -1 0 Lissabon onbewolkt windst 18 II 0
Eindhoven licht bew. ono 2 9 0 0 locamo zwoor bew. zzw 1 15 11 0.1
Den Melder onbewolkt o 5 8 3 0 Londen onbewolkt n 2 13 1 0
Rotterdam onbewolkt no 2 -2-2 0 Luxemburg half bew. no 5 7 2 0
Twente onbewolkt ono2 -2 -2 0 Modrid onbewolkt nnw3 16
Vlissingen licht bew. no 4 10 2 0 Mologa onbewolkt nw4 22 10 0
Moostrkht zwoor bew. o 7 9 0 0 Mollorca zwoor bew. windst 22 15 3
Aberdeen zwoor bew. zw6 12 2 0 Wolto licht bew. onol 27 0
Athene half bew. windst 29 20 0 Moskou onbewolkt w 2 5
Barcelona zwoor bew. n 4 20 14 0 München zwoor bew. o 3 6 3 0.1
Berlijn onbewolkt o 3 4-1 0 Nice zwaar bew. nno 1 18 16 01
Boedapest regen nnw I 10 6 6 Oslo zwoor bew. zzw 9 7 5 0
Bordeaux mistbanken zo 2 15 10 0.1 Parijs zwoor bew. no2 9 7 0
Brussel zwoor bew. ono3 10 2 0 Praag onbewolkt ol -2-2 0
Cyprus onbewolkt no4 32 0 Rome onbewolkt ona 5 26 15 C
Dublin onbewolkt zw2 11 4 0.2 Split nietontv.
Frankfort regen nno 3 6 4 0.1 Stockholm zwoor bew. w 6 7 5 1
Genève zwoor bew. Nl 11 9 0 Warschau onbewolkt zzo 1 -4 -4 C
Helsinki zwaar bew. wzw 5 5 0 0 Wenen motregen ozo 5 8 5 1
Innsbmck zwoor bew. windst 10 6 0 Zürich motregen 2 5 0
Istonbul zwaar bew. nno 9 26 18 0 Bangkok zwaar bew. n 3 25 25 1

Advertentie

i

Nu gratis abonnement
tot 1994 bij aankoop van

een mobiele telefoon.

i

Als u nu een auto- of zaktelefoon koopt, ongeacht van welk merk ofbij welke dealer, betaalt u tot 1994
helemaal niets voor een nieuw abonnement op het mobiele netwerk (ATF-3). En dat is een heel voordelige
manier om zelf te ontdekken dat mobiele communicatie werkt. Want met een mobiele telefoon werkt u
efficiënter, kunt uuw zaken directafhandelen en houdt u meer tijd over. Bel daarom gratis 06-0106 voor uw
dichtstbijzijnde dealer. W i JfWffTTn®

Het Mobiele Netwerk. '* |

BoesFerd'nand
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Van Harte
Informatie over adverteren in deze rubriek 050-844000

Boten /

caravans
� Herfstvakantie Ooster-
hout (N.8.) 22-10 tot 29-10,
6-pers. stacaravan incl. sub-
tropisch zwemparadijs. Tel.
05905-91320.

Het spellencircuit doen
of eerst kegelen.

Daarna lekker eten.
Wij geven u exclusief de ruimte.

DE GROENE WEIDE
Snelgersmastraat 15.

Appingedam, Tel. 05960-22241

* Haasjes rennen zig-zag van
vraag naar aanbod

NANNI BRANBERGEN-VENEMA vierenzeventig
jaar. Maar je bent beslist nog geen oude vrouw.
Jammer dat je zo gemakkelijk te beïnvloeden bent!

Max

Huizen
� I-ast Minute boeking.
Schiermonnikoog. 6-pers.
vak.woning, 22 tot 29 okt.
f500.-Tel. 05195-31763.

Huizen
� Hoogezand,
4-kamerflats met lift en cv,
huurprijs f573.95 p. mnd.
excl. stook- en servicekosten.
Tel. 05980-27092 van 9-17
uur.

Kamers
� Woonruimte voor 2 pers.
in de stad Groningen.
Tel. 010-4144911, fax:
010-4045664.

Huisraad
� Wandmeubel, z.g.a.n., wit
met zwarte bies, f 1500.-; kar-
pet antraciet flOO.-. Tel.
05908-10449.

Boten
� Zeer mooi antiek teakhou-
ten stuurwiel rond 110,
f 1.000.-. Tel. 050-254290.
� Profiteer! Profiteer van de
Haasjes-aanbiedingen.

Caravans
� Leuke 4 pers. aluminium
stacaravan incl. gehele in-
ventaris op camping Witterzo-
mer. Lage prijs!
Tel. 050-417114.

Boten
* Opruiming. Polyester bo-
ten 2-7 m en buitenboordmo-
toren. Anker-Schepen- Sneek.
Oude Oppenhuizerweg 95,
05150-24455/24757.

Caravans
� Schuttenbelt Caravan-
bouw. 15 houten chalets op
voorraad, gratis transport
door geh. Ned. Tevens unie-
ke jaarpl. 350 m J v.v. aard-
gas, 16 Amp. en CAI op div.
chaletparken. Vloodweg 7,
Enter. Tel. 05478-1472. En-
ter richt. Bornerbroek,
ANWB-borden 't Schutten-
belt volgen. Zon. v.a. 12.00 u.
geopend.

Introduktie-show
Award, Beijerland, Delta caravans

Modellen 1994
Vanaf vrijdag 15-10-1993 t7m zaterdag 23-10-1993

Miedema Caravans BV
Noorderringweg 6, Marum

05944-3011AUTO HUREN--?

Met 'n VW bestel is dat
uiterst e<onomis<h!
• Voordelige tarieven
• Short-lease
• Auto's in topkonditie f||
• Goedkoper:

weekendtarieven
(met spaarkaart)

Paterswoidseweg 139, Groningen.
Tel. 050-137123/255858

Dieren
� Jonge poesjes zoeken te-
huis via dierenombudswerk.
Tel. 05998-36669.
� Noodkreet!!! Ninka, een
leuke, zwarte cockerspaniël,
en jong poesje, 7 wk., zoeken
dringend een nieuwe baas.
Dierenhulp Noord Nederland,
05985-3000, 05987-18452.
� Nestje West Highland
White terriers, m. schrift,
garantie. 05929-2323
� Blauwe Texelse fokram en
slachtrammen. Tel.
05953-1483.
� Sprekende handtamme
geelvoorhoofd papegaai.
Tel. 050-772839.

Auto's
� Fiat Panda, bj. '82, APK
Um dec. '93, vr.pr. f900.-,
tel. 05980-21600.

� Ford Scorpio
2.01 CL, bj. sept. '91,
z.g.0.h., pr. f 20.000.-.

Tel. 05970-21772.
� Ford Escort 1.6 GT, rd.,
66.000 km, met veel extra's,
f 17.500.-. Tel. 050-714990.
� Z.g.o.h. Fiat 127
Van 8.,bj.85. APK 2-94
f 1650.- 050-734232.
� Opel Ascona 1.65, bj '85,
rood metallic, 4-drs, trekhaak,
LPG, APK 10-94, zeer mooi,
vr.pr. f3750.-. 05978-46152.
� Toyota Corolla HB-DI, bj.
febr. '87, vr. pr. f6.900.-.
Tel. 05990-18750.

mm
Kunert

ft1»
sock s Vjßc o m pany

Muziek
� Bas-combo 150 W (Tracé
Elliot) + fl.case. Fender perc.
basgit. Casio stereo keyb. Tel.
05980-80648, na 18.00 uur.

� Gezellige avond
Nu vanaff50.- per maand!
Keuze uit 30 verschillende

piano topmerken o.a.
Urk & Sons,

Bechner, Cherney
Lippmann, Steinway & Sons

Irmbach. Incl. gratis
thuisstudiepakket van

Van Urk. Bel nu:
010-4363500

Westersingel 42, Rotterdam.

Computers
� MORTAL KOMBAT voor
SEGA en SNES. TREASU-
RE GAMES. Nwe. Boteringe-
str. 75. Tel. 050-181638.
� Nieuw, gebruikt en repara-
ties. IF Automatisering.
Tel. 05920-16220.

� Pianist zoekt violist(e),
pop. genre. Tel. 05280-70372.

. P/JRHJEIV °

RESMMMIW

Wij geven u exclusief de ruimte.

DE GROENE WEIDE
Snelgersmastraat I 5,

Appingedam. Tel 05960-22241

Computers
� 8-bits Nintendo games
(nieuw en gebruikt) vanaf
f 17.50. TREASURE GAMES,
Nwe. Boteringestraat 75. Tel.
050-181638.

Auto's
� T.k.a. Mercedes 230 E. Bj.
okt. 1986. Div. acc. Vr.pr.
f 19.900.- Tel. 05960-27396.
na 17.00 uur.

Mag het een onvergetelijke
dag worden?

Wij geven u exclusief de ruimte.

DE GROENE WEIDE
Snelgersmastraat 15,

Appingedam, Tel. 05960-22241

� Autoreparatiespecialist
Is Uw auto van slag, wij
repareren hem in 1 dag.
Uw adres voor alle repara-
ties van Opel tot Rolls
Royce. Ook restauratie, las-
werk en revisie. Nw. Kerkhof
8, Gron. Tel. 050-183687.
� Zeer mooie Renault 5 GT
turbo, bj 1988, m. 88, kl. me-
tall. zwart, APK, weinig km,
evt. inr. mog., vr.pr. f 13.750.-.
Tel. 05950-3161.
� Ford Escort 1100 Bravo,
bj. 1984, luxe uitv., bl. met.,
roestvrij, prima auto, f2850.-.
Tel. 050-717998.
� Fiat Fiorino 1.7 D bestel,
35.000 km, nieuwstaat, bj. '92,
prijs f 11.500.- incl. BTW,
tel. 05966-311.
� Fiat Regatta 100 S station-
car, zeer lux, bj. '86,
nieuwstaat, prijs f 4950.-. Tel.
05966-311.
� VW GolfD, bj. '90, 5 versn.,
d.blauw, km.st. 130.000, pri-
ma auto, interessante prijs.
Tel. 05908-33504.

Stunt van HollandSoft
KFB-All In programma van f998- tijdelijk voor f98.-
excl. Kompleet met: boekhoudprogramma, voorraadbe-

heer, factureren, kontantnota's (A 4 en A5),
tegoedbonnen, barcodes, etiketten, lijsten enz.

HollandSoft Zwolle. Tel.: 038-217984, fax: 038-213510.

Antiek

Vlooienmarkt Exloo
nieuwe manege

Zaterdag 23 oktober
Markttijd 10.00-17.00 uur

Inl.: A. Beuving, tel. 05919-13773.
Opgelet! A.s. zat. 23 okt. de grote gezellige

Vlooienmarkt Meppel
Markthallen 9-16 uur. KIWO 05123-1668.

dinsdag 19 oktober 19939

□ De schaatsspecialist mat
een enorm assortinyént
pure kwaliteitl

Schaatsmerken:
• Viking

• Zandstra /
\

Schaatskleding: \
• Aero(loih\v

• Hunler \x

enz,\

Slijpen en
ronding plaatsen \

tot 16 november
halve prijs \.

LAGE DER A 2 ] GRONINGEN [ TEL.: 050 -125077

* Voor f 30.- hebtu al
een standplaats op de
vlooienmarkt Eelde - bloe-
menveilinghallen. Elke za-
terdag: 7-16 u. Reserveren
niet nodig; inruimen vanaf
6.30 u. Vitalis: 05910-10527.
* Vlooienmarkt en Braderie
Emmen centrum (de Weiert).
Woensdag 20 okt.: 9-17 u.
Buitenmarkt met ca. 200
stands!! Vitalis:
tel. 05910-10527.

Allerlei
* Gebruikte dakpannen,
meer dan 100 soorten, antie-
ke metselsteen enz.
Tel. 05111-3610 b.g.g.
05113-5129.
* Constante voorraad
van inruilkantoormeubi-
lair tevens div. inruil- en
democopiers. Geopend
kantooruren. De Kroon,
Ulgersmaweg 137,
tel. 050-416936.
* Voor een goed advies, voor
een grote keus uit de beste
kwaliteit bestratingsmateria-
len, ook zand en teelaarde:
"Broekema Wegenbouw bv",
Peizerweg 148a, Groningen.
* Dames opgelet: a.s. don. 21,
vr. 22, en zat. 23 okt. Oprui-
ming ± 50.000 mtr. mo-
destoffen. & 1/2/3/4/5/7,- per
mtr. Op = echt op! Haklo
stoffen, Rijkssweg west 18E
Westerbroek.

Zie voor Haasjes ook pagina 10

* Curiosa, speelgoed, poppen,
beren, boeken enz. vindt u bij
Pieternel - De Punt. Wo. t/m
zondag, 13.00 - 17.00 uur.
* Voor 3 tientjes hebt U al
een standplaats op de
Vlooienmarkt in Zuidlaren,
Prins Bern.hard hoeve op zon-
dag 31 okt.: 10-17 u. Reserv.
niet nodig; inruimen v.a. 8 u.
Vitalis: 05910-10527.

Allerlei

BOUMAR
BOUWSTOFFEN

MERANTI kozijnhout
le soort, vanaf
f 27,50 per m'.
Tolweg 22a,
Zwaagwesteinde.
Tel. 05113-4747.

* Balkhout 38x63 mm
f 1.95 m', 50x75 mm
f2.50 m', 50x100 mm (gr. ge-
dr.) f3.50 m', 63x160 mm
(gr. gedr.) f6.95 m',
75x200 mm (gr. gedr.)
f 11.50 m'. Golfplaten as-
bestvrij, alle maten voorra-
dig. HBC, Loswal 12, Drach-
ten. 05120-14562.
* Collectie minerale
gesteenten: f3500.-. Alles of
niets. Tel. 18.00-19.00 uur:
05946-59684.

Nieuwsblad van het Noorden

Motoren
� Arai-helmen nu met 25%
korting, o.a. Giga/Winder
enz. Op = Op. Mulders
Motoren, Noorderkwartier
9 (O' wijk), Veendam.
Tel. 05987-14506.
� Gunstig geprijsd Honda
Goldwing 1100 Interstate,
GL 650 Silverwing, CB 750 +

kuip, f2250.-, Suzuki GS 850
G met kuip + koffers, enz.
enz. Motorhandel Schipper,
■Rijksweg 19, Wirdum. Tel.
05967-1349.
� Kawasaki ZL6OO, toer,
costem zwart, zeer mooi,
20.000 km onderhoudsvrij,
nw. banden, evt. met toebeh.,
vaste pr. f8.500.-. Tel.
05983-2979 na 19.00 uur.

Bromfietsen
� Z.g.o.h. Honda Scoopy, bj.
1991, weinig gelopen, met ver-
zekering, vr.pr. f2000.-. Tel.
05904-1565.

Aanhang-
, wagens
� Westfalia hoofddealer
Wieldraaijer Drouwener-
mond.Tel. 05990-14599.

� Haasjes rennen zig-zag van
vraag naar aanbod

Bromfietsen
� Gebr. dames- en heren-
bromfietsen, groot assorti-
ment gebr. bromfietsonder-
delen. Elle Westra, Bedu-
merweg 55-56, Groningen.
Telefoon: 050-714829;
06-52901901; geopend woe.,
do., vr. en zaterdag.

i

un Doe-Het-Zelf
Installatie Markt

COMPLETE
ZELFBOUW * oXm,

CV-PAKKETTEN

f 2995 -

SANITAIR
voor uw complete badkamer r^fcS'

ELEKTRA
installatiemateriaal ''

REGIO DIJKSTRA
•»<"

' < vV

DOE-HET-ZELF p .
„.,

;
„.„ , , „

15T^VLL^VTIEw l\/I^VRI*CT Dijkstrd Instdlldtie Mdrkt heeft dlles voor uw C.V.-,
Sanitair-, of Elektroklus. Bovendien geven wij u gratis en

Oosterhamrikkade 2 Y vrijblijvend advies hoe u het beste te werk kunt gaan.Groningen, 050 - 732730 ,
..

..
.

.. , ~ , , ~3 Indien nodig maken wij de klus voor u af en/of keuren het.
ook in: Zuidbroek, Heiligelaan 71 „ , , .

,
~ , ,

Stadskanaal, Kijlsterweg 12 De erkend installateur helpt u op weg

Lots ofFunvoor
f21990.-.

Radio Verstelbare
Handschoenen- voorbereidings- hoofdsteunen en Velours

Van binnenuit e pakket stoelen bekleding. Een in 60:40 delen
verstelbare me eP'

/Q neerklapbare
buitenspiegels. p Qg) jff? achterbankleuning.

versnellingen /SÉ) Gelaagd

37kw/50 pk -

•'

motor' Wis/was op de

Prijs incl. 8.T.W., excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf f 610,- per maand, excl. B.T.W. Full operational lease door Prime Lease, 48 maanden, 20,000 km per jaar. Wijzigingen voorbehouden.

Boerhof Autobedrijf
GroningenB.V. Hartman B.V. Dorenbos

Rijksweg 130,9731 AH Groningen. Hoofdweg 236-244.9602 EN Hoogezand Groningerweg 109,9706 TM Eelder- Ford WBet
Telefoon 050 - 411552. Telefoon 059 - 8095562. wolde. Telefoon 050 - 250415. Wjf 11büWtWyl

■jESpSHHEEMI PDAM AD DlllUlllft, Uit de Philips met knipping wordt wonen
I—Ml a:,DnUM" Vr-KUIMINV fabrieken WEER EEN BELEVENIS

lllllf FIETSEN WIJ LEVEREN EN INSTALLEREN:
lllffly wnyT ' neigen k Race- ATB- en gewone fietsen

,

Kozijnen - serres
11111 l Marmoieum en

„
.

„ . „ modene„ o 2 '93 \ keuken- en balkondeuren
WÊamMÈ dekoratieve Ruime keuze in gebruikte moaenen n* hj schuifpuien - winkelpuien
wlHlw rnarmoieum-vioeren scooters, snorfietsen en I deuren - meer dan 150 modellen

JÊ/m DraperiSSn Onderdeden TE .j; Rapid pane isolatieglas.
wfmKr Vitrages Tevens (brom)fiets- //

' 31* 1% iAQ/ ■fgl Kies kwaliteit voor altijd.EE& Matrassen/Kussens verhuur j j V'O■ HIBHIBfiTBI IrA»tS NM ■>KTUKfIiIC Seurenml ELLE WESTRA ' m Korting 999.- p ***""■ serres
111 l Ook voor projecten . Mnft nnrnCTATimicTD*AT o hbhbrhbh Bel voor informatie of offertellfl _

Bedumerweq 55/56 NOORDERSTATIONSTRAAT 9 ~Ïf ANNE SMID G,0„4„ ifO|? BEDUMERWEGB, I V-SHOP JSSfr* Ri^ 9B.dumï'STo'l2 óroningen o?06 529<m01 \JM&M GRONINGEN Bedumeiweg 61. Groningen Tel. 050-730015 Tel. 05927-12416
050-710921-050-777060 Tel. 710073 Tel. 050-715422
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Bij een nieuwe Daihatsu Applause krijgt u in oktober een
CD-speler gratis (t.w.v. f995.-).

Autobedrijf Henk Otten
Akeleiweg 115 (Ulgersmaborg), Groningen

Tel. 050-420505

* BMW 315, bj. 1983, APK * Wilt u iets verkopen?
4-94, motor niet 100%, vr.pr. Plaats dan een Te Koop Aan-
f 1500.-. Tel. 05955-2087. geboden-advertentie

Daihatsu Occasions
Cuore CS, bj. '89; f 10.850.-.
Cuore TS, bj. '90; f 10.450.-.
Cuore TS, bj. '90; f 12.450.-.

Demo Cuore; f 1000.- korting.

Charade TS, bj. '85; f 4750.-.
Charade TS diesel, bj. '87; f 6750.-.
Charade TS spec., bj. '90; f 14.450.-.
Charade TS spec., bj. '91; f 16.450.-.
Charade CS spec., bj. '91; f 16.950.-.
Charade TS spec., bj. '92; f 18.450.-.
Charade 1.3 TX, bj. '91; f 17.450.-.

Charade 1.3sport, bj. '91; f 17.450.-.
Charade 1.3 TX, bj. "92; f 19.450.-.

Applause XI + LPG, bj. '89; f 16.950.-.
Applause XI demo; f 1500.-korting.

Autobedrijf Henk Otten
Akeleiweg 115 (Ulgersmaborg), Groningen.

Tel. 050-420505.

Toerisrne Te koop aangeboden



�Na een ontspannings-
massage voel je je weer hele-
maal jezelf. Bel 05950-3969.

* Ontspanningsmassage,
intuïtieve dieptemass.
shiatsu. Tel. 05980-25499.

Mededelingen
� Wie niet in wonderen
gelooft, is geen realist.
Onspanningsmassage,
weldaad voor lichaam

en geest.
MASSEUR/MASSEUSES
05980-98635/05970-21861.

Clubs e.d.
�Te koop harde porno-
films, 30-60-90-120 min.,
vanaf f 19.50. Hetero
homo - lesbies - bisex - SM -

bondage - spanking - animal
enz. enz.

Videotheek 3000
Ged. Zuiderdiep 130

Grohningen

� Ned. ver. van spiritisten
Harmonia afd. Groningen,
organiseert op 20 october een
openbare (tafeltjes) avond,
met medewerking van div. le-
den van Harmonia, met o.a.
pschyometrie, kaartleggen,
reiki, pendelen, magnetiseren,
enz. (kort consult) f 5.-.
De Tuin, A-Kerkhof z.z. 22.

Clubs e.d.
� Sheila, 19 jr.
ontvangt privé

Tel. 050-424920
� Alléén huisbezoek. Ook
's weekends

050-133237.

La Gare
Gewoon Exclusief.

Open v. maandag t/m vrijdag v.a. 15.00 u.
Rolderstraat 136, Assen, schuin t.o. N.S.

Tel. 05920-11711.

Club Continental
Topclub v. h. Noorden. Een begrip! Kweekebosweg 1 De Kiel.

Tel. 05918-2217. Open ma.-vr. v.a. 14.00 uur.
za.+ zo. v.a. 20.00 uur. Gastdames altijd welkom.

� Gezocht koopwoning.
Onroerendgoedcentrale,
05120-24242.

� Woonhuis in de stad Gro-
ningen, geen nieuwbouw. Tel
050-346213.

� Ghr. Bureau voor Relatie-
bemiddeling "Nieuw
Perspectief'. Deskundige,
integere en discrete werkwij-
ze. Info: tel. 050-414079 en
05910-31436. Aangesl. bij de
Kamer v. Kwaliteitscontrole
Rel.bemidd. (KKR).
� Attentie: Alleen adverten-
ties waaronder staat Brieven
bur. dez. onder nummer
dient u voorzien van het num-
mer in de linkerbovenhoek
van de enveloppe te zenden
naar ons kantooradres: Lü-
beckweg 2, 9723 HE Gronin-
gen of Postbus 60, 9700 MC
Groningen.

dinsdag 19 oktober 199;
� Flirtbox voor twee, direkt
apart met een leuke meid. Bel
06-9590
(75 cpm) 1
� Thuiskontakt, meisjes bij
jou in de regio
06-320-326-33
(100 cpm) I
� Nieuw: Plezier voor twee,
direkt babbelen met een meis-
je. (75 cpm) i
06-9503.
� Direkt babbelen met de
vrouw van je dromen |
06-320-330-97 i
(lOOcpm)
� Nieuw: Direkt een kanjer
van een vrouw aan de lijn. |
06-9710
(100 cpm)
� Zeker weten, dat er ook op |
jou een meisje wacht!
06-320-330-67.
(100 cpm) ;
�Direkt plezier voor 2. Alle- ;
maal meisjes aan de lijn. |
06-320-320-95
(lOOcpm)
� Stop met wachten. Jij wilt
toch ook direkt een meisje.
06-320-320-92
(100 cpm)
�Tikkeltje ondeugend, direkt 1
apart met n leuke vrouw!!
06-320-328-88 i
(100 cpm)
� Nieuw, ongestoord kletsen
met een leuk meisje.
06-320-330-16
(lOOcpm)
� Homo-Regio-Kontakt
Direkt met een hete knul uit i
Groningen! (75 cpm)
06-320-322-31
� Nieuw: Hete meisjes uit de '
regio Groningen Sexdating. 1
06-350-23-050. 1
(100 cpm)
� (50cphm) Vuurrode
lippenstift, gelakte nageltjes,
strak jurkje om haar sexy lijf,
was ze op weg naar de disco,
plots waren daar 2 jongens,
één hield haar vast en de
ander sjorde haar slipje naar
beneden, nee, niet doen!
06-340.340.20

ö
-

. .

� Nieuw !!! 33+ Contact, |J
met de heetste, rijpe vrouwJ
100cpm.
06-96.33.
� Nieuw (!)

met hele hete jongens &

nen, 100 cpm.
06-98.78.
� Taboe..JTaboe. ..Taboe... 1
lgpm
06-320.327.20.
Voor de liefhebber.
� Rijpe vrouwen die van
gens houden & Grieks. 1
06-320.322.27.
� Rijpe Hospita heeft 't meij.
je in haar greep 1 gpm.
06-97.78.
� Privé opnames. 1
Eerst
06-320
en dan
326-65 Rijpe Extreem
326-04 Lesbi Agressie
331-21 Tiener 18 jr. Bizar! j
06-9587
Hete meisjes met adr. en t«l
voor direct -1. Naakte blond-
jes voor Grieks -2. Ruwe ho-
mosex -3. Lesb. in bad en n
bed -4. SM bizar of Grieks .5
lgpm.
Heerlijk vrouwtje geeft
haar tel. nr. (100 cpm).
06-9680

� Harde Porno
06-9673, fl.- p.m.

� Wie 06-9552
heeft gebeld weet pas wat por.
nodating i5...(75 cpm). Bel nu
zodat je vandaag nog bij eer.
droomvrouw terecht kunt!
� Wilde live sex met een
traag en héét einde. Dus voer
de harde sensationele sexkick
(75 cpm)
06-9654
� (fl.- Pm) De leerling gla.
zenwasser van 18 zag me-
vrouw naakt door de kamer
lopen. "Kom binnen knul, palt
ze maar 'ns lekker beet."
06-340.350.60.
� Direkt Sexkontakt met j
hete vrouw bij jou in de buurt
06-350.290-34
(75cpm)

HET "MOOIE" WOONGEVOEL
Eigentijds aktief zitcomfort.

WÊËÈM Bekleding in stof of leder.

Stof vanaf ƒ 1140,-
Leder ƒ 1495,-

Ti VAN IDEE TOT INTERIEUR
YPSILON A-Kerkhof 25 Groningen Tel. 050-125446

�Escort Service Delise
vraagt nette meisjes
en dames
Tel. 050-137026.
�Escort Katoi's
heren en dames.
Tel. 05910-43462.
� Voor een goede relax bij
een vertrouwd adres.
05980-90662.
� Nieuw!! Manuela 19 j.
ma. t/m za. 13.00-21.00 u.

050-776042.
� Relaxen op niveau!!
Vele mogelijkheden

050-735879.
� Chantal, lief en char-
mant. Ma. t/m wo. van
19.00 uur tot 23.00 uur.
05220-40849

� Nieuw! Escort (op
afspraak) en privé-ont
vangst op het lekkerst.
Spannend en erotisch
relaxen v.a. 13.00 uur.
Tevens bi-jongens +

meisjes gevraagd.
050-711031

� Vrijen, Frans z.c., standjes,
meisjes gevr., 100 all-in.
05910-42440.
� Sita privé massage en rust,
relaxen. Collega gevr.
Tel. 05920-16523.
� Saskia privé, striptease,
massage, S.M. Huisbezoek
mogelijk. Meisje gevraagd.

Tel. 050-411674.

� Nieuw. Huize Cherida in
Vlagtwedde is geopend!
Thaise en Braziliaanse
meisjes.

05993-54741
� People Gay

Privé voor heren 050-412823.
�Patricia en Donna voor
rustig relaxen en body-
massages.
050-420163.

� "Villa Zonneschijn"
Geopend vanaf 2 uur 's
middags, vr. nog enkele
gastdames. Hoofdstr. 265
Hoogezand 05980-91716.
� Escort Romantica, voor
ongehaast huisbezoek, met
diverse dames.
Tel. 050-146574.
�Elisa-Anja-Ria-Mirna
bereikbaar via
05982-2374.
� Nieuw!! Hé jij, kom bij
m|j. Connie 22 j. 19-23 uur.
Tel. 050-417902.

� Escort He & She
Nwe. meisjes aanwezig

050-42.41.81.
�Alléén huisbezoek.
050-181607
� Ontsp.mass. all-in f 50.-
3 dames SM f 50.- Trio f 100.-
7 dgn. 9-24.
Godlinze, Oude Dijk 9.

� Lief, charmant en gezel-
lig. 11-19 uur. Ma. t/m vr.
Tel. 050-417902.

06-Lijnen

Huisraad
� Mooie gebruikte
bankstellen, eethoeken,
kasten, salontafels enz. Tel.
05987-21401, woe tAn za.

Allerlei
� Postzegels, collecties te
koop gevraagd. Voor de hoog-
ste prijs. Fa. de Nijs, bezoek
aan huis, 05953-3102.

� Met spoed gevraagd: talent-
volle zangeressen v. Ned.
Engels en Duitstalige muziek,
voor vast werk. Installatie
aanwezig. Bel nu 05972-2192.

Allerlei
�Wij geven zeer veel con-
tant geld voor uw goud,
zilver, briljant, parels en
antieke juwelen. Juwelier
Klaas Oosterhof, hoek
Grote Markt/Poelestraat,
Groningen.

* Ondernemende mensen, die
met een kleine investering
hun eigen bedrijf willen be-
ginnen. In ruil voor Uw inzet
bieden wij een goed produkt,
een goed inkomen, trainingen
en voll. ondersteuning. Bel
voor info 06/52757600.

*■ Handel opgelet! Piraat
vanaf 50 st. a f 8.-. Rollen en
pakketten. Tel. 05978-15330.
� Drukwerk nodig? Bijv.:
500 briefp. + 500 fakt. + 500
visk. + 500 env. incl. zet-
werk f 359.-; Strooifolders A4
10.000 f339- enz. Tel.
05960-16665, fax: 16214.
�Te koop restant partij
houten tuinmeubelen.
Tel. 05964-1644.
� T.k. 2x5 liter koffie + thee-
zetapparaat type BravilorB5
electronic op 220 V met trans-
portabele containers, z.g.a.n.,
f 1.750.-. Tel. 05926-3214.

� Partnerruil privélijn, direkt
apart vrouwen en mannen
voor sexruil
06-320-330-91
(75 cpm)
� Homokontakt. Zoek je een I
lekkere boy?
06-320-330-95 ,
(75cpm)
� De allerleukste meiden bel-
len de Flirtbox
06-320-330-01
(75 cpm)
� Sexafspraakje met ri meis-
je. Vraag naar haar tel.num-
mer. Bel (lOOcpm)
06-9844
� Triokontakt: zoek je sex
met meerdere vrouwen
06-320-325-04
(100 cpm)
� SM-Kontaktlijn: Strenge af-
spraken in de buurt.
06-320-325-80.
(100 cpm).
� Privé-Kontakt. Je krijgt di-
rekt een meisje aan de lijn.
06-9570
(100 cpm).
� Vluggertje. Meisjes zoeken
sexkontakt. Bel
06-9603
(100 cpm)
� Ondeugende huisvrouwtjes
zoeken overdag sexkontakt.
06-9661
(100 cpm)
� Hete meisjes willen sex-
kontakt. Nu met nummer. Bel
06-9665
(100c/m)
� Direkt kontakt met een ;
meisje. Druk op de nul voor ;
meer meisjes. (75 cpm)
06-320-322-05 i
� Altijd succes. Zoek jij een
leuke vriend of vriendin? Bel ,
dan de afspreeklijn. (75 cpm).
06-320-320-33
�35 Plus sexdating. Rijpe I
vrouwen zoeken sexkontakt.
06-9616
100 cpm)
� Gratis sexkontakt, meer
dan 400 ondeugende hete
meiden. (100 cpm)
36-320-330-45
*• Nieuw: Lekker babbelen
met een meisje in een box. Bel
36-9580
75 cpm)
� Hete meisjes willen echt
snel sexkontakt. Nu met
tel.nr. (75c/m)
06-320-330-66
� Hete vrouwen bij jou in de
buurt willen sexkontakt. Bel
06-9709
(lOOcpm).
*(fl.- Pm) "Oh tandarts, ik
heb een heel gevoelig gaatje!
Kunt u het even vullen? Oh
nee, niet zo diep!"
06-340.340.21.

� Homocontacten via
06-340.350.30 >

75 cpm. Insp. 010-4773791
� (1 gpm). Hij ritste zijn gulp
open, "Nee ik wil het niet met
een man", riep de jongen.
"Kom hier knul, doe je strak-
ke broekje uit en laat je over
me heen zakken."
06-340.320.32.
� Homo Direkt.

Live sex 06-9845
Jackoff direct 06-9785
Afspreeklijn 06-9718

f 1.- p.m.
� Live Sex voor 2

Sex direkt 06-9894
Telefoonsex 06-9713

Top sexcontact 06-9635
f 1.-p.m.

� Homo Contact
Regiocontact 06-9519

Jack-ofifo6-9735
Telefoonsex 06-9835

f 1.- p.m.
�(f 1.- Pm) "Maar moeder
moet ik echt met deze meneer
naar bed?" "Ja meid, het is de
huisbaas en ik heb geen geld
meer."
06-340.340.55 I

� Vincent (19) heet, homo
en heel erg... 75 cpm.
06-340.350.31

� !Griekse Sex!
Lise 100 cpm.
06-320.325.55.
� Tienerdating
06-320.320.50
100 cpm.
� Trio Sex
Geniet van Twee kanten!
Volslanke Linda 100 cpm
36-320.320.14.
� !!!Grieksü!
Marcha v. achter, 100 cpm
06-9618.
*■ Tienerlijn, wij durven ons
wel om te draaien. 100 cpm
06-320.320.10.
*• Rijpe negerin. Volslank,
grote cups en zin in sex! Ik
iraag witte dunne lingerie.
75 cpm.
36-320.320.91. .

■k Sex"o"foonbox live sexen
met een lekkere meid! Bel
voor Grieks ofFrans! 1 gpm.
36-320.329.50.
� Griekse-Livesex
Alleen live voor Grieks!
[k buk wel schat! 1 gpm.
36-9505.
� 06-95.92.
Het meisje bukt en schuift
haar rokje omhoog. Jij trekt
naar onderbroekje opzij, op
j'n Grieks. 100cpm.
Sex'O'foon
De lekkerste sexcomputer.
Toets of draai maar schatjes.
1. Tieners 18jr./Rijp
2. Sexdating
3. Gaysex en dating
4. Sexjackpot...l gpm.
06-96.06.
� Lesbische meisjes. Petra
en Ciska in hun kamertje.
De deur staat op 'n kier ge-
niet maar. 75 cpm.
06-96.08.
� 06-97.11
Sabrina in het pashokje! Jij
de verkoper. Je komt te
vroeg binnen. Geeft niet zegt
ze. Ik buk wel! 75 cpm.
�Op z'n Frans! Live met
mij, alleen Franse sex! Mond
vol! 1 gpm.
06-97.33.
� LiveSex. Hier kunnen jon-
ge jongens lekker met Rijpe
Vrouwenrommelen. 1 gpm.
06-98.48.
� 06.98.58
Hoogtepunten van 35 vrou-
wen die minder dan 1 min.
nodig hebben. Zappen maar!
100 cpm.
� Buurmeisje en buurvrouw
die elkaar verwennen met
sex! 75 cpm.
06.320.320.37.
� Echte live-sex. Een privé-
beurt op de aparte lijn.
100 cpm.
06-320.370.53.

� Vette volle vrouwen!
D'r bolle puilen uit haar

b.h.ü 75 cpm.
06-320.321.34

� Hé jij... Ja!! jij daar... die
deze advertentie leest, jou
moet ik hebben... Ben je echt
heet? Ja hè!! Bel me dan.
Hitsige Suze. 100 cpm.

06 - 320.320.78
� Je hoeft alleen de rits

maar open te doen...
de rest doe ik... 100 cpm.

06-320.325.11
� (f 1.- Pm) "Wat doet u met
uw hand in m'n broekje?"
vroeg het schoolmeisje v. 18.
"Nee hoor, ik heb daar geen
spiekbriefje verstopt!"
06-340.340.30.
� (f 1.- Pm) "Kijk, ik heb geen
slipje aan", zei Tanja, toen
kwam Nattasja met haar tong
steeds dichterbij.
06-340.350.75.
� Dames die zich overdag
vervelen zoeken telefoonsex.
06-320-320-36
(lOOcpm)

� Zoek jij wulpse meisjes? Bel
Supersexkontakt.
06-320.320.44.
flOOcpm).
� Direkt telefoonkontakt met
meer dan 400 meisjes.
06-320-322-11
;75cpm)
� Ruim 300 ondeugende
vrouwen zoeken ri slippertje.
06-320-321-44
'100c/m)
� Sex voor 2, direkt kontakt
met jonge meiden, huisvrouw-
tjes en jongens. (75cpm)
06-320-322-88.
� Sabrina en nog veel meer
meiden willen direkt apart.
(75cpm)
06-320-322-88
� Direkt een leuk meisje aan
de telefoon, direkt apart. Bel
(lOOcpm)
06-9880.
� Direkt snel sexkontakt.
Sex-Kontaktlijn.
06-320-320-32.
(lOOcpm)

� Nu direkt een afspraak met
een leuk meisje.
06-320-322-33.
(100c/m).
�Direkt kletsen met een leuk
meisje! Bel snel
06-320-330-90
(100 cpm)
� Homo: Waar gebeurd, knul-
len onder elkaar.
06-320-327-01
(100c/m)
�Direkt Apart
06-9600
direkt een leuk meisje
lOOcpm
� Sex voor 2!
06-9750
Lekker snel afspreken
100cpm
� Onderdanige jongens bellen
met strenge meesters. S.M.
voor 2 (direkt apart) (75cpm)
06-320-329-99
� Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320-330-18
(75cpm)
� Allemaal leuke meiden wil-
len direktkontakt
06-320-330-77
(75 cpm)
� Hete vrouwen die alleen
thuis zijn, zoeken sexkontakt.
06-320-330-42
(75 c/m).
� Hete meisjes willen snel
een sexafspraak! Nu direkt
06-320-326-66
(100 cpm)
� Direkt apart met een meis-
je of een lekkere jongen, voor
een live heet sexgesprek.
06-320-330-81
(75 cpm)
� Bi-Sex voor twee, direkt
apart met een heet meisje of
een lekkere jongen.
06-320-330-87
(75 cpm).
� Homojongens onder elkaar.
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320-330-88
(75 c/m)

Gevraagd voor Duitsland : ploegen

Metselaars en
Timmerlieden

Goede sociale voorzieningen. Aanb.: tel. 080-731452.
SPONTANE ACTIEVE VERKOOPSTER

voor in onze echte bakkerswinkel
voor 20 uur p.wk.

met ervaring.Leeftijd plm. 18-20 jr.
Tel. reacties naar

Echte Bakker
Freerk Brandsma

Nieuweweg 34, Groningen. Tel. 050-124484.
— 1

� Pianist zoekt violist(e),
pop. genre. Tel. 05280-70372.
� Freelance verkopers
(125x), verkoopleiders (25x),
managers (sx). Synergy,
tel. 05128-1829.

Oppas /

au-pair
� Gezocht per direkt: Au-pair
v. 1 jaar. 3 Kind. Niet roken.
Rijbewijs. Laren, NH. Tel.
02153-13995.

� Part-time werkster tot 24
jaar voor onregelmatige dien-
sten. Moet in bezit zijn van
rijbewijs. Omg. Beerta.
Tel. 05972-2242.
Huishoudelijk
* Met spoed
bromfiets-bezorger, leeftijd
± 18 jr. (nog studerende), ±

2x p.w. van 16.00-21.30 uur.
Menu express. Tel.
050-189000 (na 17.00 uur).

HAASJES
Nieuwsblad-haasjes zijn
erg geliefd.
202.600 lezers* lezen de
haasjes.
'summo

Salontafels j
Bankstellen
enz.

U bent van harte welkom. \

( t
MEUBELATEUER

Als u voor kwaliteit kiest
GRONINGEN: Nieuwe Ebbingestraat 41

050-181850
ASSEN: Nwe. Hulzen 6

05920-17577
NIEZIJL: Hoofdstraat 79

05947-12983

Erkende
huwelijks-
bureau's

� Zoek je een vriend of
vriendin? "Relation" voor
wie gewoon niet langer al-
leen wil zijn. Bel even met
Marijke 05150-27890 (iedere
middag).

� T.k. ijzeren aard.kisten,
tevens heftruck. Gebr. Sattler,
Vorrelveenseweg 8, Hijken.
Tel. 05930-22180.
�Nu bijna gratis: voerap-
pels. Tel. 05665-1413.

� "De Stoomfluit": treinen
en modelbouw, auto's. Grote
gebruiktafd. Inruil/inkoop.
St. Jansstr. 19, Groningen.
Tel. 050-121239.

