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Politierel
ontaardt
in ’nieteswelles’

-

Snorfietsen
smerig voor
leefomgeving
DEN HAAG

-

Snorfietsen

zijn bijzonder milieuvervui-

lend. Per gereden kilometer
blaast een snorfiets minstens zoveel
vervuilende
stoffen de lucht in als twee
auto's. Dat blijkt uit een
onderzoek van de Consumentenbond, dat gepubliceerd is in de Consumentengids van februari.
Bij de uitstoot van koolwaterstoffen en koolmonoxide door snorfietsen worden
geen
wettelijke
normen
overschreden. De eisen op
dit terrein zijn nogal soepel,
vindt de Consumentenbond,
die pleit voor strengere normen. Ervaringen in Zwitserland wijzen uit dat een eenvoudige katalysator veel
kan verbeteren.
Consumentenbond
De
constateerde in haar onderzoek van lichte snorfietsen
overigens ook dat het slecht
gesteld is met de kwaliteit.

WASHINGTON
President
Clinton heeft gisteren in zijn
State-of-the-Union-speech
gepleit voor gelijktijdige hervorming van de gezondheidszorg en het stelsel van de
sociale voorzieningen in de VS.
De Amerikaanse president
uitte in zijn rede ook zorg over
de toenemende misdaad in het
land. "Wij moeten beginnen
onze straten weer vrij te
maken van gewelddadige misdaad en drugs." Voorts wees
hij met nadruk op het op gang
komen van het economisch
herstel van het land.
Het hervormen van de
gezondheidssector is voor Clinton zelf topprioriteit geweest
vanaf het begin van zijn nu
een jaar oude presidentschap.
De eis van verbetering van de
situatie in de sociale sector is
echter een eis die vooral wordt
gesteld door een aantal vooraanstaande Democratische leiders.

IDe

verschil bestaat tussen wat
Wiarda en Hirsch Ballin over
hun onderhoud hebben gezegd.
Daarbij baseerde hij zich op
een interview dat het NOSjournaal van gistermiddag vier
uur had met de minister.
Daarin zei de bewindsman dat
Wiarda met hem over "dreiging van corruptie bij het
korps"
Amsterdamse
had
gesproken. Eerder had de
minister in de Tweede Kamer
echter tegenover deze krant
duidelijk gesproken over "vermoedens" van corruptie.
De Utrechtse burgemeester
gaf toe dat het langzamerhand
een woordenspel is geworden
over wat Wiarda en de minister sinds de affaire nu wel en
niet naar buiten toe hebben
verklaard.

Op pagina 5:
Pleidooi voor Nederlandse
FBI.

■ Sommige scholieren van het Assense Threant-college reageerden hevig ontdaan op de ontvoering van hun klasgenootje.

ASSEN De politie heeft nog
geen spoor gevonden van het
20-jarig meisje uit Assen dat
gistermorgen uit een klas van
het Threant College in haar
woonplaats is ontvoerd. Wel
verwacht woordvoerder J.W.
Vonk van de politie in Assen
dat de gijzeling vandaag tot
een goed einde wordt gebracht.
Hij leidt dat af uit contacten
die het crisisteam, 32 man
sterk, heeft gelegd met familie
-

en kennissen van het slachtoffer en de ontvoerder, een 24jarige man uit Veendam.
De Veendammer, de exvriend van het meisje, drong
zoals gisteren in een deel van
onze edities gemeld, tegen
kwart voor elf gewapend met
een pistool de school aan de
Burgemeester Gratamastraat
binnen. Hij had ook een bos
bloemen bij zich. Nadat de
man onder anderen de conciër-

ge had bedreigd, drong hij de
klas van zijn ex-vriendin binnen. Hij riep dat de ruim 20
leerlingen zich rustig moesten
houden en dwong het meisje
onder bedreiging van het pistool met hem mee te gaan. Zij
gaf daaraan gehoor en het duo
vertrok in een grijze Opel Vectra. De politie heeft gisteren
op alle uitvalswegen in Assen
gesurveilleerd. Ook is een
vliegtuig ingezet. Dit heeft er

eisen.

■ Omdat zij hem zo vaak hebben moeten missen, zette Johan Zwanepol zijn vrouw, moeder en dochter
in de bloemen.

©

NvhN/Han de Graaf

Voor 80 mille gestolen uit studentenflat
GRONINGEN Inbrekers hebben uit een studentenflat aan
het Winschoterdiep in Groningen volgens de politie voor
zeker 80.000 gulden aan goederen buit gemaakt. Het complex is momenteel onbewoond
in verband met de afgraafwerkzaamheden van verontreinigde grond op het voormalige
-

AAgrunol-terrein naast het
gebouw, maar meubels en
andere goederen waren nog
wel in de woningen aanwezig.
De daders hebben alle 39
kamers van het complex opengebroken en konden de goederen ongestoord afvoeren. De
reeks inbraken strekt zich uit
over een langere periode. Suc-

cesievelijk werkten de daders
volgens een politiewoordvoerder alle wooneenheden af..

Een Oostenrijkse
staatsoperette zonder happy
end: president Thomas Klestil blijft, zijn 39-jarige maïtresse wordt als diplomate
naar het buitenland gestuurd
en zijn huwelijk is stuk.
Gisteravond hakte de hoogste man in de Alpenrepubliek
diverse knopen door. Kort
tevoren had hij nog aangekondigd niet van wijken te
weten, maar de druk in de
WENEN

-

media en van zijn conserva-

tieve partij vrienden werd
steeds groter. In een korte
mededeling liet Klestil weten
dat de scheiding van zijn 60jarige vrouw tot zijn grote
spijt permanent zal worden.
Verder meldt zijn bureau dat
de president het buitengewoon betreurt dat zijn medewerkster dr. Margot Löffler
om overplaatsing op korte
termijn naar een diplomatieke post in het buitenland
heeft gevraagd.
Of Klestil door zijn escapades blijvende schade heeft
opgelopen, moet worden afge-

wacht. Hij hield gisteren
ondanks alles een toespraak
ter gelegenheid van het Internationale jaar voor de Familie. Hij sprak daarbij ook over
zijn privé-problemen.
Voor de acht miljoen Oostenrijkers was het dubbellleven van hun president een
hele schok. Waren ze toch zo
blij eindelijk verlost te zijn
van de persona non grata
Kurt Waldheim. En hadden
ze met Thomas Klestil niet
gerespecteerd
een
alom
staatshoofd? Maar dan gaat

Op pagina 3:

Zwanepol even stralend
middelpunt.