� Doe-het-zelf systeem-
plafonds v.a. f 18.- m 2 excl.
Vele soorten + verlichting,
isolerend, brandwerend.
Bouw Montage Noord Assen,
tel. 05920-45826.
� Dalmolen - Wolvega. Be-
drijfskeukenapparatuur.
Vaatwassers - frituren - bak-
wanden - bedrijfskoeling - kof-
(iezetapparatuur - restaurant-
benodigdheden - enz. Tel.
35610-17210.

___

�Te koop: bulïetkoeling
rvs, 1 mtr.Bo, friteuse + af
zuiginstallatie. Warm-
houdtoonmeubel 2 mtr. Inl.
tel/050-771553.

mantels Lamswollen jumpers in kabeldessin met
col- of polokraag. 5 kleuren. Van Li fck 1 fck

Nü voor

98.- BBHSH
Modische lange rechte rokken in marine, grijs en
taupé; met lange splitten of doorknoop. Van J-987 1

Nü voor ■ • Y V V ■■

i49- hHd
Sportieve jacks met imitatie Lammy-kraag of v

capuchon in microfaser katoen.
Van-S9BT-

voor

Stoere Wax-jacks met flanel-voering. In bruin,
antraciet en groen; met kraag of capuchon. Vil k' H H

Nü voor

269.-
Katoenen regenjas met uitritsbare flanelvoering
in 2 verschillende lengtes. 5 kleuren. Van-298T- V<J I k Vi I

Nü voor HPIVJ ■^^JLiP^I^I249.- MmmM

BELANGRIJKE MEDEDELING
SLECHTS 1 DAG

LIQUIDATIEVERKOOP
„LEDEREN KLEDING

o.a. MOTORJACKS va. 159.- DAMES- en HEREN LEREN JASSEN
lEDER 2DE JACK
NU SLECHTS
(in dezelfde prijsklasse vj. 93)

AANBIEDING VAN DE DAG: SUEDE H _

DAMES- EN HEREN SPENCER SAMEN 98.- ™ J
KINDERSPENCER SUEDE 39.50

WAAR: HOTEL PARKZICHT,
WINKLER PRINSSTR. 3 VEENDAM

WANNEER: WOENSDAG 20 OKTOBER 11-17u.
INFO; 04920 - 22923 ■ HURKSESTR. 21, HELMOND. ZONDAGS OPEN!, al.v. Italia Leather Wear vh. DANKERS
GRONINGEN, NWE. EBBINGESTRAAT 95, 050144799;
ASSEN, SINGEL PASSAGE 20,0592014446,

10Nieuwsblad van het Noorden
Uitzendbureau's

Technicum Uitzendburo
zoekt met spoed voor één van haar opdrachtgevers,
in de omgeving van Assen en Hoogeveen, ervaren:

Pijpfitters
die ervaring hebben met rvs-leidingwerk in de

zuivelindustrie.

Tevens hebben wij regelmatig werk voor:

TIG-lassers

Technicum Uitzendburo
Westersingel 6

9718 CK Groningen.
Tel. 050-144111

Zie voor Haasjes ook pagina 9

Allerlei
25.000 verbeterde oudhollandse dakpannen met
hulpstukken. 6 stalen trappen. 10 garagedeuren,

plm. 1 jaaroud. Balk- en vloerhout.
Sloop- en grondwerken Jan Pruim.

Tel. 05967-1877.

IHFORHATIE OPLOKATIE
Alle informatie over wonen in
KLEIN MARTIJN,
een nieuwe wijk in Groningen-Zuid.

Ons informatiecentrum staat aan de
Helperzoom.

Openingstijden:
- elke woensdag 14.00-17.00uur
- elke zaterdag 10.00-12.00 uur

Boelens Jorritsma
Kamminga Makelaars

Huizen

Afvoer verstopt? R.R.S.
Bel gratis 06-0991313
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I Kwaliteit voor de prijs van:...
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(exci BT w j
■ Gratis abonnement tot 1-1-'94 I

: INTERPHONE i
j Telefoon 050-142580 Fax 142231
i Dealer van o.a.

Panasonic, Mitsubishi, Nokia, Motorola ,

mmm Interphone is een toonaan- |

HU gevende onderneming, die |

| KM zich hoofdzakelijk bezig- |

houdt met Telecommunica- I
| Damsterdiep 32 tie, Datacommunicatie en ■

Groningen Beveiligingssystemen.

Nu voordelig kopen:
22x42 vr. ruw f 0.62 )/m'

22x63 vr. ruw f 0.90 p/m'

47x75 vr. gesch. f2.04 p/m'
Gipsplaat 260x60 p/stuk f6.90
Gipsplaat 300x60 p/stuk f7.95
Plaatmaterialen als:
spaanplaat, multiplex, zachtboard, hardboard enz.
worden gratis op maat gezaagd.

Houthandel & Bouwstoffen BV
Boterdiep 54, Groningen

Telefoon 050-132017 - Fax 138935
Prijzen zijn inkl. BTW

1,, v .FEESTELIJKM
1 OPEN HUIS '

I VWKOOSVOORSKODA,"|
[VELTINGj Autobedrijf VELTING Ir 1I 1 1 kiest al 25 jaar

i Voor^°^a
_

l
m/gtm | en ho°9ste |
I Deze maand is Autobedrijf Velting 25 jaar Tijdens de OPEN HUIS-dagen kunt u uit-
I Skoda dealer en dat gaan we samen met gebreid kennis maken met onze produk-I u vieren. Ter gelegenheid van dit jubileum ten wa( nog belangrijker is, er mee
I houden wij een grandioos OPEN HUIS op riideniiiiJ 21,22,23 en 25 oktober a.s. '

t
,

.

.I Tijdens deze overweldigende OPEN Het n J den met de n,euwe Skoda IS vooral
I HUIS-dagen zullen wij u de nieuwste ge- een aanrader. U maakt dan, tevens kans
| neratie Skoda-automobielen tonen welke op het winnen van een splinternieuwe
1 onder Volkswagen auspiciën worden ge- VW/Skoda GLXi.
I bouwd. Zoals u wellicht al weet is Skoda Uiteraard wordt de inwendige mens nietI vanaf 1992 volwaardig lid van de VW- vergeten en voor iedere bezoeker ligt een1 Groep. Wat dit exact inhoudt ziet u tijdens |euke attentje k|aar

| Wij zeggen alvast: "Tot op de Jubileum-dagen van Velting!".

skoda Autobedrijf VELTING fflWlswa!' e' Stationsweg 7-9 - Bedum • 05900-12408 /14490.

:::_d speciale aanbieding t
::::: Richomme =:===

EEEEE PROFESSIONELE LADDERS EEEEE
diverse maten IZZZZ

EZ Nu 50% KORTING FFfEn
::::: \~Jcr Bijvoorbeeld IZZZZ

ƒ /};[ 2X15 rt J Ay** nu o i u."
(Zolang de voorraad strekt)

WjËê Sanders ==

: ==:= goed ■ goedkoop en grotekeus izzzz
Damsterdiep 275 - Groningen

IWÊBSSBZu Tel. 050-144356 Gratis parkeren

GROTE VEILING irfeÉTllw
&kunst
** ANTIEK jgjirgWr

PLM. 600 KAVELS

Kijkdagen: 22, 23 en 24 okt. 11.00-17.00 uur VARIA 0.A.:
Veiling: 25 en 26 okt vanaf 19.00 uur Staart- en stoelklokken, staande klokken o.a.

18e E., Oosterse tapijten, speelgoed, tortel-
duivenkooi, koper, tin en brons o.a. beelden,

SCHILDERIJEN 0.A.: petroleumlampen, spiegels, aardewerk en pla-
J. Janson, E. Nolde, R. Miedema, J. Weissen- teel o.a. Rozenburg, Amstelboek Distel, Brou-
bruch, A. Knikker, J.A. Zandleven, P. v. wer, st. Lucas, glas o.a. Leerdam, porselein
Wijngaerdt, A.L. Koster, Nico Bulder 3x, J.H. Japans, Chinees en Europees, kassa, goud en
de Groot, A.F. Hubeek, H. Duin, D. Schulman, zilver enz. enz.
E. Dijkstra, L. Straver, J. Makkes, J.H. Oos-
tendorp e.v.a. De eerstvolgende veiling is op maandag 13

december 1993 en volgende dagen. Inbreng
elke dag van 10.00-17.00uur. Zaterdags geslo-

AQUARELLEN, TEKENINGEN EN GRA- ten. Inzending sluit op dinsdag 30 november
HEK 0.A.: 1993.
E.B.v. Duimen 3x, J. Altink 3x, J. Kagie, W.
Vaarzon-Morel, Nico Bulder, R. Prins, J. Ook halen wij de goederen bij u thuis (geen
Sluyters e.v.a. vervoerskosten). Bij verkoop 10% kosten.

De veiling wordt telkens gehouden ten over-
MEUBELEN 0.A.: staan van H.R.J. Jans, gerechtsdeurwaarder
Drie porseleinkasten o.a. wortelnoten, tafels, te Groningen.
stoelen, banken, ladenkasten, penantkastjes,
grote boekenkast, bureaus, kisten enz. enz. Katalogus verkrijgbaar in de zaak.

JOOP VAN DEN ENDEN'S VEILINGEN
ERKEND VEILINGMEESTER - TAXATEUR R.G.

MUNNEKEHOLM 5 - GRONINGEN - TELEFOON 050-129274
HÉT VEILINGHUIS VAN HET NOORDEN! GESPECIALISEERD IN KUNST- EN ANTIEKVEILINGEN!

MAAK DAAROM GEBRUIK
VAN DE COMFORTABELE

LENING VAN ROONA
In Per Rente Jaar- Theoretische

handen maand per maand rente* looptijd
f 10.000,- f 91,- 0,907% 11,5% 114 maanden
f 15.000,- f 137,- 0,907% 11,5% 114 maanden
f 30.000,- f 273,- 0,907% 11,5% 114 maanden
f 50.000,- f 454,- 0,907% 11,5% 114 maanden
f 70.000,- f 635,- 0,907% 11,5% 114 maanden
M 00.000,- f 907,- 0,907% 11,5% 114 maanden

* Het eerste jaar betaalt u alleen rente, daarna 1,5% van uw limiet.
Persoonlijke leningen en 2e hypotheken en andere bedragen zijn ook mogelijk.
Uw huidige (te) dure lening kunnen wij voor u overnemen.
* Effectieve rente op jaarbasis.
Comfortabel en betrouwbaar. Toetsing en registratie bij BKR in Tiel.
Gevolmachtigd intermediair. Leningen vanaf f 1.000,-.Elk bedrag mogelijk met
gevarieerde looptijden. Meestal kwijtschelding bij overlijden.

I 1
Wik ben geïnteresseerd in het openen van een lening van ROONA. IStuur mij een aanvraagformulier toe. I

j NAAM M/V j
I ADRES I
j PC/WOONPLAATS j

| TELEFOONNUMMER |

I Stuur de coupon in een gesloten enveloppe naar:
jjNTERMEDIAIRROONA, Eerste Laan 3, 9331 BD Norg.

financieringenW*Qpnam
EERSTE LAAN 3, 9331 BD NORG

Geopend: ma. t/m vrij. van 8.30-21.00 uur, za. van 9.00-16.00 uur.

05928-13535

dinsdag 19 oktober 199311

IMP
4-seizoenendekbed

90% ganzendons 19 BNormaal 599.- NU iW %

Inclusief Ontbijtblad (tafeltje)
Thermoskan
2 theekoppen - schotels
Vaasje f

IWONINGI

JANKROTTJE BV "VS
Nw. Boteringestraat 74, |UHUMIIIBH

9712 PP Groningen, tel.: 050-144300

™MPiSM

HENKLAI é
CARLIER \\M
Showrnnm Energieweg 7a, Groningen yS fêjfltlÊ(Êj/JiL/

, UUMI Telefoon 050-137047* XVerkoop Telefax 050-12033 C / / \
Tprhn rlionct Ruime parkeergelegenheid / / IMËWÉiÊ/// \
ici~.mii. UitJMol 's Zaterdags zijn wij gesloten J /

\
\ n

\ BINNENSTAD / \
\ \ \GRONINGEN/ / * '

\ VV\ 7 J-Ss» (rV
is nu gevestigd aan de Energieweg
en dat is niet toevallig; we gaan er na de brand weer energiek tegenaan

Haasjes
Nieuwsblad-haasje
zijn erg geliefd.
202.600 lezers*
lezen de haasjes,
"summo

GEWATTEERDE STOFFEN
20 kleuren

van f 16.95 p.m.
AfAPPPIIIIJII Sappenneer, Noorderstr. 91
V I llkkkMUfll Delfzijl, Nieuweweg 7
l| I 11111 |jinU| Uithuizen. Kaakstr.loVI VI I hlllinh Winschoten. Langestr. 88

I TOTALE LEEGVERKOOP II WEGENS REORGANISATIE I
I SHOWROOM I

EIKEN
LICHTEIKEN
JASMIJN/MESSING
KASSETTE WIT
WIT HOOGGLANS
KASSETTE WIT
ESSEN WIT/CHROOM

I TOT 60% KORTING I
I Medinorm keukens I
I Geopend: Osloweg 87

Ma. 13.00 tot 18.00 9723 BK Groningen■ Di. t/m vr. 10.00tot 18 00 Telefoon 050-133986
Za. 10.00 tot 1600 Groothandelscentr. (groen) I

I Donderdag koopavond bij Gamma eerste pad links.



Verdrietig ontvingen wij
het bericht dat is overle-
den onze beste neef

Jt. DOCTER
Zeijen, 15 oktober 1993.
M. Douwes-Hofsteenge
en kinderen

Onverwachts is onze
buurvrouw

JUDEGIEN
WEGGEMANS-

MEIJER
op 83-jarige leeftijd over-
leden.
Fam. A. Trip
Fam. T. Heikamp
Fam. A. Stevens
Fam. G. D. Nossent
Fam. H. J. Dunning
Fam. W. Darneviel
Fam. J. Boerema
Fam. H. Siegers
Fam. Joh. Thijs
Fam. R. Hoving
Dhr. B. Noord
Dhr. J. Hoving
Mevr. M. Siegers-

Kremer
Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Na een hoopvolle en spannende tijd moeten wij u tot ons
groot verdriet opnieuw mededelen dat ook ons zoontje

ARNOUD SANDER
net als zijn zusjes Marloes en Lotte na een zwangerschap
van 8 maanden gestorven is voor de geboorte.
Loppersum, 15 oktober 1993.
Singelweg 26.

ROELOF en INEKE TOLHUIZEN-APOTHEKER

Een mens bewaart zijn eigen ik
heel diep onder zijn huid.
En wat daar binnen in jeheeft geleefd,
kwam er maar zelden uit.

Na een liefdevolle verpleging in 't Olderloug is op
89-jarige leeftijd toch nog onverwacht en in eenzaamheid
overleden onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

JANNA KUIPER-VAN DIJK
�24 september 1904 113oktober 1993
Sinds 30 augustus 1976 weduwe van Kornelis Kuiper.
Correspondentieadres:
Ceressingel 36, 9581 GM Musselkanaal.

Tolbert: M. KALSBEEK-KUIPER
H. KALSBEEK

Groningen: W. DE VALK-KUIPER
A. DE VALK

Nieuwe Pekela: G. KUIPER
A. kuiper-stAbler

Musselkanaal: J. KUIPER
G. BLIK

Groningen: M. KUIPER
B. KUIPER-TAMMENGA
KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in stilte plaats-
gevonden.

Want ik weet, datmijn Verlosser leeft,
Jezus Christus, onze Heer en Heiland.

Amen
Na een liefdevolle verpleging in "Vliethoven" te Delfzijl is
toch nog onverwacht overleden onze lieve, zorgzame
moeder en oma

MARIA ALKEMA-NIEBOER
op de leeftijd van 88 jaar; sinds 24 augustus 1972
weduwe van JanAlkema.
Delfzijl, 15 oktober 1993.
"Vliethoven".

Bathmen: BINY en PETER
Ter Apel: AD en ROELIE

Haren: JOOP en GINIE
Rotterdam: BERTHA en LEO

Delfzijl: MARIEJANNE en CHRIS
KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

Correspondentieadres: Stelmakerij 24, 9932 GL Delfzijl.
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de
begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze vaderen opa

WIEGER KOOISTRA
in de leeftijd van 78 jaar.
9713 PV Groningen, 18 oktober 1993.
Koekoekplein 20.

M. H. KOOISTRA-WEINERT
ARTHUR en BOUKJE
ESMÉE
ROBERT

Mijn man is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum,
Crematoriumlaan 2 te Groningen.
Condoléancebezoek donderdag van 19.00-20.00 uur.
Een samenkomst zal worden gehouden in de aula op de
begraafplaats "SelwerderhoF te Groningen op vrijdag
22 oktober om 11.00 uur, waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer op de begraafplaats.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat plotseling van ons
is heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorgzame
vader

PIETER TEI HOUWERZIJL
in de leeftijd van 66 jaar.
9901 GG Appingedam, 18 oktober 1993.
Westersingel 19.

B. K HOUWERZIJL-HAAN
ENNAen RE INT

Mijn man, onze vader is opgebaard in de rouwkamer van
het "Uitvaartcentrum", Jukwerderweg 19 te Appinge-
dam.
Bezoek aldaar van 18.00-18.30 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 21 oktober
om 14.00 uur op de begraafplaats "Rusthof", Jukwerder-
weg 19 te Appingedam.
Zij die met ons hem de laatste eer willen bewijzen,
worden verzocht om 13.45 uur in de aula aanwezig te
zijn.

+
Nu ben jesoms alleen
Nu moet je soms nog huilen
En als je weg wilt schuilen
kun je haast nergens heen.

Bedroefd delen wij u mee, dat kort na het overlijden van
onze moeder en oma, onze lieve vader en opa plotseling is
overleden

BERNARDUS JOZEF
BEEREBOOM

sinds 30 juni 1993 weduwnaar van C. J. Kuis.
* 1 april 1915 117 oktober 1993

Heerenveen: EPPO BEEREBOOM
MINY BEEREBOOM-KOELEMAN

Drachten: GERDA LEEGTE-BEEREBOOM
JAN LEEGTE

Bedum: MANNA DIETVORST-BEEREBOOM
ADRIE DIETVORST

Uithuizen: KOOS BEEREBOOM
TITIE BEEREBOOM-GROOT

Sauwerd: LIA LEEGTE-BEEREBOOM
JOHAN LEEGTE

Wijhe: VERA BOLSTER-BEEREBOOM
JONA BOLSTER

Emmeloord: MARIA KLINK-BEEREBOOM
WILLEM KLINK

Olst: ELLY DURENKAMP-BEEREBOOM
RENÉ DURENKAMP
en KLEINKINDEREN

Correspondentieadres:
Hoofdstraat West 7, 9981 AA Uithuizen.
Gelegenheid tot condoleren op 21 oktober van 9.15-9.45
uur in het St. Vincentius-gebouw te Uithuizen, waarna
de Uitvaartmis om 10.00 uur in de R.K kerk aldaar.
De crematie zal plaatsvinden om 12.00 uur in aula 1 van
het crematorium te Groningen.

Geboren:
onze kleinzoon

KEVIN VINCENTIUS FRANCISCUS
zoon van Peter en Marliese Gevers.
Groningen, 17 oktober 1993.
J. M. den Uylstraat 53,
9748 RJ Groningen.

Heden overleed zacht en kalm onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

WILLEMINA WIJK-TOXOPEUS
op de leeftijd van 81 jaar; sinds 18 april 1978 weduwe van
Sijmon Jacob Wijk.
Groningen, 15oktober 1993.

Baflo: A. A. VAN DER TUUK-WIJK
K. VAN DER TUUK

Usquert: WILMA en KLAAS
ANNEKE, BERT

Roden: JAN DIETERT en ANNEMARIE
Hove(Eng.): JACOBA en GEORGE

Briltil: M. L. WIJK
Groningen: WILLEMIEN en HENK
Groningen: LAMBERT

De crematie zal plaatsvinden in aula I van het cremato-
rium te Groningen op 20 oktober om 13.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het
crematorium na de plechtigheid.
Correspondentieadres: Maarhuizerweg 1, 9953 TB Baflo.

Onverwacht is overleden onze tante en oudtante

WILLEMINA WIJK-TOXOPEUS
Groningen: M. E. HIJLKEMA

Garsthuizen: W. M. EENDHUIZEN-HIJLKEMA
L. M. EENDHUIZEN
en KINDEREN

Groningen: I. A. HIJLKEMA

Enige kennisgeving
Na een liefdevolle verzorging in het "Heymanshuis" te
Groningen is in alle rust van ons heengegaan onze lieve
zuster, schoonzuster, tante en oudtante

JANTJE
TUNTELER-VAN DEN BERG

sinds 29 oktober 1966 weduwe van Geert Tunteler; in de
leeftijd van 95 jaar.
Groningen, 18 oktober 1993.
"Heymanshuis", Kochstraat 61/138.
Correspondentieadres:
Smedingeslag 6, 7824 HK Emmen.

Uit aller naam:
J. H. VOS

Geen bloemen.
De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van
het Uitvaartcentrum "Algemeen Belang", Esdoornlaan
187, wijk Selwerd te Groningen.
Bezoek dinsdagavond van 7-8 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag
20 oktober om 14.30 uur in aula II van het crematorium
te Groningen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer van het crematorium.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
betekend heeft, geven wij kennis, dat onverwacht van ons
is heengegaan, onze lieve vader en zorgzame opa

BARELD DE BOER
op de leeftijd van 68 jaar; sinds 7 december 1990
weduwnaar van Evelina Bandringa.
9665 MG Oude Pekela, 13 oktober 1993.
Waterkant 18.

Oude Pekela: EVELIEN DE BOER
Hoogezand: BART DE BOER

ROELIE DE BOER-PLOEGER
CHANTAL
ROBIN

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsge-
vonden.

Van een leven van veel
willen en kunnen doen,
naar een leven van wel willen,
maar niet meer kunnen doen.

Verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van onze
lieve moeder, oma en overoma

AFIENA GEZINA
BULTENA-PIETERMAN

op de leeftijd van 85 jaar; sinds 9 oktober 1985 weduwe
van Hendrik Bultena.
9987 SN Zijldijk, 17 oktober 1993.
Kalverstraat 10.

KINDEREN, KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

De crematie vindt plaats op vrijdag 22 oktober 19Ö3 om
13.30 uur in aula 2 van het crematorium te Groningen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te
condoleren.
Een ieder die geen kaart heeft ontvangen, kan deze
advertentie als zodanig beschouwen.

Het verlies was er al voor het einde.
De rouw voordat het afscheid kwam.
Wij voelden mee met jestil verdriet.
Nu rouwen wij, maar huilen niet.

Verdrietig om zijn heengaan maar met een dankbare
herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken en
met een bevrijdend gevoel dat zijn lijden nu voorbij is,
geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve
vader en opa

HENDRIK REGIEN
op de leeftijd van 87 jaar, sinds 6 januari 1990 weduw-
naar van Tjitske Kats.
Assen, 17 oktober 1993.
"Anholt", kamer 6.

Wilnis: JAN en ANNA-STINA
INGRID
ERIK

Loon: JELTJE en HENK
HENDRIK en FREA
TAMARA
TJITSKE en JANTINUS
LISA

Assen: GEERTRUIDA en JAN
MEINDERT
HENK
JEANET

Correspondentieadres:
H. Paas, Lonerbroekweg 12, 9409 TR Loon.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium "de Boskamp", Boskamp 5 te
Assen op donderdag 21 oktober om 11.00 uur.
Zij die met ons afscheid willen nemen, worden in
bovengenoemd crematorium verwacht. Na de plechtig-
heid gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van
het crematorium.

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verdere lijdens-
weg bespaard gebeleven is, geven wij u kennis dat na een
ernstige ziekte van ons is heengegaan mijn innig geliefde
man, onze zorgzame vaderen opa

WILLEM SCHOLTE
op de leeftijd van 79 jaar.
9743 VZ Groningen, 16 oktober 1993.
Granietstraat 40.

A. J. KUNTKES-PINKSTER
JANNIE en HENK
EBEL en CHRISTA
RUURD en TINIE
WILLEM en ANNIE
JAN
EBELDINA t
MARTHA en LIES
HARRIE en AN
KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum
"Algemeen Belang", Esdoornlaan 187 te Groningen.
Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal zijn op donderdag 21 oktober
om 10.30 uur in aula 2 van het crematorium te Gronin-
gen.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer.
Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen van het
Academisch Ziekenhuis.

DE ECHTE SPECIALIST VOOR GASHAARDEN EN GEVELKACHEU
NU speciaal voor u zeer

irHM scherPe prijzen
voor alle bekende merken

DRU - FABER - BENRAAD - BOCAL -

PELGRIM • THERMOCET- FLANORIA ■

GELDER

Overwinningsplein 54

TDE BETERPSPECIAALZAAK.'iJy/iyr 050.252103

Wjf&. 5
"

f

• handgemaakte matrassen en boxsprings
• 100% natuurlijke materialen

• comfortabele stoffering, o.a. vuistdikke schapewol
en handgekaarde paardehaar

• luxe afwerking, o.a. genopte en afgerande matrassen

Vl-SPRJNG
HANDMADE BED COLLECTION

Nwe Ebbingestraat 73-Groningen -Tel. 050-121621
's Maandags gesloten. Donderdag koopavond. (parkeren Boterdiep)

Dag lieve
OPA

Choe-Mie, Gert
Carmen en Amber
Ka-Yen
Shau-Long
Ina, Peter
Erika, Ronnie

Voor ons geheel onver-
wacht nam de Heer tot
Zich

Mevr. VENEMA-
VEGTER

op de leeftijd van
85 jaar.
Wij wensen de familie
veel sterkte met dit ver-
lies.
Gezamenlijke buren
Joh. Westrastraat
Oldehove

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die jesterft,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfontgaan,
jezegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve moeder en
mijn oma

SUSANNA GEERTRUIDA
GRALER-LAHPOR

op de leeftijd van 63 jaar; sinds 14 januari 1981 weduwe
van Gerard Graler.
Foxhol, 17 oktober 1993.

Vlijmen: HANS en LIED
LEONOOR

Foxhol: GEA en SJOERD
Correspondentieadres:
Fuutlaan 17, 9607 RB Foxhol.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Groningen op donderdag 21 oktober om 11.00 uur
in aula 1.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Geheel onverwachts ging van ons heen onze lieve doch-
ter, zus, schoonzuster en tante

SUSANNA GEERTRUIDA
GRALER-LAHPOR

op de leeftijd van 63 jaar.
Foxhol, 17 oktober 1993.

Haren: J. LAHPOR
Hoogezand: G. H. UILDRIKS-LAHPOR

G. UILDRIKS
Amersfoort: JAN en DIONNE
Hoogezand: GERDA en ROBERT

Heel verdrietig zijn wij, dat wij veel te vroeg afscheid
hebben moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en
tante

TRIJNTJE J.
FRAIQUIN-TJOELKER

geliefde echtgenote van Simon S. Fraiquin. Op de leeftijd
van 52 jaar mocht zij na een kwetsbaar leven haar'rust
vinden.
Almelo, 17 oktober 1993.

Drachten: ALIE v.d. MOLEN-TJOELKER
SIETSE v.d. MOLEN

Groningen: THEA IMMENGA-TJOELKER
HANS IMMENGA t
ROELOF TJEMMES

Zwolle: HANNEKE TEN CATE-TJOELKER
EPPO G. TEN CATE
NEVEN en NICHTEN

Correspondentieadres:
S. S. Fraiquin,
Oldengaerde 36, 7608 AR Almelo.

Ik kan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen,
en wonen in een veilig huis.

Psalm 4:3
De Heere heeft Thuisgehaald onze lieve moeder en oma

HENRIËTTA VENEMA-VEGTER
in de gezegende leeftijd van 85 jaar; sinds 1 juli 1989
weduwe van Klaas Venema.
Oldehove, 16 oktober 1993.
Correspondentieadres:
Wengeweer 41, 9883 PR Oldehove.

Canada: ANNIE en REINDER
Ulrum: HARRY en JAN PIET t

Maassluis: WILLY en WIM
Zaandam: DOUWE en AAF
Oldehove: MATTY

KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

De dienst van Woord en gebed zal D.V. worden gehouden
op donderdag 21 oktober om 14.00 uur in de Geref. Kerk,
Wilhelminastraat 20 te Oldehove, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats.
Na de begrafenis is er gelegenheid te condoleren in "De
Stiep" achter de kerk.

Heden ontvingen we het bericht van overlijden van onze
collega en medewerkster

JANNIE HOOGEVEEN
Een in alle opzichten zeer gewaardeerde collega blijft in
onze gedachten. We missen haar.
We wensen Pieter en de andere nabestaanden veel
sterkte bij het dragen van dit verlies.
Assen, 18 oktober 1993.
MEDEWERKERS VOEDINGSDIENST en DIREKTIE,
HENDRIKVAN BOEIJEN-OORD

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en de zorg
waarmee zij gedurende haar leven ons heeft omringd,
geven wij u kennis dat rustig en vredig is heengegaan
onze moeder, groot- en overgrootmoeder

SIJBRIGJEN DE BOER
in de gezegende ouderdom van 97 jaar; sinds 30 oktober
1983 weduwe van Jelte Jan Oosterhuis.
Zuidhorn, 17 oktober 1993.
"Het Zonnehuis".
Zevenhuizen: F. PIJPKER-OOSTERHUIS

Australië: H. J. OOSTERHUIS
Fr. C. OOSTERHUIS-NOTTINGHAM

Leek: J. B. HUT-OOSTERHUIS
H. J. HUT
KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

Correspondentieadres:
Oudestreek 49, 9354AD Zevenhuizen.
Onze moeder, groot- en overgrootmoeder is opgebaard in
de Aula mt Anker" teZevenhuizen.
De rouwdienst zal gehouden worden donderdag 21 okto-
ber a.s. om 13.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk,
Hoofddiep 58 te Zevenhuizen, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
Verenigingsgebouw.

PAUL& SHARK
* Pullovers
* Polo's
* Jacks
* Pantalons
Uitgebreide kollektie
nu kompleet

■■■■■■■■■■■
Brugstraat 7
(bij de A-Kerk)
Groningen,
tel. 050-125015

restaurant Enkele Menuvoorbeelden:
Osso Buco met verse pasta . 29.50

PNaz/I Royaal gevuld stoofpotje . . 29.50
Gebraden eendeborst . . 33.50

f-i r—Varkenshaas met champignons 32.50
STATIONSWEG 41.9741 GK ZUIDIAREN
Tel. 05905-94531. Resetvering gewenst.
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Enige en algemene kennisgeving

Na een liefdevolle verzorging in "de Hullen" te Roden ij
toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve
zuster, schoonzuster, tante en oudtante

JANTJE
BATHOORN-VORENKAMP

op de leeftijd van 94 jaar; sinds 30 november 1970
weduwe van Hendrik Bathoorn.
Roden, 18oktober 1993.
"de Hullen".

„ ,Namens de familie
FAM. VORENKAMP
FAM. HUT

Correspondentieadres:
Boskamp 43, 9301 BH Roden.
De overledene is opgebaard in de aula van "de Hullen".
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag
21 oktober om 10.00 uur in het crematorium "de Bos-
kamp", Europaweg Zuid te Assen.
Zij die de laatste eer wensen te betuigen, worden verzocht
om 9.50 uur aanwezig te zijn.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

kollektie

ucin heu/den
verl. hereweg 59

groningen (z) - helpman
parkeren inrit naast de zaak

dinsdag 19 oktober 1993
Plotseling is overleden
onze lieve schoondoch-
ter, schoonzuster, tante

SUZAN
GRALER-LAHPOR

Hoogezand,
17 oktober 1993.

Hoogezand:
J. G. Graler

Australië:
S. Thiecke-Graler
J. Thiecke

Hoogezand:
R. Graler
A Graler-Hulsebos

Deventer:
R. Werkema-Graler
T. Werkema

Hoogezand:
D. Venema-Graler
P. Venema

Hoogezand:
A. Schuurman-Graler
J. Schuurman

Drachten:
L. Suurmeiijer-Graler
H. Suurmeiyer
Hoogezand:
J. Graler
D. Graler-Wilthof
Neven en nichten

Koïberts
en

pantalons
óók GROTE en

extra GROTE maten

Buitenkamp
HERENMODE

(bij het Koude Gat)
VISMARKT 8
GRONINGEN

L Tel. 050-180632 j



Rutgers somber over nieuwe sociaal-democratische partij
GRONINGEN - "Het ziet er
somber uit," zegt Yvonne Rut-
gers over de haalbaarheid van
haar plan om aan de gemeen-
teraadsverkiezingen in Gro-
ningen deel te nemen met een
nieuw op te richten Sociaal-
Democratische Stadspartij.

"Het idee is nog niet erg aan-
geslagen bij de mensen in Gro-
ningen. Het aantal dat actief
wil deelnemen aan de campag-

ne en de organisatie is onge-
veer tien. Maar die hebben het
in veel gevallen ook weer heel

druk met andere dingen. En
als je een nieuwe partij begint,
moet je toch heel wat personen
hebben die er tijd in kunnen
steken."

In juni plaatste Rutgers,
onder meer de bezielende voor-
vrouw van het Comité Uitke-
ringsgerechtigden in Opstand,
een advertentie om medestan-
ders voor haar initiatief te
werven. Nu, zo'n vier maanden

later, is het plan ondanks de
geringe steun nog niet hele-
maal van de baan, zo meldt zij.

Zij wil volgende maand een
laatste poging wagen om als-
nog voldoende draagvlak te
vinden voor de partij. En lukt
dat niet, dan is het niet uitge-
sloten dat het initiatief een
beperkter omvang krijgt. Dan
gaat de actievoerster mogelijk
met een 'Lijst Rutgers' aan de

gemeenteraadsverkiezingen
deelnemen. De lijst moet dan
de steun krijgen van een aan-
bevelingscomité.

"Zo'n lijst vraagt toch veel
minder organisatie dan de
oprichting van een partij. En
veel mensen hebben mij te
kennen gegeven dat ze het
goed zouden vinden als ik mijn
geluid in de gemeenteraad kon
laten horen. En ik heb wel zin

om mij op de campagne te
storten. Ik heb weinig vertrou-
wen in de andere partijen. Ik
vind nog steeds dat het zowel
plaatseljk als landelijk -en
dat spijt me- ontbreekt aan
een goede sociaal-democrati-
sche partij. Alle partijen schui-
ven naar het grauwe midden."

Volgende maand wil Rut-
gers een verklaring uitgeven
waarin ze haar politieke plan-

nen ontvouwt. "Want ik ben
absoluut van plan iets te gaan
doen.

Ik heb de hoop op een nieuwe
partij nog niet helemaal opge-
geven. Lukt het niet, dan zal
ik mensen moeten vinden om
campagne te voeren voor mijn
eigen lijst en die bereid zijn
ondersteunend werk te doen
voor de raadsfractie," aldus de
politica in spe.

Vier maanden geleden ont-
vouwde Yvonne Rutgers
haar plannen voor een
sociaal-democratische
stadspartij. Het wil echter
niet erg lukken. Daarom
overweegt ze nu te komen
meteen Lijst Rutgers.

Bea-TV nieuwe
zender voor
patiëntjes AZG
GRONINGEN - Bea-TV. Dat is
de naam van de nieuwe televi-
siezender in Groningen die
gisteren officieel in gebruik
werd gesteld. Geen publieke
omroep, maar een 'eigen' kin-
derzender van het Academisch
Ziekenhuis Groningen (AZG).
En dus alleen hier te bekijken.
Het is een project van de Beat-
rix Kinderkliniek. Negen
maanden werd gewerkt aan de
voorbereiding van de zender en
er werden vier proefuitzendin-
gen gemaakt. Gisteren was het
moment suprème eindelijk
daar en konden patiëntjes en
medewerkers van het AZG
zichzelf en anderen op het
magische scherm bewonderen.

De kinderboekenweek stond
centraal in de eerste uitzen-
ding. Met het oog daarop was
tekenaar/schrijver Jan Kruis
(de maker van de strip 'Jan,
Jans en de kinderen' in het
vrouwenweekblad Libelle) uit
Mantinge aanwezig. Samen
met de patiëntjes van de kin-
derkliniek van het AZG maak-

te hij de eerste uitzending. De
kinderen zelf maakten - vooraf
- programma's die ze konden
laten zien en Jan Kruis teken-
de in de uitzending dat het een
lieve lust was.

Bea-TV wordt geproduceerd
door vrijwilligers. De uitzen-
dingen hebben één keer per
week plaats, maar het is de
bedoeling die frequentie uit te
breiden. Daarvoor zijn echter
meer vrijwilligers nodig. Het
project Kindertelevisie is in
het ziekenhuis organisatorisch
ondergebracht bij de Stichting
Vrienden van het AZG. Het
doel van Kindertelevisie is de
kinderen die patiënt in het zie-
kenhuis zijn zoveel mogelijk
afleiding te bieden tijdens hun
verblijf daarin. De ervaring
heeft, aldus het AZG, geleerd
dat spannende, creatieve en
leuke bezigheden als het
maken van een tv-programma
een positieve invloed kan heb-
ben op het genezingsproces.

Het AZG startte met het
project nadat dit was inge-
bracht door de stichting Kin-
derziekenhuizen-tv, de lande-
lijke organisatie. Zij heeft in
meer academische ziekenhui-
zen in Nederland inmiddels
soortgelijke projecten opge-
start.

Spannende, creatieve en
leuke bezigheden hebben
een positief effect op het
genezingsproces van kin-
deren. Mede daarom begint
het AZG een televisiezen-
der voor de jonge patiën-
ten.

Wethouder schaatst
ijsbaan Kardinge open
GRONINGEN —Wethouder
Henk Pijlman schaatst vrij-
dagmiddag om half vijf samen
met de jeugdleden van de Gro-
ninger ijsvereniging officieel
de nieuwe ijsbaan in sportcen-
trum Kardinge open. De vol-
gende dag zijn de recreatie-
schaatsers aan de beurt. Van
tien tot twaalf uur is er een

mini-elfstedentocht voor jeugd
uit de wijken in de buurt van
het sportcenturm. 's Middags
kan iedereen die een baantje
wil trekken in Kardinge te-
recht.

Voor het komende seizoen
staan diverse activiteiten op
het programma. Volgende
week gaan de schaatslessen
van start. Op zaterdag 13 no-
vember wordt de KNSB-mara-
thon voor dames, veteranen en
A-rijders verreden, in het
weekeinde van 11 december
strijden schaatsers om de Zil-
veren Schaats en de Gruno-bo-
kaal. 22 en 23 januari staat
het Nederlands kampioen-
schap shorttrack op het pro-
gramma, van 9 tot en met 13
februari komt het Russisch na-
tionaal ijscircus naar Gronin-
gen en op 11, 12 en 13 februari
wordt het Nederlands kam-
pioenschap schaatsen voor ju-
nioren en neo-senioren verre-
den.

De leiding van het sportcen-
trum verwacht het komende
seizoen zo'n 300.000 schaat-
sers.

Politie neemt
TV in beslag
HOOGEZAND - De politie
heeft gisteren bij de 42-jarige
R.J.S. aan de Schorpioen in
Hoogezand de televisie in
beslag genomen. Het apparaat
stond zo hard, dat de buren
klaagden over geluidshinder.

Automobilist
botst op boom
BEDUM - De 27-jarige automo-
bilist A.S. uit Hoogezand is gis-
termiddag gewond geraakt,
toen hij op de weg tussen
Ellerhuizen en Bedum tot
tweemaal toe van de weg raak-
te en tegen een boom tot stil-
stand kwam. Het slachtoffer is
met nek- en rugletsel overge-
bracht naar het Academisch
Ziekenhuis in Groningen.

'Tamtam' bij
winkelopening
Folkingestraat

GRONINGEN - Drummers
uit vier Afrikaanse landen
zullen aanstaande zater-
dag om half twee een
geluidslijn' vormen over
de Grote Markt en de Vis-
mark naar de Folkinge-
straat. Dit ter gelegenheid
van de opening van twee
nieuwe winkels in de Fol-
kingestraat.

De zaken die zaterdag
hun deuren zullen openen
zijn een zaak gespeciali-
seerd in Afrikaanse import
en een sieradenatelier,
waar sieraden en gebruiks-
voorwerpen op maat wor-
den gemaakt.

De drummers uit
Ghana, Senegal, Mali en
Gambia (respectievelijk
Ashanti, Banbara en
Wolof-muziekanten) bege-
ven zich vanaf de Martini-
toren richting Vismarkt.
Vervolgens lopen ze naar
de nieuwe winkels in de
Folkingestraat om deze
plechtig te openen.

Bezoek Russen
GRONINGEN - Een viertal
leraressen Engels uit Moer-
mansk is door de lerarenoplei-
ding van de Rijksuniversiteit
Groningen uitgenodigd om van
13 tot 20 december een intro-
ductieprogramma te volgen
over onderwijs in de Engelse
taal in Nederland. De Russin-
nen krijgen onder meer infor-
matie over de in Nederland
gangbare lesmethoden op mid-
delbare scholen en zullen enke-
le scholen bezoeken. Op hun
beurt zullen de Russische lera-
ressen colleges aan Groninger
studenten geven.

'Ja-woord' al weer 70 jaar geleden
GRONINGEN - Omdat het
precies zeventig jaar gele-
den was dat ze elkaar het
ja-woord gaven, werden de
93-jarige H.P. Wondergem
en de 89-jarige M. Wonder-
gem-Witte gisterochtend
flink in het zonnetje gezet
in het Groninger verzor-
gingscentrum De Ebbinge-
poort. Namens koningin
Beatrix kregen ze een
heuse Oranjetaart en een
brief overhandigd door
burgemeester Hans
Ouwerkerk van Gronin-
gen.

Trots nam het bejaarde
echtpaar de vele felicita-
ties in ontvangst. Niet
alleen burgemeester
Ouwerkerk, maar ook een
lange rij familieleden,
vrienden, personeel en
bewoners van De Ebbinge-
poort meldden zich daar-
voor bij hen.

Met toespraakjes en
muziek van de Groninger
formatie Ad Hok werd een
feestelijke stemming
gecreëerd, die de hele dag
voortduurde. Ook 's mid-
dags en 's avonds stonden
er diverse feestelijkheden
op het programma. Vrijwel
alle bewoners van het ver-
zorgingstehuis waren 's
morgens naar de recreatie-
zaal gekomen om het
gelukkige echtpaar te
voorzien van bloemen en
andere cadeaus.

Twee jaar geleden ver-
ruilde het echtpaar een
woning in Bergen op Zoom
voor een plaatsje in De
Ebbingepoort in Gronin-
gen. Op die manier wonen
ze weer vlakbij hun doch-
ter, die al eerder in Gro-
ningen was gaan wonen.
Hoewel ze nog maar twee
jaar in het verzorgingscen-
trum wonen, werden al
volop herinneringen opge-
haald en anekdotes ver-
teld. ■ Het was feest gisteren in De Ebbingepoort, waar meneer en mevrouw Wondergem hun zeventig-

ste trouwdag vierden. © NvhN/Reyer Boxem

Minerva begint met
voorbereidende cursus

GRONINGEN - De beeldende-
kunstopleiding Academie
Minerva begint op 19 novem-
ber met een oriëntatiecursus
voor aankomend studenten.
Het is bedoeld als een 'zeer uit-
gebreide begeleiding voor het
toelatingsexamen'. Aankomend
studenten die op de middelba-
re school niet de mogelijkheid
hebben (gehad) om eindexa-

men te doen in beeldende vak-
ken, kunnen zich voor de cur-
sus inschrijven. Voor de oriën-
tatiecursus werkt Minerva

samen met de creativiteitscen-
tra het Instituut voor Creatie-
ve Ontwikkeling in Assen en
De Blauwe Stoep in Leeuwar-
den.

Coördinator Ben Vierdag
stelt dat met de instelling van
deze cursus de plannen voor
een vooropleiding van de baan
zijn. De roep om zo'n voorberei-
dend jaar ontstond nadat de
cursusduur was teruggebracht
van vijf naai vier jaar. Instel-
lingen moeten zo'n vooroplei-
ding echter zelf financieren.
Een andere reden om de kie-
zen voor een oriëntatiecursus
en niet voor een vooropleiding
is dat Minerva op deze manier
op één lijn zit met andere beel-
dende-kunstcpleidingen.

Vierdag noenjt de oriëntatie-
cursus een goede mogelijkheid

om aandacht te besteden aan
de kwaliteit van de instroom.
"Normaal duurt de toelating
maar een dag. Door deze cur-
sus, die 15 maal plaatsvindt op
vrijdagavond of zaterdagoch-
tend, kun je meer zicht krijgen
op de kwaliteit van de
instroom. Bovendien kunnen
mensen zelf kijken of ze
geschikt zijn voor een beelden-
de-kunstopleiding. Dat willen
ze tegenwoordig weten, omdat
de opleidingen heel duur en
kort zijn." Een positieve beoor-
deling op de laatste dag van de
cursus, op 18 maart van het
volgend jaar, betekent toela-
ting tot de propaedeuse van
Minerva. Het toelatingsexa-
men is dan overbodig.

In zowel Groningen, Assen
als Leeuwarden zijn 20 cursus-
plaatsen beschikbaar. Volgens
Vierdag komt 75 procent van
de nieuwe studenten in aan-
merking voor een cursusplaats.
Dit jaar bedroeg de instroom
ruim 200. De cursus kost 450
gulden, inclusief het toela-
tingsexamen.

FlikkerAgenda voor Ouwerkerk
GRONINGEN - Groningen
lijkt een steeds belangrijkere
rol te gaan spelen in de hom-
opers. Naast de bekende 'Pot-
tenagenda', die dit jaar voor de
tweede maal in Groningen is
gemaakt, is er sinds gisteren
ook officieel een 'FlikkerAge-
nda' op de markt. Burgemeester
Hans Ouwerkerk nam gister-
avond in café Het Binnenhof
het eerste exemplaar in ont-
vangst. Deze werd hem over-
handigd door GroenLinks-
raadslid en voorzitter van het
stichtingsbestuur van de Flik-
kerAgenda, Dick Smit.

Vormgever Jan van Stralen
is de motor achter de groep
vrijwilligers die er voor heeft
gezorgd dat de agenda in ere
werd hersteld. Vorig jaar
kwam de agenda niet uit,
omdat de vorige groep vrijwil-
ligers uit Nijmegen ophield
met het maken van de Flikke-rAgenda. "Hoewel dit al de
vijftiende agenda is, was het
de eerste keer dat zoiets in
Groningen gebeurde," aldus
Van Stralen.

Volgens de vormgever is het
de bedoeling jaarlijks een Flik-
kerAgenda uit te brengen.
"Die zal worden verspreid in
zo'n zestig è zeventig kiosken
in heel Nederland, Duitsland
en België. Voorlopig wordt de
agenda gedrukt in een oplage
van tweeduizend exemplaren,"
zegt Van Stralen.

Het vernieuwde uiterlijk is
de grootste verandering ten

opzichte van de agenda's die in
het verleden buiten Groningen
werden gemaakt. De hard-
coveromslag wordt gesierd
door een werk van de Duitse
graficus Roland Berger. Ver-
der is er voor het eerst

gewerkt met een thema:
Second Skin.

In de agenda staan adressen
en veel proza, poëzie en kunst.
Behalve het werk van Roland
Berger zijn er bijdragen van
schrijver Jan Wolkers, zanger

en tekstschrijver Jan Rot en
fotograaf Erwin Olaf. Daar-
naast is er werk opgenomen
van enkele Groninger kunste-
naars, zoals de fotografen
Wilco Beerling en Hans van
der Veen.

■ Burgemeester Hans Ouwerkerk (rechts) neemt de eerste FlikkerAgenda, gedrukt in Groningen, in
ontvangst uit handen van raadslid Dick Smit. © EFG/Jaap Knigge

Werkgroep maakt plan
voor kop Oosterpoort
GRONINGEN - De Werkgroep
Kop Oosterpoort heeft een
plan gemaakt voor de 'kop' van
de wijk die volgens haar tege-
moet komt aam zowel de wen-
sen van de gemeente als de
wensen van de buurt. De
gemeente wil door de
Griffe—straat een nieuwe ont-
sluitingsweg voor de Verbin-
dmgskanaalzime leggen. Er
ligt een voorstel van de
gemeente om een groot deel
van de kop eer slopen en te
vervangen door nieuwbouw.

Ook wordt de mogelijkheid
bekeken om e-en deel van de
woningen te laten staan.
Gemeente en buurt kunnen
moeilijk overeenstemming
bereiken over de preciese
invulling van de kop.

De werkgroep stelt voor om
ongeveer de helft van de
bestaande bebouwing van de
kop te slopen. De nieuwe ont-
sluitingsweg wordt door de
Griffestraat aangelegd. Aan
het Winschoterdiep en de Grif-
fe—straat kan nieuwbouw
komen, net als in de driehoek
Griffe-straat, Veemarktstraat
en Winschoterdiep. De silo zou
hierin kunnen worden opgeno-
men.

De Meeuwerderweg blijft de
invalsroute voor de Ooster-
poortwijk. De werkgroep stelt
een bouwhoogte van maximaal
vier lagen voor. Er kunnen in
totaal zo'n 100 ouderenwonin-
gen komen. Onder de wonin-
gen zou parkeergelegenheid
kunnen komen.

Thema-avond
GroenLinks
GRONINGEN - Leoni Sipk-
es (Tweede-Kamerlid voor
GroenLinks) en Joop Boer
van Amok-Noord spreken
morgen tijdens een discus-
sie-avond van GroenLinks
over het thema 'Defensie-
beleid of vredesontwape-
ningspolitiek?'. Het debat
gaat over de standpunten
van GroenLinks ten aan-
zien van het leger, de
NAVO en de VN-vrede-
smacht. Plaats: het Groen-
Links-pand aan de Coe-
hoornsingel 87. Aanvang:
20.00 uur.

Bijeenkomst
diabetes-dieet
GRONINGEN — Thuiszorg
STAD houdt morgenoch-
tend een bijeenkomst over
het onderwerp 'Gezond
leven met diabetes' voor
mensen met diabetes type
11. Bezoekers worden op de
hoogte gesteld van de
nieuwste richtlijnen ten
aanzien van voeding. Veel
diabeten blijken uit onze-
kerheid een dieet te volgen
dat strenger dan nodig is.
De bijeenkomst duurt van
9.30 tot 11.30 uur en vindt
plaats aan de Herman Col-
leniusstraat 18.

Inval politie
in drugspand

GRONINGEN - De politie
deed gisteren een inval in
een drugspand aan de Kla-
prooslaan. Daarbij werden
zes Groningers aangehou-
den. Er werden in het
pand een hoeveelheid
cocaïne, een pistool en
kogels aangetroffen.

Man zegt te
zijn beschoten
GRONINGEN - De 32-jari-
ge M.T. uit Groninger
werd gisteren aangehou-
den en ingesloten. De poli-
tie verdenkt de man ervan
in de Van Heemskerck-
straat een 21-jarige plaats-
genoot te hebben bescho-
ten. Het incident zou
verband houden met dief-
stal van verdovende mid-
delen uit het pand van T.
De man die werd bescho-
ten zegt daarvan echter
niets te weten. T. verklaar-
de op zijn beurt dat hij
niets van een beschieting
afweet.

Omstanders
pakken dief
GRONINGEN-Na een
langdurige achtervolging
door voorbijgangers werd
gistermiddag de 23-jarige
M.M. aangehouden. De
man probeerde op de hoek
Grote Markt-Herestraat
een fiets te stelen van een
vrouw. Die zag dat gebeu-
ren toen ze in een winkel
stond. Ze sloeg alarm en
ging - samen met een aan-
tal mensen - tot de achter-
volging over. In de Kleine
Raamstraat werd M.
gegrepen. Hij stond de
fiets af, maar wist te ont-
komen. In de Prinsen-
straat werd hij opnieuw
gegrepen doordat de ach-
tervolgers zich op hem
stortten. De man werd aan
de politie overgedragen.

Bezorger
beroofd
GRONINGEN-Een 17-
jarige bezorger van Chine-
se maaltijden deed bij de
politie aangifte van het feit
dat hij werd beroofd van
een bedrag van ongeveer
honderd gulden. De jonge-
man werd op een adres in
de Oosterhamrikkade
bedreigd met een mes en
daarop gedwongen het
geld dat hij bij zich had af
te geven. De politie heefl
de zaak in onderzoek.
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Horeca-nieuwkomer
Dick Postma ziet
vandaag Abraham

Vijftig jaar wordt-ie
vandaag, ziet dus
Abraham (zoals dat

heet) en is net begonnen
met een nieuwe uitdaging.
Ik heb het over Dick
Postma, directeur van
SAGA Reizen (o.a. Stoel-
draaierstraat in de stad en
Rijksstraatweg in Haren).
Sinds kort heeft hij zich -

naast zijn werk in de reis-
wereld - ook in de horeca
begeven. Samen met stad-
Groninger Jan van der Zij-
den (PTT) is hij de nieuwe
eigenaar van het gereno-
meerde restaurant De
Vlindertuin in Zuidlaren.
Nog vóór het eind van deze
maand publiceer ik over
het duo dat leuke plannen
heeft met De Vlindertuin.
• Gronings wethouder
Klaas Swaak (met onder
meer cultuur in zijn porte-
feuille) werd maandag 58.
• Gronings gedeputeerde
Bertus Fennema (oa.
Verkeer en Recreatie) was
maandag ook jarig. Hij
werd 49.

■ Dick Postma: reizen/
horeca

Jan Kamminga opent
unieke opleiding
aan Hanzehogeschool

Voorzitter Jan Kamminga
van het KNOV speelt
vanmiddag een 'thuis-

wedstrijd' wanneer hij de nieu-
we opleiding Commerciële
Techniek van de sector Natuur
en Techniek van de Hanzeho-
geschool, Hogeschool van Gro-
ningen gaat openen. Kammin-
ga schaart zich ook in het rijtje
sprekers dat het zal hebben
over het belang van de samen-
werking tussen bedrijfsleven
en hoger beroepsonderwijs.

De voor het Noorden des
lands unieke opleiding tot com-
mercieel technicus is een voor-
beeld van deze intensieve
samenwerking. Vanuit het
bedrijfsleven is er grote behoef-
te van technici met commercië-
le kennis en inzicht. Nieuwe
ontwikkelingen maken het
voor technici niet meer moge-
lijk puur technisch bezig te
zijn en een in- of verkoper
moet meer dan alleen maar
commercieel gericht zijn.

De afdeling Bedrijfskunde
van de sector Natuur en Tech-
niek is er in geslaagd - hoorde
ik - een doeltreffend lessenpak-
ket samen te stellen en te voor-
zien aan de vraag vanuit het
bedrijfsleven. Vorige maand
zijn vijftien studenten gestart
met deze opleiding. Ze hebben
allen reeds een Hoger Techni-
sche Opleiding afgerond en
worden in één jaar opgeleid tot
commercieel technicus.

Danny de Munck in
'Nou even niet...'

Zaterdag 23 oktober is
de vierde aflevering
te horen van The Best

of Nou Even niet...', het
populaire praatprogramma
van Jacques d'Ancona op
Radio Noord. Van 14.00 tot
15.00uur blikt d'Ancona
terug op de uitzendingen
die hij had met
zanger/acteur Danny de
Munck, cabaretière Jenny
Arean en schrijver/dichter
Driek van Wissen. De aar-
digste en spannendste
momenten zijn voor dit
uur geselecteerd.

Ik hou m'n hart vast...
Het ziet er allemaal aan-

trekkelijk uit, het vult
een 'trekgat' tussen Pre-

fectenhof en Martinitoren,
maar ik hou m'n hart vast. Het
kunstwerk Opera Aperta van
de Amsterdamse kunstenaar
Christiaan Bastiaans is vrijwel
helemaal uit glas opgetrokken
en zal vermoedelijk een sterke
aantrekkingskracht hebben op
vandalen en graffity-fans.

Een en ander zal ongetwij-

feld door de hoofden van de
aanwezigen hebben gespeeld
die vrijdagmiddag aanwezig
waren bij de onthulling van
het kunstwerk. Er werd - in de
bovenzaal van de Prefectenhof
- evenwel niet over gesproken.
Voorzitter Gerard Offerman
van de Stichting Archeologisch
Onderzoek Martinikerkhof en
wethouder Klaas Swaak rep-
ten van een gewaagd kunst-
werk.

■ Gerard Offerman en Klaas Swaak (v.1.n.r.) bij de onthulling.
© EFG/Jaap Knigge

Stad-Groningers promoten onze jamboree
Jebent 16, zit op het

Augustinus College in de
stad Groningen, bent lid

van Scouting Nederland, je
hebt een vader die bereid is je
zakgeld voor één keer aange-
naam-fors aan te vullen en je
werkt een paar maand in een
meubelmagazijn. Je ben dan
in staat drie weken naar de
Verenigde Staten te gaan.

Dat is Arjan Hoving en Mar-
tijn Vogd overkomen. Ze zijn
al anderhalve maand terug
van de States, boordevol
indrukken. En ze hebben over
de oceaan - want daar gingen
ze voor - de Jamboree in Flevo-
land in '95 aangeprezen.

Het toeval moet een rol in
het leven spelen en het was
toeval toen de organisatie van
de Nederlandse Jamboree
(verwacht worden 40.00 tot
50.000 scoutingmensen uit de
hele wereld) op zoek ging naar
aanvulling van het promotie-
team met enkele noordelijke
jongeren. Het duo is lid van de
scoutinggroep De Zwervers en
omdat ze goede vrienden zijn
(een eerste vereiste van de
Flevolandse organisatie) en zij
direct van hun interesse blijk
gaven, hebben ze iets meer
dan twee maanden geleden de
reis van hun nog jonge leven
gemaakt.

Het verblijf in het kamp in
de hoofdstad Washington
(ingericht op een militaire
basis voor de jaarlijkse natio-

nale jamboree) kregen ze ver-
goed. Alle andere kosten kwa-
men voor eigen rekening en
daar hebben ze voor gewerkt.

"Een fantastische ervaring,"
zeggen ze er zelfvan. In een
grote promotietent hebben ze
meer dan een week de jambo-

ree in ons land verkocht, sta-
pels folders uitgereikt, toelich-
ting gegeven bij dia-presenta-
ties en informatie verstrekt.
"Er is veel interesse voor Euro-
pa in het algemeen en de
komende jamboree in ons
land", vertelt Arjan Hoving.

"En ze konden er maar niet
genoeg van krijgen elke keer
te horen dat de jamboree in '95
onder de zeespiegel wordt
gehouden. Dat is iets heel bij-
zonders voor buitenlanders."

Het verslag van al hun
inspanningen wordt dezer

dagen afgerond en naar het
landelijk bureau van Scouting
Nederland gestuurd. Na een
week werken zijn de twee
stad-Groningse scouts onder-
gebracht in een gastgezin en
hebben daardoor nog wat kun-
nen zien van het gastland. Ze
zijn zelfs ontvangen op de
Nederlandse ambassade.

Beladen met badges en
afdrukken van de dagelijkse,
speciale scoutingkrant waarin
ze enkele keren zijn opgeno-
men, zijn ze weer teruggeko-
men. In de States raakten zij
op hun beurt in no-time de
houten klompjes, Nederlandse
vlaggetjes en ander promotie-
materiaal kwijt. "De Amerika-
nen waren daar gek op", ver-
telt Martijn Vogd.

Of ze er zelf zouden willen
wonen? "Nee, het is een hele
andere wereld'" zegt het stad-
Groningse duo bijna gelijktij-
dig. Aijan Hoving: "Het is me
allemaal te materialistisch. De
afstand tussen rijk en arm is
veel te groot." Martijn Vogd:
"Ik heb er te veel armoede
gezien. Dat is niets voor mij.
Maar we hebben het wel fan-
tastisch leuk gehad."

Ze hopen nu dat er een grote
Amerikaanse delegatie naar
de jamboree in Flevoland zal
komen. Die krijgt het thema
'The future is now' mee.

■ Martijn Vogd (links) en Arjan Hoving: Nederlandse jamboree promoten in de States.
© NvhN/Wolter Kobus

Internationale interesse voor roeibaan
Een zes-man sterke delega-

tie van de FISA (de inter-
nationale roeibond) was

de afgelopen dagen in Gronin-
gen om te controlen of volgend
jaar op de KPN Watersport-
baan in Harkstede de Master-
regatta kan plaatsvinden.
Samen met het Groninger
organisatiecomité werd nauw-
gezet het draaiboek doorgeno-
men. Natuurlijk werd de
watersportbaan bezocht, maar
ook de locaties waar het ont-
vangst en het banket zullen
plaatsvinden werden geïnspec-
teerd.

"We zijn tot de conclusie
gekomen dat de zaak goed
voorbereid is en dat het orga-
nisatiecomité onder leiding
van Evert Kruyswijk goed
functioneert," vertelde Jannus
Boelen mij. Hij is de voorzitter
van de FISA-commissie die de
inspectie in Groningen uit-
voerde en er tevens verant-
woordelijk voor is dat het
grootste internationale roei-
evenement in Harkstede
plaatsvindt.

"Hoewel ik Rotterdammer
ben, vind ik het belangrijk dat
we ook buiten de Randstad een
evenement van zo'n formaat

kunnen organiseren. Ik ver-
wacht dat in Groningen zeker
3000 tot 3500 deelnemers zul-
len komen. Als FISA zien we
de Masters-regatta in 1994als
belangrijke testcase voor de
nieuwe baan in Harkstede.
Voor het noordelijke bedrijfsle-
ven is de Mastersregatta ook

belangrijk. Het evenement is
goed voor een 'spin-off van
anderhalf miljoen gulden. We
hopen dat dit wordt onderkend
door het bedrijfsleven en de
noordelijke bestuurders en dat
die er aan meewerken om het
evenement tot een groot succes
te maken," vertelt Boelen

■ Voorzitter Jannus Boelen van de FISA-Masterscommissie (eerste
van rechts) bespreekt (v.1.n.r.) met de Duitser Hans-Jorg Held, de
Deen Gunnar Abbey, de Hongaar Zoltan Hramath en de Britten
Harry Prior en Peter Morrison de situatie bij de KPN Watersport-
baan. © Ida F. Mulder.

Stad-Groninger Klaas Bieze heeft wat met water

Glinne riepe

Klaas Bieze en water. Ze
hebben iets met elkaar.
Aanvankelijk diende het

nat om Klaas z'n sportieve lus-
ten te laten botvieren. Nader-
hand ging het de gewezen Gro-
ninger politieman om hogere
waarden: milieu en volksge-
zondheid. Drie jaar lang vocht
hij bijvoorbeeld een verbeten
strijd om het A.G. Wilder-
vanckkanaal bij Veendam
schoon te krijgen. "Mijn vrouw
hield ik aan het water over,"
grijnst Bieze, "naast talloze
vrienden." En na enige aarze-
ling: "Soms evenwel nog meer
vijanden!" Zijn inzet als
milieuridder werd hem
bepaald niet door elkeen in
dank afgenomen.

"Man-man-man," herinnert
hij zich nog terdege, "het
kwam voor dat vrachtwagen-
chauffeurs mij van de weg pro-
beerden te rijden. Alleen
omdat ik achter hen aanreed
om te kijken waar ze hun
dubieuze vrachten gingen los-
sen. Telefonisch ben ik met de
dood bedreigd. Als ik niet
onmiddellijk ophield, wachtten
mij de meest vreselijke toe-
standen. Ik heb me er nooit
veel van aangetrokken. Ik
streed voor een goede zaak."

In '47 begon de geboren
Hoogkerker zijn loopbaan als
handhaver van wet en orde bij
de Amsterdamse politie. De
Martinitoren won het echter al
gauw van de Ouwe Wester en
vijfjaar later werd het bureau
aan (toen nog) het Martini-
kerkhof zijn domicilie. "Een
groot verschil," geeft Bieze
aan. "Mijn socialistische
opvattingen botsten nogal eens
met de hier wortelgeschoten

ideeën. En ook mijn zwemwed-
strijden op zondag waren een
doorn in het oog van de chris-
telijke leden van de gemeente-
raad. "Dan ging het weer: 'Is
het u bekend dat de politie-
man Bieze op zondag wedstrijd
heeft gezwommen?'

De dienst was nochtans
gelukkig met Klaas zijn zwem-
passie. "Als er een ongeluk te
water was, moest ik altijd
opdraven. Het kwam voor dat
ik me al in de auto aan het uit-

kleden was. Om zo snel moge-
lijk het water in te kunnen.
Speciale kleding was er nog
niet. Ik ging gewoon in mijn
interlockie."

Ver voor de gebruikelijke
pensioen-leeftijd verliet de nu
achtenzestigjarige zwemveter-
aan de Groninger politie. "Ik
ben in '69 met vervroegd pen-
sioen gegaan," klinkt het, "om
me daarna volledig op de
milieuproblematiek te gooien.
Het was een totaal onontgon-

nen gebied. Er was nauwelijks
enige kennis, geen milieuwet-
ten, noem maar op. Het was
een heel explosieve tijd. Alles
benauwde me. 's Morgens zat
ik al vroeg in mijn auto. Alles
eigen initiatief. Ik reed naar
Delfzijl. De chemische indus-
trie. Mensen die er werkten
kwamen hoofdzakelijk uit de
landbouw. Hadden geen notie
van de gevaren die hen
bedreigden. Ze lagen te kotsen
op de dijk. Ik stond bij de poort
te kijken. Had onveranderd
een camera bij de hand. Vulde
flesjes met onduidelijke vloei-
stoffen en liet die bij de uni-
versiteit nazien."

De activiteiten rond het
smerige water van het A.G.
Wildervanckkanaal werden
voor Klaas Bieze een jaren sle-
pende affaire. Met niettemin
een succesvolle afloop. "ledere
woensdagavond had ik een
soort spreekuur," weet hij nog.
"Dan vertelde ik over de stand
van zaken. Ten lange leste
begonnen de mensen opstan-
dig te worden. Ik zei tegen dr.
Klauwen van het ministerie
voor Volksgezondheid en
Milieu: 'Er moet wat gebeuren,
anders gaat het mis.' De men-
sen sliepen niet meer, slikten
pillen bij het leven. We hebben
een meetwagen geplaatst,

maar het was uitgelekt. Alle
rotzooi werd binnenshuis
gehouden. De uitkomst was
nul-komma-nul. Daarna heb-
ben we de meters in een
schuurtje geplaatst. Niemand
wist er van. Ze sloegen com-
pleet door!"

Over Aagrunol kan Klaas
Bieze 'een boek schrijven'.
Bepaald niet tot meerdere glo-
rie van de toenmalige direc-
teur Maarten Kastermans.
'Die man heeft een hele kwalij-
ke rol gespeeld," klinkt het
dreigend. "Hij heeft het meest
vervuilde stukje grond van
Nederland achter gelaten.
Deze mensen wordt onveran-
derd de hand boven het hoofd
gehouden. Het zijn de grote
vissen. De kleine mannetjes
gaan voor schut. Daar gaat
ons land kapot aan. Ik weet
nog goed dat ik op oudejaars-
dag, samen met mijn vriend
Nordholt, op jacht ben geweest
naar flesjes fluor. Die zouden
's nachts in het vuur gegooid
worden. Het kleinste splinter-
tje was al voldoende om
iemand acuut te doden. Moest
je toch niet aan denken!"

Drie jaar terug kreeg Klaas
Bieze eindelijk de erkenning
die hem toekwam. In Oldeber-
koop werd hem de Milieuprijs
uitgereikt.

■ Klaas Bieze: "Ik kan een boek schrijven over Aagrunol."
© NvhN/Reyer Boxem

Van dag tot dag

Leny 't Hart '

Donderdag komt Leny 't
Hart van de zeehonden-
crèche in Pieterburen een
lezing vezorgen in 't Vink-
huys. Aan de hand van dia's
vertelt ze dan over de zee-
honden in de Waddenzee en
Pieterburen en zal ongetwij-
feld verhalen over zeehond
Swiebertje die vorige week
in de Groningse binnenwa-
teren werd gevangen. Aan-
vang 20.00 uur; entree een
gulden.

Lunchconcert
Woensdag 27 oktober is er
van 12.45 tot 13.15 uur een
lunchconcert in de Wolters
Noordhoffzaal van de Open-
bare Bibliotheek aan de
Oude Boteringestraat. Con-
servatoriumstudenten Edu-
ard Heyning (altsaxofoon)
en Cas Straatman (piano)
spelen werk van Lantier,
Chopin en SchulhofF. De toe-
gang bedraagt 4,50 gulden.

Telling Tales
In het Universiteitstheater
is vanavond een solo-optre-
den van de gitarist van de
bekende Groninger pop-
groep Djinn Djinni te zien.
Peewee Leroy begon zijn
carrière als mime-speler en
brengt een bonte verzame-
ling van muziek, mime,
sketches en performance.
Aanvang 20.30 uur; toe-
gangsprijs 7,50 gulden.

Groene Keuken
De Groene Keuken - een rij-
dende expositie van milieu-
vriendelijke ideeën - komt
donderdag 21 oktober in de
stad Groningen. De bus
staat van 10.00 tot 13.00
uur op de markt in de wijk
Vinkhuizen. De Groene
Keuken wil aandacht trek-
ken voor zaken als biolo-
gisch voedsel, afvalschei-
ding, water- en
energiebespraring en voor-
lichting over allerhande
materialen.

Agenda

DINSDAG
Natuurmuseum, 10.00 uur:
'Achter de dijk', fototentoonstel-
ling Jur van Dijk.
Grunneger Sproak, 20.00
uur: Grunneger Sproak met
'Laiverd ik bin thoes'.
Oosterpoort, 20.30 uur: Tow-
nes van Zandt.
Lit. Sociëteit Aabc, 20.15 uur:
Schrijver Ronald Giphart leest
voor uit eigen werk.
WOENSDAG
Grunneger Sproak, 20.00
uur: Grunneger Sproak met
"Laiverd ik bin thoes".
Openbare Bibliotheek, 12.30
uur: Theo de Groot en Wilt Stel
in "De Dienstlift".
Stadsschouwburg, 20.15 uur:
De Tijd met "De Fantasten".
De Oosterpoort, 20.15 uur:
Luk Wijns in "Ijstijd"; 20.15
uur: Het NNO 0.1.v. Jacek
Kaspszyk.
Huize Maas, 21.00 uur: De
Vrije Hand voor trombonist
Joop van der Linden; 23.00 uur:
Vrije Hand Rhythm & Blues
met zanger Tuppus van Dand-
ruff!!.
De Spieghel, 22.00 uur:
Gitaarserie deel 5: Hendrik Jan
Vermeulen speelt muziek van
Pat Martino.
Kruithuis, 15.00 uur: Dans-
pasta Wilde Haren.
Universiteitstheater, 20.30
uur: Harmen Sikkenga in
"Pakao".
Natuurmuseum, 10.00 uur:
Fototentoonstelling Jur Bos-
boom.

Dieren op drift
Vermist: forse gecastr.

kater, wit met zwarte vlekken.
Omgeving Riouwstraat, Q
771352.

Vermist: zwarte poes, witte
bef voeten en staartpunt.
Omgeving Bekemaheerd
Beijum. S 423057.

Vermist: jonge roodgestreep-
te kater. Omgeving Patrijspoort
Lewenborg. Q 418081.

Gevonden: jong zwart poes-
je met bruine vlooienband.
Omgeving Gorechtkade. Q
140063.

Films in Groningen
CAMERA 1: dag. 13.45,
18.30, 21.30 Jurassic park
(a.L).
CAMERA 2: dag. 13.45,
18.45, 21.15 The vanishing
(16).
CAMERA 3: dag. 14.00,
19.00, 21.30 (behalve di.
21.30) Sliver (16): di. 21.30
Sneak preview.
CAMERA 4: dag. 19.00,
22.00 ma., di. tev. 13.45 The
fugitive (12): wo. 14.15 zo.
14.00 De ongelofelijke reis
(a.1.).
CITY 1: dag. 13.15, 16.00,
18.45, 21.30 Angie (16).
CITY 2: dag. 18.45, 21.30
ma., di. tev. 13.00, 16.00 In
the line of fïre (16): wo.
13.15, 16.00 Stennis met
Dennis (a.1.).
CITY 3: dag. 11.45, 14.15,
16.45, 19.15, 21.45 Beetho-

ven (a.1.).
CONCERTHUIS: dag
20.15 wo. tev. 13.30 The
Firm (16).
FILMHUIS: ma. 20.00
Reisender krieger: di. 20.00
A swedidsh lovestory: wo.
20.00 A day at the races:
dag. 22.00 (behalve ma.
22.00) The bad lieutenant
(16).
THE MOVIES: dag. 19.00,
21.45 (behalve di. 21.30)
The piano (12); wo. 14.30
Bambi (a.1.).

Indiase restaurants
helpen moederland
na zware aardbeving

Deze week serveert het
Indiase restaurant
Ganga (Carolieweg)

een speciaal actiemenu
waarvan de opbrengst naar
de slachtoffers gaat van de
zware aardbeving in India.

"ledereen moet bij zo'n
afschuwelijke ramp op zijn
eigen manier een steentje
bijdragen", vertelde eige-
naar Faroek Choudhury van
Ganga mij. Zijn Indiaas res-
taurant in Leeuwarden doet
uiteraard ook mee met de
actie. Twee jaar geleden
zette Choudhury een soort-
gelijke actie op touw:
opbrengst ruim 16.000 gul-
den voor de slachtoffers van
de orkaan in Bangladesh.

Van het actiemenu gaat
een tientje naar de noodlij-
dende bevolking in het
getroffen gebied. De klant
betaalt de helft; de restau-
rateur ook.

Menu
door Riet Blankenborg

Borsjtsj (Russische
bietensoep) 4-6 pers.

Op speciaal verzoek
2 grote rauwe bieten
fijne gehakte kool
1 prei
1 kleine ui
selderijknol of selderijgroen
50 g boter
2 liter water
bouquet garni van peterse-
lie, ui, wortel en selderij,
laurier- blad
500 g runderpoulet
Va dl rode wijn
1 eetlepel fijngeknipte pe-
terselie
1 bekertje zure room (= %

liter)
zout - peper

1 rauwe biet schillen en
zeer fijn schaven of raspen.
De kool zeer fijn hakken, de
prei schoon- maken, was-
sen en zeer fijn snijden. De
ui pellen en raspen. De sel-
derij schillen, wassen en
zeer fijn snijden of raspen.
Kool, prei, ui en selderij
(samen ca. 250 g) met de
fijn geraspte biet in de boter
ca. 15 minuten smoren.
De andere biet eveneens
schillen en zeer fijn raspen
en zoveel mogelijk sap eruit
persen. Het bietensap, 2
liter water en het bouquet
garni bij de groenten voe-
gen. Het runderpoulet zeer
fijn snijden en eveneens
toevoegen en alles V/éè 2
uur zachtjes laten koken.
De soep afmaken met rode
wijn en de peterselie en
eventueel zout en peper.
Vlak voor 't serveren de
soep vermengen met de zu-
re room.

Stad en Haren
Nieuwsblad van het Noorden - dinsdag 19 oktober 1993

14



Communicatie
radio gestoord
EEMSHAVEN — De radio-com-
municatie tijdens reddingsac-
ties op de Eems wordt herhaal-
delijk gestoord door onbevoeg-
den. De bemanningsleden van
de reddingboten van de Ko-
ninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM) in de
Eemshaven ondervinden daar
veel hinder van. Volgens schip-
per H. Scholtens van de red-
dingboot Cycloon wordt al ge-
ruime tijd oneigenlijk gebruik
gemaakt van de noodkanalen
van de marifoon, die bestemd
zijn voor zoek- en reddingsac-
ties.

Dat was deze week nog het
geval toen de reddingmaat-
schappij moest uitvaren om
het Duitse zeiljacht Vincent
voor stranding te behoeden.
Het jacht had motorstoring en
werd naar de Eemshaven ge-
sleept. Onderlinge gesprekken
tussen de Cycloon en de red-
dingboot Searider werden vrij-
wel onmogelijk door gesprek-
ken tussen schepen van ver-
moedelijk de Duitse rederij
Frisia. Die onderhoudt de veer-
diensten naar de waddeneilan-
den Juist en Norderney.

Pogingen om tussen deze ge-
sprekken te komen mislukten.
Scholtens en een vertegen-
woordiger van de Kustwacht
op Schiermonnikoog, die ook
hinder ondervindt van de par-
ticuliere gesprekken, hebben
een boze brief geschreven aan
de Duitse PTT. Die moet vol-
gens hen optreden tegen het
misbruik van de noodkanalen.

Patiëntenraad
Hereweg begint
GRONINGEN — De patiënten-
raad Hereweg, een onderdeel
van de patiëntenraad van het
psychiatrisch ziekenhuis Den-
nenoord in Zuidlaren, gaat
donderdagmiddag officieel van
start. De raad zet zich in voor
de belangen van patiënten van
de polikliniek en de deeltijdbe-
handeling van de dependance
van Dennenoord aan de Here-
weg.

De nadruk ligt daarbij onder
meer op de wijze waarop de
hulpverlening is georgani-
seerd, vakantieregelingen, ver-
keersveiligheid en toeganke-
lijkheid van de gebouwen voor
rolstoelgebruikers. Verder
houdt de raad thema-avonden
waarvoor de patiënten onder-
werpen kunnen aandragen.

Ethiopiërs aan
start veldloop
JIPSINGBOERTANGE - Aan
de jaarlijkse veldloopkam-
pioenschappen van de Neder-
landse Politie Sport Bond afde-
ling Noord doet woensdag ook
de Ethiopiër Tesfaye Tiko mee.
Bovendien is het zo goed als
zeker dat de broer van wereld-
kampioen Haile Selassi, Te-
keye Gebre Selassi, ook mee-
loopt. De veldloopkampioen-
schappen vinden deels in de
bossen en deels op verharde
wegen in de buurt van Jipsing-
boertange plaats.

De start is om twee uur op
het sportcomplex van de voet-
balvereniging JW. De te lopen
afstanden bedragen vijf en tien
kilometer. De organiserende
Groninger Politie Sportvereni-
ging verwacht een grote deel-
name omdat er verschillende
gerenommeerde marathonlo-
pers meedoen.

'Oavend' voor
kerk Heveskes

DELFZIJL —In de Molenberg
in Delfzijl wordt vrijdag 29
oktober een Grunneger Oa-
vend gehouden, waarvan de
opbrengst bestemd is voor de
Vereniging Vrienden Kerk He-
veskes. Medewerkenden aan
deze avond zijn onder meer de
Magellan Singers, zangeres
Fransien Kuiper, auteur Fré
Schreiber, accordeonorkest
Neptunus en het duo Ben Zuur
en Henk Puister.

De Vrienden' hebben inmid-
dels 25.000 gulden ingezameld.
Ze willen proberen 100.000
gulden bijeen te krijgen en
hopen dan dat tot een sobere
restauratie van dit kerkje kan
worden overgegaan. De Vrien-
den' hebben J. de Boon, be-
leidsmedewerker cultuur van
de provincie Groningen, ge-
daagd een rapport te schrij-
ven over de mogelijkheden die
de provincie ziet voor restaura-
tie van de kerk.

Wijziging
De adviesfunctie is voor de

IVH de belangrijkste wijziging.
Met het oog op die advisering

is het voor de Inspectie vooral
van belang goed in de gaten te
houden wat de situatie op de
lokale woningmarkt is. Of er
veel leegstand is bijvoorbeeld.
Bij de woonruimteverdeling
draait het in belangrijke mate
om de vraag hoe het aantal
goedkope woningen zich ver-
houdt tot de doelgroep, de
mensen met de laagste inko-
mens. Die moeten zo goed mo-
gelijk in die goedkope wonin-
gen worden gehuisvest.

"Handhavig van die richtlijn
is voor ons belangrijk. We pra-
ten in dat kader nu bijvoor-
beeld mee over de verdeelcrite-
ria. Er kunnen regionale af-
spraken gemaakt worden over
de woonruimteverdeling. De
afspraken die op lokaal niveau
door gemeenten met woning-
corporaties worden gemaakt
moeten daar ook in passen.
Ons werk bestaat nu veel meer
uit het meedenken over ont-
wikkelingen op de woning-
markt. Zo'n ontwikkeling is
bijvoorbeeld de terugloop van
het aandeel van sociale huur-
woningen bij nieuwbouw. In de
sociale huursector wordt in de
toekomst steeds minder ge-
bouwd."

Het is dus van groot belang
dat de doelgroep, de mensen
met de laagste inkomens, goed
wordt gehuisvest. Wanneer de
doorstroming op de woning-
markt niet lukt, dan ontstaat
er een groot probleem. Daarom
wordt nu in de eerste plaats

gekeken naar de verdeling van
de huidige woonruimte. In de
stad Groningen is er sprake
van dat de doorstroming niet
verloopt zoals wordt nage-
streefd. Nog steeds worden te
veel woningen uit de goedkope
voorraad bewoond door men-
sen met een inkomen dat feite-
lijk te hoog is voor deze catego-
rie huurhuizen. Een van de
maatregelen die wordt getrof-
fen is dat doorstromers
— mensen die naar een woning
verhuizen die beter bij hun
inkomen past — extra punten
krijgen. Daardoor komen er
sneller goedkopere huizen be-
schikbaar.

Van der Veen: "Dat is een
goede ontwikkeling. Ze zijn
wel op de goede weg, maar
toch moet er over het algemeen
kritischer gekeken worden
wanneer ergens een woning
vrijkomt. Je moet goed weten
wie in zo'n huis gaat wonen.
Het komt nog steeds te veel
voor dat mensen met een hoger
inkomen in een te goedkoop
huis wonen. De corporaties
zullen beter moeten controle-
ren wat de actuele inkomens-
positie van een 'huurder is en
of er ook sprake is van een
partner die zelf een inkomen
heeft. In het laatste geval moet
dat wel worden meegeteld."

Onaantrekkelijk
De aanscherping van crite-

ria om in aanmerking te ko-
men voor huursubsidie werkt

de doorstroming volgens Van
der Veen niet tegen. Immers,
een duur huurhuis met subsi-
die is altijd onaantrekkelijker
dan een goedkopere woning.
"Naarmate de huur hoger is,
betaalt de huurder ook een
groter aandeel in de huurprijs
zelf. Het scheelt nogal of je
subsidie krijgt op een huurwo-
ning van 800 gulden of op één
van 500 gulden. lemand met
een zeer laag inkomen die in
een huis van 500 gulden per
maand woont kan natuurlijk
wel subsidie krijgen. Woont hij
in een huis van 800 gulden
dan is het eigen aandeel in de
huur groter. Het is daarom
niet aantrekkelijk om in zo'n
duurder huis te wonen."