Kunst- en Antiekveiling
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die man vreemd en niet zo
zuinig ook. Heel Oostenrijk
praatte over niets anders dan
de affaire Klestil-Löfïler.
De 61-jarige oud-diplomaat
had bijna een jaar geleden
samen met zijn vrouw Edith
zijn intrek in de voormalige
keizerlijke Hofburg in Wenen
genomen. Bij de presidentsverkiezingen had hij het
beste resultaat gehaald sinds
in het na-oorlogse Oostenrijk
presidenten worden gekozen.
Oostenrijk was maar wat
trots op zijn president. En nu
dit!

ROTTERDAM Projecten voor
inburgering van allochtonen
mogen niet leiden tot ongelijke
behandeling van andere burgers die ook weinig kansen
hebben. Initiatieven als gratis
zwemmen voor buitenlandse
vrouwen in Rotteram zijn
goedbedoeld, maar werken
jaloezie van anderen in de
hand.

regen, vanaf morgenochtend
opklaringen afgewisseld door
buien. Een vrij krachtige tot
harde westenwind. Minimum
vannacht 4° C, maximum morgen
8° C.

28 pagina's
Jackson: geld
is geen schuld
Met miljoenen dollars koopt
popster Michael Jackson de

aanklacht wegens ontucht
van een 14-jarige af, maar
volgens zijn advocaat bekent

hij daarmee niets. De Ameri-

kaanse Justitie gaat boven-

dien door met haar
onderzoek.

13

PPG Westerbroek
weer in de lift
Hoewel het met de prijzen
nog steeds niet goed zit, wil
PPG Industries in Westerbroek de produktie uitbreiden.
Een grote oven die in 1991
buiten werking werd gesteld,
zal binnenkort weer glasvezel
produceren.

17

-

Dit stelt Hans Kombrink, die

samen met staatssecretaris
Hans Simons de PvdA-lijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam trekt. Hij
meent dat er grenzen zijn aan

het voortrekken ('positieve discrimatie') van mensen van buitenlandse afkomst ten opzichte
van Nederlanders met een laag
inkomen.
In een interview met RTL-4
stelde Kombrink gisteravond
dat allochtonen die niet bereid
zijn Nederlands te leren gekort
moeten worden op hun uitkering. Dat is eerlijk in vergelijking met iedere uitkeringsgerechtigde die zijn plichten niet
nakomt.
Advertentie

Nu bij Jencikova, zo uit Italié mooi afgerond
geslepen glasplaat op een sierlijk frame van
zwart staal en chroom

375,^^

De eenmalige
DEN HAAG
'meevaller' van vier miljard
gulden aan belastinggeld mag
van president W. Duisenberg
van de Nederlandsche Bank
alleen worden gebruikt voor
het omlaag brengen van het
Duisenberg
overheidstekort.
vindt de discussie in het kabinet over lastenverlichting voor
burgers en bedrijven "letterlijk
kortzichtig".
Tegenover die eenmalige
meevaller door hogere belastinginkomsten staat volgens
Duisenberg een 'structurele'
tegenvaller
in dezelfde orde
-

Advertentie

IVISONI
KEUKENS
Keukentechniek
voor

fijnproevers

Groningse naar
Winterspelen?
De Groningse Anke Jannie
Landman mag met de shorttrack estafetteploeg naar de
Winterspelen in Lillehammer.
Maar dan moeten twee
ploeggenoten die op dit
moment nog geblesseerd zijn
wel volledig fit zijn.

23
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de grootste werkgever
Aldel,
op Akzo na in de regio Eemsmond, blijft het moeilijk hebben.
De toestand op de aluminiummarkt is daar debet aan. Financieel-economisch redacteur ROB
ZIJLSTRA analyseert heden en
verleden met relevante cijfers en
gegevens. Het blijft even vervelend, maar we weten tenminste
waarom. Pagina 17.
Ik abonneer mij op het
Nieuwsblad van het Noorden
en ontvang de krant vanaf
1 februari tot 1 april 1994
voor ƒ 43,92

Gratis l*v*ring in Nederland

(Jencikova)
INTERNATIONAL)

Naam:

Kwaliteit, design, voordelig

Adres:

GRONINGEN: Oosteretr. 27 AMSTERDAM-C:
Molsteeg 12, hk. Spuistr AMSTERDAM Willem
V. Weldammelaan 11, Geldertandpl LEIOEN-C:
Haarlemmerstr. 52a VLAARDINGEN-C: Korte
Hoogstraat 41a DEN HAAG Denneweg 4
UTRECHT: Gildenkwartier 173, (Hoog Caiharijn») EINDHOVEN-C Rechtestr 62 ARNHEM
opening begin '94. INFO tel.: 030 32 88 69.
-

Duisenberg waarschuwt
voor gas-tegenvaller
-

Oostenrijkse president offert zijn dame(s)
Van onze correspondent
Hans Hoogendijk

is achterhaald. De politie kent
de identiteit van de dader.
Hoewel
de
man
wordt
omschreven als vuurwapengevaarlijk, heeft hij volgens
woordvoerder Vonk geen crimineel verleden. Het meisje en
haar ex-vriend hebben samengewoond in Assen.
Öp pagina 3:
Threant College schrikt van
gijzeling.

'Sportbobo'
GRONINGEN
Johan Zwanepol is de zesde
winnaar van de Nieuwsblad
van het Noorden-prijs. Commissaris der Koningin in Groningen, H.J.L. Vonhoff, reikte
die gistermiddag als voorzitter
van de jury in het Groninger
provinciehuis aan hem uit.
Zwanepol kreeg de prijs, zo
legde Vonhoff uit, vanwege het
feit dat hij zich met groot
enthousiasme en doorzettingsvermogen heeft ingezet voor
het organiseren van grote sportevenementen in het Noorden.
Zwanepol heeft er in diverse
functies voor gezorgd dat de
naam van Groningen doorklonk in de sportwereld. Hij
bezorgde de stad een uitstekende reputatie in de wereld
van de schaak- en damsport,
was actief in de paardesport en
in de Stichting Eurovoetbal.
De Nieuwsblad van het
Noorden-prijs wordt jaarlijks
uitgekeerd. De prijs bestaat uit
een geldbedrag van f25.000 en
een beeldje, gemaakt door de
Groninger kunstenaar Hans
Mes.

-

Kombrink tegen
voortrekken van
buitenlanders

VEEL WIND
Zwaar bewolkt en perioden met

niet tot geleid dat het tweetal

-

vrachtschepen
in de Eemshaven
De Scheepheeft in de
Eemshaven twee vrachtschepen afkomstig van dezelfde
reder een vaarverbod opgelegd.
constateerde
dé
Maandag
Maltese
inspectie dat de onder
vlag varende Agios Spiriton de
reddingsmiddelen niet in orde
had. Het schip werd formeel
aangehouden wat betekent dat
het niet eerder de Eemshaven
mag verlaten dan nadat de
gebreken zijn hersteld. Gisteren onderging de onder Panamese vlag varende Mana hetzelfde lot. Op dat schip voldeed
de installatie die olielozing
moet voorkomen niet aan de

NPA

’Sportbobo’ wint NvhN-prijs

Vaarverbod voor

GRONINGEN

©

Ontvoerd Asser meisje nog spoorloos

door de regering in stand
wordt gehouden, maar geen
personen."
Pots kandidatuur voor de
gemeenteraad op een lijst die
de naam van de Centrumdemocraten draagt is niet meer
ongedaan te maken. Zou de
lijst in Groningen een zetel
halen terwijl de enige kandidaat geen partijlid meer is,
dan zou Pot die als onafhankelijk raadslid kunnen bezetten
maar er ook afstand van kunnen doen. In dat geval zou de
Groninger raad de komende
vier jaar een raadslid minder
tellen.

vaartinspectie

Het weer

-

Tweede Kamer gaat
morgenavond in debat met
de ministers Hirsch Baiiin
(Justitie) en Van Thijn (Binnenlandse Zaken) over het
politieschandaal dat in het
afgelopen weekeinde
opzienbarend in het nieuws
kwam.

Groninger lijsttrekker
CD wil partij verlaten
GRONINGEN De lijsttrekker
van de Centrumdemocraten
(CD) voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, B.
Pot, dreigt zijn partijlidmaatschap op te zeggen als zijn
politiek leider Janmaat zich
niet terugtrekt uit de partijtop.
Reden voor Pot om zijn vertrek
bij de CD te overwegen, zijn
Janmaats recente uitlatingen
over staatssecretaris Gabor,
minister Hirsch Ballin en de
dood van minister Dales.
Als Pot de CD verlaat, verliest die partij de laatste van
haar drie oorspronkelijke kandidaat-raadsleden in Groningen. De nummer drie, B.
Boomsma, overleed enkele
weken geleden. Beoogd lijsttrekker J. Hindriks zei onder
valse voorwendsels te zijn verleid tot het tekenen van een
verklaring waarin hij zich
beschikbaar stelde voor de toppositie op de CD-lijst en verliet
de partij.
Volgens Pot is Janmaat
zwaar overspannen. "De Centrumdemocraten zijn
geen
racisten of fascisten. We vallen
alleen een stelsel aan zoals dat

Clinton bindt
strijd aan met
criminaliteit

|

UTRECHT/AMSTERDAM
Wat de hoofdcommissarissen
Wiarda van Utrecht en Nordholt van Amsterdam nu allemaal precies over corruptie bij
de politie hebben gezegd, alsook tegen wie en wanneer, laat
zich zo langzamerhand moeilijk raden. Feit is wel dat beide
kemphanen nog altijd lijnrecht
tegenover elkaar staan.
Minister Hirsch Ballin van
justitie maakte de verwarring
gisteravond vrijwel compleet.
Hij verklaarde dat hij met
Wiarda wel degelijk heeft
gesproken over corruptie bij de
Amsterdamse politie. De afgelopen dagen heeft Wiarda steevast
ontkend
vermoedens
binnen
corruptie
speomtrent
cifiek het Amsterdamse korps
te hebben geuit. Hij zou alleen
"in algemene zin" over het uitlekken van vertrouwelijke politie-informatie naar het criminele circuit hebben gesproken.
Volgens Hirsch Ballin heeft
Wiarda "vragen en vermoedens" opgeworpen die betrekking hadden op de ontbinding
van het Interregionaal Rechercheteam
NoordHolland/Utrecht.
De Utrechtse burgemeester
I. Opstelten zei gisteravond op
een persconferentie dat er geen
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wegens lagere
opbrengsten van het Nederlandse aardgas.
In een toespraak voor het
Nederlands Genootschap voor
Internationale Zaken in Den
Haag sprak Duisenberg gisteravond onder meer over het
Nederlandse begrotingsbeleid.
In het "Verdrag van Maastricht' zijn strenge afspraken
gemaakt over de maximale
hoogte van begrotings- en
financieringstekorten in de
EG-landen. Maar ook zonder
die afspraken zijn de tekorten,
onder meer in Nederland,
gewoon nog veel te hoog, aldus
Duisenberg.
Maar nadat er volgens de
Bankpresident in Nederland
"een hoop goed werk is verricht, lijkt het er op dat het
karwei niet wordt afgemaakt.
Dat blijkt onder meer uit het
gemak waarmee recente meevallers bestemd worden voor
lastenverlichting, terwijl tegelijkertijd de doelstelling in het
regeerakkoord voor het tekort
in 1994 niet eens wordt
van grootte

gehaald".
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TV VANDAAG
Nederland 1

Nederland 2

AVRO:

18.04 Charlie Chaplin. Slapstick.

NOS:

18.15 Sesamstraat.

Kinderprogramma.