De belangrijkste taak van de
inspectie is dus om er voor te
zorgen dat de mensen met de
laagste inkomens inderdaad in
de voor hen bedoelde huizen
wonen. Naast de al genoemde
toetsing van de (financiële)
rapportages van de regionale
marktpartijen, krijgt verder de
bewaking van de kwaliteit van
de woningvoorraad veel aan-
dacht van de IVH.

In de volkshuisvesting
wordt in toenemende mate ge-
werkt met convenanten tussen
woningcorporaties en gemeen-
ten. Er is nu ook ruimte voor
huurdifïerentiatie, want er
wordt tegenwoordig uitgegaan
van een stijging van de gemid-
delde huuropbrengst. De cor-
poraties hebben de vrijheid om

per woning een eigen keus te
maken. "Daardoor kan er beter
op ontwikkelingen in de markt
worden ingespeeld. Wanneer je
huizen hebt die niet in trek
zijn, kun je door een geringe
huurverhoging daar mogelijk
wat aan doen. Heb je woningen
die zeer gewild zijn, dan kun je
een ruimere verhoging toepas-
sen. Daardoor wordt het dus
minder aantrekkelijk om juist
in die huizen te willen wonen,"
meent Van der Veen.

De regionale marktpartijen,
gemeenten en corporaties, heb-
ben al met al veel meer vrij-
heid dan ze vroeger hadden.
Volgens Van der Veen is dat
een zeer interessante ontwik-
keling. De IVH heeft daarbij
wel de mogelijkheid om in te
grijpen. "Maar zolang er geen
dingen gebeuren die in strijd
zijn met de wet, is er geen
reden om tot deze zogenoemde
handhaving over te gaan. Ook
hebben we de mogelijkheid van
interventie. We kunnen de
vraag opwerpen of een bepaal-
de ontwikkeling ongewenst is.
Op grond daarvan gaan we
dan in gesprek met de lokale
partijen over de vraag of het
niet tóch anders moet. En ten-
slotte is' er altijd sprake van
evaluatie. Dan wordt bekeken
of er met de bestaande regels
gewerkt kan worden. Daarin
opereren wij als een belangrij-
ke schakel in het gehele be-
leidsproces van het Directo-
raat-Generaal van de Volks-
huisvesting."

Inspectie volkshuisvesting is
geen 'subsidiefabriek' meer
Van onze verslaggever
Gerrit Fokkema

GRONINGEN -Voorheen
moest er bij wijze van spreken
om de twee jaar nieuw tapijt
worden gelegd in het kantoor
van de provinciale Hoofdinge-
nieur Directeur (HID) voor de
volkshuisvesting. De deur
werd er plat gelopen door bur-
gemeesters en andere gemeen-
tebestuurders die allen pro-
beerden zoveel mogelijk geld
en nieuwe huizen voor hun
eigen gemeente in de wacht te
slepen.

Sinds 1 september bestaan
de twaalf provinciale directies
voor de volkshuisvesting niet
meer. Ze hebben plaats ge-
maakt voor acht regionale In-
specties Volkshuisvesting
(IVH's). In plaats van subsidie-
fabriek is die Inspectie nu in
de eerste plaats adviseur en
toezichthouder. Tevens is de
Inspectie een belangrijke ge-
sprekspartner geworden in lo-
kale volkshuisvestingszaken.

Volkshuisvestingsinspecteur
in de regio Noord (Groningen,
Friesland en Drenthe) is
drs. Gosse van der Veen. Hij
was eerst HID in Friesland en
kwam begin dit jaar, vooruitlo-
pend op de fusie van de drie
noordelijke directies in sep-
tember, als waarnemend-direc-
teur naar Groningen. De reor-
ganisatie die nu achter de rug
is, is volgens Van der Veen een
goed voorbeeld hoe decentrali-
satie van Rijkstaken naar de
lagere overheid vorm gegeven
moet worden.

De nieuwe inspectie telt on-
geveer 25 medewerkers. De
drie noordelijke directies had-
den er 80. De meeste medewer-
kers die zich bezighielden met
het verstrekken van subsidies
zijn overgegaan naar regionale
instanties. Voorts is een aantal
naar Zwolle of Assen overge-
plaatst. Het gaat hierbij om
mensen die voor de afhande-
ling van lopende subsidiever-
plichtingen verantwoordelijk-
heid dragen.

Van der Veen: "Een deel van
onze oude taken wordt nu ver-
richt door regionale partijen.
We zijn als dienst nu een advi-
serende en evaluerende orga-
nisatie. We houden ook toe-
zicht, maar doen dat pas ach-
teraf. Het zou echt onzin zijn
geweest om het oude aantal
mensen te handhaven. Hier is
goed gekeken naar de primaire
taak van de nieuwe Inspectie.
Andere dan die primaire ver-
antwoordelijkheden zijn over-
gedragen aan gemeenten en
lokale marktpartijen. Het mi-
nisterie van volkshuisvesting
is wat dit betreft zeer conse-
quent geweest. Dit is een voor-
beeld hoe decentralisatie van
taken ingevuld moet worden."

De IVH adviseert bijvoor-
beeld over regionale volkshuis-
vestingsplannen, wat daarin
komt te staan en hoe de plan-
nen per regio op elkaar zijn af
te stemmen. Omdat de regio-
nale overheid budgethouder is
geworden en als zodanig de
regionale volkshuisvestings-
gelden over de gemeenten ver-
deelt, bemoeit de Inspecteur
zich niet meer met de centen.

Van der Veen: "De provincie
verdeelt het budget over de
regio's. Die regionale budget-
houders leggen in de nieuwe
werkwijze binnen driekwart
jaar na het eindigen van een
kalenderjaar verantwoording
af. De toetsing achteraf vindt
dus vrij snel plaats en dat
betekent dat je ook sneller
greep kunt krijgen op even-
tueel ongewenste ontwikkelin-
gen."

■ Volkshuisvestingsinspecteur in de regio Noord G. van der Veen © NvhN/Wladimir van der Burgh

'Grens slechts bestuurlijke afspraak'
GRONINGEN — Inspecteur
Volkshuisvesting Noord,
drs. Gosse van der Veen, be-
schouwt een beperking van
de nieuwbouw in Noord-
Drenthe, ten faveure van wo-
ningbouw in de stad Gronin-
gen, als een goede stap op
weg naar stadsgewestelijk
denken in de regio. Hij noemt
deze 'bouwstop' in Drenthe
"niet slecht voor beide par-
tijen".

Volgens Van der Veen is
het een goede zaak dat in
beide provincies het belang
van de woningbouwontwikke-
ling in de stad Groningen

wordt onderkend en dat daar-
aan voorrang wordt gegeven.
"Het past ook precies in de
visie van het ministerie van
volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening. Wonen en wer-
ken moet zo dicht mogelijk bij
elkaar plaatsvinden. Bevor-
dering van de woningbouw in
Groningen en direct omlig-
gende gemeenten sluit daar
bij aan, tenminste wanneer
wordt voorkomen dat er veel
extra woon-werkverkeer ont-
staat."

De minister heeft de pro-
vincie Groningen, als verant-
woordelijk bestuursorgaan

voor het stadsgewest, ge-
vraagd een visie op tafel te
leggen voor het stadsgewest.

Hierin draait het vooral om
uitspraken over toekomstige
woningbouwlocaties. "In dat
licht bezien is overeenstem-
ming over een beperking van
de bouw in Noord-Drenthe,
om de migratie vanuit de stad
Groningen tegen te gaan, een
duidelijke uitspraak."

Volgens Van der Veen
houdt een beperking van de
nieuwbouw in Drenthe niet
automatisch in dat daar hele-
maal niet meer gebouwd kan

worden. "Als dat de gedachte
is, dan klopt deze niet. Een
grens moet geen blokkade
zijn. Een grens is immers niet
meer dan een bestuurlijke af-
spraak. Wanneer je kijkt
naar het stadsgewest Gronin-
gen, dan zie je dat er tussen
de stad en de omliggende ge-
meenten veel samenhang is.
Die gemeenten zullen in elk
geval met elkaar moeten pra-
ten om tot een goede aanpak
van de problemen te komen.
Daarvoor is samenwerking
noodzakelijk. Dat houdt niet
op wanneer er toevallig een
grens tussen ligt."

Grote verslagenheid in Dokkum na steekpartij
DOKKUM -Dokkum is ge-
schokt. De promotieborden
voor de Friese Elfstedenstad
'Dokkum een moordstad' zijn
weggehaald. Er wordt nergens
anders meer over gesproken
dan de steekpartij van afgelo-
pen weekend in discotheek het
Wapen van Dokkum, waarbij
een 42-jarige Leeuwarder zijn
26-jarige ex-vriendin Lucy
Zoetbrood en de 27-jarige Ro-
nald de Roos dodelijke messte-
ken toebracht. De moord op
twee mensen die iedereen ken-
de.

Een 22-jarige Dokkumer zit
verslagen aan zijn pilsje in
cafe De Granaet. Zijn zus was
bevriend met Lucy Zoetbrood.

"Hij heeft al eerder gezeten:
Het was een ex-marinier. Hij
zei altijd tegen Lucy: 'Als je
het uitmaakt, maak ik je af.
De relatie was bijna drie
maanden verbroken. In die tijd
heeft hij haar lopen treiteren
met bedreigingen en sloeg hij
haar ramen een keer in. Lucy
heeft zelfs aangifte van ver-
krachting en vernieling bij de
politie gedaan. Die avond ging
hij volgens mijn zus op de
dansvloer voor Lucy dansen.
Ze vroeg hem weg te gaan.
Omdat hij dat niet deed, liep
ze zelf weg en pakte hij haar
bij haar truitje. Lucy gaf hem
toen een klap in het gezicht,
waarna hij zijn stiletto greep

en haar een paar keer stak.
Het erge is dat hij nog aan ons
heeft gevraagd waar de dames
die avond uitgingen."

Volgens de eigenaresse van
cafe Het Raedhüs liepen veel
mensen na de moord huilend
op straat. "De ellende was van
hun gezichten af te lezen. Het
was een chaos. Dokkum is zeer
aangedaan door deze tragedie."

Drie meiden en een jongen
zitten aan een tafeltje in café
Het Raedhüs de moord nog
eens te bespreken. "We kwa-
men pas in actie toen een
medewerker van de discotheek
Lucy, die in een plas bloed lag,
van de grond tilde en naar de
keuken bracht. De Leeuwarder

stak haar toen zelfs nog een
keer met zo'n enge koele blik
in zijn ogen," vertelt een meis-
je dat die avond met haar zus
in Wapen uit was. De zussen
hebben daarna geprobeerd de
drie steekwonden te stelpen.

"Dat lukte niet," vertelt de
andere zus. "Er kwam zoveel
bloed uit. Ze had ook een
schram op haar gezicht en een
diepe snee in haar lip. Haar
lichaam was slap. Waarschijn-
lijk is Lucy overleden, toen ze
naar de keuken werd ge-
bracht."

Volgens het meisje die de
moord zag gebeuren leek het
net een film. "Na een paar

steken in haar hart en borst
lag Lucy op de grond. Er on-
stond paniek en overal lag
bloed. Twee mannen wilden
Lucy helpen, maar het Wapen
is klein, dus dat ging heel
moeilijk. lets later kreeg Ro-
nald een dodelijke steek in zijn
hals en overleed ter plaatse
aan een slagaderlijke bloeding.
De andere man werd in zijn
schouder gestoken. Verschrik-
kelijk, ze wilden alleen Lucy
maar helpen. Ronald was net
getrouwd."

De dader heeft volledig be-
kend en wordt vandaag voor-
geleid aan de officier van justi-
tie te Leeuwarden.

Achterom

Zakken
Heeft u zich ook zo

geërgerd aan de plas-
tic zakken met ge-

bruikte kleding die eind vo-
rige week in verschillende
wijken van de stad een paar
dagen aan de weg stonden?
De Stichting Kleding Inza-
meling (SKI) uit Rotterdam
in elk geval wel.

Onlangs werden in enkele
wijken, waaronder het
Hoornsemeer, de 'actiezak-
ken' van deze naar eigen
zeggen charitatieve instel-
ling huis-aan-huis ver-
spreid. "Ook bij slecht weer
gaan onze acties gewoon
door," werd gemeld in het
opschrift op de plastic zak.

De SKI, die zegt de kle-
ding ongesorteerd door te
verkopen aan een afnemer
in Hongarije en de op-
brengst te gebruiken voor
"diverse projecten ten be-
hoeve van de nazorg van
kankerpatiënten", haalt
echter pas eind deze week
de aan de weg gezette "kle-
ding, gordijnen, beddegoed,
schoeisel en andere textiel"
op. En deed dat dus niet

afgelopen vrijdag.
De Groninger verspreider

had niet goed in zijn agenda
gekeken en de zakken in
een aantal wijken te vroeg
in de brievenbus gedaan.
Een dag later werd er haas-
tig een pamflet nabezorgd,
waarin werd aangekondigd
dat de inzamelingszakken
te vroeg waren verspreid.
"Onze oprechte excuses voor
het ongemak."

"We wilden u net een
brief faxen," zegt J. de Waal
van de stichting in Rotter-
dam. "Het is verschrikke-
lijk, de hele actie loopt in
het honderd. Er is een stom-
me vergissing gemaakt. On-
ze plaatselijke verspreider
is een week te vroeg gaan
lopen."

De Waal is echter nog
niet uit het veld geslagen.
Hij zegt dat de stichting van
plan is om vaker kleding in
te zamelen in Groningen,
"daar hebben we een ver-
gunning voor aangevraagd".
Wel wordt er waarschijnlijk
een andere verspreider in
Groningen gezocht na het
fiasco. "Natuurlijk, dit kan
zo toch niet?" (G.v.H.)

2,5 miljoen voor herstel Stadspark

Keurig bestraat
Sinds de laatste opgra-

vingen weten de ar-
cheologen het zeker:

de Vismarkt is in vroeger
jaren géén haven geweest,
zoals de overlevering wil
doen geloven. Stadsarcheo-
loog Gert Kortekaas: "Het
blijkt dat de Vismarkt al
eeuwen keurig bestraat is."

Al vanaf de zeventiende
eeuw duikt telkens weer het
verhaal op dat de Vismarkt
een binnenhaven zou zijn
geweest van het Hoge der A.
"Het is een hardnekkig ver-
haal," zegt stadsarcheoloog
Gert Kortekaas. "Aan een
gevel bij het Ting-
tangstraatje zou een klok
hebben gehangen, die werd

geluid als een schip het
stadshart naderde."

Bij de opgravingen die de
afgelopen twee weken op de
Vismarkt zijn gedaan, heb-
ben de archeologen van de
stichting Monument & Ma-
teriaal en van de gemeente
twee tot drie lagen bestra-
ting boven elkaar gevonden,
waarvan de oudste dateert
uit de twaalfde eeuw.

Kortekaas: "Je moet je
voorstellen dat er geplavei-
de stroken over de markt
heen liepen, met daartussen
greppels en sloten voor de
afVoer van het hemelwater.
Dat laat geen ruimte voor
een haven." (C.L.)

Vraag het opa...
De ANBO heeft het er

maar druk mee. Zo'n
180 inzendingen kwa-

men er binnen naar aanlei-
ding van de verhalenwed-
strijd: Vraag het opa en
oma'. Kinderen van 12 tot
18 jaar werden opgeroepen
in het kader van het Euro-
pese jaar van de ouderen
hun opa en oma aan eens de
tand te voelen en hun bele-
venissen op papier te zetten.

Om hen alvast op weg te
helpen, suggereerde de AN-
BO enkele onderwerpen. Zo
mochten de junioren bij hun
grootouders informeren
naar de schooltijd van vroe-
ger, de oorlogstijd, te weten
de "spanning van onderdui-
ken of verzet", of vragen
naar het huishouden van
weleer, "zonder tv, wasma-
chine en stofzuiger".

Ten slotte werd de jonge
schrijvers voorgehouden dat
ze konden vragen naar "sex
in hun jeugd (bedoeld wor-
den ouderen - red.), waren
zij vroeger anders dan wij".
De ANBO adviseerde wel
alle deelnemers hun verhaal
eerst nog even te laten lezen
aan de ondervraagde bejaar-
den, alvorens het in te stu-
ren.

Leden van de oude-
renbond zijn inmiddels al
enige tijd in de weer met het
lezen en beoordelen van de
ingestuurder verhalen. "Er
zitten hele leuke verhalen
bij," zegt mevrouw Haitje-
ma. Een voorbeeld. "Een

jongen schrijft over zijn opa
die vroeger uit vissen ging.
Dan zaten ze in een bootje
en hadden ze een kroes bij
zich. En als opa wilde drin-
ken, dan pakte hij die kroes
en schepte hem vol met wa-
ter. Dat is wel een heel
sterk verhaal, schrijft die
jongen, dat kan toch niet."

Met sex hebben trouwens
maar weinig jeugdigen hun
grootouders lastig gevallen.
"Daar gaat maar één ver-
haal over," zegt mevrouw
Haitjema. "Daar heb ik vre-
selijk om moeten lachen.
Jammer dat er niet meer
inzendingen zyn geweest
over dit onderwerp, dat was
wel leuk geweest. Het komt
indirect wel terug in enkele
andere verhalen, zo van hoe
ging dat vroeger in vergelij-
king met nu. Maar kenne-
lijk is de schroom bg kinde-
ren te groot. Misschien
komt het ook wel doordat
we vooral inzendingen heb-
ben gehad van jongere kin-
deren en minder van de wat
oudere jeugd."

Voor de drie leukste in-
zenders is er een prys. De
eerste prijswinnaar krijgt
een draagbare stereo, de
tweede prijswinnaar een
walkman en de derde een
platenbon...." Daar mag je
toch ook cd's voor kopen?"
zegt mevrouw Haitjema.
Een boekje met de mooiste
verhalen wordt 13 december
in Groningen gepresen-
teerd.(G.v.H.)

Met bijdragen van Gerdt van Hofslot, Harry Kasemir en Corien
Ligtenberg.
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Allen die iets te vorderen heb-
ben van, verschuldigd zijn
aan, dan wel goederen onder
zich hebben welke behoren
tot de nalatenschap van de
heer CORNELIS
SAARLOOS, geboren op 13
februari 1898 in de gemeente
Vlaardingen, laatst gewoond
hebbende te Gasselternij-
veen, Scheepvaartlaan 43 en
overleden te Assen op 21 juli
1993, ongehuwd, welke nala-
tenschap is aanvaard onder
het voorrecht van boedelbe-
schrijving, wordt verzocht
daarvan vóór 1 december
1993 schriftelijk opgave te
doen aan notaris mr. R.E.
Vos, Postbus 13 te 9460 AA
GIETEN.

Relatiegeschenken
* Altijd AKTIES (vraag ernaar)
* Prijzen incl. opdruk en instelkosten,

dus geen verrassing achteraf.
* Meer dan 2000 artikelen

in onze showroom.
* Eigen drukkerij, dus snelle levering.

L VAN DIJK
*

Sales Promotion
Boterdiep 50. Tel. 050-130330, b.g.g. 713811
Showroom open ma. t/m vrij. 9.30 tot 14.00 uur

of op tel. afspraak (ook 's avonds).

DE DIEPENRING

V
Stichting De Diepenririg organiseert
een cursus voor herintredende
apothekersassistenten.
Deze cursus is met name bestemd voor voormalige
apothekersassistenten die alweer geruime tijd gele-
den het werken in de apotheek hebben gestaakt. De
cursus wordt gegeven in Groningen en omvat 20
lesavonden van 3 uur.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze
cursus, die start op 3 nov. a.s.
Inlichtingen over deze cursus en aanmelding bij:

mevr. C. Meijer
Postbus 2165
9704 CD Groningen, tel. 050-139988.

Voor schaatsen?
DE SCHAATSSPECIALIST:

GOIDCN SJOERD rnde. BAAN ƒ
TEAM•••••••••SPORTHUIS I
THE NAME IN SPORTS /:*•

SPORT SPECIAALZAAK Jf
Nieuwe Ebbingestraat 91 - Groningen.

Telefoon 050- 124912

r NIEUW NIEUW NIEUW

BIETEN REINIGEN
Tijdens het opladen een

TARRA-BESPARING tot 10%
met stationaire UNSINN bietenreiniger.

Kapaciteit 120 ton/uur f 2.- p. ton. Excl. BTW.

A. HEMMEN-LATHEN Dld.
c Tel. 09-49-5933/4100 - Fax 8404. j

| voor gegarandeerde occasions!

alin showroom Siddeburen o.a:
Mazda MX-3 1992 f. 39.750,-. M !

VWPassat 1800LPG 1991 f. 23.950,-
Opel Kadett 1.6 i 1989 f. 16.950,-
Ford Siërra 2.0 1988 f. 13.750,- \
Volvo 480 ES 1987 f. 23.750,- yi

• •••••• |

| Siem
| BOVAG Autobedrijf

Damsterweg 2 Siddeburen Groene Zoom 1 Ten Boer
_

tel. 05983'_1994 tel. 05_902_ -_1_494
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montuur. U mag kiezen uit ons hele assorti-
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EXCLUSIEF BIJ VLIEGHUIS MEUBELEN IN SLOCHTERENI
COLLEZIONE DISEGNO ItALIANO
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Uitgekiende stijlvolle H
9 J*M
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el baar met verstelbare lendesteun.
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VLIEGHUIS MEUBELEN i
SLOCHTEREN—J
HOOFDWEG 254. TEL 05982-1673

Beslist noodzakelijk naast spinazie

Je eigen Kettler Hometrainerhaafje nu bij/™
Perry Sport, L y* k

Golf Electronic.
Kettler Met digitaalaanduiding
Trainer Variant. w en bijzonder stille

multifunktio- V-snaar-
nele trainingsapparaat aandrijving. 4™™«"
kracht- en konditietraining WÊk mm
o.a. roeien
en bankdrukken. v99aB VH /

/ ? .^1

Kettler hometrainer fl
Met digitaalaanduiding.

instelbaar f

ketter geldig zolang de voorraad strekt.

Groningen Vismarkt 9, 050-130345
42

( AANSLUITEND OP HET ]

OPENBAAR VERVOER
DE GRONINGER TAXICENTRALE
STAAT VOOR U KLAAR OP DE

taxi-
standplaatsen

GRONINGER
TAXICENTRALE

Oosterhamrikkade 105 - Groningen
Telefoon 050-128044 M

I + 140x200 399.- 359.-1
Ih + 170x230 599.-,.. 499.-
WC ± 200x300 899.- 779.-
I Oók diverse andere maten en óók rond en vierkant.

J • KING CARPETSI
Nieuwe Ebbingestraat 1n \|B| Groningen, tel. 050-186438

Van Os Bruidsmode
vraagt:

ervaren

COUPEUSE
> (leeftijd 30-40 jaar)

voor:
± 20 uur per week.

Sollicitaties:
schriftelijk t.a.v. mevr. A. v.d. Veen

Oosterstraat s*>. 9711 NS (ironingen
Telefoon 050-1X6450

P® tefP|f» Igggg?^
L_—l v Desgewenst bezoeken wij u thuis. * *

De Monaco alle maten I Tourmalet k lAubisaue ï

Hybride met Shimano 3001 Dames Hybride 200 Shimano-groep | Heren Hybride 200 Shimano-groep |
g&c - ru<Ê^SÊÊI Lengte tot 64 cm. I ~~Z Helemaal roestvrij. I Z~ Helemaal roestvrij.

ifaah ipaii \ oma^e^szwart - kantenk|aar 298.-
ÊA KflflU ICII \Kin(ier Mountainbil(es nu 198.-, 249.-, 298.

NI SI Iflli 1 / Peugeot sportfiets 5 versn. voor kinderen nu 298.-Silir#* HWVrWhWII / Sparta methydrorem nu 598.-
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Gedoogden
Slechts weinig asielzoekers

kunnen uiteindelijk waarma-
ken dat zij écht op de vlucht
zijn. Een andere kleinere groep
wordt toegelaten op humani-
taire gronden, wat veelal neer-
komt op gezinshereniging. Een
derde groep 'nieuwe' Nederlan-
ders bestaat uit gedoogden, die
vanwege het geweld in hun
vaderland gevlucht zijn. Dat
zijn vooral ex-Joegoslaven.

Contactambtenaren als Ca-
rolien Schols hebben de op-
dracht het verhaal van de
vluchteling aan te horen, en op
te schrijven. Eventueel kunnen
ze ook een onderzoek verrich-
ten: in dossiers of via de Ne-
derlandse ambassade in het
betrokken land. Zelf nemen zij
geen beslissing.

De contactambtenaren leg-
gen hun dossiers voor aan (ja-
wel!) beslissingsambtenaren
die - afstandelijk en neutraal -

over elk individueel verzoek
oordelen. Daarmee wordt per-
soonlijke betrokkenheid voor-
komen, en kan een zo eerlijk
mogelijk besluit genomen wor-
den.

Volgens mr. H.P.A. Nawijn
van de directie Vreemdelingen-
zaken gaat het erom in een
snelle en zorgvuldige procedu-
re vast te stellen of asielzoe-
kers werkelijk vluchtelingen
zijn. „Wij werken onder grote
dnik. Binnen een maand pro-
beren we alle aanvragen te
bekijken. Dat kan alleen als
we prioriteiten stellen en dus
duidelijk ongegronde verzoe-
ken (bij voorbeeld uit Oost-Eu-

ropa) snel kunnen selecteren".
Directeur Nawijn wijst er

verder op dat de helft van de
toestroom via Duitsland komt.
„Mensen zeggen dat ze zich
daar onveilig voelen. We zou-
den ze terug moeten sturen,
maar zo'n 60 procent van alle
asielzoekers komt hier zonder
papieren. Het nagaan van hun
identiteit en waar ze vandaan
komen, via vingerafdrukken
en foto's, kost tijd".

Daarbij komt dat Duitsland
ook niet happig is deze mensen
terug te nemen. Vanaf 1 de-
cember, wanneer het verdrag
van Schengen in werking
treedt, zou het buurland die
mensen wel moeten toelaten.
Maar het gevaar bestaat dat
Schengen (het verdrag tot sa-
menwerking op justitieel ge-
bied tussen een aantal EG-lan-
den) toch niet slaagt. „Het
brengt het risico met zich mee
dat 'Schengen' een dode letter
wordt. Juridisch mag Schen-
gen bijna rond zijn, in de prak-
tijk hebben we een probleem
met de documentlozen".

• Caroiien Schols hoort Sergej. Rechts de tolk © GPD

Instroom
De stroom asielzoekers heeft

zich de afgelopen jaren verlegd
van Schiphol naar de Neder-
landse landsgrenzen. Zo ver-
wacht het ministerie niet meer
dan 3000 vliegende asielzoe-
kers, tegen 37.000 landreizi-
gers. Dat Schiphol minder
asielzoekers ontvangt is onder
meer te danken aan stringente
gate-checks bij vliegtuigen, uit
sommige Afrikaanse landen,
en door controles in die landen
zelf.

Daarnaast constateert Na-
wijn dat er ook in Nederland
zelf sprake is van een mentali-
teitsverandering. Niet langer
geldt dat 'men' vindt dat elke
vluchteling moet worden toe-
gelaten. Aanvaard wordt dat
slechts échte asielzoekers in
Nederland moeten worden op-
gevangen. Terwijl voorheen
vaak weerstand ontstond te-
gen verwijderingen, bestaat
daar nu veel meer begrip voor,
zegt hij.

Tegelijkertijd groeide het
aantal verwijderingen: dat zijn
er nu ruim 20.000 per jaar, en
dat aantal zal verder toene-
men. Los daarvan kregen in
1992 nog eens 20.000 asielzoe-
kers een afwijzende beschik-
king. Ook zij dienen het land
te verlaten.

De zojuist door de Tweede
Kamer aangenomen nieuwe
Vreemdelingenwet zal proce-
dure verder versnellen, en
daarom zullen meer onterechte
asielzoekers sneller afgewezen
kunnen worden. Vanaf 1 ja-
nuari worden de beroepsmoge-

lijkheden voor afgewezen asiel-
zoekers beperkt. De periode
die zij in Nederland kunnen
doorbrengen, wordt zo verder
verkort. Als argument geldt,
en daarover bestaat in de
Tweede Kamer overeenstem-
ming, dat Nederland geen im-
migratieland is.

Essentieel blijft de vraag of
iemand hier terecht asiel
vraagt, of dat hij om andere,
veelal economische, redenen
naar Nederland is gekomen.
Het gesprek (en een eventueel
nader onderzoek) in een van de
negen Onderzoek- en Opvang-
centra (OC's) geldt daarbij als
beslissend. Maar, Justitie be-
nadrukt dat bij voortduring,
het is geen verhoor. Een asiel-
zoeker, ook een kansloze, is
immers geen crimineel.

Er hoeft ook niets bewezen
te worden. De asielzoeker moet
slechts 'aannemelijk' maken
dat hij werkelijk in zijn vader-
land om politieke redenen om
zijn leven moet vrezen. Dat hij
of zij 'gegronde vrees voor ver-
volging' op grond van ras,
godsdienst, politieke overtui-
ging, nationaliteit of sociale
groep heeft.

Maar wat zegt dat. Carolien
Schols kijkt vanachter haar
bureau uit op de mededeling
(van de actiegroep Loesje):
„Eens was Willem van Oranje
een kansloze asielzoeker". Het
noodt tot zorgvuldigheid. Zelfs
in een groep van twintig of
dertig objectiefkansloze dorps-
bewoners kan toch nog een
enkele vluchteling zitten die
wel voor zijn leven moet vre-
zen. Die heeft daarmee recht
op bescherming in Nederland,
en moet eruit gehaald worden.
Gewin

Juist omdat het grote gros
van de asielzoekers puur om
de betere toekomstkansen
naar Nederland en West-Euro-
pa komt, is een zorgvuldige en
snelle procedure een eerste
vereiste. Want elke asielzoe-
ker, ook als hij slechts zo snel
mogelijk rijk wil worden of een
beter bestaan voor zijn familie
wil realiseren, heeft zijn eigen
verhaal, zegt plaatsvervan-
gend coördinator Aart Kuitert
in OC Zeewolde.

In geval van twijfel valt de
beslissing altijd uit ten gunste
van de asielzoeker, aldus Kui-
tert. „Niemand ontvlucht im-
mers zijn land zo maar". Het
onderzoek van de contactamb-
tenaar is er dan ook op gericht
de reden te achterhalen, zodat
de beslissingsambtenaar - die
de asielzoeker zelf niet ont-
moet - op goede gronden kan
besluiten.

Contactambtenaar Hans

Klunder uit Hoofddorp: „Soms
is al heel snel duidelijk welk
verhaal een asielzoeker heeft.
Maar ik heb het ook wel mee-
gemaakt dat ik in een week
tijds dertig uur met iemand
sprak, voordat zijn hele ver-
haal verteld was. De man had
zoveel te vertellen en wist elke
fase in zijn leven aan de hand
van papieren te illustreren.
Als politiek vluchteling kwam
hij uit een psychiatrische in-
richting in de vroegere Sovjet-
Unie en was van instelling
naar instelling versleept".

Dergelijke diepgravende le-
vensverhalen verdwijnen niet
zo maar in de dossiers, maar
kunnen weer gebruikt worden
bij het gehoor van een andere
asielzoeker. Het gaat er im-
mers om dat de vluchteling
zijn verhaal aannemelijk kan
maken, en daarvoor kan het
nodig zijn diens uitlatingen te
vergelijken met die van ande-
ren.

Elk van de 40.000 asielzoe-
kers wordt zo gehoord in een
van de negen OC's. Een enke-
ling, wiens aanvraag als kans-
loos beschouwd wordt en die
via Schiphol of een van de
zeehavens binnenkomt, krijgt
tijdelijk onderdak in het
Grenshospitium in Amster-
dam-Zuidoost. Daar wachtten
een 110 vluchtelingen op hun
beschikking of op de uitslag
van het korte geding dat ze
tegen hun uitwijzing hebben
aangespannen.

Net als in de OC's kunnen
asielzoekers ook in het Grens-»
hospitium een beroep doen op
hulp van medewerkers van
Vluchtelingenwerk, en net als
alle andere inwoners van Ne-
derland wordt hun op verzoek
een advocaat toegewezen. Hun
verwachtingen kunnen echter
niet hooggespannen zijn: ze
zijn in het hospitium geplaatst
vanwege hun 'flinterdunne'
verhaal. Het gros gaat maar
één kant op: naar Schiphol en
terug naar huis.

Toch gaat soms, heel af en
toe, de deur naar Nederland op
een kier. Dat overkwam de
Palestijn Alla Zaher, die vol
trots aan iedereen die het
maar wil zien, zijn positieve
beschikking toont. „Ik ben blij
dat ik mag blijven," zegt hij.
Alla gaat door, naar het OC in
Zeewolde. Zijn verhaal bleek
toch wat substantiëler dan
slechts 'flinterdun'.

Voor de bewoners van het
Grenshospitium is hij een ge-
luksvogel. Voor hen staat nu
vast dat Zaher 'dus' definitief
is toegelaten. In de praktijk zal
het niet zo eenvoudig zijn. Hij
zal altijd nog in Zeewolde zijn
verhaal moeten vertellen, en
daarbij duidelijk maken dat hij
aan de normen voldoet. Het is
zelfs niet uitgesloten dat hij na
afloop van de procedure alsnog
het land wordt uitgezet.

Zijn vreugde is overigens
wel begrijpelijk. Andere Pales-
tijnen ontvingen in dezelfde

post de afwijzende beschik-
king, en weten slechts met
moeite hun tranen terug te
dringen. Hun verblijf op Ne-
derlandse bodem is vrijwel
voorbij.

Dat neemt niet weg dat zij
hun voormalige lotgenoot en-
thousiast naar de poort bege-
leiden. Met een enkel koffertje
betreedt Alla Zaher daarna het

''voorportaal', want meer is het
nog niet. Ook al ligt de instel-
ling in Amsterdam-Zuidoost,
formeel-juridisch behoort het
niet tot Nederland. Het Grens-
hospitium geldt als een ver-
lengstuk van de transithal van
Schiphol.

Voor Sergej, die immers via
de landweg Nederland binnen-
kwam, was geen opvang in het
hospitium mogelijk. Hij meld-
de zich gewoon ergens bij de
vreemdelingendienst. Via de
COA (Centrale Opvang Asiel-
zoekers) werd hem een plaats
in Zeewolde toegewezen. Hier
zit hij de procedure uit: regis-
tratie, medisch onderzoek en
het gesprek. Hij ontvangt een
zakgeld van 20 gulden per
week, en eens in de drie maan-
den 150 gulden kleedgeld. Kin-
deren ontvangen een aparte
uitkering van 75 gulden voor
schoolgeld. Want ook al kan
het gezin binnen een paar
maanden het land worden uit-
gezet, hun kinderen moeten
wel gewoon naar school.Steeds meer vluchtelingen

zoeken veilig onderdak

Nederland verwacht dit jaar
ten minste veertigduizend
asielzoekers. Driekwart van
hen zal uiteindelijk niet
worden toegelaten. Elke
vreemdeling heeft een ver-
haal. De ene ambtenaar
hoort het tot in de tails aan,
de ander wikt en beschikt.
Maar het blijft mensenwerk.

Van onze verslaggever
Louis Burgers

Sergej zit er een beetje
verloren bij. Voor de
25-jarige Oekraïener is

het moment gekomen dat hij
zijn verhaal moet doen. Dat zal
bepalen of hij in Nederland
asiel krijgt, maar op het eerste
gezicht lijken zijn kansen
klein. Sergej pretendeert niet
eens een politiek vluchteling te
zijn, maar op de loop te zijn
voor de Oekraïense mafia.

Het klinkt niet erg overtui-
gend voor zijn positie wanneer
Sergej (niet zijn werkelijke
naam) antwoordt: „Nee, ik ben
nooit in aanraking gekomen
met de politie. Nee, ik ben
nooit gearresteerd, nooit gede-
tineerd, nooit mishandeld". Hij
is wel naar de politie in zijn
woonplaats gegaan vanwege
de bedreigingen, maar kreeg
daar nul op rekest. Een bewijs-
stuk daarvan kan hij echter
niet overleggen.

Als zoveel asielzoekers be-
schikt Sergej over weinig pa-
pieren. Hij zegt dat hij nooit
een buitenlands pasoort heeft
gehad, maar wel een document
voor binnenlands gebruik. Dat
raakte hij echter kwijt bij de
overschrijding van de grens
tussen zijn vaderland en Po-
len. Van controles onderweg
heeft hij niets gemerkt.

Per trein trok hij door Polen,
lopend kwam hij Duitsland
binnen en daarna liftte hij
naar Nederland. Alles om
maar zo ver mogelijk van de
ekraïne weg te komen. Nu zit
hij in Opvangcentrum Zeewol-
de tegenover contactambte-
naar Carolien Schols.

Zonet kreeg hij een eerste
cultuurschok. Zijn ogen stralen
vooral onbegrip uit, wanneer
Schols hem langs de neus weg
vraagt of hij ooit seksueel mis-
handeld is. Het antwoord is in
ieder geval 'nee'.

Zeker 40.000 asielzoekers
zullen dit jaar een veilig heen-
komen proberen te vinden in
Nederland. Voor de meesten
van hen zal na kortere of lan-
gere tijd blijken dat het een
vergeefse reis was: rond 30.000
asielzoekers zullen worden te-
ruggestuurd. Voor de ongeluk-
kigen zijn dat vaak grote dra-
ma's. De hele familie heeft
veelal bijgedragen aan de reis
die een betere toekomst moest
garanderen voor de 'vluchte-
ling' en zijn naaste verwanten.

■ De Vreemdelingendienst probeert de indentiteit van Chinese asielzoekers vast te stellen. © GPD

Tralies
Belangrijker is dat er geen

traliehekken tussen hem en de
buitenwereld zijn. Bewoners
van het OC kunnen vrijelijk in
en uit lopen, ze wonen in de
bungalows van het voormalige
vakantiepark en kunnen zelfs -

na voorafgaande melding - fa-
milie elders in Nederland be-
zoeken.

Van vakantiestemming is in
het centrum echter geen spra-
ke: het blijft afwachten wat de
toekomst gaat brengen. Er zijn
er maar weinigen, zegt Kui-
tert, die echt openlijk misbruik
maken van de regelingen. Hij
kent ze wel, de Bulgaarse jon-
geren die hier een betaalde
vakantie willen doorbrengen,
of Roemenen die voor zaken
naar Nederland komen en door
asiel te vragen gratis kost en
inwoning denken te krijgen.

Vaak verdwijnen deze be-
zoekers weer, zodra het gehoor
moet plaatsvinden. Ook hier-
voor geldt dat het kaf zo snel
mogelijk van het koren ge-
scheiden moet worden. Kuitert
stelt vast dat - na alle onechte
vluchtelingen - er zich plotse-
ling toch een groep échte
vluchtelingen uit Roemenië
meldde. Die doorliep alsnog de
hele procedure.

Zo ontvangt het OC ook
groepen Chinezen, die alle
merktekens uit hun kledij ver-
wijderd hebben en natuurlijk
ook niet over papieren beschik-
ken. Kuitert: „Die trekken
heel Europa door. Ze zeggen
dat ze uit China gevlucht zijn,
maar ze kunnen net zo gemak-
kelijk uit Hongkong komen. Je
ziet dat ze heel snel worden
afgehaald om te gaan werken,
en ze verdwijnen weer als ze
gehoord gaan worden".

Ons genoegen

Een koddig, dik en
badderend koninkje
Van onze medewerkster
Margriet Benak

We hadden al tijden
niets meer gehoord
van het nieuwe

Kunst & Cultuur Instituut
(K&C) Drenthe. Nog steeds
bezig met de interne
machtsstrijd? Het rommelt
er in ieder geval nog volop.
Maar het alledaagse werk
gaat gewoon door. En zo
was er vrijdag een feestelij-
ke opening van het seizoen
voor Amateurtoneel in
Drenthe.

De Provinciale Theater
Adviseurs (PTA) in Drenthe,
Harm van Ballegooijen en
Rob van der Ree, waren
daarvoor uitgeweken naar
Ekehaar, de enige plek in
heel Drenthe waar een thea-
tertje voor amateurvoorstel-
lingen is te vinden: 't Hek
van de Dam. Een ouder-
wets, gezellige, Drentse boe-
renhoeve waarvan het ach-
terhuis door eigenaar Aad
Wesseling eigenhandig is
omgetoverd in een theater-
werkplaats. Bijna elk week-
end is er theater te zien op
dit nieuwe podium voor
amateurs, dat zelfs voldoen-
de uniek is bevonden om
voor 10 mille subsidie van
de provincie in aanmerking
te komen.

Direct na binnenkomst,
werd ik voorzien van een
feesttoeter. Ik had het kun-
nen weten. Bij een vorige
feestelijke seizoensopening
moest het voltallige publiek
een rode clownsneus dra-
gen. Het was immers 'Het
Jaar van de Klucht'. En dat
is door de Drentse PTA's
wegens succes geprolon-
geerd. De drie amateurver-
enigingen, die dit seizoen de
meest vlotte en originele
klucht op de planken zetten,
strijden om de titel 'Beste
Klucht van 1994' op het
Kluchtenfestival op 15 en 16
april.