Afl.: Beweging.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kindermagazine.
IKON:
liefdes.
18.58 Verboden
Programma
waarin Marokkaanse en Turkse meisjes
over liefde praten.
KRO:
19.30 Natuur in eigen land. Natuurfilmserie. Afl.: Het llperveld.
PP:
19.53 Uitzending politieke partijen: PvdA.
NOS:
20.00 (TT) Journaal.
KRO:
20.24 Martin Beek, 6-delige Zweedse politieserie. Afl.4 : De politiemoordenaar.
Een jonge vrouw wordt vermoord in een
amusementspark. Alles wijst erop dat
haar vriend de dader is. De jongen gaat
er vandoor. Bron:Naar de boeken van
Sjöwall en Wahlöö.
22.07 Alle kinderen de deur uit. Nederlandse comedyserie. Afl.l : Het zere
been. Ter ere van het 39-jarige huwelijksfeest van haar ouders komt Lilo een al
maanden durende ruzie bijleggen.
HV:

22.34 Jong in de Bijlmer. Reportage over
een middelbare school in de Amsterdam-

se Bijlmermeer.
NOS:
23.14 Journaal.

RTLS
18.40 Paradise Beach. Austr. serie.
19.10 Miami Vice. Am. politieserie.
20.00 RTL acht uur nieuws.

20.30 RTL weer.
20.35 Aids: De tussenstand. Praatprogramma over aids en aidspreventie.

Jeroen

NOS:
18.00 Journaal.
EO/VOO/TROS:
18.15 Actualiteiten.
NOS:
18.39 Sportjournaal.
18.47 De hoofdpunten uit het nieuws
gevolgd door het weer.
TROS/VOO:
18.55 (TT) Onderweg naar morgen. Nederlandse soapserie. Af1.23. Wanneef
Joyce Frank eindelijk een moment voor
zichzelf alleen heeft, komt Daphne binnen. Margot vraagt zich af wat Frank vóór
zijn val bij Cor de Zeeuw deed.
EO:
19.25 Ik weet het beter. Spelprogramma.
19.54 50 Kamers. Jongerenprogramma.
PP:
20.22 Uitzending politieke partijen: RPF.
SOCUTERA:
20.25 Socutera: De schaduw van het
paradijs. Uitzending van de Nederlandse
Stichting voor Leprabestrijding.
NOS:
20.35 Studio sport. Sportprogramma.
EO:
21.58 Tijdsein. Actualiteitenmagazine.
22.27 De wereld vandaag.
22.35 Nederland zingt. Koor- en samenzangprogramma vanuit de Grote Kerk te
Breda.
23.03 Reality 3.1. Drieluik over het geloof. Afl.3.
NOS:
23.34 Journaal.

Desperately Seeking
Susan. Inmiddels door elk tvstation al minstens tweemaal
uitgezonden komedie/thriller
van Susan Seidelman uit 1985
met Roasanna Arquette en
Madonna is op tv minder leuk
dan in de bioscoop en nagesynchroniseerd een kleine ramp,
maar het blijft een geinige film
vol misverstanden en verwisselingen waarin alleen aan het
eind de draai naar de horrorfilm verstorend werkt.
***

18.15 Family ties. Am. comedyserie.

Pauw,

doorgaans

nieuwslezer, leidt de discussie

Aids: de tussenstand waarin
jongeren worden geconfronteerd met het risico dat ze lopen
bij onveilig vrijen.

(Dld 1,

23.05

RTL 4

Nederland 3

uur)

18.00 Zes uur nieuws.

NOS:

18.00 Journaal.
VARA:
18.17 Comedy op 3: Maude. Am. comedyserie. Afl.: Ciao, ciao. Maude en Walter
staan op het punt aan hun tweede huwelijksreis nar Italië te beginnen als Maude

plotseling ziek wordt.
18.45 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.15 Justice of the land. Australische
serie. Afl.7. De familie Rosetti is de
wanhoop nabij als blijkt dat niemand hen
wil verdedigen in de zaak tegen Clive.
Niet alleen het dorp heeft Clive al veroordeeld, ook zijn vrouw laat hem in de
steek.
20.15 De ronde van Witteman. Praatprogramma.
RVU:
21.00 Een rondje DNA, 13-delige documentaireserie over DNA-onderzoek. Afl.4
: Een koe met gouden uiers.
21.10 De scheiding. Documentaire over
Servische en Kroatische minderheden in
Hongarije.
NOS:
22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Den Haag vandaag. Parlementaire
rubriek.
23.15 Trekking dagelijkse lotto.
VPRO:
23.18 Lolapaloeza: Het spel en de regels. Magazine. Vandaag: De zin of onzin
van straffen.
NOS:
00.05 Nieuws voor doven en slechthorenden.

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

.**

**

*

Housekeeping. Mooi, gevoelig en humoristisch portret
van Bill Forsyth uit 1987 over
twee zusjes die na de dood van
hun moeder in de jaren vijftig
***

21.30 Great crimes and trials. Documentaireserie over legendarische rechtzaken.

22.00 RTL sportnieuws.
22.15 1.5.C.H.A.. Talkshow.
23.00 RTL late nieuws.
23.15 Midnight caller. Am. serie.
00.10 De draagmoeder. Braziliaanse telenovella.
00.40 Hei elei, kuck elei aktuell. Luxemburgs programma.
01.10 Quantum thuiswinkel.
04.10 RTLtext.

TV-TOELICHTING

2 Vandaag besteedt aandacht

aan de opening van het 'Jaar
van het gezin', uitgeroepen

door de Verenigde Naties. Verder de eerste verkiezings-enquête die de rubriek tot de
Kamerverkiezingen op 3 mei
wekelijks gaat brengen. Ook
een reportage over het stellen

van een diagnose per computer
door huisartsen (Ned. 2, 18.15
uur).

Ooggetuige zendt een reportage uit over het Parkeerbeheer van Amsterdam (agressie) en besteedt aandacht aan
twee topless modellen bij de
politie van New York (opschudding) (RTLS, 18.15 uur).
Sportjournaal 1 zendt beelden uit van de Opene Australische tenniskampioenschappen
en besteedt aandacht aan de
presentatie van de nieuwe wielerploeg van Jan Raas (Ned. 2,

18.39 uur).
50 Kamers zendt een discussie uit over hoogbegaafde jongeren (5% van de Nederlandse
bevolking is dat) die niet altijd
'een stelletje vioolspelende,
jampotglasdragende, slecht in
sport zijnde nurds' hoeven te

zijn (Ned. 2, 19.54 uuur).
De Ronde van Witteman
gaat over de vraag of het toelaatbaar is wanneer hulpverleners intiem contact hebben
met hun patiënten. Aan het
woord komen vrouwen die misbruikt zijn door hun psychiater
of hun dominee en een huisarts die is aangeklaagd wegens
misbruik (Ned. 3, 20.15 uur).
Studio Sport besteedt aandacht aan betaald voetbal
(MW-FC Groningen),
ijshockey (bekerfinale GeleenTilburg), tennis (Australië) en
indoor-roeien in Amsterdam
(Ned. 2, 20.35 uur).
Tijdsein zendt een reportage
uit over het dreigende tekort
aan huisartsen in de grote steden. Verder een reportage over
het menselijk klonen waarin
een gesprek met een Amerikaanse wetenschapper die op
dat gebied experimenten uitvoerde (Ned. 2, 22.00 uur).
Sportjournaal 2 zendt beelden uit van de Open Australische tenniskampioenschappen
(Ned. 3, 22.15 uur).
ISCHA Meijer heeft als gast
zangeres Astrid Nijgh die een
cd vol zong met nummers van
Zarah Leander (RTLS, 22.15
uur).

Lolapaloeza zendt onder de
titel 'Het spel en de regels' een
reportage uit over verdeel en
Gesprekken
met
heers.
scheidsrechter Mario van den
Ende over zijn omgang met
macht, de 25-jarige gedetineerde Joey S. over sleur en frustratie en docente strafrecht
Annelies van Vliet over de roep
van zwaardere straffen (Ned.
3, 23,18 uur).

■ Shockerende
Lynda
(Emily
Lloyd) in Wish
You Were Here
(Dld 2, 00.35
uur).

18.15 Ooggetuige.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogramma.
19.00 Avondnieuws.
19.20 Weer
19.30 The bold & the beautiful. Am.

soap.
19.55 Goede tijden, slechte tijden. Nederlandse dramaserie.
20.25 Tineke's wereld.

Duitsland 1
18.00 Ein Haus in der Toscana. Vervolg

18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Happy Holiday, serie. Aft.: Die Autopanne. 19.57 Heute abend im Ersten. Programma-overzicht. 20.00 Tagesschau.
20.15 arzte. Duits-Oostenrijkse doktersserie. Met: Hannelore Elsner, Uwe
Kockisch, Ulrike Krumbiegel e.a. Afl.: Die

Narbe des Himmels. 21.44 TagesthemenTelegramm. 21.45 Politik und die Medien.
Reportage over de groeiende macht van
de media. 22.20 Skala. Stemmingen,
meningen en trends. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Satire met Matthias
Deutschmann. 23.05 Das Nacht-Studio:
Susan... verzweifelt gesucht! (Desperately seeking Susan). Am. speelfilm uit
1985 van Susan Seidelmann. Met:
Rosanna Arquette, Madonna, Aidan
Quinn e.a. 00.45 Tagesschau. 00.50 Zus-

Zangeres Imca Marina (Viva Esparïa) gaat al jaren op vakantie
naar Tenerife. Verder in Tineke's Wereld een gesprek met
zigeunermuzikant Tato Mirando
en aandacht voor de clip 'Save
them' die door Nederlandse artiesten gemaakt is ten goede
van slachtoffers uit voormalig
Joegoslavië.
21.55 Tatort: Schimanski, 4-delige Duitse
krimi.

23.05 Housekeeping. Am. speelfilm uit
1987 van Bill Forsyth. Met: Christine
Lahti, Sara Walker, Anderea Burchill.
Anne Pitoniak, Barbara Reese e.a.
01.05 The Oprah Winfrey show. Am.
talkshow.
01.50 As the world turns. Am. soapserie.
02.35 General Hospital. Am. soapserie.
03.20 Nachtprogramma.

worden opgevangen door oma
en een onconventionele tante.
Nostalgisch en liefdevol gefilmd, maar soms komt de handeling te vaak tot stilstand.
(RTL 4, 23.05 uur)
The Clean Machine. Stevige actiefilm van Ken Cameron uit 1988 met Steve Bisley
en Grigor Taylor. Verkeersagent moet keihard anti-corruptieteam leiden dat het
kwaad op onorthodoxe wijze
aanpakt.
(BBC 1, 00.25 uur)
Wish
You
Were
Here.(l9B7-GB) Gevoelige, zo
nu en dan hilarische, typisch
Britse komedie David Leiand
over de problemen van het
volwassen worden. De jonge
Lynda (Emily Lloyd) weet in
de jaren vijftig voortdurend
haar omgeving te shockeren.
(Dld 2, 00.35 uur)
Riot in Cell Block 11.
Soort documentair verslag van
Don Siegel uit 1954 over het
leven in de gevangenis. Laag
budget, hoog amusementsgehalte. (BBC 2, 01.00 uur)
**

****

***

CNN
18.00 NewsHour. 20.00 World business
today. 21.00 International hour. 22.45
World sport. 23.00 World business today
update. 23.30 Showbiz today. 00.00 The

world today. 01.00 Moneyline. 01.30
Crossfire. 02.00 Prime news. 03.00 Larry
King live. 05.30 Showbiz today.