Terug naar vrijdagavond,
die ook bijzonder werd
dankzij Zucht, een Delftse
theatergroep die De Dood
van een Sardien bracht. Een

koningsdrama op huiska-
merformaat met een koning
(uitgedost in een oversized
jurk met op z'n kop het
ijzeren mandje uit de fri-
tuurpan van moeder), een
bolle koningin ('zo onvrucht-
baar als een haring op het
droge'), een zoon (die alles
wil worden maar geen ko-
ning) en twee kamerheren
(hun hoofd bedekt met snoe-
zige lampekapjes uit groot-
moeders tijd). De koning -

'godverdomme, ik haat vis-
sers. Ze stinken uit hun
mond en poepen in de tuin' -

leek zo onsterfelijk, zo on-
aantastbaar. Even later
huilt hij tranen met tuiten.
En hij geeft zich bloot. Ja,
echt bloot. De jurk zakt in-
eens over z'n schouders
naar benee. En daar staat
hij, spiernaakt, in z'n kleine
koningsbadje.

Ik word er nat van. Ja,
dat komt er van als je op de
eerste rij zit bovenop het
koningsbad. De koning sopt,
spat en spettert. En het pu-
bliek grinnikt. Want het is
toch wel bijzonder grappig,
zo'n koddig, dik en badde-
rend koninkje vlak voor je
neus.

Volgens de PTA's sloot de
voorstelling perfect aan op
het thema 'Het Jaar van de
Klucht'. Vooral omdat het
vergroot spelen zo goed naar
voren kwam. Maar bij de
nabespreking met alle spe-
lers en het publiek (voor een
groot deel amateurs) bleek
echter dat Zucht daar niet
eens zo bewust mee bezig
was geweest. En wat er pre-
cies met het stuk werd be-
doeld? "Je moet niet denken;
waar gaat het over. Je moet
gewoon kijken." En dat hij,
de koning, dat zomaar durf-
de, helemaal in z'n blootje
op het toneel. Wel erg ge-
durfd hoor. Voor Piet van
der Pas, de koning, geen
centje pijn. "Jij gaat toch
ook niet met kleren aan in
bad?"

Het Jaar van de Klucht
voor Drents Amateurtoneel
is geopend. Wie geeft zich
nog meer bloot?

■ Scène uit de klucht "De dood van een sardien" door de
Delftse theatergroep Zucht.

Tollens wordt vier
keer zo oud als DIO
Toneelvereniging D.1.0.

zetelt in Vries, onder-
tussen al 35 jaar. Re-

den voor een feestje, vond
men, en daarom worden alle
oud-leden uitgenodigd om
op 30 oktober naar Café
Onder de Linden te komen.
5 of 6 november mag ook,
want dan wordt de vrolijke
Drentse klucht Het klinkt
als een klok nogmaals opge-
voerd. Wanneer het feestje
zich precies afspeelt laat
D.1.0. niet weten, dus waar-
schijnlijk zijn er drie jubi-
lea.

De voorverkoop van de
kaarten is vanavond tussen
19.00 en 20.00 uur aan de
zaal. Als niet alle kaarten
verkocht worden, kunnen de
resterende toegangsbewij-
zen telefonisch gereserveerd
worden via tel. nrs. (05921)
43210, 42320 of 43389.
Eerbiedwaardig

De Koninklijke Rederij-
kerskamer Tollens te Hoo-
gezand-Sappemeer pakt
haar jubileum wat forser
aan. Dat mag ook wel, want
Tollens bereikt dit jaar de
eerbiedwaardige leeftijd van
140 jaar! Het jubileum
wordt gevierd op zaterdag
13 november in wijkcen-
trum De Kern aan het Rem-
brandtplein in Hoogezand.

Om 15.30 uur begint daar

de reünie, waarna om 18.00
uur een buffet wordt aange-
richt. 's Avonds staat er ge-
dichtenvoordracht op het
programma en de opvoering
van het toneelstuk Moord in
geuren en kleuren. Volgens
de feestcommissie is Tollens
al 140 jaar vernieuwend,
maar wordt er ook vastge-
houden aan tradities. 'Eén
van die tradities is, dat we
vrijwel geen geldelijke re-
serves kweken'. Oftewel, le-
den en oud-leden dienen het
feest zelf te betalen. Reage-
ren vóór 31 oktober en ƒ40,-
meenemen als u wilt reüne-
ren, eten én feesten.
Drentstalig?

Toneelverening PEG uit
Assen laat weten dat de
klucht Het Hemelsveulen,
die 30 oktober aanstaande
in de grote zaal van De Kolk
opgevoerd wordt, in het
A.B.N. wordt gespeeld en
niet, zoals in het program-
mablad van De Kolk ver-
meld staat, in het Drents.
Kortom, iedereen is welkom!

Het stuk gaat over de
familie Koster die aan lager
wal is geraakt. De hemel
laat deze aardige mensen
gelukkig niet in de steek en
stuurt wat engelen. Nie-
mand heeft dat door want
engelen plegen nu eenmaal
onzichtbaar te zijn.

Reportage

Advertentie

Als u niet alleen een hoge zit, die u kent: de Rabobank,
rente wilt, maar er bovendien Loopt u maar eens binnen.
zeker van wilt zijn dat uw Als de grootste spaar -

spaargeld in goede handen is, bank van Nederland weten we

vertrouwt u het natuurlijk toe precies hoe u meer uit uw

aan een goede bekende. Aan een spaargeld haalt zonder dat u

bank die dicht bij uin de buurt risico's loopt. Rabobank Q

Rabobank. Aangenaam.
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Randstad niet meer
van Goldschmeding
DIEMEN — Drs. F. Goldschme-
ding, directeur/oprichter van
het uitzendbureau Randstad,
is geen meerderheidsaandeel-
houder meer in het bedrijf. Hij
heeft zijn belang verminderd
van 53,03 tot 49,7 procent. Dat
heeft Randstad gisteren be-
kendgemaakt in het kader van
de Wet Melding Zeggenschap.

Goldschmeding heeft de
aandelen verkocht aan Perago
BV, een beleggingsmaatschap-
pij van een aantal particuliere
beleggers. Als gevolg van de
transactie ziet Perago haar be-
lang stijgen tot 5 procent. Pe-
rago zal haar pakket binnen-
kort doorplaatsen bij 'kleine
beleggers'. Door deze manoeu-
vre stijgt het percentage vrij
verhandelbare aandelen van
20 naar 25.

Mr. F. van Haasteren, direc-
teur concernzaken bij Rand-

stad, meent dat er sprake is
van een toenemende vraag
naar het aandeel. "De stukken
zijn momenteel bijzonder ge-
wild. Een uitstekend moment
om te verkopen." De koers van
het aandeel is dit jaar gestegen
van f 43,50 naar f58. Gisteren
sloot Randstad op f 54. Het
bedrijf wil volgens de directeur
op termijn toetreden tot de
veertig meest verhandelde
fondsen op de Amsterdamse
effectenbeurs.

De verkoop is pikant omdat
het gewone aandelen met
stemrecht betreft. De meeste
beursgenoteerde bedrijven ge-
ven gecertificeerde aandelen
uit zonder stemrecht. Certifi-
cering van aandelen geldt als
de meest gebruikte bescher-
mingsconstructie op
Beursplein 5.

Wel kan het concern prefe-
rente aandelen uitgeven,
mocht één van de aandeelhou-
ders het bedrijf willen overne-
men. Daardoor wordt de zeg-
genschap van de 'overvaller'
beperkt.

Angst dat zich een onge-
wenste overvaller aandient,
heeft Randstad echter geens-
zins. In 1987 werd twintig pro-
cent van de aandelen onderge-
bracht bij de Stichting Rand-
stad Optiefonds, die eigendom
is van Aegon (5 procent) en de
werknemers van Randstad (15
procent). Volgens Van Haaste-
ren is dit "in feite een extra
beschermingsconstructie." Een
andere grootaandeelhouder is
Gaud Holding met een belang
van 6,9 procent.

Economisch kort

■ Philips Display Components
investeert f45 miljoen in uit-
breiding van de produktie van
kleurentelevisiebeeldbuizen in
het Engelse Durham. Er ko-
men 35 arbeidsplaatsen bij.

Durham is het Europese pro-
duktiecentrum van Philips
voor de „flat square" buizen
van 51 cm. Daar komt de nieu-
we buis van 41 cm bij. Eind
1994 zal de produktie in Dur-
ham 2,3 miljoen ktv-buizen per
jaar omvatten.

Hoofdfondsen

vo vk Ik kw
847.837 abnamro 67.50 67.30 11.66
4.531 aaball-in 87.50 87.80 20.88
7.609 abn-amroli 177.40 177.40 —

95.027 abnamrobl.gr 205.00 205.20 39.20
177.461 aegon 94.00 94.50 9.95
524.835 ahold 90.30 91.10 16.04
174.0% akzo 186.80 186.50 16.17

37.483 alrenta 256.00 256.30 16.83
227.107 amevc 79.60 79.90 9.95
698.558 bolswes c 43.10 43.30 12.01
101.125 csmc 68.70 69.00 17.98
332.603 dordtsche 182.60 184.20 21.71
233.701 dsm 101.70 101.80 >

289.259 elsevier 146.80 146.40 22.08
163.876 lokkerc 20.80 21.00 -

218.646 gist-brc 48.80 49.10 14.57
125.805 heineken 191.00 193.20 13.96
15.989 hein hold 171.00 172.30 12.50
134.773 hoogovens c 43.30 43.40 —

82.049 hunt.doug. 73.20 75.00 25.51
538.199 intnedgrc 81.60 81.80 11.51
447.935 konknpbt 35.20 35.10 -

288.881 kim 40.40 41.10 -

1.503.620 kon olie 194.00 196.70 17.95
363.202 nedlloyd 46.90 47.40 -

79.519 océ 54.40 54.20 13.77
20.739 pakhoede 43.40 43.70 12.26
1317.696 philips 37.30 37.90 64.31
380.985 polygram 68.20 68.00 21.51
47.170 postb belfd 63.40 63.60 19.33
618.773 rg flor. fd 129.40 129.60 28.25
12.448 robeco 116.60 117.20 37.98
96.827 rodamco 58.20 57.70 18.02
86.394 rolinco 116.90 117.70+ 38.84
126.076 rorenlo 94.10 94.70 15.71
116.098 stork 36.70 36.90 4.32
315.182 unileverc 212.40 212.30 14.70
94.041 v ommeren c 39.10 38.80 12.99
149.297 vnu 142.20 143.50 40.98
264.965 wolt-kluwc 103.60 103.80 23.71

Wall-street

Op de Newyorkse effecten-
beurs is de Dow Jones-index
van de dertig belangrijkste
aandelen gisteren voor de vier-
de achtereenvolgende dag ho-
ger gesloten. Het koersgemid-
delde steeg met 12,58 punten
tot 3.642,31 en kwam daarmee
dicht bij het op 25 augustus
geboekte record van 3.652,09.
Over de hele linie gezien sloten
er echter iets meer fondsen
lager dan hoger. De omzet was
met 329 miljoen aandelen op-
nieuw fors, maar wel iets klei-
ner dan de 356 miljoen van
vrijdag.

Beleggingsfondsen
v.k. I.k.

Aand. Belegg.pool 214.84 217.16
ABC (Theodgilis) 57.48 57.48
ABN AMRO obl.fonds 192.93 193.15
Aepex Bel. Fonds 17.17 17.36
AH Vaste Klant f. 57.71 57.82
Amev Depositofonds 24.19 24.20
Bemco rendem. 114.50 114.50
DL top 20 fonds nl. 158.48 159.65
E& L vgf vastr. 37.56 37.63
E& L vgf depos. 25.26 25.27
E& L vgf akt.b. 52.60 52.88
E&L vr valuta 23.90 23.95
E& L vgf komb. 22.42 22.51
E&Lvgfvastg. 16.68 16.58
Euromix gr.(Lfr) 28.79 28.99
Holl. dlr. f. 64.10 64.45
Holl. groen rente 60.95 61.10
Holl. int. rente 63.55 63.80
Holl. stall.rek. 107.54 107.59
Int. aand. fonds 637.44 640.36
Mees Japan Fonds 81.02 81.16
Mees Obl. rente f. 112.47 112.89
Mees Uiterboei 100.87 101.67
Mint guar. Ned. 24.24 24.24
NN. Aand. Fonds 15.05 15.28
Oblig. Beleg.pool 62.90 63.02
Optimix 398.90 401.13
SNS Obli.div.fonds 56.80 56.82
SNS Obli.gr.fonds 55.98 56.00
SNS Aand.fonds 52.59 52.92
Unifonds 35.30 35.65
Webefo 172.40 172.40

Noteringen van dinsdag
19 oktober 1993
(tot 11:35 uur)

Lokale fondsen
2.705 aalberts 51.00 51.50 11.46
277.120 aabcertpr. 6.52 6.52 -

114.528 aabpref 68.40 68.10 -

83.748 acf holde 49.50 50.70 9.88
650 ahrend grc 93.50 94.00 58.07
— air holle 0.24 ONG —

5.686 aot 12.20 12.50 9.38
10.115 amst rubber 3.25 3.35 25.00
— ant.verf 350.00X - 3.65
14.134 atag holde 123.00 123.70 10.49
2.180 athlongr. 62.00 62.00 —

— athlone 61.00 62.00 —

— auto-ir 61.00L 60.00 L —

— auto ind pr 44.00 44.00 —

4.560 bam groep 98.00 98.00 7.09
— batenb.beh. 138.50 138.50 8.83
384 beers 111.50 111.50 6.72
14.493 begemann 44.70 45.50 15.26
— belindo c 305.00 305.00 —

742 blyd will 27.70 27.70 -

5.760 boerwinkc 74.70 74.30 10.81
19.890 borsumije 114.00 114.80 12.27

76.137 boskalis c 42.20 42.40 18.03
4.500 braatbeh 27.60 27.60 8.41
— bredero 1.60 ONG 0.93
— bredere 1.60 ONG —

1.621 breevastc 10.00 10.00 8.40
— burg heybr 1400.00B 1400.008 -

calvé 1355.00 1355.00 29.98
228 calvé c 1360.00B 1365.00 30.09
128.661 cap volmac 23.70 23.50 15.19
— cindu int 92.00 92.00 —

— claimindo c 303.00 304.00 —

200 content beh 21.80 21.80 9.73
5.935 credlyonn 30.90 30.80 16.61
1.195 csm 68.70 68.80 19.14
382 cvggbc 128.20 127.50 16.25
11.597 delft instr 18.30 18.70 —

104 dorp groep 33.50 33.50 8.84
96.185 drakah. 37.50 37.50 11.13
8.920 econosto 22.10» 22.10 >

— emba 170.00L - -

1.300 eriks 83.00 83.10 8.02
— flexovit 57.00 57.00 11.73
12.268 frmaasc 40.40 39.90 9.51
20.638 fugro-mccle 34.60 34.80 11.85
31.326 gammahold 91.80 92.10 11.52
— gammah 5 pr 6.20 6.20 0.78
38.479 getronics 39.80 39.80 13.18
200 geveke 27.60 27.70 —

1.168 giessen 355.00 340.00 5.28
— goudsmit 27.00 26.70 1.76
79.543 grolsctic 41.80 42.00 14.93
— gtihold 145.00L 145.00 L 12.4134.182 hagemeyer 108.00 108.60 12.33
91.700 hal trust 15.00 15.20 15.46
12.800 haltru 14.90 15.00 15.36

5.780 heijmans 39.80 39.80 —

14.810 hes-beheer 18.80 19.00 —

340 hoek's mach 73.00 73.00 12.03
443.450 holland sea 0.20 0.20 —

— hollind 41.90 41.90 5.39
— hbg 240.00 L 240.00 L 9.94
— hhuyshypf - 129.60 —

41.487 vdhoop 10.50 10.50 18.10
— hunterdpr 2.00 — 1.08
28.787 ihccaland 39.20 40.00 18.15
16.799 intern.mul 82.00 81.60 13.46
139.067 intngrcvp 8.12 8.13 —

24.187 kas-asse 58.40 59.00 10.39
— kempen& co 11.30 11.30 18.83

160 kiene hold. 89.50 89.50 10.52
1.400 kondorwes 40.00 40.40 8.89
35.206 kbb 98.00 97.50 11.75
540 koppelpoort 400.00 400.00 14.09
— krasnapols. 157.00 — 35.44
— landre gl c 42.50 42.00 8.74
16.971 macintosh 53.30 53.50 5.77
201 maxwell 165.00 165.00 20.25
— mend gans 8050.00 8050.00 20.20
12 moeara 1571.00 1575.00 -

— moeara opr 202000. 203000. —

10 moeara cop 20600.0 20600.0 —

6 moeara wb 21000.0 21200.0 —

13.050 moolen hold 32.30 32.40 8.30
400 mulder bosk 37.00 39.50 11.28
66.754 multihouse 2.00 2.00 —

naeff 405.00L - 7.05
2.216 nagronc 74.00B 74.50 8.70
800 nat.inv.bnk 98.30 98.80 10.19
225.863 nbm-amstel 12.90 13.20 11.83.
2.950 nedap 53.80 53.50 16.06
740 nedcon gr. c 54.00 54.50 9.38
— nspr.stc 5200.00 5200.00 —

4.313 nkt holdc 156.80 156.50 10.87
69.360 norit 19.00 19.20 76.00
5.600 npmc 47.60 47.60 11.96
13.103 nutricia gb 141.50 141.30 17.32
15.301 nutr.vb c 146.20 146.00 17.89
72.432 nijv-t.cate 88.00 87.50 22.28
— omnium eur 3.50L ONG —

40.830 opgc 46.70 47.20 -

35.977 orco bank c 93.50 93.80 6.46
520 otra 272.00B 273.008 >

— palthe 0.30 ONG -

99.237 pirelli tyr 12.50 12.60
780 polynorm c 114.50 113.50 L 9.41
100 porc fles 24.50 24.00 -

35 randstad h. 54.00 54.00 14.36
— ravast 3.50 ONG 2.07
30 reesinkc 88.10 88.10 8.85
4.000 rs de boer 25.40 25.50 37.91
3.350 samasc 45.00 44.50 15.79
4.000 sarakreeks 13.90 14.00 —

— schuitema 1620.00 — 11.60
— schuttersv 39.00 38.50 9.42
300 smitintc 29.80 30.00 -

16.667 sphinxc 41.30 41.30 9.60
3.170 staal bank c 15.50 15.50 13.84
55.843 stad rotte 41.80 41.80 12.29
1.874 telegraafc 124.30 124.30 11.39
— text twenthe 74.00 73.50 —

4.587 tulipcomp 13.80 13.90 —

2.305 twkabelhc 190.00 190.00 8.38
— übbink 80.00 80.00 17.06
90 unilever 211.00 211.00 14.60

unil 7 pr. 1100.00 X - -

30 unil 7cpr 113.00 113.00
20 unil.6 pr 97.10 98.20 -

10 unil.4 pr 69.00 69.00 -

1.210 union 37.00 36.50 7.40
— united d.g. 0.02 ONG —

4 ver.glasnb 499.00 499.00 12.43
— vnu7pr 22.00 B — —

— verto c 0.70 ONG —

4.000 volk stev c 67.50 68.00 8.08
12.340 vredest c 13.80 13.80 12.32
24.500 wegener c 89.00 89.50 13.24
— westinvest 11.20 11.20 —

— west-invwb 80.00 80.00 —

500 westersuik 68.50 69.30 55.69
wol.klcpc 415.00 414.00 -

200 wyers 22.50 21.70

Wisselmarkt
amenk. dollar 1,8195 1,8290
antill. gulden 1,0225 1,0275
austr. dollar 1,2050 1,2075
belg. frank (100) 5,1070 5,1225
canad. dollar 1,3740 1,3725
deensekr. (100) 27.6500 27,6800
duitse mark (100) 112,4850 112,4900
engelse pond 2,7505 2,7415
franse frank (100) 31,8000 31,7600
grieksedr. (100) 0,7700 0,7700
hongk. dollar (100) 23,5500 23,7000
ierse pond 2,6325 2,6365
ital. lire (10.000) 11.4200 11,5000
jap. yen (10.000) 170,0000 170,5000
nwzeel.dollar 1,0015 1,0090
noorse kroon (100) 25,6000 25,6100
oost. schill. (100) 15,9900 15,9900
port. esc. (100) 1,0850 1,0880
spaanse pes. (100) 1,3880 1,3980
zweedse kr. (100) 22,8900 23,2200
zwits. frank (100) 127,5000 127,5500
e.c.u. 2,1295 2,1305

Warrants
aab w '02 670.00 —

aus.-huni93 O- 11 0.10
csfp Ï95 331.00 333.00
econost i95 2.25 2.15
ingiol 3.13 3.15
knpi93 0.01L O.OIL
philips i9B 10.05 10.25
pirelli i93 270 2.60

Vreemd geld

amerik. dollar 1,765 1,885
austr. dollar 1,15 1,27
belg. frank (100) 4,97 5,27
canad. dollar 1,310 1,430
deense kroon (100) 26,20 28,70
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 2,62 2,87
finse mark (100) 30,65 33,15
franse frank (100) 30,35 33,10
griekse dr. (100) 0,67 0,85
hongkong dlr.(IOO) 20,75 24,75
ierse pond 2,48 2,73
ital. lire (10.000) 10,40 12,10
jap. yen (10.000) 166,00 172,00
noorse kroon (100) 24,20 26,70
oost. schill. (100) 15,68 16,18
port. escudo (100) 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 1,29 1,47
turkse lira (100) 0,0105 0,0175
zweedse kr. (100) 21,70 24,20
zwits. fr. (100) 125,00 129,50

Verklaring

vo = omzet vorige dag; vk = vorige koers;
Ik = laatste koers; kw = koerswinstverhou-
ding; c = certificaten van aandelen; X =

exdividend; HV = handel verboden; ONG
= officiele not. geschorst; > = niet te
berekenen; B = bieden; L = laten; + =

gedaan en bieden; o = gedaan en laten;

Beurzen verpulveren weer records
AMSTERDAM - Op verschei-
dene Europese effectenbeurzen
zijn gisteren wederom histori-
sche records gebroken. In Lon-
den klom de FTSE index naar
3137,6 wat een verbetering
van 16,8 punten ten opzichte
van het vorige hoogtepunt op
vrijdag betekende. In Frank-
furt steeg de DAX-index na het
slotrecord van 2015,03 op vrij-
dag naar een een nieuw hoog-
tepunt op 2033,32. Ook in Am-
sterdam werd een historisch ,

hoogtepunt genoteerd. Daar
klom de EOE-index van 367,18
naar 370,59. Daarmee werd
het vorige record van 367,25
zonder pardon verbrijzeld. De
CBS-koersindex ging omhoog
van 256 naar 258,7.

De financiële markten wer-
den maandag gesterkt door de
koersstijging van de Ameri-
kaanse dollar. Bij de opening
.van de handel noteerde het
groene biljet al ruim een cent

hoger en in de loop van de dag
liep de stijging nog verder op
tot bijna twee cent halverwege
de middag. Verder speelde ook
de ontwikkeling van de rente
een stimulerende rol. Nog al-
tijd kunnen de rentetarieven
in Europa omlaag, zo luidt de
verwachting in brede kring.

Het gevolg was dat op de
Amsterdamse effectenbeurs
twaalf van de veertig hoofd-
fondsen hun hoogste koers van

dit jaar konden laten noteren.
Hierbij sprongen vooral Ko-
ninklijke Olie en Akzo in het
oog. Beide concerns grepen een
winst van f 3,20. Het chemie-
bedrijf uit Arnhem schoot
daarmee omhoog naar f
186,80, terwijl de energiereus
op f 194 belandde. Muurvast
waren ook de stukken van het
aan Koninklijke Olie gelieerde
fonds Dordtsche Petroleum.
Deze werden f 3,80 duurder op
f 182,60. '

Parallelmarkt
vo vk Ik kw

abf 117.70 117.70
1.526 asnaandf 52.70 52.80
6.600 alanheri 30.00 30.00 13.95
4.450 artu biol c 5.60 5.60 32.94
1.000 austria glo 1165.00 1165.00
2.384 berghuizer 39.00 39.00 —

— van besouw 30.30 30.30 —

300 biogrond 10.80 10.80 25.71
— cmrzargeus 97.80 98.00 —

— cmrz benacus 98.50 98.70 —

— cmrzcea 99.70 99.80 —

— cmrzdelos 98.10 98.30 —

— cmrzelea 97.90 98.00 —

— cmrzfloreo 100.60 100.70 —

709 de drie el 13.60 13.60 35.79
— delta doll.f 65.40 66.20 -

— delta ecu f 61.70 61.90 -

— delta mix f 71.80 72.20 —

delta rent.f 66.10 66.30
dico 63.30 63.40 9.62

1.000 docdata 3.30 3.30 13.75
700 ehco-klm 31.00 31.00 11.92
— equity 1 83.70 84.50 —

— equity 2 85.70 86.30 —

— equity g/r f 114.30 114.30 —

— equity k/r f 119.40 119.50 —

— equity 3 86.80 87.20 —

— eur dev cap 6.80 6.80 —

— free record 22.50 — 23.20
3.168 geld pap. c 49.30 49.30 3.43
28.400 german city 34.00 34.50 —

— goudavuurv 52.20 52.20 16.26
— greatwest£ 0.36 0.36 —

300 groenendijk 29.90 29.90 15.49
3.380 grontmij c 59.60 60.50 13.10
257 gr.hand.geb. 128.00 128.00 47.94
— helvoet hold 26.40 26.40 —

4.145 holland col 55.00 55,50 13.03
— homburg c 0.01» ONG —

— interview 3.90 3.90 8.86
— kuhne+heitz 31.70 32.00 10.86
80.323 löcomp 1.90 1.90 -

3.890 managmntsh 1.80 1.80 —

17.247 van melle c 62.50 62.70 15.21
— ned. elev. 2460.00 2450.00 58.28
83 nedschroef 57.00 57.50 —

6.100 newaysel 5.40 5.50 30.00
— ohraaand. fd 63.40 64.00 —

— ohraliqgf 52.80 52.80 —

— ohra obl div 59.80 60fl0 -

— ohra obl gf 56.50 56.60 —

— ohraonrgf 66.00 66.00 —

— ohra tot fd 60.80 61.10 -

— panpaewnk 6.00 L 6.00 L —
— p&cc 96.10 96.10 17.38
— phoenix 462.00 462.00 11.71
— pitcher 43.70 44.00 —

8.100 piemedical 3.40 3.40 —

— roodtesth 2.30 ONG —

— satcomhold 17.10 17.30 —

2.349 simac 11.00 11.00 13.75
679 sligro beh 73.50 73.50 9.53
— suez growth.f 54.00 54.30 —

— vhs 3.30 3.30 -

3.000 vilenzo int 39.30 39.60 11.20
200 weina 39.00 39.00 16.39
— wereldh pr 4.30 —X —

1.650 weweler c 19.70 19.30

Optiebeurs
optie serie omzet vk Ik ond.w.
AAB c jan 94 65.00 15 4.50 4.70 67.40
AAB c jan 94 67.50 67 3.10 a 3.20 67.40
AAB c jan 94 70.00 77 2.00 2.00 67.40
AAB c apr 94 62.50 15 7.50 7.80 67.40
AAB c apr 94 65.00 24 6.00 5.90 67.40
AAB c apr 94 67.50 14 4.60 4.60 67.40
AAB c apr 94 70.00 25 3.30 3.40 67.40
AAB c jul 94 67.50 40 5.00 5.00 67.40
AAB c jul 94 70.00 12 4.00 4.30 67.40
AAB c jan 95 45.00 16 24.00 23.60 67.40
AAB c jan 96 52.50 26 17.40 17.20 67.40
AAB p okt 97 65.00 13 5.70 5.70 67.40
AAB p okt 98 70.00 100 9.20 9.00 67.40
AGN c jan 96 80.00 66 18.50 19.50 94.50
AH c jan 94 90.00 33 * 4.60 4.90 91.00
AH c jan 94 95.00 282 2.50 2.60 91.00
AH c jan 94 100.00 317 1.20 1.30 91.00
AH c jan 94 105.00 25 0.90 a 0.90 91.00
AH c apr 94 100.00 12 2.50 2.80 91.00
AH c okt 96 90.00 20 16.50 17.20 a 91.00
AKZ c jan 94 185.00 25 7.70 8.00 186.40
AKZ c jan 94 190.00 24 5.30 b 5.50 186.40
AKZ p jan 94 170.00 15 1.30 1.20 186.40
AKZ p jan 94 175.00 20 2.40 2.30 186.40
AKZ p apr 94 165.00 25 2.00 1.20 186.40
AMV c jan 94 85.00 12 1.90 1.90 a 80.20
AMV p jan 94 80.00 20 2.90 2.60 80.20
BSW c jan 94 42.50 25 2.80 2.90 43.30
BSW c jan 94 45.00 141 1.50 1.50 43.30
BSW c apr 94 40.00 19 5.00 5.20 43.30
BSW c apr 94 45.00 14 2.20 2.20 43.30
CSM c nov 93 65.00 36 3.80 b 4.00 a 69.00
CSM c feb 94 70.00 24 3.00 3.10 69.00
DSM c jan 94 110.00 67 2.40 2.30 101.70
DSM c jan 95 100.00 17 14.00 14.20 101.70
DSM p jan 94 95.00 30 2.50 2.40 101.70
DSM p jan 94 100.00 37 4.20 a 4.00 101.70
DSM p apr 94 100.00 22 6.50 5.70 101.70
ELS p jan 94 140.00 15 2.00 1.90 146.50
ELS p jan 94 145.00 20 3.70 3.60 146.50
ELS p jan 94 160.00 200 14.00 a 13.60 146.50
ELS p apr 94 160.00 200 16.00 a 15.40 146.50
FOK c jan 94 17.50 50 4.00 4.00 21.00
FOK c jan 94 22.50 30 1.20 1.20 21.00
FOK c apr 94 20.00 25 3.10 a 3.10 21.00
GIS c jan 94 50.00 18 2.10 2.10 49.00
HEI c jan 94 185.00 12 11.00 12.00 192.80
HEI c jan 94 190.00 41 8.50 9.00 192.80
HEI c jan 94 195.00 13 5.40 6.50 192.80
HEI p jan 94 180.00 18 1.70 a 1.50 192.80
HEI p jan 94 190.00 42 4.80 4.00 192.80
HO c jan 94 45.00 65 3.60 3.60 43.30
HO c jan 94 47.50 251 2.70 2.50 43.30
HO p jan 94 37.50 13 1.80 1.90 43.30
HO p jan 94 40.00 181 2.60 2.70 43.30
HO p jan 94 42.50 250 3.50 3.50 b 43.30
HO p jan 94 45.00 39 5.00 4.90 43.30
HDG c nov 93 70.00 37 4.20 b 5.50 75.00
HDG c feb 94 75.00 22 4.50 6.00 75.00
ING c jan 94 75.00 52 8.00 8.50 81.90
ING c jan 94 80.00 230 4.60 4.60 81.90
ING c jan 94 85.00 198 2.30 2.30 b 81.90
ING c jan 94 90.00 200 1.00 1.00 81.90
ING c apr 94 70.00 15 14.40 a 14.00 81.90
ING c apr 94 75.00 15 9.50 10.00 81.90
ING c apr 94 80.00 78 6.00 6.40 81.90
ING c apr 94 85.00 24 3.60 b 3.90 81.90
ING c apr 94 90.00 61 2.20 2.30 81.90
ING c jul 94 90.00 33 2.70 3.10 81.90
ING c jan 96 55.00 63 28.20 28.50 81.90

ING C okt 97 80.00 97 13.00 b 13.50 81.90
ING c okt 98 85.00 74 12.40 13.30 a 81.90
ING p jan 94 75.00 120 I.loa 0.80 81.90
ING p jan 95 47.50 45 0.20 0.10 81.90
ING p okt 97 80.00 28 8.00 7.10 81.90
KLM c nov 93 42.50 78 0.80 1.10 41.10
KLM c jan 94 35.00 205 6.50 6.90 • 41.10
KLM c jan 94 37.50 35 4.30 b 4.70 41.10
KLM c jan 94 40.00 40 2.80 3.30 41.10
KLM c jan 94 42.50 65 1.80 2.10 41.10
KLM c jul 94 40.00 13 4.80 5.50 41.10
KLM c okt 94 50.00 13 2.00 2.20 41.10
KLM C Okt 96 40.00 48 9.30 9.80 41.10
KLM c okt 97 25.00 55 19.00 20.00 41.10
KLM p jan 94 40.00 51 1.80 1.70 41.10
KLM p jan 94 42.50 12 3.40 3.00 41.10
KLM p okt 97 25.00 34 1.70 b 1.50 41.10
KKB c jan 94 37.00 27 1.60 1.70 35.00
KKB c apr 94 37.00 15 2.50 2.90 35.00
KKB c jul 94 37.50 26 4.20 a 3.20 35.00
KKB p jan 94 34.50 12 1.50 1.40 35.00
RD c nov 93 195.00 96 3.30 4.70 196.70
RD c nov 93 200.00 32 0.00 2.60 196.70
RD c jan 94 175.00 27 21.70 24.50 196.70
RD c jan 94 185.00 36 12.80 14.90 b 196.70
RD c jan 94 190.00 44 9.30 11.00 196.70
RD c jan 94 195.00 350 6.30 8.00 196.70
RD c jan 94 200.00 371 4.00 5.50 196.70
RD c apr 94 180.00 15 19.50 b 22.40 196.70
RD c apr 94 190.00 122 12.50 b 14.20 196.70
RD c okt 96 160.00 122 42.30 44.50 196.70
RD c okt 97 145.00 37 54.00 56.00 196.70
RD c okt 97 180.00 130 30.30 31.70 196.70
RD c okt 98 190.00 34 29.00 29.00 196.70
RD p nov 93 200.00 50 0.00 5.00 196.70
RD p jan 94 180.00 14 0.90 0.90 196.70
RD p jan 94 185.00 20 1.60 1.50 196.70
RD p jan 94 195.00 112 5.00 4.10 196.70
RD p apr 94 200.00 30 9.20 7.50 b 196.70
RD p jul 94 190.00 13 6.00 5.50 196.70
RD p okt 96 160.00 12 4.60 4.30 196.70
RD p okt 97 180.00 28 12.00 11.50 196.70
RD p okt 98 190.00 45 16.00 15.50 196.70
NED c jan 94 37.50 14 11.00 a 11.00 47.30
NED c jan 94 40.00 18 8.60 9.40 47.30
NED c jan 94 45.00 300 5.50 5.80 47.30
NED c jan 94 47.50 40 4.20 4.60 47.30
NED c jan 94 50.00 163 2.70 3.00 47.30
NED c jan 94 52.50 29 2.00 2.00 47.30
NED p jan 94 45.00 21 2.70 2.50 47.30
PAK c nov 93 45.00 100 I.loa 1.20 43.70
PAK c nov 93 47.50 100 0.50 a 0.50 43.70
PAK c feb 94 47.50 25 1.50 a 1.30 43.70
PHI c nov 93 35.00 73 2.80 3.20 37.90
PHI c nov 93 37.50 256 1.30 1.80 37.90
PHI c nov 93 40.00 239 0.50 0.70 37.90
PHI c jan 94 20.00 13 17.80 a 18.10 37.90
PHI c jan 94 25.00 32 12.50 13.10 37.90
PHI c jan 94 32.50 18 5.50 6.10 37.90
PHI c jan 94 35.00 27 3.80 4.10 37.90
PHI c jan 94 37.50 214 2.20 2.60 37.90
PHI c jan 94 40.00 347 1.10 1.50 37.90
PHI c jan 94 42.50 60 0.60 o.Boa 37.90
PHI c apr 94 30.00 30 8.30 9.10 37.90
PHI c apr 94 35.00 26 4.60 4.70 37.90
PHI c apr 94 37.50 71 3.20 3.40 37.90
PHI c apr 94 40.00 84 2.00 2.20 37.90
PHI c Okt 94 45.00 82 1.60 1.70 37.90
PHI c okt 95 20.00 73 18.20 b 18.90 37.90
PHI c okt 96 25.00 122 14.80 15.00 37.90
PHI c okt 96 35.00 101 7.90 8.10 37.90
PHI c okt 97 22.50 22 16.70 b 17.00 37.90
PHI c okt 97 30.00 69 11.70 12.20 37.90
PHI p nov 93 35.00 40 0.60 0.40 37.90
PHI p jan 94 35.00 50 1.00 0.80 37.90

PHI p jan 94 40.00 30 3.60 a 3.00 37,90
PHI p apr 94 35.00 38 1.70 a 1.40 37.90
PHI p okt 94 45.00 30 8.30 a 7.40 37.90
PHI p okt 95 20.00 20 0.50 0.40 37.90
PLG p feb 94 70.00 13 4.20 a 4.20 68.00
STO c feb 94 37.50 19 2.20 2.80 36.90
UNI c nov 93 205.00 23 8.90 b 9.00 a 212.20
UNI c nov 93 210.00 15 5.80 5.70 212.20
UNI c nov 93 220.00 57 2.00 1.70 a 212.20
UNI c jan 94 205.00 46 12.30 12.00 212.20
UNI c jan 94 220.00 59 4.80 a 4.50 212.20
UNI c okt 97 185.00 31 48.50 49.00 212.20
UNI c okt 98 210.00 12 39.10 41.50 212.20
UNI p nov 93 210.00 28 3.60 3.60 b 212.20
UNI p jan 94 200.00 20 2.50 2.50 212.20
UNI p jan 94 205.00 17 3.70 3.60 212.20
VNU c feb 94 145.00 40 5.30 6.00 142.90
VOL c nov 93 22.50 20 1.70 1.60 23.60
VOL c feb 94 25.00 34 1.50 1.30 23.60
WKL c nov 93 105.00 150 2.00 2.00 a 103.70
NLC c mei 94 121.00 30 1.70 a 1.50 121.36
NLL c feb 94 113.00 100 4.30 a 4.00 116.48
DGX c nov 93 185.00 223 1.90 2.50 184.17
DGX c dec 93 180.00 17 6.00 6.70 184.17
DGX c dec 93 185.00 45 3.30 3.90 184.17
DGX c dec 93 190.00 70 1.40 b 1.80 184.17
DGX c mrt 94 190.00 20 4.00 a 4.00 184.17
DGX p nov 93 180.00 300 1.10 0.90 184.17
DGX p dec 93 190.00 40 8.20 a 6.70 a 184.17
DXJ p dec 93 182.50 41 3.40 a 2.30 184.30
GD c nov 93 350.00 55 20.50 a 22.00 369.30
GD c nov 93 370.00 15 6.00 7.30 b 369.30
GD c nov 93 380.00 28 2.50 3.20 369.30
GD c nov 93 390.00 15 1.60 a 2.00 369.30
GD c dec 93 370.00 206 9.30 10.50 369.30
GD c jan 94 380.00 74 9.30 a 9.50 369.30
GD C feb 94 380.00 63 11.00 12.50 369.30
GD c mei 94 380.00 100 16.50 a 17.00 369.30
GD p nov 93 360.00 70 4.60 3.20 369.30
GD p nov 93 365.00 70 7.30 a 5.00 369.30
GD p nov 93 370.00 65 9.80 a 7.00 369.30
EOE c nov 93 360.00 75 14.50 15.40 371.91
EOE c nov 93 365.00 218 10.50 11.50 b 371.91
EOE c nov 93 370.00 383 7.20 B.oob 371.91
EOE c nov 93 375.00 198 4.70 a 5.00 b 371.91
EOE c nov 93 380.00 180 2.90 3.20 371.91
EOE c dec 93 365.00 18 13.00 14.00 371.91
EOE c dec 93 375.00 36 7.50 B.oob 371.91
EOE c dec 93 380.00 138 5.40 5.90 371.91
EOE c jan 94 320.00 13 55.50 b 57.50 371.91
EOE c jan 94 360.00 34 20.00 21.30 371.91
EOE c jan 94 370.00 297 13.50 14.00 371.91
EOE C jan 94 380.00 38 7.80 8.70 371.91
EOE c apr 94 340.00 45 41.50 a 40.50 371.91
EOE c apr 94 370.00 55 18.50 19.00 371.91
EOE c okt 94 380.00 18 20.00 21.00 371.91
EOE C nov 95 280.00 54 96.00 97.50 371.91
EOE c nov 95 310.00 ,46 75.00 a 73.00 371.91
EOE c nov 95 340.00 23 50.50 52.00 371.91
EOE p nov 93 355.00 98 1.00 0.90 371.91
EOE p nov 93 365.00 268 2.90 2.30 a 371.91
EOE p nov 93 370.00 568 4.50 3.90 371.91
EOE p nov 93 375.00 15 7.00 6.00 371.91
EOE p nov 93 380.00 23 10.50 9.50 371.91
EOE p dec 93 380.00 22 11.30 10.70 371.91
EOE p jan 94 350.00 38 2.70 a 2.50 371.91
EOE p jan 94 360.00 36 4.50 4.50 371.91
EOE p jan 94 380.00 100 12.50 11.90 371.91
EOE p apr 94 380.00 14 15.50 14.50 371.91
'OPS c nov 93 690.00 67 13.50 15.70 698.87
'OPS c nov 93 700.00 73 8.50 10.00 698.87
'OPS c dec 93 670.00 70 33.00 a 35.50 698.87
'OPS c dec 93 700.00 19 13.00 16.00 698.87
'OPS p nov 93 650.00 20 0.80 1.00 698.87
'OPS D nov 93 680.00 20 5.00 3.70 698.87