BRT 2

Eurosport

18.50 Journaal. 19.00 Personal upgrade
2.1. Serie over computers. Afl.: Documentbewerking en -verwerking. 19.30 Het
capitool (Capitol). Am. soapserie. 19.52
Geraardsbergen. Korte documentaire.
20.00 Het mirakel (The miracle). lerse
komedie uit 1991 van Neil Jordan. 21.35
Journaal en sport.

18.00 Skiën. Vervolg. 18.30 Paardesport.
19.30 Eurosportnews. 20.00 Boksen.
22.00 Motoren. Auto- en motorsportmagazine. 23.00 American football. De AFL
en NFL Conference Championship
playoffs. Hoogtepunten. 01.00 Eurosportnews.

-

-

Discovery
BBC 1

18.00 Der Landarzt. Vervolg. 18.40 Lottotrekking A en B. 18.50 Kurzkrimi: Schicksal der Woche. Misdaadserie. Afl.: lm
Bann der Kugel. 19.00 heute. 19.20

Weerbericht. 19.25 Der Nelkenkönig. Serie. Met: Hans Teuscher, Karin Eickelbaum, Ursula Karven e.a. Afl.: Russische
Eerdbeeren. 21.00 Achtung! Lebende
Tiere! Magazine. 21.45 heute-joumal.
22.15 Kennzeichen D. Magazine. 23.00
Derrick. Duitse misdaadserie. Met: Horst
Tappert, Fritz Wepper, Ursula Lingen e.a.
Afl.: Stellen Sie sich vor, man hat Dr.
Prestel erschossen. 00.00 Apropos Mu-

sik. Muziekmagazine. Vandaag een verslag van de Classical Music Awards.
00.30 heute. 00.35 Ich wollte, du warst
hier (Wish you were here). Engelse
speelfilm uit 1987 van David Leiand. Met:
Emily Lloyd, Geoffrey Durham, Tom Bell
e.a.

18.00 Newsround. Jeugdjournaal. 18.10
Maid Marian and her merry men. Jeugdserie. Afl.: The
woman of worksop.
18.35 Neighbours. Austr. soapserie.
19.00 Nieuws en weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws. 20.00 Timestalkers. Am.
speelfilm uit 1987 van Michael B. Schultz.
Met: William Devane, Lauren Hutton,
Klaus Kinski e.a. 21.30 The detectives.
Comedyserie. Afl.: Teed off. 22.00
Nieuws, regionaal nieuws en weerbericht.
22.30 Rough justice. Reportage over de
veroordeling van John Megson, lid van
een motorbende. 23.10 Sportsnight.
Sportprogramma. Met boksen en FA-Cup
voetbal. 00.25 The clean machine. Australische speelfilm uit 1988 van Ken
Cameron. Met: Steve Bisley, Grigor Taylor, Ed Devereaux e.a. 02.15 Weerbericht. 03.15 BBC Select. 05.00 BBC Select.

BBC 2

Duitsland 3
18.00 Sesamstrasse. Kinderprogramma.
Aansl.: Unser Sandmannchen. 18.35
Sport 3 aktuell 18.45 DAS! Das AbendStudio. Actueel magazine. 19.30 Regionale programma's. Schleswig-HolsteinMagazin; Hamburger Joumal; Hallo Niedersachsen; Nordmagazin. 20.00 TaMenschen
gesschau. 20.15 Lander
Abenteuer. Documentaireserie. Afl.: Mit
dem Schiff durch die Schweiz. Verslag
-

-

-

van een bootreis door Zwitserland, van
de Bodensee naar het Meer van Genève.
21.00 Visite. Medisch magazine. 21.45
Monty Python's Flying Circus. Engelse

Afl.4. 22.15 Weltjournal. 22.45
Rückblende. Documentaireserie. Afl.: Vor
30 Jahren erschienen: Der eindimensionale Mensch von Herbert Marcuse. 23.00
Die besten Jahre. Serie. Met: Thimothy
Busfield, Polly Draper, Mei Harris e.a.
Af 1.16: P.S.: Ich liebe Dich. 23.45 Die
Alliierten der Mafia. Reportage over de
geheime overeenkomst die de Am. geheime dienst in 1942 sloot met maffia-leiders
in Amerika en op Sicilië, waardoor de
maffia zich na WO II kon ontwikkelen tot
het grootste politieke machtsblok van
Italië. 00.35 Tagesthemen. 01.05 Tagesschau Vor 20 Jahren: 27. 1. 1974.
01.20
Nordtext
für
alle.
satire.

-

18.00 Catchword. Woordspel. 18.30 Food
and drink. Culinair magazine. 19.00 Star
Trek. Am. sf-serie. Met: William Shatner,
Leonard Nimoy e.a. Afl.: Let that be your
last battlefield. 19.50 Def II: Reportage.
Thematisch jongerenmagazine. Afl.: The
fashion show. 20.30 On the line. Gevarieerd sportmagazine. 21.00 Timewatch.
Documentaires. Afl.: The real Rasputin.
21.50 Building sights, USA. Serie over
architectuur in de Verenigde Staten. Afl.:
John Hancock Centre. 22.00 The day
today. Actualiteiten. 22.30 Middlemarch.
Serie. 23.30 Newsnight. Actualiteiten.
00.15 Late theatre. Uitzending in het
kader van de Late Show. 00.55 Weerbericht 01.00 (ZW) Don Siegel-cyclus: Riot
in cell block 11. Am. speelfilm uit 1954
van Don Siegel. Met: Neville Brand, Emile
Meyer, Frank Faylen e.a. 03.00 Night
school.

18.00 The Munro show. Serie 18.30
Pirates. Serie over zeeroverij. 19.00 Only
in Hollywood. Serie over het leven voor
en achter de camera. 19.05 Beyond
2000. Wetenschappelijk magazine. 20.00
Predators: Koorana
Crocodiles' new
beginning. Reportage. 21.00 The X-pla-

nes. Serie, over supersonische vliegtuigen. 21.30 Skybound. Serie over vliegen.
22.00 Patently obvious. Reportage over
de meedogenloze wereld van het patent.

23.00 Roger Kennedy's rediscovering
America. Documentaireserie over de geschiedenis van Amerika. 00.00 A travelers guide to the Oriënt. Documentaireserie over het Verre Oosten. 00.30 On top
of the world. Serie reisreportages.

MTV
18.00 The soul of MTV. 18.30 Music
Non-Stop. 20.00 The real world 11. 20.30
Bruce Springsteen Rockumentary. 21.30
Beavis & Butt-head. 22.00 Greatest hits.
23.00 The report. 23.15 At the movies.
23.30 News at night. 23.45 3 from 1.
00.00 Post modern. 02.00 Marijne van
der Vlugt. 03.00 Night videos.

18.00 Journaal. 18.10 Mooi en meedogenloos (The bold and the beautiful). Am.
serie. 18.35 Top Score. Quiz. 19.03 Buren (Neighbours). Austr. serie. 19.25 Mededelingen, programma-overzicht en joker- en lottotrekking. 19.30 Journaal en
sport. 20.00 'Allo 'allo! Engelse comedy-

serie. 20.30 De bergdokter. Duitse serie.
Afl.: Bloedverwantschap. 21.20 Father

Van onze RTV-redactie

De

NOS besteedt dit jaar

170 uur aan de Olympi-

sche Winterspelen, die
27 februari
worden gehouden in en rond
de Noorse plaats Lillehammer.
Alle uitzendingen zijn op Nederland 2. De meeste verslagen zijn rechtstreeks.
De NOS reist met een ploeg
van totaal 32 mensen af naar
Noorwegen. Totale kosten voor
de NOS: circa vijf miljoen gulden. "Maar daar krijgen de
mensen wèl 170 uur televisie
voor," aldus NOS-tv-directeur
Ed van Westerloo gistermiddag op een persconferentie.
Volgens Van Westerloo heeft
de NOS dit jaar gekozen voor
een selectiever beleid. Dat
komt met name tot uiting tussen ongeveer 17.30 en 20.30
uur. Dan zenden de Nederland
2-omroepen hun reguliere programma's uit. Dat zijn ook de
tijdstippen, dat sporten worden uitgezonden, die voor ons
land van minder belang zijn.
Twee jaar geleden, tijdens de
Winterspelen in Albertville besteedde de NOS totaal zo'n 200
uur televisie aan. Dertig uur
meer dus. Van de totaal 16
dagen dat de NOS de Winterspelen verslaat, wordt tien
aaneengesloten dagen aandacht besteed aan het schaatDe Noorse tv (NRK) heeft bij
het coveren van de Spelen de
hulp ingeroepen van de EBU.
Zeven aangesloten landen sturen teams naar Lillehammer
en Hamar om de hun bekende
sporten te doen: zo verslaan de
Zwitsers de afdaling (skiën), de
Finnen biathlon en de Duitsers
ijshockey. Nederland is gevraagd om om de schaatswedstrijden voor zijn verantwoording te nemen. Japan en de VS
maken gebruik van de aangeleverde beelden, maar mixen
die met ter plekke gemaakte
eigen beelden.
De uitzendingen op TV2 beginnen 's morgens de eerste
week rond half tien, de tweede week even na negenen. Allereerst worden samenvattingen getoond van de sportonderdelen die zich de dag ervoor
hebben afgespeeld. In deze
ochtenduitzendingen
wordt
ook vooruit gekeken naar de
komende dag. Elke uitzending
begint met het NOS Journaal.
Na de terug- en vooruitblikken
wordt rechtstreeks overgeschakeld naar Noorwegen. Tot ondat kan
geveer 17.30 uur
bijvoorbeeld bij de 5 en 10
kilometer schaatsen uitlopen
worden de Olympische wedstrijden uitgezonden. Tussendoor zendt de NOS dagelijks
om 13.00 uur een Journaal uit.
De avonduitzendingen beginnen om 20.30 uur met een
overzicht van de hoogtepunten
tot dan toe. Om 22.00 uur
volgt het Journaal, waarna een
kwartier later wordt overgeschakeld naar Mart Smeets,
die vanuit Noorwegen Studio
Lillehammer presenteert. In
Hilversum zitten dan Victor
Deconinck, Tom Egbers en Annette van Trigt. "Daarin tonen
we het Nederlandse gezicht
-

-

-

TV5

21.40 Bouillon de culture. Literair magazine. 23.00 Faut pas rêver. Magazine.
23.55 Nieuws. 00.20 Sous la couverture.
Literair magazine. 01.20 La chance aux

RTL+

chansons.
Amusementsprogramma.
01.55 Strip tease. Magazine. 02.55 Feu

18.00 Paradise Beach. Austr. soapserie.
18.30 Durchwahl 1055. Magazine rond
een dagelijks thema. 18.45 RTL aktuell.
Nieuws, sport en weerbericht. 19.10 Ex-

plosiv Das Magazin. Magazine. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Duitse
familieserie. 20.15 Spurlos. Programma
waarin vermiste personen opgespoord
worden. 21.15 seaQuest DSV. Am. sf-serie. Afl.: Der Teufelsgraben. 22.15 Stem
TV. Magazine. 23.15 Gottschalk. Latenight show 00.00 RTL aktuell Nightline.
00.30 NACHTS! Talkshow. 01.00 Australian Open. Live verslag van de open
Australische
tenniskampioenschappen.
05.00 Gute Zeiten, schlechte Zeiten Duit-

se familieserie. 05.30 Reich und Schön
(The bold and the beautiful).