ASAS-FONDSEN
vk Ik

albert Ig £ 0.40 —

all.-sign $ 71.00 -

am expr. $ 34.80 33.60
attS 60.20 59.10
ameritech $ 87.30 85.80
amprov c. $ 80.00 L —

amprovi. $ 181.00 X —X
asarcoS 17.60 17.60
atlrichfS 111.20 112.70
austr cons 0.20 —

bal ind. £ 5.208 5.508
bell atl, $ 67.00 65.10
bell s. $ 62.20 61.80
beth st. $ 14.50 15.00
boeing $ 38.00 38.00
cdl hot HK$ 2.40 -

centocor $ 13.50 14.00
chevron $ 91 .008 95.006
Chrysler $ 54.50 54.00
chiltem cap 0.90 —

citicorp $ 37.30 36.00
coastal c $ 26.70 26.60
colgate S 58.006 57.00X
comp task 7.00 7.00
daehan $ 7.50 —

daiei ine 500.00 —X
dai-ich Yen 2260.00 X —

daiwasyen 1440.00 1400.00
dowchem $ 57.50 58.00
du pont $ 46.60 45.80
ea kodak $ 58.80 59.00
euroactZfr 100 ONG
exxon $ 65.00 65.00
first p HK$ 1.12 X — X
fluor ï 39.20 —

ford mot $ 57.30 58.60
fosterbg 1 °0X —X
geneled $ 98.00 98.00
gen motor S 45.30 46.50
$ette s 61 .008 60.00
goodyear $ 46.00 45.30
grace & c $ 35.20 35.20
honeywellS 34.50 33.50
icnpharmj I'-40
ibm $ «-00 <4 30
ind cap f$ '".90 10.90
intflav S 106.80 105.80
int paper $ 59.00 58.00

int tel t$ 92.80 90.80
kleinwort £ 4898.00 —

litton $ 62.70 -

lockheedï 65.50 67.00
ltvs O.IOL ONG
matsuelecyen 1300.00 —X
minnesotaS 104.50 107.50
mitsub Yen 300.00 —X
mitsui Yen 500.00 —X
mobil $ 82.60 82.80
morganS 76.10 74.60necs 995.00 984.00
news caym.c.p. 1151.00 1151.00
nomuraYen 2030.00 1990.00
norskh N.kr 192.00 192.50
nynex $ 45.20 44.30
occidents 20.10 20.00+
pac teles S 55.10 54.60
p4o£ 5.00 -X
pepsico $ 41.50 41.00
perkin fd £ 0.97 —X
phil morr $ 53.70 53.90
phill pet S 34.80 -

polaroid $ 33,30 34.10
quakerS 67.00 L 72.006
ricoh Yen 716.00 X -

sanyo electr. 440.00 —

st gob Ffrs 542.00
sara lee $ 28.50 27.80
schlumb. $ 63.10 66.50
scottish 4.30 4.30
sears r S 56.50 55.80
sekisui Yen 1410.00 —

southwbS 42.70 42.70
tandy $ 37.30 37.70
tdkYen 3500.00 X -X
texaco $ 68.20 68.20
toshiba Yen 667.00 667.00
un carbid $ 19.60 20.00
unisyscpS 11.80 11.80
usx marath 19.00 18.70
westingh $ 13.40 13.30
woolwortti $ 23.60 23.30
xerox $ 73.00 73.50
BELEGGINGSINST
aab aand I 95.00 95.80
aabamfd 76.00 76.10
aabeurfd 84.00 84.50
aabf-efd 74.10 73.60

aab net fd 106.80 107.80
aabr-dfd 164.70 164.80
aegon aandf 43.80 44.00
aldollar $ 31.80 31.80
alg.fondsb 255.00 256.00
alliance ld 9.90 9.90
amvabel 111.00 111.50
asia p gf $ 37.80 37.70
asian chf $ 64.30 64.20
asian sel f 98.50 98.00
asian tiger 101.00 101.60
aus-hun $ 7.30 7.20
bemco 62.40 62.40
bever Md. $ 3.20 3.20
cap int $ 120.50 —

daandfnds 100.00 X 100.00
clnotoldf 120.30 120.50
clnoblwf 131.80 132.00
cokxi gr c 22.50 22.50
d.lloyd inv 32.60 33.10
dp am ld $ 37.90 37.90
egf invest 145.00 146.00
emf rente c 86.60 86.60
enhobel 19.40 19.40
enhobel prl 10.60 10.60
enhobel pr2 10.60 10.60
environment 43.50 43.50
eoe index 398.50 401.00
eurgrfd 55.50 55.50
eur.ass.tr. 8.00 8.00
eurmongr 105.90 105.90
eurmoninc 100.60 100.60
far east sel.f. 80.00 80.50
fid trend c 65.00 —X
fondak 72.50 X -

tondis 59.00 F —

fondra 98.50 X —

garzarelli S 11.80 11.80
gimglobfd 66.50 66.30
goyahind 40.80 41.30
groeigarant 1.50 1.49
hoil euro 58.30 58.50
holl.fund 85.80 86.30
holl obi.fd 14500 145.30
hol pac fd 130.80 130.00
holselfds 101.00 101.70
tndia mag I 42.50 42.00
kJs mutual 16.00 —

ing dutch f 57.40 57.90
ing geld fd 58.78 58 78

ingglobf 54.00 54.30
ingobl.l. 38.10 38.20
ing rentegr 135.10 135.40
ingsp.div.fs 105.00 105.06
ing vg 30.40 30.30
innovest 66.70 66.80
intereff500 28.20 28,30
intereff wr 52.00 51.90
interbonds 530.00 531.50
investa 82.30 83.00
is himal $ 12.00 12.00
jade fonds 207.10 208.60
japanfdc 22.00 22.00
leveraged $ 65.50 65.50
liquirent 52.95 52.95
meesobdvf 129.10 129.40
mondibel 81.80 81.80
nat res 1 73.70 74.30
new asia ld 9.30 9.50E
nomura wrld 0.22 0.23
oamf 16.30 16.30
obam 314.30 317.00
orangefund 24.10 24.30
pacific dim 112.50 112.50
ppsfd 36.50 36.50
pierson rgf 129.70 129.50
postb aandf 57.30 57.60
postbobll 54.90 55.10
postb vermg 62.90 63.00
rentalent 172.40 172.50
rentotaal 40.50 40.60
rgamenca 129.80 130.70
rgdivirent 55.90 56.10
rgeurope 122.90 123.50
rg nettoren 102.10 102.10
rgpaafic 130.20 130.70
rg blauw 63.60 63.70
rg geel 61.60 61.80
rg groen 63.90 64.00
rodin pr $ 78.00 78 00
rolinco pr 94.80 94 80
schroders ipl 30.10 30.10
scitech 14.00 14 00
suez liq g.l. 195 10 195.20
technolfc 17.10 17.10
tokyo seb $ 187 50 187.50
tokyopacï 24900 247.00
treuropef 87.90 87.70
transpac 357.00 357.00
uni-invest. 22.20 22.20
unico 83.00 83.00

unifonds 5 34.00 34.00
univ.f.l 110.00 F -

univ. 1.10 95.00 F -

vwn 58.00 58.00
vastned 107.50 107.50
vib 58.50 58.30
vsboblgf 113.30 113.30
vsbmixld 61.00 60.80
vsb rente f 114,10 114.10
wboint 76.60 77.80
wereldhave 109.50 109.50
yen value ( 89.00 89.00
zom flor.fd. 30.00 L —

zonnespec 9.60 9.60

Wolters neemt
aandelenpakket
van Goudsmit
uit de markt
ZEIST — De investeringsgroep
Wolters Schaberg heeft een
pakket van 100.000 aandelen
Goudsmit (9,35 procent) nood-
gedwongen ingekocht om te
grote koersdruk bij het beurs-
fonds te voorkomen. Het be-
lang van Wolters Schaberg is
daarmee tijdelijk gekomen op
ruim 63 procent.

Volgens directeur C.J. van
der Bijl van Wolters is de
groep tot de aankoop overge-
gaan toen bekend werd dat dit
pakket boven de markt zweef-
de. Van de ruim één miljoen
uitstaande aandelen is onge-
veer 80 procent in vaste han-
den en 20 procent vrij verhan-
delbaar. Een pakket van
100.000 aandelen kan de
markt in één keer dus niet
aan. Koersdruk leidde vervol-
gens tot laatkoersen, omdat er
geen kopers voor aandelen
Goudsmit te vinden waren.

Wolters wilde als grootaan-
deelhouder aan die situatie
een einde maken en kocht het
pakket tijdeljk in.

De aandelen blijken afkom-
stig te zijn van Amev, die een
belang had van 15 procent.
Een woordvoeder van Amev
gaf eerst als verklaring dat
besloten was dit pakket op de
markt te brengen omdat er
vraag naar bestond.

Handel en markten

AMSTERDAM (Aardappelter-
mijnmarkt). In Bintje 50 mm werd
voor levering april '94 werden 340
contracten verhandeld tegen
f 12,30-11,80. Voor levering mei
'94 werden 189 contracten verhan-
deld tegen f 12,90-12,40 en voor
levering juni '94 61 contracten te-
gen f 13,40-13,10. De stemming
was goed prijshoudend.

Haven Delfzijl
12-17 okt. Innsbruck vn Odda
nr Wilhelmshaven, Saline vn/
nr Rotterdam, Eric Hammann
vn Creeksea nr Mantyluoto,
Trans Sea vn Hanko nr Rau-
ma, Dolfijn vn Emden nr Man-
tyluoto, Avebe Star vn Montro-
se, Moon Trader vn Rotterdam
nr Engene, Valzell vn Terneu-
zen nr Belfast, Fostraum vn/nr
Stade, Christiaan vn Antwer-
pen nr Killingholm, Steady vn
Varkaus, Nes nr Gunness, Tu-
raida nr zee.

Eemshaven
12-17 okt. Morskoy 5 vn Vlis-
singen, Kivach nr Petropavl,
Franz Keiler nr Rotterdam.

Economisch kort

■ Bij de Britse VSEL, de enige
werf in Groot-Brittannië die
onderzeeërs maakt, verdwij-
nen tot december 300 banen.

Er werken dan nog 6500 men-
sen. Vermindering van de op-
drachten van het ministerie
van defensie is de aanleiding
van de maatregel. VSEL wil
gedwongen ontslag zoveel mo-
gelijk voorkomen.

CONVERT. OBL. IN
%

acf 6'/< 88-98 a 100.30 100.30
atasV49l-99a 110.00 109.50
air 8% 85-00 100.00 100.00
bos s'« 93p00a 127.70 127.00
enraf 5 86-01 a 88.50 88.50
lokker 4% 99a 92.50 92.50
fr.maas 6K 99 96.10 96.30
grosV4 91-01 a 113.50 114.50
hag 6% 88-95 a 169.00 169.00
hes 7 88p95 0.108 ONG
hss 8 88-98 97.00
hoog 6 85-95 91.80 91.80
hoop 5 87-97 a 97.50 97.50
indm SV« 99a 86.00 —

knp 7 85-95 a 245.00
nkf 6% 88-99 a 106.50 106.50
nutr 4% 99 158.00 158.00
ntc6V< 92-02 105.00 104.60
oce 614 98a 126.50 125.50
oce 6V4 83-98au 106.50 107.10
rolinco 6'/4 67 98.00 98.10
samsV496a 98.00 98.00
schut 7 91-98 a 98.80 99.00
sphinx s*< 98a 107.10 107.10
tip 7% 90-00 a 100.00
udg6 86-96 a 1.208 ONG
verl6'/i 85-97 a 6.001 ONG
v st S'/i 93a 100.00 100.00
winv7'<! 89p96a 62.00 61.00

STAATSLEN. IN %

Nl 9 791-11-94 102.08 102.00
nl 9 90-I-lIDOO 117.90 117.90

Nl 8% 84-94 102.25 102.25
nl 8% 90lp00 116.35 116.35
nB% 91 l-llpOl 118.45 118.40
nl 8% 92p07 123.40 123.45
nl 8% 83-94 100.33 100.33
nlBVi 87-95 102.30 102.30
nBVS 911-Illpl 116.15 116.15
nB'/4 911-Ilpo6 121.35 12136
nl B'/< 90p00 113.52 113.52
nl 8V« 921p02 115.80 115.80
nB% 921-llpo7 119.45 11950
nB% 921-llpo7 120.05 120.12
nl 8 85-95 102.00 102.00
nl n 85-00 104.92 104.92
nl 7% 84-00 104.05 104.05
mTh 85-95 101.30 101.30
nl 7% 93p23 116.42 116.48
nl7'/«89p99 108.05 108.05
nl 7 85-96 101.50 101.50
nl 7 891-11p99 106.60 106.55
nl 7 93p03 108.30 108.40
nl SVi 78-98 102.56 102.56
n6¥« 861-96-96 101.22 101.27
n16V.88p98 105.30 10535
nl 86p96 102.68 102.68
nI6V4 87p94 100.70 100.70
nl 6'A 88p98 104.15 10425
n16V489p99 104.46 10446
nl 6% 93p03 105.10 10521

103.70 10375
nl 6V4 86p96 102.40 102.<0
nl 6'/< 88p94 99.91 99.91
nl 6% 88-98 101.70 101 ™

nl 6% 93p98 103.30 103*
nl 6 88p94 99.94 99.94
nl 6 88p96 101.62 101-6Z

BNG-LEN. IN %

bg 8* 841-09 104.20 10*-»
bg Th 83-08 103.50 103»
bg 7% 89-01 107.10 107™
bg 7'/. 72-97 101.50 015?
bg 7 69-94 100.00 »»

bg6i. 88p98 104.50
bg 86-11 102.00
bg6'A 86-11 101.40 H*
bg 6'<! 88p98 103.70 '03.™
bg 0 91p03 56.10 56- 10

• per troy ounce in dollars • periode van 20 dagen • rendement op staatsleningen • periode van 20 dagen

• middenkoers in guldens • periode van 20 dagen • beurs Amsterdam • periode van 20 dagen
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Rust in EMS lijkt op stilte voor de storm
DEN HAAG — "Gigantisch rus-
tig" was het gisteren op de
Europese valutamarkten. De
Belgische frank, die vorige
«eek onder grote druk van de
valutahandel was gekomen,
trok zelfs weer een klein beetje
aan. Maar schijn bedriegt
soms. Handelaren en analisten
sluiten niet uit dat het een
stilte is voor een nieuwe storm
over het Europese Monetaire
Stelsel (EMS).

De Belgische frank is in een
maand tijd ruim 3 procent in
waarde gedaald ten opzichte
van de sterkste munt binnen
het EMS, de Nederlandse gul-

den. Sinds vorige week heeft
het Belgische geld daarmee
het Deense van de laagste
plaats binnen het stelsel ver-
dreven. Valutahandelaren en
beleggers gaan er vrij alge-
meen vanuit dat de Belgische
overheidsschuld (het dubbele
van de Nederlandse) met de
huidige hoge rente niet lang
meer te financieren is.

Overheidsschuld en rente
zullen in België omlaag moe-
ten, zo luidt het logische ver-
volg van deze redenering.
Drastische verlaging van de
overheidsschuld is daarbij niet

op hele korte termijn te reali-
seren, de offiële rentetarieven
van de Belgische centrale bank
kunnen echter wèl snel om-
laag. Een lagere rente bete-
kent echter onvermijdelijk een
neerwaartse druk op de natio-
nale munt. Tenminste, wan-
neer niet tegelijkertijd de om-
ringende landen - Duitsland
voorop - ook de rente verder
laten dalen.

Twee gebeurtenissen zullen
deze week daarom bepalen of
er een massale aanval op de
Belgische (en Franse) frank zal
komen. Bij de ene gebeurtenis

staat de persoon van de Bel-
gische centrale bankpresident,
Verplaetse, centraal. Zij het
niet als bankpresident, maar
als voorzitter van een werk-
groep voor de regering die een
uitweg moet bieden voor het
verminderen van die enorme
schuldenlast.

Dat laatste is een heet poli-
tiek hangijzer bij onze zuider-
buren. Zonder belastingverho-
gingen en drastische over-
heidsbezuinigingen zal dit so-
ciaal pact van Verplaetse wei-
nig indruk maken. Omgekeerd
zou een doorwrocht werkstuk

wat spanning van de valutake-
tel kunnen halen.

De tweede gebeurtenis van
belang voor rust in het EMS is
de tweewekelijkse bijeenkomst
van de Duitse Bundesbankrat,
aanstaande donderdag. Want
ook al hebben de Belgen tegen
die tijd een prachtig financieel
akkoord, zonder een Duitse
renteverlaging kan ook de Bel-
gische rente niet omlaag. Ook
mèt een sociaal pact kan Ver-
plaetse dus - in zijn andere
hoedanigheid van bankpresi-
dent - voor een moeilijke keus
komen te staan.

Alleen wanneer alles voor de

Belgen misloopt deze week,
komt mogelijk ook de nieuwe
bodem van het EMS in zicht.
Sinds de laatste speculatiegolf
tegen de EMS-munten van
eind juli, is de bandbreedte
van de twaalf munten 'opge-
rekt' van 2,25 tot 15 procent
(voor onder meer Belgische en
Franse frank). Meer dan dat
mogen ze onderling niet van
elkaar afwijken, zo is afgespro-
ken. Met inmiddels zo'n zeven
procent afwijking ten opzichte
van de gulden, is de Belgische
munt inmiddels al bijna hal-
verwege deze ruime band-
breedte aangeland.

Bakkerij
Vanderheul
in handen
Engelsen
ASSEN - Banketbakkerij
Vanderheul in Assen is overge-
nomen door Northern Foods
Plc, het grootste levensmid-
delenconcern in Engeland en
lerland. Vanderheul, waar
tachtig mensen in vaste dienst
en zestig oproepkrachten wer-
ken, gaat deel uitmaken van
Northern's gerenommeerde
koekjes-werkmaatschappij Fox
Biscuits. Dit in 1853 opgerich-
te bedrijf beschikt over twee
fabrieken (in Batley bij Leeds
en Kirkham bij Blackpool), telt
2300 medewerkers en heeft
een omzet van f 550 miljoen.
Northern Foods heeft een om-
zet van f 6 miljard en telt
30.000 medewerkers. Behalve
koekjes ligt de nadruk vooral
op zuivelprodukten, vleeswa-
ren, cakes en specialiteiten.

De overname heeft voor
Vanderheul geen personele ge-
volgen. Vakbonden en onder-
nemingsraad hebben positief
op de overname gereageerd. De
verwachting is dat op termijn
de produktie in Assen kan
worden uitgebreid. Vanderheul
was al een klein jaar op zoek
naar een geschikte overname-
partner. Het bedrijf, bekend
van bokkepootjes en kletskop-
pen, is met een omzet van f 40
miljoen eigenlijk te klein om in
de felle concurrentiestrijd in de
banketbakkersbranche en op
de Europese markt een ge-
ducht woordje mee te spreken.

Voor Northern Foods is het
de eerste acquisitie op het Eu-
ropese vaste land. De Engelsen
hopen via Vanderheul een in-
gang te krijgen op de Europese
markt. Voor Vanderheul is het
voordeel dat via Fox de moeilij-
ke Engelse markt kan worden
opengebroken. Verder zal de
nieuwe eigenaar zorgen voor
een fianciële injectie en onder-
steuning bij het ontwikkelen
van nieuwe produkten. Hier is
veel tijd en geld mee gemoeid

en met de expertise van Fox
hoopt Vanderheul dit proces te
versnellen.

De in 1922 opgerichte Asser
koekjesfabriek heeft hele roeri-
ge jaren achter de rug. Een
kleine tien jaar geleden vertil-
de het toenmalige familiebe-
drijf zich volledig aan een
Duits exportavontuur. Veel
geld werd toen geïnvesteerd in
een verkooporganisatie, inclu-
sief magazijnen en vrachtwa-
gens, alleen waren en kwamen
er geen Duitse klanten. Van-
derheul raakte in grote finan-
ciële problemen en werd gered
door een garantstelling van de
gemeente Assen. Daarna
sprongen er drie particulieren
met geld in. In al die jaren dat
het slecht ging, pas vorig jaar
werden voor het eerst weer
zwarte cijfers geschreven en
dit jaar wordt zelfs een behoor-
lijke winst verwacht, bleven zij
Vanderheul steunen.

Drie jaar geleden werd met
de aanstelling van interim-ma-
nager Mare A.E. Driessen de
weg omhoog echt ingezet. Van
zijn aanvankelijke bedoeling
om in een half jaartje de zaak
op de rails te zetten kwam qua
tijd niets terecht. Het worden
nu zelfs meer dan drie jaar.
Northern Foods eiste bij de
overname dat Driessen aan
zou blijven. Hij wordt nu direc-
teur en treedt ook toe tot de
directie van Fox.

Door de overname door het
Engelse concern Northern
Foods heeft banketbakkerij
Vanderheul in Assen de
toekomst veilig gesteld.
Vanderheul krijgt nu de
kans een stevige positie op
de Europese markt te ver-
werven. De reacties op de
overname zijn dan ook al-
om positief.

Delors:
Frankrijk
leidt EG
naar crisis
PARIJS — Frankrijk maakt
zichzelf hysterisch en kan zor-
gen voor een crisis in de Euro-
pese Gemeenschap als het de
overeenkomst van de GATT
'Algemene Overeenkomst in-
zake Tarieven en Handel) over
liberalisering van de wereld-
handel blijft blokkeren. De in-
dustrie en de dienstensector
van Frankrijk varen wel bij
fen vrijere wereldhandel,
tiaar als Frankrijk dwars blijft
liggen, kan over de hele wereld
het protectionisme de kop op-
steken en dreigt er een boycot
van Franse produkten.

Dit heeft Jacques Delors, de
voorzitter van de Europese
Commissie, gezegd in een
vraaggesprek voor de Franse
radio. Frankrijk verzet zich al
geruime tijd tegen een vorig
laar november tussen de Ver-
enigde Staten en de EG geslo-
ten landbouwakkoord. Als er
°ver dat akkoord, onderdeel
van de Gatt-besprekingen,
geen overeenstemming wordt
Weikt, dreigt de Ururuay-
fonde, zoals het Gatt-overleg
''ordt genoemd, niet op 15 de-
cember te kunnen worden be-bonken.

Delfzijl loopt Mobil-fabriek mis
DELFZIJL — Delfzijl is buiten
de boot gevallen voor de bouw
van een nieuwe fabriek van
Mobil Chemical Company, on-
derdeel van het Amerikaanse
Mobil Oil. Het concern heeft
besloten te investeren in het
westelijk havengebied in Am-
sterdam. Met de bouw van de
fabriek is een bedrag gemoeid
van ongeveer 63 miljoen gul-
den. In eerste instantie gaat de
fabriek aan circa 35 mensen
werk bieden. Er worden ester-
grondstoffen geproduceerd
voor synthetische smeermidde-
len in onder meer de auto-
branche

In de zoektocht naar een
geschikte locatie, die Mobil
Chemical twee jaar geleden in-
zette, moest de Amsterdamse
haven wedijveren met het
Franse Le Havre, Spanje,
Schotland en Delfzijl. Tussen
het bedrijf, de gemeente Delf-
zijl en het havenschap Delfzijl/
Eemshaven bestonden contac-
ten in de periode van Delfsail,
in augustus 1991. Behalve
Delfzijl, heeft een delegatie
van Mobil destijds ook de
Eemshaven bezocht.

Volgens de Amsterdamse
wethouder economische zaken

P. Jonker, is de nabijheid van
de luchthaven Schiphol door-
slaggevend geweest voor de
uiteindelijke keuze van Am-
sterdam. Mobil wil regelmatig
gebruik maken van specialis-
ten, die worden overgevlogen
uit de Verenigde Staten. Ook
de goede infrastructuur rond
de Amsterdamse haven, de
goed opgeleide arbeidskrach-
ten en het aantrekkelijke zake-
lijke klimaat speelden een rol
bij de keuze voor Amsterdam,
aldus Jonker.

In Amsterdam en omgeving
werkt maar 13,5 procent van

de beroepsbevolking in de in-
dustrie. Om de werkgelegen-
heid in die sector te bevorde-
ren, geeft de gemeente subsi-
dies van 10.000 gulden per
nieuw gecreëerde arbeids-
plaats.

In de nieuwe fabriek moet
jaarlijks 16.000 ton esters wor-
den geproduceerd. Deze wor-
den gebruikt in produkten voor
de autobranche en koelmid-
delenindustrie, ter vervanging
van de voor het milieu zeer
schadelijke cfk's. Met de bouw
wordt begin volgend jaar be-
gonnen.

Roden Staal: voor scheepsluiken én theaters

Maritieme
zaken

door Pieter Swanenburg

RODEN - Na een perfecte
landing van de marine-heli-
kopter op het achterdek van
een Multi-purpose fregat gaat
de zware roestvrijstalen deur
van de hangar open en wordt
de heli naar binnen gebracht
en zeevast gezet. De volko-
men waterdichte hangardeur
sluit zich verrassend snel.
Een stormachtige Noordzee
heeft er geen vat op.

Een stuk precisiewerk dat
eveneens in de vorm van
scheepsluiken terug is te vin-
den op tal van zeeschepen die
vooral op werven in Noord-
Nederland gevestigde werven
zijn gebouwd. Verantwoorde-
lijke maker van deze con-
structies is Roden Staal BV
in Roden.

Algemeen directeur en me-
de-eigenaar W. Schipper
heeft voor dit stukje vakman-
schap een even simpele als
allesomvattende verklaring:
"Nauwkeurigheid is in deze
sector een vereiste. Immers,
ala een scheepsluik niet goed
sluit kan er water komen bij
de lading zodat deze kan be-
derven of beschadigd kan ra-
ken. Dan kun je dus beter
geen lading versturen van A
naar 8.... Bovendien zijn
schip, lading en bemanning
volkomen afhankelijk van dit
soort zaken. We zijn daarom
wel een beetje trots dat veel
werven bij ons de luiken be-
stellen."

Hoewel de relatie ver is te

zoeken komen niet alleen di-
recties van scheepswerven
maar van theaters naar Ro-
den om een opdracht te plaat-
sen. In het laatste geval gaat
het niet om scheepsluiken,
maar op theatertechnische in-
stallaties zoals beweegbare
orkestbakken, lichtbruggen,
décortrekken en brandscher-
men.

Schipper: "Ook op dit ter-
rein hebben we ons gespecia-

liseerd en dat biedt bedrijfse-
conomisch het voordeel dat je
de risico's wat kunt sprei-
den."

Het bedrijf in Roden heeft
een geschiedenis die terug-
gaat tot in 1945.De gemeente
Roden koopt in dat jaar een
gebouw van het vliegveld Eel-
de en verplaatst dit naar de
Kanaalstraat in Roden. Met
dit gebouw wil de gemeente
industrie aantrekken, want

naast de melkfabriek heeft
Roden nog geen enkel bedrijf.
Na verloop van tijd huren de
Verenigde Boeren Smeden dit
gebouw. In 1954 wordt het na
faillissement overgenomen
door Mulders Ploegenfabriek
die de zaak in 1957 verkoopt
aan Machinefabriek Van de
Oost uit Schiedam. In 1961
koopt de Meppeler Machine-
fabriek (MMF) het bedrijf en
blijft eigenaar tot eind 1989.
Dan worden er al scheepslui-

ken gemaakt. In 1981 verzelf-
standigt de MMF het bedrijf
en wordt de naam Roden
Staal BV ingevoerd. In 1990
koopt de zittende directie
(W.Schipper en adjunct-direc-
teur J.Muntendam) het be-
drijf met enige partners die
medio 1991 worden uitge-
kocht.

"We voelden ons na de
overname van de MMF een
heel stuk vrijer in ons hande-
len. Zo langzamerhand heb-
ben we een reputatie opge-
bouwd van een degelijk, rus-
tig en betrouwbaar bedrijf.
De meeste opdrachten ver-
krijgen we op basis van mon-
delinge reclame. We hebben
momenteel een groeiend en
winstgevend bedrijf. Het aan-
tal medewerkers is na de ver-
zelfstandiging uitgebried van
47 naar 60. Ondanks de hui-
dige recessie is de orderporte-
feuille goed gevuld en ik ben
voor de toekomst zeker niet
pessimistisch gestemd", aldus
directeur Schipper. Hij is er
gezien de ontwikkelingen in
de internationale scheepsbou-

windustrie (oud vervangen
door nieuw) van overtuigd
dat de bedrijvigheid in deze
sector binnen twee jaar weer
zal aantrekken.

In de theaterwereld is het
volgens Schipper zelfs zo dat
juist in een mindere economi-
sche periode de overheid toch
investeert.

De scheepsluiken en deu-
ren van Roden Staal BV zor-
gen regelmatig voor spectacu-
laire transporten over de weg.
De afmetingen en gewichten
liegen er niet om en dat
maakt mammoettransporten
noodzakelijk. Vandaar dat re-
gelmatig de politie moet op-
treden om vervoer van fa-
briek naar scheepswerf vlug
en veilig te regelen. Waarvoor
dank, aldus de directie van
Roden Staal BV die er aan
toevoegt dat het bedrijf open
dag houdt op 13 november.
Dit is de 26e aflevering
van een serie van en over
maritieme zaken in het
Noorden van Nederland.
Vorige week berichtten
we over Lloyds Register in
Haren.

■ Directeur W.Schipper van Roden Staal bv bij een model van een schip waarvan de luiken nog
van hout waren in plaats van hoogwaardig scheepsstaal. © NvhN/Wolter Kobus

Rai signaleert
einde vrije val
van autoverkopen
AMSTERDAM — De verkoop
van nieuwe auto's in het derde
kwartaal van dit jaar is ten
opzichte van juli, augustus en
september vorig jaar nauwe-
lijks teruggelopen. Dat blijkt
uit cijfers van de Rai-vereni-
ging. In de eerste drie maan-
den van dit jaar kelderde de
autoverkoop met 32,9 procent,
gevolgd door een vermindering
van 8,2 procent in de maanden
april, mei en juni. De totale
achteruitgang in de eerste ne-
gen maanden van dit jaar is
uitgekomen op 17,2 procent.

Het licht toegenomen ver-
trouwen van de consument in
de economie heeft volgens de
Rai de achteruitgang van de
autoverkoop tot staan ge-
bracht. "In het eerste halfjaar
zijn de mensen wellicht toch
wat voorzichtig geweest. Zij
hebben de aankoop van een
nieuwe auto uitgesteld. Dat
effect merken we nu," aldus
woordvoerder M.F. Timmer
van de Rai.

In het derde kwartaal wer-
den 95.054 auto's verkocht ver-
geleken met 95.281 in juli,
augustus en september vorig
jaar. De verkoop van nieuwe
personenwagens in de eerste
negen maanden is daarmee
uitgekomen op 320.994, terwijl
in dezelfde periode vorig jaar
nog 387.722 auto's werden ver-
kocht. De vereniging hand-
haaft haar verwachting dat
over heel 1993 de afzet
400.000 stuks zal bedragen. In
1992 werden 492.130 auto's
verkocht.

Ferrari kon volgens de cij-
fers van de Rai in het derde
kwartaal geen enkele Neder-
landse klant begroeten. Dit
jaar ontwikkelde de Neder-
landse markt zich voor de Ita-
liaanse fabrikant toch al niet
florissant. In de eerste negen
maanden werden niet meer
dan vier modellen van deze
sportwagens verkocht tegen
zeventien vorig jaar. Ook Por-
sche kreeg een lelijke val in de
verkoopcijfers te verwerken.
Van deze Duitse wagens wer-
den in de eerste negen maan-
den van dit jaar 67 stuks ver-
kocht tegen 91 in dezelfde pe-

riode vorig jaar. Daarentegen
waren Rovers meer in trek.
Van dit merk gingen de ver-
koopcijfers over de eerste ne-
gen maanden omhoog van
2579 vorig jaar naar 2741 dit
jaar, gedeeltelijk als gevolg
van de waardevermindering
van het pond sterling.

Strating stoot
laatste garage
in Leeuwarden af
GRONINGEN/LEEUWARDEN
— Eigenaar J. Strating van het
gelijknamige beleggingenbe-
drijf in Groningen heeft Merce-
des-garage Nijland BV in
Leeuwarden met filialen in
Gorredijk en Heerenveen ver-
kocht aan drie werknemers. In
totaal werken hier 60 mensen.
De jaarlijkse omzet bedraagt
32 miljoen gulden. Volgens
Strating zijn continuïteit en
werkgelegenheid gewaarborgd.

De Groninger ondernemer
heeft het garagebedrijf ver-
kocht aan het huidige manage-
mentsteam van Nijland BV.
Dat zijn C.H. Bantsema uit
Gorredijk, T. Bergsma uit Ga-
rijp en J.T.M. Kremers uit As-
sen. Ruim 10 jaar geleden
kocht Strating het bedrijf aan.
De omzet bedroeg toen nog 20
miljoen gulden. De groei werd
gerealiseerd door enkele over-
names.

In het verleden voerde Stra-
ting het beheer over een acht-
tal garagebedrijven in de drie
noordelijke provincies. Daarbij
werd een jaarlijkse omzet in
deze branche verwezenlijkt
van in totaal 110 miljoen.
Doordat hij zich later op de
recreatieve markt is gaan toe-
leggen, besloot hij zijn deelna-
me in automobielbedrijven af
te bouwen. Nijland BV is het
laatste garagebedrijf dat hij
nog in handen had. Strating is
eigenaar van Creatief BV dat
de laatste tijd sterk uitdijt

Bedrijfsnieuws
■ De Amsterdamse effecten-
beurs is bezig aan een onder-
zoek dat moet leiden tot een
betere regelgeving voor de
trustkantoren. Trustkantoren
behartigen de belangen van
obligatiehouders, maar op de
wijze waarop dit tot nu toe
gebeurt is vooral de afgelopen
tijd steeds meer kritiek geko-
men. Volgens woordvoerder
Th. Hoedemakers van de beurs
was men al langer van mening
dat er iets aan de regels voor
trustkantoren zou moeten wor-
den gedaan, maar hij geeft toe
dat recente rechtszaken tegen
kantoren die de obligatiehou-
ders van Daf en Fokker behar-
tigen de zaak in een stroom-
versnelling hebben gebracht.
De Vereniging Effectenbezit-
ters (VEB) toonde zich zeer
verheugd.

■ Het verzoek van het onroe-
rend-goedfonds Ravast tot fail-
lietverklaring van Hotel Maat-
schappij Leiden is afgewezen.
Het in surséance van betaling
verkerende Ravast meent een
vordering op HML te hebben
van f 18,5 miljoen, waarvan f 5
miljoen 'hard' zou zijn. HML
erkent een vordering van f 3
miljoen maar zegt een nog gro-
tere tegenvordering op Ravast
te hebben.

■ Stapels gegoten kunststoffen kruiwagenbakken liggen klaar voor montage in de metaalwarenfabriek 'Het Fort' in Tiel. Deze fabriek
fabriceert 500.000 kruiwagens per jaar, waarvan 80% geexporteerd wordt. Het bedrijf ontvangt hiervoor morgen uit handen van prins
Bernhard de NEC-Exportscepter, een prijs voor een bedrijf dat een uitstekende exportprestatie heeft verricht. © ANP
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Prijs voor export kruiwagens
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Sport in cijfers

Korfbal
1A: Stanfries-Quick'2l 13-12, VDW-Sios

13-13, Rodenburg-Leeuwarden 12-6,

Friso-Emmen 15-9.
1B: Blauw Zwart-V. en V. 9-22, ASVD-
Udiros 18-10, Wit Blauw-Amicitia 19-10.
2A: DIO-Hoogkerk 13-11, De Pein-TFS
15-19, Wez Handich-Sparta(W) 14-13,
OKO-Advendo 12-12.
2B: Flamingo's-Harkema 13-12, Nij Lib-
ben-Stadskanaal 7-13, ROG-Sparta 13-
14.
2C: Thrianta-Doska 14-13, Amersfoort-
Zwart Wit 11-5, Groen Zwart-DOS/WK
16-8.
3A: Korwi-SDO 7-9, Forward-Hermes
10-7,ODK-WSS 9-10.
3B: Meko-OWK 10-9, ODA-VZK 15-13,
Parabool-WWMD 8-12, VKC-ZKC 12-12.
3D: DTL-Tietjerk 6-10, Invicta-Vitesse '74
12-15, Noordanveld-Roda '70 16-10.
3E: TOP(V)-Elko 6-8, De Driehoek-Phe-
nix 13-8, Emmeloord-Kios'4s 8-12.
Reserve hoofdklasse A: Dalto 2-Drach-
ten 2 21-17, DEVD 2-Rohda 2 7-12.
Reserve hoofdklasse B: PKC 2-KVS 2
13-8.
Reserve hoofdklasse C: Allen Weer-
baar 2-Blauw Wit (A) 2 9-17, LDO 2-Dee-
tos2 16-15.
Reserve hoofdklasse D: Dos'46 2-For-
tuna 2 21-17.
Reserve overgangsklasse C: HKV-OE
3-Wordt kwiek 2 18-7, Diamco 2-Futura 2
9-9, Ready 2-Asko 2 14-13, Koog Zaan-
dijk 2-Oost Arnhem 2 8-10.
Reserve 1A: Stanfries 2-V. en V. 2 10-
11, VDW 2-Sios 2 13-9, Rodenburg 2-
Leeuwarden 2 6-12, Goorecht 2-Drach-
ten 3 11-6.
Reserve 1B: AKC(A) 2-Oranje Zwart 2
15-7, Naas 2-Steeds Hooger 3 13-7,
Blauw Wit(Hv) 3-Zwart Wit 2 14-7, Asko
3-Nic. 3 9-21.
Reserve 2A: Ritola 2-Joure 2 15-17.
Reserve 2B: DIO 2-Nic. 4 12-12, De
Pein 2-TFS 2 15-9, Quick '21 2-Sparta
(W) 2 16-9, Asko 4-Emmen 2 8-18.
Reserve 2C: Wordt Kwiek 3-De Pein 3
8-10, Marfugels 2-VDW 3 14-10, Sios 3-
Kinea 2 11-15,LDO 4-Stanfries 3 14-14.
Reserve 2E: DOS/WK 3-Oost Arnhem 4
6-17, ZKC'I6 2-Naas 3 7-5, Dos'46 4-
Rapiditas 3 9-9.
Junioren A: Asko-VDW 6-17, Wordt
Kwiek-Sios 14-5.

Dammen
Eerste klasse B: DIOS Eibergen-Nijver-
dal 12-8, Bennekom-Huizum 9-11, Het
Noorden-IJmuiden 9-11, Schagen-Rinsu-
mageest 8-12, Amstelland-Westerhaar 2
6-14, Doetinchem-ADG Amersfoort 10-
10.
Stand: 1. IJmuiden 3-6 (40), 2. Wester-
haar 2 3-6 (40), 3. Rinsumageest 3-6
(38), 4. ADG 3-5 (41), 5. Doetinchem 3-5
(36), 6. DIOS Eibergen 3-4 (32), 7. Hui-
zum 3-4 (30), 8. Het Noorden 3-0 (22), 9.
Bennekom 3-0 (21), 10. Nijverdal 3-0
(21), 11. Schagen 3-0 (20), 12. Amstel-
land 3-0(19).
Tweede klasse A: De Vriendenkring-
Pekelsma Nieuw Amsterdam 11-9, Dok-
kum-Huizum 2 14-6, Het Noorden 2-
Assen/Beilen 6-14, OG
Drachten-Marknesse 12-8, BEGD Corn-
jum-Woudsend 6-14, Warffum-Groningen
10-10.
Stand: 1. Drachten 3-6 (36), 2. De Vrien-
denkring 3-5 (32), 3. Woudsend 3-4 (37),
4. Marknesse 3-4 (34), 5. Dokkum 3-3
(33), 6. Warffum 3-3 (31), 7. Groningen
3-3 (30), 8. Huizum 3-3 (27), 9.
Assen/Beilen 3-2 (33), 10. Cornjum 3-2
(26). 11. Pekelsma 3-0 (26), 12. Het
Noorden 2 3-0 (15).

Volleybal
Mannen 2e divisie A: Krekkers-DeVol-
Co'BB 0-3; Orbi'B6-Desto 1-3 (16-14, 6-
15, 10-15, 4-15), Alterno-Pollux 3-0,
Stentor-DeVoKo 3-1 (15-1, 6-15, 15-6,
15-5), Lycurgus-Animo 3-1 (15-7, 13-15,
15-12, 15-13), Kangeroe-Set Up'6s 1-3.
Stand: Lycurgus 3-9; DeVoICo '88 2-6;
Stentor 3-6; Animo 3-6; Desto 3-6; Krek-
kers 3-5; Set Up 3-4; Orbi'B6 2-3; Alterno
3-3; Pollux 3-3; DeVoKo 3-0; Kangeroe
3-0.
3e divisie A: Flash/Veendam-Donitas 2
1-3 (6-15, 7-15, 15-13, 7-15),
DIO/O'wolde-PZH 3-1 (15-8, 15-5, 10-15,
15-8), Sleen-Drachten 3-0 (15-7, 15-12,
15-6), Peize-Animo 2 3-0 (15-7, 15-9, 15-
12), Lycurgus 2-Dosko 3-1, Oranje Nas-
sau-Thalassa 1-3 (8-15, 15-11, 8-15, 9-
15).
Stand: Sleen 3-9; Lycurgus 2 3-8; Peize
3-7; Donitas 2 3-6; DIO/O 3-6; Thalassa
2-5; Flash 3-4; Dosko 2-2; PZH 3-2;
Animo 2 3-1; Drachten 3-1; Oranje Nas-
sau 3-1.
Promotieklasse: CZN-Excelsior 1-3,
Winkhem-Lewenborg 2 0-3, Stentor 2-
Menhir '74 3-1, Actief-Lycurgus 3 3-0, De
Meeuwen-Impala 3-0, Flash 2-Donitas 3
3-2.
Stand: De Meeuwen 3-9; Lewenborg 2
3-9; Excelsior 3-8; CZN 3-6; Actief 3-6;
Stentor 2 3-6; Menhir '74 3-3; Flash 2 2-
2; Donitas 3 3-1; Lycurgus 3 3-1; Wink-
hem 2-0; Impala 3-0.
1e klasse A: VIOS-Thalassa 2 3-1, Ver-
acles 2-Coendersborg 3-0, Rovoc-Doni-
tas 4 2-2; DOVO-DIO/Bedum 3-1, De
Meeuwen 2-Aduard 2-2, Voklubol-DFS 3-
0.
1e klasse B: Veracles-Tyfoon 0-3,
Alpha-Volop '69 2-2, Übbo-W&O/Win-
schoten 3-0, Flash 3-Stentor 3 3-1,
DAK/H'zand-DIO/Bedum 2 3-0.
Vrouwen 2e divisie A: Flash/V-Zwolle 2
3-1 (11-15, 15-11, 15-11, 15-11, 15-6),
Ommen 2-Gemini 2 0-3, DAK/H'zand-
Poliux 2 2-3 (15-2, 15-6, 15-17, 13-15,
19-21), Sudosa/A 2-Havoc 3-1 (7-15, 15-

6, 15-11, 15-9), Set Up'6s-Actief 3-0 (15-
8, 15-6, 15-3).
Stand: Sudosa/A 2 3-9; Set Up'6s 3-8;
Flash 3-7; EAW 2-6; DAK 3-6; Pollux 2
3-5; Gemini 2 3-4; Zwolle 2 3-3; Havoc 3-
2; DeVoICo '88 2-1; Ommen 2 3-0; Actief
3-0.
3e divisie A: Olympus 3-Donitas 0-3 (8-
15, 8-15, 13-15), Orbi'B6-Stentor 3-0 (15-
9, 15-13, 15-9), DOVO-DBS 0-3 (0-15,
10-15, 13-15). Sudosa/A 3-Pegasus 3-0
(15-10, 15-9, 15-13), DVC-Animo 2 0-3,
Oranje Nassau-Thalassa 0-3 (12-15, 14-
16, 13-15).
Stand: Sudosa/A 3 3-9; Animo 2 3-9;
Donitas 3-7; DBS 3-6; Thalassa 3-7;
Orbi'B6 3-4; DOVO 3-4; Pegasus 3-3;
Oranje Nassau 3-3; Olympus 3 3-2;
Stentor 3-1; DVS 3-0.
Promotieklasse: Doles-Lewenborg 0-3,
Veracles-DFS 2-3, Actief 2-Menhir '74 2-
3, DOVO 2-DIO/Bedum 0-3, De Meeu-
wen-Impala 3-1, Flash 2-Kroton 3-0.
Stand: De Meeuwen 3-9; Flash 2 3-9;
DIO/Bedum 3-7; Menhir '74 3-6; Actief 2
3-5; Lewenborg 3-5; Veracles 3-4; Impa-
la 3-4; Kraton 3-3; DFS 3-2; DOVO 2 3-0;
Doles 3-0.
1e klasse A: Lewenborg 3-Thalassa 2 1-
3, APSAZ-Donitas 3 0-3. Actief 3-Lycur-
gus 4 0-3, Peize-Menhir '74 2 3-1, DOVO
3-Excelsior 2 3-0, DAK 3-Stentor 2 3-0.
1e klasse B: CZN-Excelsior 0-3, Vera-
cles 2-Beyum 3-1, Lycurgus 3-Thalassa
3 3-1, Olympia-Lewenborg 2 3-0, Übbo-
Donitas 2 0-3, DAK/H'zand 2-W&0/Win-
schoten 2-2.

AUTOSPORT Bij een rally in
Bulgarije zijn twee deelnemers
om het leven gekomen. De 37-
jarige Plamen Manev en de 38-
jarige Stilian Stafunski overle-
den ter plaatse na een botsing
tegen een boom met hun Lada
Samara.

Ex-kampioen
veldrijden
nu martelaar
Van onze speciale verslaggever
Fred Segaar

EINDHOVEN - Radomir Simu-
nek kromde zondag na afloop
van de veldrit in Eindhoven
zijn lichaam over zijn stuur en
was minuten lang niet aan-
spreekbaar. Zijn hoofd zakte
diep tussen de smalle schou-
dertjes na de veldrit in Eind-
hoven. Omdat Nederlandse
woorden hem te kort schoten,
wees de Tsjech met zijn vinger
op zijn linker zij om aan te
geven dat daar die 'verdoemde'
pijn zat. De steken waren het
gevolg van een val die hem
niet alleen de overwinning
kostte, maar ook zo'n slordige
tweeduizend gulden, zijnde
het verschil tussen de eerste
en de tweede prijs in een
wereldbekerwedstrijd.

Hoewel de Belg Polleke Her-
ijgers zegevierde, kreeg Simu-
nek het meeste applaus. Simu-
nek (31), jarenlang een graag
geziene gast in het Drentse
Gieten, waar hij in twee jaar
geleden wereldkampioen werd,
is de martelaar van het pelo-
tonnetje cyclocrossers gewor-
den sinds hij een gevangenis-
straf van anderhalf jaar tegen
zich hoorde eisen wegens het
veroorzaken van een verkeers-
ongeluk waarbij drie mensen
de dood vonden. De hel dreigt
nu voor hem.

Twee jaar heeft de renner
met het rattekoppie kunnen
genieten van de vrijheid, een
woord dat hij vóór de fluwelen
revolutie in het voormalige
Oostblokland alleen kende van
horen zeggen. Met harde hand
wordt hij nu achter de tralies
gezet. Althans, daarvan gaan

de meesten in Tsjechië uit. De
rechtbank in de hoofdstad
kende geen genade met de
man die op 19 november 1992
op de weg Praag-Pilzen in zijn
BMW op de verkeerde weghelft
terecht kwam en daar frontaal
tegen een Skoda botste.

De oud-wereldkampioen
zelf, zijn vrouw Jana en zijn
drie maanden oude zoontje, lie-
pen slechts lichte kneuzingen
op. De drie inzittenden van de
tegenligger kwamen allen om
het leven, tevens raakten twee
mensen zwaargewond. In
hoger beroep ging er niets van
de straf af. De rechter kende
geen medelijden met iemand
die de maximumsnelheid heeft
overschreden in de mate als
Simunek die avond zou hebben
gedaan. Op een strook waar 90
als grens gold, zou hij 150 heb-
ben gereden.

Het argument dat hij als
sportman van grote betekenis
is voor de eer en meerdere glo-
rie van zijn land zou voorheen
wellicht tot strafvermindering
hebben geleid. Sinds president
Vaclav Havel een democratie
leidt in Tsjechië, gaat die kans
aan hem voorbij. Niettemin
heeft de renner een gratiever-
zoek ingediend. Simunek, wei-
nig spraakzaam over de pro-
blemen die thans zijn leven

beheersen. "Ich weiss nicht",
antwoordt het vroegere breke-
beentje op alle vragen die
betrekking hebben op zijn
penibele situatie. Als hij zou
künnen zeggen wat hij denkt,
dan komt er vermoedelijk een
treurig verhaal uit zijn mond.
Gerry van Nuland: "Wat denk
je? In de bloei van je leven,
eindelijk de mogelijkheid heb-
ben wat geld te verdienen en
dan dit... Vreselijk. Je moet
weten dat hij enorm van z'n
vrijheid genoot omdat-ie weet
wat armoede is."

Als staatsamateur rausde
Radomir Simunek met zijn
maten uit de Tsjechische selec-
tie in een bestelbus van Oos-
teuropese makelij heel Europa
door. De afgeladen wagen werd
volgeladen met renners en
materiaal. De ritten naar het
vrije Westen duurden dagen.

Als Simunek aan de start ver-
scheen was hij gebroken. Vaak
knorde zijn maag van de hon-
ger. Behalve die ongemakken
werd 'Rado' getroffen door
twee knie-operaties. Net nadat
hij was hersteld van die kwets-
uren, leek zijn loopbaan in '87
op de klippen te lopen door een
verwaarloosde angina. Als
gevolg daarvan bleken zijn
hartspieren te zijn aangetast.
Geld verdiende hij in die tijd
nauwelijks, een kwart van de
start- en prijzengelden moest
hij afdragen aan het Sportco-
mité. Dat veranderde na de
fluwelen revolutie.

De bestelbus maakte plaats
voor een Chrysler Voyager en
daar kwam later een luxe
BMW bij. Zijn flatje in Pilzen
verruilde hij voor een landhuis
in op het vlakke land. De
afbetaling leek geen problemen
op te leveren, want de nieuwe

wereldbeker-cyclus beloofde
hem duizenden guldens op te
leveren, zeker vanaf het
moment dat hij zich tot een
acupuncturist wendde. De
behandelingen namen de erg-
ste zenuwen vooraafgaande
aan belangrijke wedstrijden bij
hem weg.

"Alles wat hij heeft, dreigt
hij nu kwijt te raken", aldus
Van Nuland, die een contract
voor hem regelde bij het Belgi-
sche horlogebedrijf Saxon. De
coureur zelf knikt en schudt
vooral, stamelt zo nu en dan
'ja', 'nein' en doch'. Op de vraag
wat hij vindt van zijn landge-
noten die hebben geëist dat
zijn paspoort wordt ingenomen
uit angst dat Simunek na een
buitenlands verblijf plots
onvindbaar is, schudt hij het
vermoeide hoofd "Ik hou van
mijn land, ik zal het nooit ver-
laten".

IDe ex-wereldkampioen
veldrijden Radomir Simu-
nek zit nog op de fiets.
Maar hoe lang nog? De
Tsjech heeft een dodelijk
ongeluk in zijn land veroor-
zaakt en dat kan hem z'n
carrière wel eens kosten.

■ Radomir Simunek: "Ik weiss nicht." © NvhN

Haarhuis gestegen
op wereldranglijst
MONTE CARLO - Paul Haar-
huis is op de wereldranglijst
gestegen naar de 42e plaats.
De Brabander dankt de stij-
ging aan zijn prestaties op het
toernooi van Tokio.

In de Japanse hoofdstad ver-
sloeg hij achtereenvolgens
Holm, Ivanisevic en Medvedev
voordat hij in de halve eind-
strijd de zege liet glippen tegen
de latere winnaar Lendl. Voor
het toernooi in Tokio nam
Haarhuis de 62e plaats in.

Krajicek viel uit de top tien.
Hij zakte naar de elfde plaats.
Zijn kansen op deelneming aan
de Masters in Frankfurt zijn
gedaald. In Frankfurt doen de
beste acht mee. Het verschil
tussen nummer acht Medvedev
en Krajicek bedraagt 265 pun-
ten.

Krajicek speelt nog in twee
toernooien, in de Paris Open in
sportpaleis Bercy, en in Ant-
werpen. Het laatste toernooi
bracht hij vorig jaar op zijn
naam. In totaal heeft Krajicek
in beide toernooien 372 punten
te verdedigen.
■ Jim Courier en Andrei Med-
vedev zullen niet deelnemen
aan de Grand Slam Cup, die
van 7 tot 12 december in Mün-
chen wordt gehouden. Courier
loopt door zijn afzegging de
bonus van 250.000 dollar mis.

Courier en Medvedev wor-
den vervangen door Todd Mar-
tin en MaliVai Washington.
Boris Becker maakt in Mün-
chen zijn debuut. Richard Kra-
jicek behoort voor de tweede
keer tot het deelnemersveld
van zestien spelers.

De winnaarspremie in Mün-
chen is teruggebracht van 2
naar 1,5 miljoen dollar.

Tafeltennisploegen kandidaat voor herfsttitels
GRONINGEN - Hoewel er nog
twee wedstrijden dienen te
worden afgewerkt, blijken de
noordelijke eredivisieteams
allen nog kandidaat voor de
herfsttitel. Via klinkende over-
winningen verstevigden
VSB/Argus, Wescon/Reflex en
HAKA/De Treffers hun positie
in de bovenste helft van de
ranglijst. Bij de dames lijkt de
tweedeling definitief, in Hark-
stede dient men het duel tegen
De Veluwe nog uiterst serieus
te nemen.

Kobes Tamminga en Lands-
tra hebben zich snel hersteld
van de ellendige reis naar
Moskou. Odion is met name op
eigen tafel een taaie opponent,
maar de mannen van coach
Iwema draaiden soepel. Blijk-
baar hebben kakkerlakken op

langere termijn een louterende
werking, want met name
Kobes lelde de bal alle hoeken
in. Zijn tegenstanders kregen
geen schijn van kans!

Tamminga en Landstra ken-
den alleen hun traditionele
problemen tegen Pastoors. De
forse junior legde een niet bij-
ster bij z'n postuur passend,
rustig spelletje op tafel, maar
hij is wel muurvast. Tammin-
ga heeft een kleine fobie van
deze Tukker.

De uiteindelijke 8-2 winst
mag echter een goede resultaat
worden genoemd, want vooraf
had Kobes getekend voor zes
punten: "Ik was er niet gerust
op, want na mijn oorontsteking
en de ellende in Moskou werd
ik nog stevig verkouden. Ja, ik

ben nog geen moment honderd
procent in orde geweest. Dat
wordt inderdaad de hoogste
tijd, want tegen De Veluwe en
Bartok mogen we ons geen uit-
glijders permitteren", zegt de
jonge international.

Goed te spreken was ook
Reflex-coach Henk Bakker,
want in Hoogerheide wil
Hotak nog wel eens voor pro-
blemen zorgen. Een enthou-
siaste aanhang zorgde voor
taferelen die aan een ver-
vroegd carnaval deden denken,
hoewel het spel van de gast-
vrouwen daar geen aanleiding
voor gaf.

Reflex walste zonder game-
verlies door tot 6-0, daarna
brak de concentratie. Suzan
Derks (15) dacht zonder extra
inspanning collega jeugdinter-

national Hermus op te rollen,
maar zij kwam bedrogen uit
(21-12, 16-21, 19-21). Dezelfde
Hermus bracht ook Diana
Bakker in de problemen. Na
soepele gamewinst (21-11) viel
Bakker weer eens in slaap en
insiders weten dat ze dan niet
meer wakker te krijgen is. Dat
slaapwandelen nog niet dode-
lijk hoeft te zijn is tekenend
voor het niveau in de hoogste
klasse, want Bakker otsnapte
in de verlenging (20-22 en 23-
21). Daardoor boekte Reflex
een betere score (9-1) dan con-
current Den Helder.

Emily Noor en Gerdie Keen,
de vedettes van Reflex en De
Treffers, houden wekelijks
moeiteloos hun honderdpro-
centscore vast. Het wachten is
op hun onderlinge confronta-

tie. Zonder coach Anne Vlieg,
die elders verplichtingen had,
leverden de Treffers drie pun-
ten in bij Rijnsoever. De debu-
tantes boekten daarmee hun
beste resultaat tot heden,
maar dat lijkt aan hun lot
■(degradatie) niets te verande-
ren.

Anne Vlieg had zich een iets
beter resultaat gewenst, want
zijn vrouwen ontmoeten nog de
beide topploegen. Een redelijke
score lijkt verzekerd (Keen!),
maar of het genoeg zal zijn om
de derde plaats vast te houden
is nog de vraag. In de eerste
ronde van de play-offs ontlo-
pen de Klazienaveneesters lie-
ver Reflex. Een begrijpelijk
voornemen, zeker als iedereen
wakker is in Scheemda.

Timman hopeloos achter op Karpov
JAKARTA - Als bij het scha-
ken naast de FIDE- en PCA-
titel nog een derde titel wordt
ingesteld, maakt Jan Timman
een goede kans; kampioen kan-
senmisser. In Jakarta liet de
Amsterdamse grootmeester
gisteren in de veertiende partij
tegen Karpov met zwart eerst
winstmogelijkheden liggen,
raakte vervolgens het over-
zicht kwijt en moest uiteinde-
lijk op de 53ste zet zelfs capitu-
leren.

Bij een achterstand van 5
1/2 - 8 1/2 op een totaal van 24
partijen rest hem slechts een
glimpje hoop. De dramatische
omslag was des te teleurstel-
lender, omdat Timman voor de
zoveelste maal de beste ideeen
produceerde.

Ditmaal pareerde hij een
voorbereid pion-offer van Kar-
pov met een kwaliteitsoffer.
Het bleek een voltreffer. Tim-
mans secondanten glommen
van optimisme. Zijn zeventien-
de zet wekte echter grote ver-
bazing bij de analyserende
experts.

Timman kon zijn tranen
nauwelijks bedwingen, toen hij
zonder een woord met de jour-
nalisten te wisselen van het
podium stapte. In het besef dat
zijn allerlaatste kans om
wereldkampioen te worden
vrijwel is verkeken.
JAKARTA, FIDE-kampioenschap, veer-
tiende partij.
Wit; Karpov. Zwart: Timman.
1. d2-d4 PgB-f6, 2. c2-c4 e7-e6, 3. Pg 1-f3
d7-d5, 4. Pbl-c3 dsxc4, 5. e2-e4 LfB-b4,
6. Lcl-g5 c7-c5, 7. Lflxc4 csxd4, 8.
Pf3xd4 Lb4xc3+, 9. b2xc3 DdB-a5, 10.
Pd4-b5 Pf6xe4, 11. Lgs-f4 0-0, 12. 0-0
PbB-d7. 13 Pbs-c7 e6-e5, 14 Pc7xaB
esxf4, 15. Lc4-d5 Pd7-f6, 16. Ldsxe4
Pf6xe4, 17. f2-f3 Pe4xc3. 18. Ddl-d6
Pc3-d5, 19. Tfl-c1 LcB-e6. 20. PaB-c7
Pdsxc7, 21. Dd6xc7 Dasxc7, 22. Tclxc7
Le6-d5, 23. Tc7-c5 Lds-e6, 24. Tcs-c7
Le6-d5. 25. Tc7-c5 Lds-e6, 26. Tcs-a5
-a7-a6, 27. Tal-b 1 TfB-cB, 28. h2-h4 TcB-

c7, 29. Tbl-b4 Le6-c4, 30. Tas-a 4 Lc4-e6, 31. Tb4-b6 h7-h6, 32. a2-a3 g7-g5,
33. Ta4-b4 a6-a5, 34. Tb4-a4 gsxh4, 35.
Ta4xf4 h4-h3, 36. g2xh3 Le6xh3, 37. Tf4-

a 4 Tc7-c3, 38. Tb6xb7 Tc3xf3, 39.
Ta4xas Lh3-e6, 40. Tb7-b1 h6-h5, 41.
Tas-gs+ KgB-fB, 42. Tbl-a1 h5-h4, 43.
a3-a4 f7-f6, 44. Tgs-g2 Le6-d5, 45. Tg-

d 2 Lds-e4, 46. a4-a5 Tf3-h3, 47. Tal-a4
Le4-c6, 48. Ta4-c4 Th3-hl+, 49. Kg-f2
Lc6-b5, 50. Tc4-c7 KfB-eB, 51. Td2-d5
Thl-bl, 52. Tc7-a7 zwart geeft het op.

Arbiter Steenhuis
tevreden debutant

Tikkie
terugHij kijkt tevreden terug

op zijn debuut in de
hoofdklasse. Voetbal-

scheidsrechter Henk Steen-
huis (35) uit Bedum floot
zondagmiddag de hoofdklas-
sewedstrijd Be Quick-Sport-
club Enschede (2-1). "Het
waren twee clubs die wilden
voetballen, dat is altijd ple-
zierig fluiten. Ik heb het
geen moment moeilijk
gehad."

Eigenlijk had Steenhuis,
postbesteller van beroep,
vorige week voor het eerst
op het hoogste amateurni-
veau moeten fluiten: Longa-
SVN, maar die wedstrijd
werd afgelast. "Die staat nu
voor 14 november voor mij
op het programma. Komend
weekeinde heb ik Steenwij-
kerwold-Wolvega."

Opvallend was dat Steen-
huis en zijn twee secondan-
ten groene shirts droegen.
"Be Quick had heel attent
drie groene shirts klaar lig-
gen, omdat Enschede weer
in haar oude outfit speelt:
zwarte blouse en witte
broek. Ik had trouwens mijn
eigen shirt aan, want voor
elke wedstrijd die ik fluit
kijk ik even in het KNVB-
boek naar de clubkleuren.
Ik had er rekening mee
gehouden."

Steenhuis werd zondag-
middag beoordeeld door
betaald-voetbalarbiter Roe-
lof Luinge, die uiteraard
zijn bevindingen niet open-
baar wilde maken. Duide-
lijk is wel dat de Bedumer
aspiraties heeft om hogerop
te komen. "Ja natuurlijk, ik
streef het hoogst haalbare
na. Ik zou graag in het
betaalde voetbal terecht
willen komen. Dat lijkt mij
ook een gezond streven. Al
is de spoeling wel bijzonder
dun."

Steenhuis is bezig met
zijn tiende seizoen als
scheidsrechter. Als voetbal-
ler was hij geen hoogvlieger.
Lycurgus 6 was voor hem

het hoogst haalbare. "Je
weet hoe dat gaat als je in
een laag elftal voetbalt. Dan
word je gevraagd om eens
een jeugdwedstrijdje te flui-
ten en daar kreeg ik echt
aardigheid aan. En daarna
ben ik doorgegaan."

De arbiter heeft na afloop
van Be Quick-Sportclub
Enschede niet met Luinge
gesproken. "Het is ook niet
gebruikelijk dat je direct na
de wedstrijd met de rappor-
teur praat. Dat is niet cor-
rect. Luinge heeft mij nu
twee keer gerapporteerd.
Hoe ik Luinge als scheids-
rechter vind? Hij is één van
de besten van Nederland.
Nee, dat zeg ik niet omdat
hij mijn rapporteur was."

Peter Homan

■ Henk Steenhuis
...tevreden...

IJshockeydoelman
bij grof vuil gezet
Patrick Pauli, ex-doel-

man van de Asser ijs-
hockeyclub Gamble

Stars, had een beroerd
weekeinde. Vrijdagavond
meldden drie bestuursleden
zich bij Pauli met de mede-
deling dat hij met onmiddel-
lijke ingang kon vertrekken.
"Ik wist niet wat ik hoorde,
ik was met stomheid gesla-
gen," aldus Pauli.

Vlak daarvoor had hij
gehoord dat zijn baan via
een uitzendbureau bij de
NAM binnen enkele weken
wordt stopgezet. "Het enige
lichtpuntje is, dat mijn
vriendin zwanger is. In
april verwachten wij onze
eerste."

Pauli voelt zich door de
ijshockeyclub slecht behan-
deld. "Ik heb vorig jaar met
een zware knieblessure
gekeept om de ploeg niet te
laten stikken. Ik heb ze
nota bene door de nacompe-

titie gesleept. En mij wordt
nu een vervelend kunstje
geflikt. Ik word zo maar bij
het grofvuil gezet."

De doelman is bij Gamble
Stars overbodig geworden,
omdat Jeff Vijfschaft van
Heerenveen kon worden
gehuurd. Bovendien is de
jonge Patrick Dijkema van
Groningen naar Assen ver-
kast. "Het bestuur vindt
Vijfschaft een betere doel-
man, ik vind hem trouwens
helemaal niet beter. Hij
heeft alleen vijf jaar erva-
ring meer. Bovendien is hij
vorig jaar met veel tramme-
lant bij Assen vertrokken.
Er deugde - zo zei hij in de
krant - niets van Assen."

De beslissing van het ijs-
hockeybestuur komt voor
Pauli op een uiterst ongele-
gen moment. "Ik kan nu
nergens meer terecht. Alle
clubs zitten al vol."

Van Veen debuteert
knap in zesdaagse
Eigenlijk duurde de

Internationale Motor-
zesdaagse een dag te

lang voor Bert van Veen
(23). De Assenaar had op die
laatste dag, zaterdag, een
leeg gevoel. "En ik was zo
stijf als een plank," aldus
Van Veen. De afsluitende
motorcross in Norg moest
toen nog plaatsvinden en dat
viel hem niet mee. Hij werd
in Norg 25e in de klasse 500
cc viertakt. Toch eindigde hij
in de totaalstand van zijn
klasse op een knappe der-
tiende plaats en daarmee is
Van Veen één van de beste
noordelijke privérijders.

Hij kijkt dan ook met
tevredenheid terug op de
afgelopen week. "Het was
een mooi evenement, zeer
geslaagd, maar het was toch
ook een geweldig zware
week. Donderdag was het zo
verschrikkelijk koud. En als
je dan terug komt op het TT-
circuit moet je nog twintig
minuten sleutelen ook. Je
voelt je vingers haast niet
meer." Bert van Veen reed
de zesdaagse in de drie-
mansploeg van Toerenteller
4, een club uit Almkerk bij
Hengelo. Bij hem in het
team zat zijn oom Jan van

Veen, op zesdaagsegebied
een oude rot. "Jan rijdt
vanaf 1983 al enduro en hij
deed mee aan de zesdaagse
die in 1984 vanuit Assen
werd gehouden. Toerenteller
heeft het prima voor elkaar.
Ze staan bij de verzorgings-
posten met eten, drinken en
gereedschap."

Bert is zijn oom net voor
gebleven. Jan is als vijftien-
de geklasseerd. Met de ploeg
zijn de Van Veens op de
negende plaats geeindigd-
Beiden zijn eigenlijk van
oorsprong crossers. Bert: "Ik
cross nu alleen nog maar als
onderdeel van de training."

De jonge Assenaar was
begin dit jaar even in beeld
voor het Nederlandse Junior
Trophy Team, dat de afgelo-
pen week wereldkampioen
werd in Assen. "Maar net in
de selectieperiode brak ik
mijn onderbeen tijdens een
motorcross. Ik heb drie
maanden niets kunnen
doen. Of ik meer blessures
heb gehad? Ik heb twee keer
de pols gebroken. Daar had
ik de eerste dagen wel wat
last van, kramp. Maar de
laatste dagen voel je dat niet
meer, dan heb je overal
pijn."

Sport
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Advertentie

„Belasting
betalen over m'n

spaarrente?
Waarom zou ik?"

Een thuisbankier kiest dan voor het
Postbank Obligatiefonds.

Het nieuwe Postbank Obligatiefonds is u van uw fiscale dividendvrijstelling,
een uitstekende en veilige belegging voor Het rendement over de periode februari
spaarders die hun zogeheten rentevrijstelling 1993 tot en met augustus 1993 is 8,2%*.
reeds hebben benut. Geïnteresseerden bellen even het

Het fonds keert namelijk de
_

gratis telefoonnummer 06-0400 en

rente-inkomsten uit in de vorm ■' vragen naar de folder 'Beleggen
van dividend. Hierdoor profiteert POSTBANK volgens het boekje'.

Beleggen doe je gewoon bij de Postbank.
•De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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Leo Beenhakker op kandidatenlijst voor trainerspost Cambuur
Van onze sportmedewerker
Jan van der Veen

LEEUWARDEN - Het bestuur
van Cambuur heeft gister-
avond eindelijk knopen door-
gehakt.
Technisch manager en trai-

ner-coach Theo de Jong is door
de belabberde prestaties terzij-
de geschoven. Het ontslag van
De Jong, die bezig was aan
zijn tweede seizoen, is geen
surprise. De oud-international

lag al geruime tijd hevig onder
vuur.

Vanaf 28 augustus was De
Jong op de hoogte dat hij had
plaatsgenomen op de schop-
stoel. Alleen klinkende resul-
taten hadden hem kunnen
redden. Een opvolger zegt de
Friese voorzitter Jan Piet
Stam nog niet op het oog te
hebben. Volgens ingewijden
zijn Leo Beenhakker en Bert
Jacobs de belangrijkste
gegadigden om het roer van

De Jong over te nemen
De beslissing van het

bestuur om van De Jong te
scheiden is volgens Stam una-
niem genomen. "Het is heel
sneu voor De Jong", stelde de
voorzitter. "Maar er was een
afspraak met hem gemaakt
dat we na tien wedstrijden de
balans op zouden maken. Het
is duidelijk dat er met zeven
nederlagen en twee gelijke
spelen in de competitie en de
bekeruitschakeling door Spar-

Ta heel slecht gepresteerd is.
We zijn van mening dat het
aantrekken van nieuwe spe-
lers alleen geen garantie biedt
om ons te handhaven in de
eredivisie. Dat is voor Cam-
buur een must en daarom
gaan we op zoek naar een
nieuwe trainer."

Stam weigerde in te gaan op
de vraag wat er zoal mis is
gegaan in de afgelopen maan-
den in de relatie tussen De

Jong, de spelers en het
bestuur. "Ik wil er verder niets
over kwijt. Daar heeft Cam-
buur niets aan en De Jong ook
niet. We moeten nu eerst de
financiële zaken met De Jong
afhandelen. We hebben echt
nog met niemand contact
gehad. Voorlopig neemt
Jimmy Calderwood de taken
van De Jong over met assis-
tentie van Martin Koopman."

De Jong was niet erg scheu-
tig met mededelingen. "Het

ontslag had ik verwacht. Het
hing me al weken boven het
hoofd. Het is niet anders. Ik
weet dat ik als trainer op een
vulkaan leef. Verder zeg ik
niets over Cambuur omdat nog
een financiële regeling getrof-
fen moet worden."

Openheid van zaken zegt De
Jong mogelijk daarna te zullen
geven. Toevallig bracht De
Jong afgelopen zaterdagavond
ver na afloop van het duel
tegen Sparta de trip van Cam-

buur in de voorbereiding naar
Mexico ter sprake. Hij ver-
klaarde toen dat de trip naar
Mexico de grootste boosdoener
was van de armetierige start
van de competitie. In het sub-
tropische klimaat waarin veer-
tien dagen getraind en
gespeeld moest worden onder
temperaturen boven veertig
graden raakten volgens De
Jong bijna alle spelers hevig
van slag en maakte de medi-
sche staf overuren.

Ed de Goey wil
de allerbeste
keeper worden
Van onze speciale verslaggever
Marcel van der Kraan

PORTO - De beste ter wereld?
Het laat hem, zoals veel din-
gen, koud. Ed de Goey heeft
zich nog nooit het hoofd op hol
laten brengen en dat gebeurt
nu ook niet. Zeker, hij barst
van de ambities. "Ik ben een
perfectionist. Ik wil de geschie-
denis ingaan als de allerbeste."
Maar de beoordelingen laat hij
over aan anderen. De Goey is
met stip gestegen naar de top
van het internationale keep-
ersgilde. Of hij op één staat,
zal nooit vast te stellen zijn. Al
beweren zijn collega's van wel.
John de Wolf: "Je moet eigen-
lijk zeggen: is er een betere
dan Ed in de wereld? Nee dus.
Schmeichel en Zubizaretta zijn
keepers van topklasse, maar ze
staan niet langer boven De
Goey."

Het bestuur van Feyenoord
wrijft zich dezer dagen, zo vlak
voor het eerste duel tegen
Porto, in de handen. De status
van een topclub wordt mede
bepaald door goed koopman-
schap en een agressief beleid.
Eind vorig seizoen besloten
Wim Jansen en Jorien van den
Herik -de bewindvoerders in
Rotterdam-zuid - het contract
met Ed de Goey open te bre-
ken. De keeper van Oranje
werd vastgelegd tot de zomer
van 1997. De Goey is sindsdien
de best betaalde doelman van
Nederland.

Zijn salaris, zo toont de
boomlange sluitpost wekelijks
aan, is hij echter dubbel en
dwars waard. Bovendien heeft
Feyenoord alle kapers op de
kust — PSV voorop — kunnen
afschrikken. Mochten er nog
gegadigden zijn (afgelopen
woensdag zaten de voorzitter
en de trainer van Glasgow
Rangers op de tribune), dan

zullen die straks zoveel miljoe-
nen op tafel moeten leggen, dat
De Goey bij een eventuele
transfer meteen de duurste
keeper van Europa wordt.

Jorien van den Herik:
"Keepers behoren niet gauw
tot het rijtje topverdieners,
maar bij Feyenoord hoort De
Goey inderdaad tot de "beter
betaalden." Achteraf mag
Feyenoord zich gelukkig prij-
zen dat het erin is geslaagd de
1.97 meter lange en 86 kilo
zware doelman voor zo'n lange
tijd vast te leggen. "Wij wisten
natuurlijk wat voor topkeeper
we in huis hadden en kenden
ook de interesse van PSV.
Daar keek men afgelopen sei-
zoen al uit naar een vervanger
voor Hans van Breukelen. De
Goey was een logische keuze
geweest, maar gelukkig heb-
ben wij hem nog. Ed is een top-
per, een winnaar."

'Gouda's Glorie' dus, al is de
international zelf te nuchter
om zich druk te maken om een
bestaan als miljonair. "Dit vak
en deze club maken me geluk-
kig. Als ik morgen ergens
anders veel meer zou kunnen
verdienen, maar daar een zoot-
je zou aantref fen, zou ik er
niet over piekeren om te ver-
trekken. Er is op dit moment
in Nederland geen club die mij
meer te bieden heeft dan Feye-
noord. Ik speel bij een club die
Europa Cup I speelt en met
het Nederlands elftal sta ik
met een been in Amerika. Dan
blijft er weinig te wensen
over."

De Goey volgt met grote
interesse zijn concurrenten op
het internationale vlak. Hij
kent ze allemaal tot in de
details. Vier, vijf man steken
in zijn ogen ver boven de rest
uit. Barcelona's Zubizaretta
roemt hij om diens reflexen.
Preud'Homme (KV Mechelen)
vindt hij een 'geweldige mix
van kracht en souplesse'.
Duitslands Andreas Köpke
noemt hij in één woord een
'kanjer'. "Maar Schmeichel
blijft in die groep een gewelde-
naar. Een keeper met body,
een geweldige voortzetting en
door zijn enorme postuur ook
een keeper met meer uitstra-
ling dan alle anderen."

Een gebrek aan uitstraling
is juist De Goey nog al eens
voor de voeten geworpen. Hij
weet het als geen ander. "De
buitenwereld heeft aan mij
getwijfeld. M'n uitstraling en
m'n lengte, er was altijd wel
wat om kritiek op te hebben.
Het achtervolgt me al m'n hele
carrière. Met m'n prestaties
neem ik revanche op al die cri-
tici."

De Goey heet een ijskonijn
te zijn. Tegen Engeland, een
week geleden in de Kuip, stond
driekwart van het Oranje-team
het eerste half uur te trillen op
z'n benen. De Goey beweert
nog geen seconde wakker te

hebben gelegen van het bela-
den WK-duel. "Ik kwam het
veld op, zag die zee van oranje-
gekleurde supporters, genoot
er twee minuten van en heb
het toen van me afgezet. Mis-
schien is dat inderdaad mijn
klasse. Anderen trekken span-
ning aan, ik kan vlak voor de
wedstrijd nog een boek lezen."

Feyenoord is gisteren in
het kader van de Europa
Cup afgereisd naar Porto.
In de Portugese havenstad
rekent de landskampioen
weer op Ed de Goey. De
doelman kan er zijn interna-
tionale faam uitbouwen.

Voetballers Japan
voor lastige klus
DOHA - Japan is het kwalifi-
catietoernooi in Doha (Qatar)
voor het WK voetbal niet sterk
gestart. De ploeg van de
Nederlander Hans Ooft verloor
met 2-1 van Iran. Eerder won
Saudi-Arabië met 2-1 van
Noord-Korea.

"We hebben nog kansen,"
verklaarde Ooft na afloop. "We
moeten gewoon onze laatste
drie wedstrijden winnen."

■ Ed de Goey zwaait naar zijn vele fans in de Kuip © GPD

Miljoenen voor
debuterende
basketballers
OAKLAND - Basketballer
Chris Webber heeft bij de
Golden State Warriors een
15-jarig verdrag onderte-
kend. Zijn handtekening
was 74,4 miljoen dollar
waard, ruim 141 miljoen
gulden.

Webber is afkomstig van
Michigan State University
en werd in de 'draft' als
tweede speler gekozen door
de Warriors. Op Michigan
State studeerde de power-
forward slechts twee jaar.

Webber is overigens niet
de best betaalde nieuwko-
mer in de Amerikaanse
profcompetitie (NBA), die
in het eerste weekeinde
van november begint. Cen-
ter Larry Johnson tekende
bij de Charlotte Hornets
een 12-jarig contract voor
84 miljoen dollar, bijna 160
miljoen gulden.

De Vries naar Post
AMSTELVEEN - Gerrit de
Vries rijdt de volgende twee
wielerseizoenen voor de His-
tor-ploeg van Peter Post. De
26-jarige temporijder uit Olde-
berkoop, oud-wereldkampioen
ploegentijdrit, tekende maan-
dag het contract. Hij wordt de
derde Nederlander in de over-
wegend Franse ploeg naast
Eddy Bouwmans en Nico Ver-
hoeven. De Vries reed het afge-
lopen jaar voor TVM, maar
werd onlangs door Cees Priem
afgedankt.

Ajax haalt talent
van school voor
Europees Cupduel
AMSTERDAM - Martijn Reus-
er functioneert niet goed op de
Middelbare Detailhandel
School (MDS) in Amsterdam.
De achttienjarige Purmerender
heeft moeite met de combinatie
tussen school en betaald voet-
bal. De komende twee dagen
zal dat er niet beter op worden.
De jonge Reuser werd gisteren
door Ajax van school gehaald
voor het trainingskamp voor
de wedstrijd tegen Besiktas.

Uitgerekend op het moment
dat de Purmerender gistermid-
dag met de schooldirectie
sprak over zijn problemen op
de MDS, hing Ajax aan de lijn.
De aanvaller uit Purmerend
was een paar uur eerder door
technisch directeur Louis van
Gaal opgeroepen zonder dat de
scholier of de directie daarvan
op de hoogte was. "Het kwam
dus mooi uit dat ze net over
zijn functioneren zaten te pra-
ten," vond vader Leo Reuser.
De problemen zijn er niet door
opgelost; ze zijn eerder groter
geworden. Martij n Reuser,
neef van ex-Haarlem prof
Frans Reuser, is in de uitge-
dunde selectie van Ajax de ver-
vanger van Clarence Seedorf.
Ook Peter van Vossen, Edgar
Davids, Dan Petersen en Tarik
Oulida zijn geblesseerd.

Cruijff verbaast met 'Mijn voetballers en Ik'
Van onze correspondent
Ruud de Wit

BARCELONA - "Hij zou met
Pele de beste speler ter
wereld kunnen zijn. Maar
daarvoor moet Marco mense-
lijker zijn, meer iemand van
vlees en bloed." Dat is de
mening van Johan Cruijff
over Marco van Basten in het
boek 'Mis futbolistas y Yo',
'Mijn voetballers en Ik', dat in
Barcelona is gepresenteerd.
Het boek, dat al bij de presen-
tatie zijn tweede druk beleef-
de, is de afgelopen maanden
uit de mond van Cruijff opge-
tekend door de adjunct-hoofd-
redacteur van het Spaanse
sportdagblad Sport, Miguel
Rico.

Met name de uitspraken
van Cruijff over de Barcelo-
na-spelers Hristo Stoichkov
('hij mist de techniek voor
bepaalde acties') en Laudrup
('Michael doet zich te kort
door niet al zijn mogelijkhe-
den uit te buiten') hebben in
Barcelona veel bevreemding
gewekt.

Het rijkelijk van foto's
voorziene boekje van Cruijff
mist overigens lijn en diep-
gang. Het is in feite niets
meer dan een lange mono-
loog, die eigenlijk alleen voor
de fans van de Catalaanse
club interessant is.

Cruijff beschouwt, zo blijkt,
Pele als de beste speler die er
ooit op de internationale voet-
balvelden heeft rondgelopen.
Alleen Marco van Basten kan
aan de Braziliaan tippen.
Maar, aldus Cruijff, omdat hij
een menselijke uitstraling

mist, zal hij als voetballer
snel vergeten zijn, zodra hij is
uitgespeeld. Dit in tegenstel-
ling tot spelers als Becken-
bauer en Di Stefano, die hij
min of meer van hetzelfde
niveau vindt als Pele.

Interessant is de vergelij-
king die Cruijff trekt tussen
Van Basten en Dennis Berg-
kamp. Volgens Cruijff is het
zwakke punt van Bergkamp
diens mentale instelling. Van
Basten noemt hij daarente-
gen 'een harde'. Hard is
Cruijff zelf over Frank Rijk-
aard. De Nederlandse trainer
van Barcelona verschilt in

zijn oordeel over Rijkaard
met Pele, die eens heeft
gezegd dat de Ajacied op dit
moment de beste speler ter
wereld is. Cruijff meent ech-
ter dat Rijkaard in het veld te
weinig gedisciplineerd is en
tactische discipline mist.

Over Ronald Koeman is
Cruijff alleen maar lovend.
Hij noemt de Groninger de
belangrijkste speler van de
Catalaanse club en prijst
diens nuchterheid en vermo-
gen om druk uit te oefenen op
de tegenstander als het moei-
lijk gaat. Ook Ruud Gullit
komt er in het boek van

Cruijff goed af. Alleen meent
Cruijff, dat Gullit te aardig is
voor zijn omgeving. "Hij is
echt een goed mens. Maar in
het voetbal kan dat wel eens
tegen je werken en ik weet,
dat hij daardoor veel wed-
strijden verloren heeft."

Cruijff noemt verder nog
twee Nederlandse spelers in
zijn boek. Dat zijn opvallend
niet zijn oude kameraden uit
de tijd dat hij zelf nog als
voetballer actief was, zoals
Johan Neeskens, Piet Keizer
of Willem van Hanegem. De
eerste is Vanenburg, die hij
een goede voetballer noemt,
die echter leiderscapaciteiten
ontbeert, omdat hij een 'goede
stem' mist, die gezag
afdwingt. De tweede is
Richard Witschge, die hij ver-
wijt te weinig karakter te
hebben. "We hebben het met
hem lang geprobeerd en
ondanks het feit, dat hij over
een fantastische aanleg
beschikt en een geweldig lin-
kerbeen heeft, hebben we
hem toch van de hand moeten
doen."

Tenslotte wijdt Cruijff
enige regels aan een speler,
die zich nog niet heeft kun-
nen bezijzen. En dat is zijn
zoon Jordi, die in het tweede
van Barcelona uitkomt. "Let
wel: ik zeg dit niet als vader,
maar als trainer. Jordi heeft
belangrijke kwaliteiten. Nie-
mand weet of hij links of
rechts is, hij kopt goed en
heeft een uitstekend spelin-
zicht. Maar hij staat nog aan
het begin van zijn carrière en
zal zich dus nog moeten
bewijzen."

■In een lange monoloog laat Johan Cruijff in boekvorm zijn licht
schijnen over diverse topvoetballers. © EPA

Kapende wielerchauffeur krijgt geld
KERKDRIEL - Coureurs als
Steven Rooks en Jos van Aert
slaagden er ondanks juridische
bijstand niet in. Chauffeur
Gerard Kroezen lukte het in
zijn eentje: vandaag ontvangt
hij van de Festina-ploegleiding
in Creteil bij Parijs zijn ach-
terstallig salaris en de vooruit-
betaling voor de rest van het
jaar.

Waar het verdonkeremanen
van een bus al niet toe kan lei-
den. Vlak na de start van de
Ronde van Lombardije, vorige
week zaterdag, stak Kroezen
de reservesleutels in het con-
tact en trotseerde daarmee het
verbod van de directie van de

Andorrese wielerploeg Festi-
na-Lotus. De Brabander had
nog twee maanden salaris te
goed en bovendien zojuist het
bevel gekregen afstand te doen
van de bus die hij als z'n twee-
de huis beschouwde. Kroezen
was ten einde raad. De
'kaping' van de wielerbus
bezorgde de chauffeur uit
Kerkdriel de nodige sympathie
in Nederland en België.

Eerder, vorige week, pro-
beerde Festina z'n Nederland-
se werknemer te verleiden de
bus naar Andorra te brengen.
Hij zou daar het geld in ont-
vangst kunnen nemen. Maar
daar trapte Kroezen niet in,
bang als de Brabander was

voor een arrestatie wegens
verduistering. "Eerst het geld
op m'n bank, daarna de bus in
Frankrijk en niet naar Andor-
ra", eiste hij vanuit Kerkdriel.

Gerard Kroezen gister-
avond: "Ik ben niet gek. Ik reis
met een kameraad van me
naar Creteil, daar pak ik de
centen waarop ik recht heb en
neem ik de Belgische verzor-
ger van de ploeg, Willy Voeten,
mee in m'n auto. Daarna pas
rijden we naar de bus. Voeten
mag die bus in Andorra afleve-
ren."

Enige slimheid kan Gerard
Kroezen niet ontzegd worden.

De Nederlander, die in een
week uitgroeide tot de bekend-
ste buschauffeur der natie,
weet zich vandaag bovendien
gesterkt door het gezelschap
van een cameraploeg van RTL,
die deze wielerkolder graag op
film wenst vast te leggen.
Kroezen: "Voor mij had die
belangstelling aanvankelijk
niet gehoeven, maar toen ik er
nog eens over nadacht, vond ik
dat de aanwezigheid van zo'n
cameraploeg niet verkeerd
was. Het geeft je onder de
omstandigheden extra steun
en zekerheid. Ze zullen voor
het oog van de televisie toch
geen gekke dingen met me
doen?"

Murphy stapt op
bij volleybalsters
LEEUWARDEN - De Neder-
landse Volleybal Bond bleef
het gisteravond hardnekkig
ontkennen, ook al waren alle
direct betrokkenen 's middags
al ingelicht; Peter Murphy
heeft definitief bedankt als
coach van het Nederlands
dames volleybalteam.

Vandaag komen de speel-
sters en het begeleidingsteam
van Oranje bijeen op Texel
voor een verhelderend gesprek,
voorafgaand aan het trainings-
kamp ter voorbereiding op het
WK-kwalificatietoernooi in het
Hongaarse Szolnok, maar
Murphy zal daarbij niet meer
aanwezig zijn.

Hij hield de eer aan zich
zelf, ook al was er geen
moment de dreiging dat de
bond de succestrainer na het
teleurstellend verlopen Euro-
pees kampioenschap zou ont-
slaan. Murphy voelde echter
beter dan wie ook aan dat er
geen vertrouwensbasis meer
was tussen coach en team. De
bondscoach was uitgekeken op
het team, het team enigzins op
de trainer.

Jeffrey Kooistra
verlaat Heerenveen
HEERENVEEN - Jeffrey Koois-
tra gaat SC Heerenveen zo
snel mogelijk verlaten. De
zeven maanden geleden van
Haarlem gekochte aanvaller
kan het niet langer opbrengen
om wisselspeler te zijn.

Sport in cijfers

Tennis
PEKING, mannen, 540.000 gulden.
Eerste ronde: Bryan (VSt)-Holm (Zwe/3)
6-4 6-4, Björkman (Zwe)-Weiss (VSt) 6-3
6-2, Thorne (VSt)-Doug Flach (VSt) 6-1 7-
6, Svensson (Zwe/6)-Pan Bing (Chi) 6-3
6-2, Adams (VSt)-Pernfors (Zwe/5) 6-1 6-
1.
Dubbel: Eltingh/Haarhuis (Ned/10)-
Michael en Carl Chang (VSt) 6-4 3-6 6-4.
LYON, mannen, 1.080.000 gulden.
Eerste ronde: Hlasek (Zwi)-Nargiso (Ita)
6-3 6-2, Barthez (Fra)-Gorri (Spa) 6-3 7-6,
Damm (Tsj)-Dreekmann (Dui) 7-5 2-6 6-2,
Naewie (Dui)-Burillo (Spa) 6-4 7-5, Vacek
(Tsj)-Tsjesnokov (Rus/7) 6-4 6-3, Doum-
bia (Sen)-Raoux (Fra) 6-2 6-4.
WENEN, mannen, 600.000 gulden.
Eerste ronde: Siemerink (Ned)-Pozzi
(Ita) 4-6 7-5 6-3, Carlsson (Den)-Velev
(Bul) 4-6 7-5 6-1, Buchmayer (Oos)-Pre-
rovsky (Oos) 6-2 3-6 7-5, Prinosil (Dui)-
Karbacher (Dui) 7-6 6-4, Ivanisevic
(Kro/2)-Gaudenzi (Ita) 6-1 6-3.
Ranglijst mannen: 1. Sampras (VSt)
3925 punten, 2. Courier (VSt) 3759, 3.
Becker (Dui) 2648, 4. Stich (Dui) 2598, 5.
Bruguera (Spa) 2578, 6. Édberg (Zwe)
2514, 7. Chang (VSt) 2158, 8. Medvedev
(Oek) 2145, 9. Muster (Oos) 1999, 10.
Pioline (Fra) 1954, 11. Krajicek (Ned)
1880, 12. Ivanisevic (Kro) 1852, 13.
Korda (Tsj) 1841, 14. Martin (VSt) 1633,
15. Novacek (Tsj) 1413, 18. Lendl (VSt)
1374, 24. Agassi (VSt) 1173. Nederlan-
ders: 42. Haarhuis, 53. Siemerink 699,
59. Eltingh 632, 190. Nijssen 207, 209.
Wibier 179, 228. Schapers 160, 253. Koe-
vermans 128.
Vrouwen: 1. Graf (Dui) 386,04 punten, 2.
Sanchez-Vicario (Spa) 238, 3. Navratilova
(VSt) 214,13, 4 Seles (Ser) 189,10, 5.
Martinez (Spa) 161,60, 6. Mary-Joe Fer-
nandez (VSt) 151,49, 7. Sabatini (Arg)
151,11, 8. Novotna (Tsj) 136,85, 9. Cap-
riati (VSt) 123,67, 10. Huber (Dui) 108,75,
11. Maleeva- Fragnière (Zwi) 104,49, 12.
Sukova (Tsj) 103,32, 13. Date (Jap)
89,29, 14. Pierce (Fra) 85,07, 15. Magda-
lena Maleeva (Bul) 81,71.

Voetbal
WK kwalificatie, Aziatische zone.
Saudi-Arabië - Noord-Korea 2-1. 54.
Fahd Mhallel 1-0, 67. Gun 1-1, 73. Mes-
saad 2-1. Gele kaart: Chol, Su (NKo).
Iran - Japan 2-1, 45. Hassanzadeh 1-0,
85. Daai 2-0, 88. Nakayama 2-1.
Stand:
1. Saudi-Arabië 2 1 1 0 3 2-1
2. Zuid-Korea 1 1 0 0 2 3-0
3. Noord-Korea 2 10 12 4-4
4. Iran 2 10 12 2-4
5. Japan 2 0 1111-2
6. Irak 1 0 0 1 0 2-3
Engeland.
Blackburn Rovers-Sheffield United 0-0.
Stand aan kop: Manchester United 11-
28, Norwich 11-21, Arsenal 11-21, Leeds
11-20, Blackburn 11-19.

Basketbal
Mannen eerste divisie: Diamonds-Wild-
cats 103-80, ZAC-Veth 84-76, Arriba-
Orca's 79-71, Groene Uilen-Tonego 85-
71.
Stand: 1. Groene Uilen 5-10, 2. Tonego
5-8, 3. ZAC 5-8, 4. Arriba 5-6, 5. Dia-
monds 5-4, 6. Wildcats 5-2, 7. Orca's 5-2,
8. Veth 5-0.
Vrouwen eredivisie: Grasshoppers-BCA
67-44, Tonego-Lions 92-47, MSV-BVG
60-66, Den Helder-Lisse 73-50, Prisma
College-Orca's 54-56.
Stand: 1. Tonego 6-12, 2. Lisse 6-10, 3.
Grasshoppers 7-10, 4. Den Helder 6-8, 5.
BVG 5-6, 6. Prisma College 6-4, 7. Orca's
6-4, 8. Lions 7-4; 9. MSV 6-2, 10. BCA 5-
0.
Eerste divisie: Blue Stars-Kroon 88-45.
Celeritas/Donar-ATC 48-57.
Stand: 1. Blue Stars 5-10, 2. Aris 4-6, 3.
Derba 4-6, 4. Second Dribble 4-4, 5.
Celeritas/Donar 5-4, 6. ATC 5-4, 7. Piran-
has 3-0, 8. Kroon 4-0.
Jongens, junioren eredivisie: Piranhas-
Tonego 86-60, Leiderdorp-Den Helder
81-73, Onze Gazellen-Prisma College 73-
94, Goba-DAS 66-100, Celeritas/Donar-
Wildcats 68-63, PSV-BVG 76-82
Stand: 1. PSV 6-12, 2. DAS 6-10, 3.
Goba 5-8, 4. Celeritas/Donar 5-8, 5. Lei-
derdorp 4-6, 6. BVG 5-6, 7. Prisma Colle-
ge 5-6, 8. Shooters 4-4, 9. Den Helder 5-
4, 10 Piranhas 5-4, 11. Akrides 3-2, 12.
Veth 4-2, 13. Wildcats 4-2, 14. Tonego 4-
0, 15. Onze Gezellen 5-0, 16. Flyers 4-0.
Meisjes junioren eredivisie; Tonego-
BCL 72-36, Grasshoppers-Orca's 47-57,
BZ-Lions 61-390, Leiderdorp-Den Helder
58-67, Hoofddorp-Prisma College 59-48,
HSV-BVG 73-66, Piranhas-Hoofddorp 76-
50, Leiderdorp-HSV 91-55.
Stand; 1. Den Helder 6-12, 2. BZ '72 6-
10, 3. Leiderdorp 6-10, 4. Prisma College
5-8, 5. Piranhas 5-8, 6. HSV 6-6, 7. BVG
5-6, 8. Hoofddorp 6-6, 9. Akrides 4-4, 10.
Lions 6-4, 11. Grasshoppers 6-4, 12.
Orca's 6-4, 13. WVGV 4-2, 14. Jolly Jum-
pers 5-2, 15. Tonego 6-2, 16. BCL 6-0.
Rayon mannen eerste klasse: Flying
red-Celeritas/Donar 89-73.
Rayon vrouwen eerste klasse: Olympia-
Celeritas/Donar 43-39, Menhir-Groene
Uilen 27-118.
Rayon jongens junioren: Millwings-
Aquila 65-90, Dyna-Aris 56-89.

Badminton
Noordelijke kampioenschappen.
B-klasse, HE: 1. Tjeerd Meyer (Assen),
2. Patrick Koopmans (AMOR). DE: 1.
Evelien Roozendaal (Assen), 2. Annelies
van der Werft (AMOR).
HD: Jan Nijhof/Marcel Pieper (Assen), 2.
Charles Matitawaer/James Picauly (Vrij
Uit/Garuda).
DD: 1. Annelies van der Werff/Janine
Grummel (AMOR/Assen), 2. Ragna
Dik/Janneke Meidertsma (Delfzijl).
GD: 1. Elly Verwoert/Charles Matitawaer
(Vrij Uit), 2. Tiny Wierda/Frans van der
Klaauw (Vrij Uit).
C-klasse, HE: 1. Kamstra (AMOR), 2.
Sader (Drachten).
DE: 1. Daale (Bildtse BC), 2. Westdijk
(Drachten).
HD: 1. De Jong/De Vries (Sneker BC), 2.
Koert/Sader (Drachten).
DD: 1 Van der Broek/Claessen (Leeuw-
arder BC), 2. De Bruin/De Vries (Sneker
BC).
GD: 1. Westdijk/Koert (Drachten), 2. Van
Aalsum/De Jong (Sneker BC).
D-klasse, HE: 1 Ho Sam Sooi (Sneker
BC), 2. Bouma (Flash).
DE: 1. Smith (Smash), 2. Boerma (Baho-
sa).
HD: 1. Bouma/Walstra (Flash), 2. Van der
Flier/De Jong (Drachten).
DD: 1 Boerma/Breurken (Drachten), 2.
Smith/Stelling (Smash/Annen).
GD: 1. Blom/De Jong (Drachten), 2.
Hibma/Ho Sam Sooi (Sneker BC).

Hockey
1D mannen: Gron. Studs-Doetinchem 4
2, Zwolle-GHBS 1-1, GCHC-Roden 0-1
Deventer-Tempo'4l 0-5, Wageningen
Ares 3-0, Upward-Quick Stick 2-1.
Stand: Wageningen 6-12; Gron. Studs 5-
9; Upward 5-7; Tempo'4l 5-7; GHBS 5-6;
Ares 5-6; Zwolle 5-5; Roden 4-3; GCHC
5-2; Quick Stick 5-2; Doetinchem 5-1;
Deventer 5-0.

1D vrouwen: Gron Studs-Oosterbeek 4-
1, Arnhem-Hengelo 1-4, GHBS-PW 1-2
Wageningen-HMC 1-0, Tempo'4l-Amers-
foort 0-2.

Stand: Gron. Studs 5-10; Wageningen 5
10; Tempo'4l 6-6, GHBS 4-5; GCHC 3-4
Amersfoort 4-4; Hengelo 5-4; HMC 5-4
Oosterbeek 4-3; PW 4-0; Arnhem 5-0.
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Cévébo D.v. Slochteren Install. bedr. Velting BV
Hoogeveen - Industrieweg 84 Sauwerd - Meidoornlaan 12
Tel. 05280-65195 Fax 79885 Tel. 05909-1556

Techn. Buro Hoving & Zn. Van der Laan
Hoogeveen - Van Echtenstraat 86 Scheemda - Torenstraat 33

Tel. 05280-62385 Tel. 05979-1733

Van Panhuis Installaties BV Install. bedr. J. A. Bennenga

-

lijham I~uiadin.ii. ,ia<tt 1 Ttl.U), ifi-iM

% Horneman install. bedr. Van Beilen en Mulder BV

NlJboer Velgsib BV
Marum - Wendtsteinweg 33 Stadskanaal - Handelskade 8

Tl 05944 3000
——- ■ e . 05990 12178

Install. bedr. Menno Bos Kruidhof techn. install. bedr.

oor iedereen wat andiers*. I)c u.u mu - u(tar rra(lf ,, „ lV(,t:
' g

__

r
bron die past bij uw ideeën, moet ook aansluiten bij uw woonsitua- stuur mij daarom eerst het gratis Nef.t Fasto- * Valk verwarming

' Groenbroek install. bedr.
' a nste ïg Maai ook bij uw informatiepakket met dealerlijst. Muntendam - Tussenklappen WZ 2 Ter Apel - Hoofdkade 24

>p >ied v nenerg 'verbruik en milieu. Naam: m/v Tel. 05987-22069 Tel. 05995-1595 Fax 05995-1742
i t vinden van de uiste cv-ketel lijkt daardoor nogal inge- Adres:

• iets - inder waar. Want de ketel die u zoekt, Postcode: Plaats: ThemiO BV Ekenia techn. install. burO
i< rd t;n Nefit Fasto-dealer. En die vindt u Telefoon: _ Musselkanaal - Sluisstraat 5 Uithuizen - Schoolstraat 14

! m grotere keuze in verwarming en Coupon in open envelop zonder postzegel sturen naar: g Tel. 05994-12821 Tel. 05953-1576
n ;ens. Van de befaamde Nefit Turbo HR- Nefit Fasto BV, Antwoordnummer 500,7400 VB Deventer. T x n u j n/r t n«n • m i i t

Fasto VR-ketei. Met of zonder warmwater- ,

J Install. bedr. M. J. Dijkhuizen Techn. centrum Jansen
O Len en maten. Zo kan elke Nefit Fasto- ||i Niebert - Molenweg 27 Uithuizen - Hogelandsterstraat 1

u o ac . -oren. Ook bij u thuis, voor een persoonlijk |' l|| Tel. 05945-49282 Tel. 05953-1650
)i -ij de dealei adres voor een af « -cciT 'il'! CACTf) Meines Niebert Installaties BV Wobben en Deknatel

Of raag eerst het informatiepakket. Via de coupon of via IHti I I |__J J I
. ,

A „ .

Niebert - Molenweg 43 Ulrum - Kerkstraat 12 Tel. 05956-1215n Uffimei 06"! s -) '4' cent/min.). Allp pnpvcnp in wQfTYitomie energie in scnonere warmte. Tel. 05945-49109 Zoutkamp - Sluisweg 3 Tel. 05956-1683

Boelens install.-buro Install. bedr. TardyßV Fa. H. Hoving & Zn Huisman warmtetechniekJansen pn IVleDuelinK Emmen - Arve 1 Niekerk/Grootegast - Smidshornerweg 23 Veendam - K. J. de Vriezestraat 638
05922-2167 Jalen - Kleine Veld L 5 IVI. 05241-2617 Tel. 05910-25139 Tel. 05940-2560 Tel. 05987-17850

W. Pi lon & Zn. Techn. buro Snijders BV Dubben Pepping install. techniek Install. bedr. De Vegt
d. Koi n, itraat 3 Dajen - Hoofdstraat 46 Emmer Compascüom - Oosterdiep WZ 200 Nieuw Buinen . Dwarskade 9 Waskemeer -P W Jaoszenweg 5

Tel. 05960-22995 Tel. 05241-1306 Tel. 05912-1721 Tel. 05990-16375 Tel. 05161-1510 b.g.g. 05161-2870
Noordhof Verwarmingscentrum Noord Nederland Becker verwarming Feiken verwarming

Delfzijl - Singel 56 Emmer Compascuum - Kanaal A NZ 133 Nieuwe Pekela - A. Reijndersstraat B 39 Wildervank - Nijverheidsstraat 89
Tel. 05920-15806 Tel. 05960-13677 Tel. 05912-2975 Tel. 05978-46530 Tel. 05987-12688

Install.-buro Assen J. Hulshof install.-buro Westerdijk install. bedr. Thie Nijenbanning inst. bedr. BV Smit & De Wolf BV
Drouwenermond - Zuiderdiep 173 Farmsum - Rondeboslaan 22 Norg - Eenerstraat 79 Winschoten - St. Vitusholt 6e laan 5

; Tel. 05990-14871 Tel. 05960-12093 • Tel. 05928-12849 Tel. 05970-12421

f i roeke - Veldkamp Uw Waarborginstall. Mulder Eelde Install. bedr. Joling Install. bedr. Bakker BV Techn. buro B. M. Hektor
1.0 1.05920-45773 Eelde - Hoofdweg 92 Gieten - Bonnen 26 Oosterwol de -'t Oost 8 Woldendorp - Klapsterweg 12-14

' 9T ' 05998-35506 Tel. 05907-91321 Tel. 05926-1362 Tel. 05160-13841 Tel. 05962-1316. Fax 05962-1899

an Dalen Folkerts install. bedr. T. Stol BV Install. bedr. P. Oldenburger J. Scheepstra VOF inst. buro
•n 'aart 46 Eenrum - Hoogstraat 11 Groningen - Friesestraatweg 1 Peize - Oude Velddijk 21 Yde - Norgerweg 106

Tel. 05920-12382/05920-11141 Tel. 05959-1273 ' Tel. 050-121915 Tel. 05908-33254 Tel. 05906-1274
Gaswacht Assen Techn. bureau Groendijk Buist install. bedr. P. Bruins & Zn. BV Henk Brink install. bedr.

'Eenrum - Burg. Wiersumstraat 25 Grijpskerk - Herestraat 24 Tel. 05947-12361 Roden - Leeksterweg 12 Tel. 05908-19307 Zuidhorn - Jellemaweg 36
Tel. 05920-46677 Tel. 05959-1214 Grootegast - Hoflaan 5 Tel. 05946-12042 Eelde - Legroweg 100 a Tel. 05907-94779 Tel. 05940-2103 b.g.g. 05947-13204

te en inst, techn. Jonkers Hofsteenge BV Install. buro Berghuis BV Install. bedr. Heijs Install. techn. Prieto
Eext - Kerkstraat 11 Haren - Meerweg 15-17 Roden - Ceintuurbaan Noord 103 Zuidhorn - Nieuwstraat 12

IV-I. 05920-50268 Tel. 05926-2477 Tel. 050-344553 fax 050-348047 Tel. 05908-15932 Tel. 05940-2150

3chn. install. bedr. Dietvorst Feringa-HaitelßV Totaalinstallateurs Konings Install. bedr. Mebatherm BV P. Bakker techn. install. bedr.
Emmen - Handelsweg 16 Haren - Rijksstraatweg 208-210 Roden - Industrieweg 1 't Zandt - Hoofdstraat 38

i "*9OO-13074 Tel. 05910-26555 Tel. 050-344735 Tel. 05908-19721 Tel. 05968-1946

Bosma installatie Install. bedr. Hettinga Bert Koops install.buro Install. bedr. Kamps G.8.0. Energiesystemen
Emmen - Magelhaenstraat 22 Haren - Kromme Elleboog 46 Rolde - Nijlanderstraat 1 Zuidwolde - Bernhardlaan 31

■ 05930-1:2367 Tel. 05910-30611 Tel. 050-344721 Tel. 05924-1239 Tel. 05287-2281
Smit s install. bedr Hulsebosch T.8.0. Lanting BV Techn. install. bedr. Install. bedr. Strijk Visscher loodg. bedr. en electra

Emmen - Cörn. Houtmanstraat 10 Haren - Rijksstraatweg 94 Rolde -Kruisakker 17 Zuidlaren - Bolwerk 6
";>930-22385 Tel. 05910-32620 Tel. 050-344065 Tel. 05924-2527 Tel. 05905-91315

' J. H. Kohnken install. techniek B. Bruins en Zn. Install. bedr. Vredenburg Ruinen BV Hessel Wiekamp install. bedr.
tll ! e e eidkamp Emmen -Splitting 71 Hoogeveen - Grt. Kerkstraat 17 Ruinen - Brink 39 Zuidlaren - Verl. Stationsweg 35

i 05998-35506 Tel. 05910-20768 Tel. 05280-70419 Tel. 05221-1232 Tel. 05905-91312
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Steentilstraat 30-32, Groningen. Tel. 050-127513.j

RUIT ERUIT?
BEL DE

Schildersbedrijf Overwijk
05943-1408
Smidts & Zn. Schilders
050-716062
Klaverblad BV
050-735135
Schildersbedrijf Afman

�•. 05940-2253
Schildersbedrijf J. A. Kruller

I K Schildersbedrijf v. d. Maar BV

MMMMHI ■ Schilders De Vries

E Cor Buist BV
C «f 8 f 1 m 05906-2405

ft|g Schildersbedrijf Arendsm Mm 05978-12590
HtéÈ §■§ ÊÊÊKWffi Ml% Schildersbedrijf De Graaf
Ê ■ | | ||UJ 050-422700

■ JMm ■■ fi n Stan> ■ Roder Glashandei
| ■ T IA \ I 05908-15764
Lm \ Alles geplaatst door vakmensen vol-

\ | \ \ gens strenge, technische normen
\ I \ \ onder volledige produktgarantie

OMDAT NOG MEER SCHERVEN GEEN GELUK BRENGEN
BKT-""

" ' ' ' "' V ' . ®
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Uw adres voor zowel:

B
\ KLASSIEKE ALS MODERNE KACHELS

PI A IIIP A Bornholmstraat,

• FA fi wE S Sns
O

,skhoims,,aa,)

I 111 VI II ■ V Telefoon 050-121888/137560

Wij maken vakwerk van uw dakwerk

Haan l^vebidak
dakbedekkingen bv Veendam

Gespecialiseerd in
Tel. 05987-25251 bitumineuze (platte) daken

Isolatiesubsidie voor woningen en bedrijven?
Boven Oosterdiep 144 wij informeren u graag!

eod
gaswacht^

De EGD Gaswacht is een organisatie die zich be-
zighoudt met de verhuur van cv-combiketels,
warmwatertoestellen, schotelantennes en gasge-
stookte wasdrogers. Verder verzorgen wij het on-
derhoud en verhelpen wij storingen aan alle gas-
gestookte toestellen. Een 24-uurs servicedienst
staat voor u klaar. Bel voor meer informatie:
05987 - 5691 O

r mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlt
KUNSTSTOF KOZIJNENI
Zware kwaliteit, 3 kamer profiel met metalen kern
Scherpe prijzen b.v. 100x155 vg. incl dubbele beglazing, montage en |

f x cnc Tevens levering kunststofdeuren, schuifpuien en dakgoten. ■
BTW T t>yt>.-. Levering door heel Nederland

■ Voor info: Tj. Henstra, Opende B.g.g. Jansma05946-59851. Fax: 05946-59421. Birdaard, tel. 05196-2553. !

MJEVJVN' LEASEN IS COMFORTABEL KOPEN
Uw ATAG dealer | leuke dingen doen

vertelt u graag over de ! \ Voor een paar tientjes

lease-mogelijkheden Hg 3 per maand stookt u
van uw nieuwe CV- i ' s zuinig en zonder
ketel en de besparing &jtj i ç zorgen Vul nu de
op uw energiekosten bon in en stuur hem
Nu kunt u van het

/*
naar ' °^ever in

comfort van een DUIUWt Cft-Éfól bij onderstaand
nieuwe ATAG Blauwe " adres. U kunt natuur-
Engel* CV-ketel genieten en toch lijk ook even bellen. Doen, het
op vakantie gaan of andere kost u helemaal niets!

ATAG. JARENLANG, ZUINIG EN WARM WOONCOMFORT
Info: op aanvraag bij uw dealer:
Tech. Installatieburo Boerema Konings Totaalinstallateurs
Middelhorsterweg 30 Rijksstraatweg 208
Haren. Tel. 050-349902 Haren. Tel. 050-344735

ASSEN
Telefoon 05920-46677

— 24-uurs service
— Verkoop/verhuur gastoestellen
— Storingen - onderhoud
— Gratis rendements-test

Comfortabel wonen met minder energie
Aanbevelingen van uw energiebedrijf.
Isoleren:
De top vier van energiebesparende maatregelen is als volgt samengesteld:
1. Spouwmuurisolatie; 2. dakisolatie; 3. dubbelglas; 4. vloerisolatie. Voor veel isolatiemaatregelen is

subsidie beschikbaar, in de speciale folder van uw energiebedrijf leest u er alles over.
Verwarming:
Ruim driekwart van onze energiekosten wordt besteed aan verwarming. Laat u zich bij de aanschaf

van nieuwe verwarmingsapparatuur dus uitvoerig informeren over de verschillende systemen en evt.

subsidiemogelijkheden.
Verlichting:
Een kwart van ons elektriciteitsverbruik gaat naar de verlichting van onze woning. Daar valt dus in

op te besparen! O.a. door het gebruik van energiezuinige lampen, die tegenwoordig voor ieder

gebruiksdoel verkrijgbaar zijn.
Meer informatie is verkrijgbaar bij uw energiebedrijf en de vakmensen op deze pagina.

LAAT NU DE ATAG DEALER
EENS NAAR UW

CV-KETEL LUISTEREN
Een CV-ketel van 1O jaar of ouder hoort /

u kwistig met energie omgaan. Dat is r~&
niet goed voor uw portemonnee en voor

milieu. Hoe groot het verschil is met een moderne T*_

ÏP CV-ketel tonen wij u graag aan. In samen- pi 1i...,

Atag bieden wij u een GRATIS vergelijkend
advies aan tussen uw huidige CV-ketel en

—

Doen! Het kost u niets en wij weten zeker,
dat u versteld zult staan.atag

DOORBRAAK IN SCHONE VERWARMING

3 bXfters"SANNE5b^
Oosterhamrikkade 4 GRONINGEN. Tel. 050-712041, fax 050-710426

ML- STRATING OPEN HAARDEN »£S
C :Bur9- Legroweg 75, Eelde (naast het vliegveld) ®/Mj

Tel. 05907-91218.

k|ass,ek

Geen probleem! De hele 'papierwinkel' kunt u aan ons overlaten. De montage
neemt hooguit enkele dagen in beslag en vervolgens kunt u tientallen jaren
onbezorgd genieten.

Bel rechtstreeks onze adviseur voor mij alles over terrasoverkappingen
Noord-Nederland Eddy Zandt I i

050-254812 ! Naam:
——— I Adres: |

De beste veranda's
. | Plaats; |komen uit Best | Tei, I

Verandalux Transparant I 'n^'rankeeróe enveio P o Ps.urennaar zj
I Verandalux Transparant. Pb 324. 5680 AH Best I

Pb 324, 5680 AH Best, tel. 04998-99099

Wij stoken in een goed huwelijk...

yWij hebben een
enorme keuze in gaskachels en
geven u vrijblijvend graag advies.

i|f Üw verwarmingsspecialist Jr
, I P C ivi jfl Langestraat 69 - Winschoten "*■

lPU.li 'VIIIIU Telefoon 05970-12061

ISOLEREN KOST MINDER!
Spouwmuur, dak- en vloerisolatie kunnen voor een gemiddelde vrijstaande
woning al snel een besparing van f 990,- per jaar op stookkosten opleveren!

Bel voor een najaarsaanbieding
□ SPOUWMUUR isolatie met Termoparels,
□ DAKISOLATIE aangebracht onder de bestaande dakpannen,
□ PUR VLOERISOLATIE tegen vocht en kou uit de kruipruimte,
□ ZONWEREND-ISOLERENDE 3M Scotch folies op bestaande beglazing,
□ Wij verzorgen tevens uw subsidieaanvraag.

GGROZEMk ISOIATIES bv
POSTBUS 210 9640 AE VEENDAM TEL. 05987-21041.

De mooiste houtsoorten vind je bij meubelmakerij De Zwaan te
Oldeberkoop (Z.Frl.). De meeste vloerdelen leveren wij op een breedtevan 16 tot 28 cm.
Perfect gedroogd en geschuurd, desgewenst olie geïmpregneerd

AANBIEDING:

ONS PROGRAMMA VLOERDELEN:
Am. grenen Am. wit eiken Walnoten hout
Can. vuren Wit essen Magnolia hout

Lariks Kersenhout Hackberry hout
Frans eiken Hard maple (esdoorn) Frans grenen

Een bezoek aan de toonkamers in
Oldeberkoop overtuigt u van de vele
mogelijkheden op het gebied van
échte planken vloeren.
Toonkamer Oldeberkoop: J
Oosterwoldseweg 10
Tel. 05164-1422.
Geopend elke middag van 13.30-17.30
uur. Zat. van 10.00-17.00 uur.
Oldeberkoop tussen
woivega en Oosterwoide De ademende plankenvloer

VERWARMEN KAN OP VEEL MANIEREN

dit is de onze

HX. steengoed

HBl tÊM **~\ 9957 ND^aaxumhu'zen

STEENGOED - vormgevers in warmte

\ | Zowel in ffnljjflH RAMENLI in kunststof DEUREN
I met isolatie- 6EDDCCI \ glas op maat OEHnKO

II gemaaktM 'II Paterslaan 51,9515 PM Stadskanaal. Tel. 05990-14484

Haarden? v.d. Ploeg weet er alles van
Van der Ploeg is m Rookkanalen Accessoires
installateurvan huis lf Van der Ploeg |, De keuze
uit Vakmensen, die op j J adviseert, En ! bij Van der
de hoogte zijn van de dat is niet voor U Ploeg is
modernste CV-installa- ligHß niets. Want Hl.. overweldi- ' |
tles. En ook van lokale Fjl rookkanalen ■■■ gend. Ook
verwarming, kachels fte-i moeten voldoen II ideaal om
en haarden. fSSIy aan vele eisen. JHII kadote

ibfond TJ- vd P,oe9&Zft- LiKi doe" Ji|
J DUnC 72, Assen fe f l * W.

In moderne, goed geïsoleerde huizen
hoort ook een verwarming van deze tijd. installatiebedrijf
Met ventilatie voor een gezond leefklimaat.
Dus luchtverwarming. mMEBAiHERM RVAls u bouwplannen heeft, zullen wij u 1 � 1LAT.
graag vrijblijvend adviseren. Industrieweg 1, Roden, tel. 05908-19721
|BRINKLuchtverwarming —p verenig van
U l D J ■■ >

/ _/> ■ .

=: =C =« Nederlandse vraag vrijblijvendffl>l H.K. bMtSSUff sC Installatiebedrijven prijsopgave

of stuur onderstaande bon ingevuld naar
Mebatherm 8.V., Antwoordnr. 57, 9300 XA Roden.

Ja, ik ben geïnteresseerd in een vrijblijvend advies en offerte.
I Naam I

Adres U
J( Postcode Woonplaats Jb
"vTelefoon



en Slochteren krijgen
nieuwe telefooncentrales
In de nacht van 25 op 26 oktober aanstaande worden de telefoonnummers die zijn
aangesloten op de telefooncentrales van Siddeburen en Slochteren overgezet op
nieuwe, moderne digitale centrales. Het betreft de netnummers: 05983 en 05982.
De omschakeling maakt deel uit van de volledige digitalisering van het openbare

telefoonnet in Nederland. Met de nieuwe digitale centrales zullen de verbindingen
sneller tot stand komen en zal de kwaliteit ervan beterzijn. Bovendien worden nieuwe
diensten mogelijk, zoals bijvoorbeeld de Sterdienst 'Direkt Doorschakelen' (*2l).

De werkzaamheden ten behoeve van de omschakeling beginnen op maandag
25 oktober 1993 om 23.00 uur en zullen in de loop van de nacht gereed zijn.
Gedurende deze tijd worden de telefoon- en dataverbindingen onderbroken.
Eventuele storingen die het gevolg zijn van deze omschakeling kunnen vanaf
26 oktober, na 08.00 uur, worden gemeld via 06-0407.

Lb ••••••••••••••••••••••iftpiÉnEtil

Oktober
menu
4 gangen

ƒ 39,95
AUBERGE ,

Le Grillon
Rijksstraatweg 10

Glimmen tel. 05906-1392
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Bestemmingsplan
Parkwijk

De burgemeester van de ge-
meente Roden maakt be-
kend dat gerekend met in-
gang van 20 oktober 1993
gedurende één maand bij de
afdeling VROM, kamer 0.20
ter gemeentesecretarie,
Raadhuisstraat 1 te Roden,
voor een ieder ter inzage ligt
het door de raad van die ge-
meente op 25 februari 1993
vastgestelde en door gede-
puteerde Staten bij besluit
van 5 oktober 1993 gedeelte-
lijk goedgekeurde bestem-
mingsplan Parkwijk.
Goedkeuring is onthouden
aan:
- de op de plankaart aange-

geven bestemming Woon-
doeleinden uit te werken,
zoals in rood aangegeven,
alsmede aan het daarop
betrekking hebbende arti-
kel 3 van de voorschriften;

- artikel 4, lid 5c van de
voorschriften (vrijstelling
torensilo's);

- artikel 5, lid 3b van de
voorschriften (vrijstelling
100 m 2/450 m 3
voor woningen).

Zij die zich tijdig met bezwa-
ren zowel tot de gemeente-
raad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend en zij
die zich tijdig met bezwaren
tegen wijzigingen welke bij
de vaststelling van het plan
in het ontwerp zijn aange-
bracht tot Gedeputeerde Sta-
ten hebben gewend, als-
mede de Inspecteur van de
Ruimtelijke Ordening kunnen
tegen de goedkeuring van de
niet-onherroepelijke gedeel-
ten van het bestemmingsplan
gedurende de termijn van
terinzageligging beroep in-
stellen bij de Kroon, in te die-
nen bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van
de Raad van State, Postbus
20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Gelijke bevoegdheid komt
toe aan een ieder, die be-
zwaren heeft tegen onthou-
ding van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten.
Roden, 19 oktober 1993.
De burgemeester van Roden
J. Verkerk

Tegel-
gigant

PLAVUIZEN-
AKTIE
Grote kollektie schitte-
rende plavuizen in vele
kleuren van

37?50
Nu ; I
uitzoeken

29.-
WAND-
TEGELS
Grote kollektie bekende
merken tot

50%
korting

WINSCHOTERDIEP 11a
ZUIDBROEK
Tel. 05985-2725.
Geopend van
9.00-17.30 uur
Vrijdags koopavond
Zaterdags van 10-16 uur '

Nu ook:
Oostertiamrikkade 2y
Groningen
Tel. 050-717394
Koopavond Groningen:
donderdag

dinsdag 19 oktober 1993
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De compleetste k-ant van Noord-Nederland.

lemand heeft ooit 'ns gezegd: 'Niet het reisdoel is

belangrijk, maar het reizen zelf'. En daar zijn wij het van

t W A "I *

j
* I**l mee eens ' ts men beschikt over een comfortabelz,eg. noe lang is t eigennjK vervoermiddel, uiteraard! Zodat u niet na korte tijd al ver-

langend uitziet naar uw bestemming.

-i V* Y\ 1 C Nee, het moet zo zijn dat u het bij wijze van spre-
\ -1- W-A I • ken elke keer weer betreurt dat uw reistijd zo kort was...
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De zeer complete uitrusting van dt Astra Sportive Stationwagon
maakt elke trip tot een waargenoegen.

/ Opel Astra Sportive Stationwagon.

Met z'n zeer complete standaarduitrusting is de

Astra Stationwagon een auto die gewoonweg uitnodigt

xL. ——-—^, tot liet maken van uitgebreide trips. Een lekker lang
weekendje naar de Ardennen. Of een zakelijke trip naar

JBp:; \ Parijs, bijvoorbeeld.

jflipß S / iam BBj t. \ Het toonaangevende Opel-veiligheidspakket zorgt

Sportive Stationwagon 1.6i. ■■ T ' " ƒ /" UX ' ' "U 1 N ' 1
/Éï -

/ —

"
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/ iiliiiiiirT™"" iimiiiJf uitgebreide en zeer interessant geprijsde pakket extra's
/ ~
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1-, • nmmmmvhhv ~t astr.w (uw voordeel 64%!), waarover de Astra Sportive Station-
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"< MBI wagon beschikt, maakt uw rijplezier tenslotte compleet.

Kortom, met de Astra Sportive Stationwagon blijkt

zelfs de langste nog

Het Astra Sportive Stationwagon-pakket: • bumpers en vanbinnen uit verstelbarebuitenspiegels in carrosseriekleur • striping in bumpers en beschermstrips •brede "185/60Rl 4 82H"-bandenmet stalen "S'AJx 14"-velgen*GSi-wieldoppen»getintglas •centrale deurvergrendelingmet safe-lock • sport- J U rijdt al een OpelAstra vanaf ƒ 28.600,-

stoelen met "Petit Pointbekleding •in hoogte verstelbare bestuurdersstoel • close-ratio 5-versnellingsbak • antracietkleurig dashboard • 3-spaaks sportstuur • stuurbekrachtiging • toerenteller • Opel-veiligheidspakket • dakreling • afdekzeil voor bagageruimte. De Astra Sportive Stationwagon 1.6i, vanaf J%J •%J %J \J Astra metgrijs kenteken, vanaf f21.698,-
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20.30 uur MM 1 Vismarkt 52
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