Nederland 1
NOS: 07.00 Journaal. AKN: 07.07 Alles
kits KRO/NCRV: 07.30 ONTBIJT TV.
NCRV: 08.31 Topscore. NOS: 09.00
Journaal. NCRV: 09.07 Via Ria. EO:
10.00 Total work out. 10.16 Vrouw zijn.
11.06 Het kinderziekenhuis. 11.36 Wereld
van verschil. 12.01 Overal en nergens:
Salto mortale. 12.29 Nederland zingt. PP:
12.54 Uitzending politieke partijen: RPF.
NOS: 13.00 Journaal. NOS: 13.07 Studio
sport. NOS: 14.39 Van gewest tot gewest. 15.10 De tunnel. 16.00 Journaal.
NCRV: 16.09 Dinges. AVRO: 16.37 Prettig weekend, Nederland. Cultuur-toeristisch magazine. NCRV: 17.33 Topscore.
AVRO: 17.58 Hoe laat begint het schilderij?

en slechthorenden. TROSA/OO:
15.15 Buitenechtelijke zaken (Foreign affairs). VOO: 15.40 Nederland dierenland.
16.05 Samson. 16.50 Mega top 50. 17.30
Wings. 17.58 2 vandaag.
ven

Nederland 3

18.00 Questions pour un Champion. Spelprogramma. Lepers. 18.30 Nieuws en
weerbericht. 18.55 Revue de presse africaine. 19.00 Des chiffres et des lettres.
Spelprogramma. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Temps présent. Magazine. 21.00
Nieuws en internationaal weerbericht.

vert. 03.25 Magazine agricole. 03.55 Université de nuit.

NOS: 08.53 Nieuws voor doven en
slechthorenden NOT: 09.45 Beestenboerderij. 10.00 Bio-bits onderbouw.
NOS: 15.30 Open Australische tenniskampioenschappen. VPRO: 17.30 (ZW)
Villa achterwerk.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊ
06.30 Hei
elei kuck elei. 07.00 Nieuws &
krantenoverzicht. 07.07 Pinocchio. 07.30
Nieuws & krantenoverzicht. 07.37 Eigen

huis & tuin. 08.00 Nieuws & krantenoverzicht. 08.08 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws 08.35 Santa Barbara.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht. 09.10
Santa Barbara. 09.35 Goede tijden,
slechte tijden. 10.05 As the world turns.
daughters. 11.15 RTL
10.50 Sons
Shop. 11.25 Clip van de dag. 11.30 Rad
van fortuin. 12.00 Telekids. 13.00 Tineke's wereld. 14.00 Koken met sterren.
14.30 General Hospital. 15.15 RTL Shop.
15.20 Santa Barbara. 16.10 The Oprah
Winfrey show. 17.00 5 uur show.
&

RAI-Uno
18.15 Ai confini dell'aldila.
19.00 II Cane do Papa. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 TGI Sport.
20.40 Giallo e Nero. 22.25 TGI. 22.30 La
Piscina. 00.20 TGI Notte Che tempo fa.
00.50 Oggi al Parlamento. 01.00 DSESapera 01.30 L'amico della mia amica.
03.10 TGI Replica. 03.15 Tempi duri per
i vampiri. 04.55 TGI. Replica 05.00
18.00 TGI.

-

Stazione di servizio. 05.30 Divertimenti.

De NOS opereert in Noorwe-

gen met drie cameraploegen,
waarvan er één een vaste lokatie heeft in de schaatshal in

Hamar. De (sfeer)reportages
die Kees Jongkind, Albert
Schipperijn en Mart Smeets
maken, worden uitgezonden
tijdens Studio Lillehammer en
tijdens de dweilpauzes van het
schaatsen.
Tien tv-verslaggevers/com-

van commentaar.

Nieuwe comedy
van Eli Asser

■ De cast van Alle Kinderen de Deur uit met van links naar rechts:
Wim van den Heuvel, Patty Pontier, Carolien van den Berg en
Jasperina de Jong.

getrouwd stel op leeftijd, waarvan de kinderen het ouderlijk huis
hebben verlaten maar zich nog
wel uitgebreid met de levens
van pa en ma bemoeien. Aldus
zéér in het kort de inhoud van
de nieuwe comedy-serie Alle
Kinderen de Deur uit van Eli
Asser, die vanaf vanavond
(Nederland 1, 22.07 uur)
voorlopig tien weken lang bij
de KRO is te zien.

tuation comedies' die tegenwoordig meer regel zijn op de
tv. Dat betekent dat Asser niet
gaat voor de grap per twintig
seconden, maar zich meer richt
op de karaktertekening en het
vertellen van een verhaaltje.

Wim van den Heuvel en Jasperina de Jong spelen het echtpaar Tobias en Carolien van
West. Beiden zijn achter in de
zestig. Hij heeft zijn hele leven
komische dingen voor radio en
tv geschreven en denkt nu eindelijk aan dat steeds uitgesteld
meesterwerk toe te kunnen komen. Dat valt tegen. Zijn aandacht wordt om de haverklap
opgeëist door zijn kinderen
(Carolien van den Berg en Pat-

ingang van september niet meer het
vaste net voor de NOSsportuitzendingen op de

Een

Verhuizingen

Nederland

2 is met

woensdagavond
uur).
Het
NOS-bestuur heeft bij de
verdeling van de sporturen
besloten dat de woensdagavondsport van september
1994 tot en met februari
1995 naar Nederland 3
verhuist.
Van maart tot en met
november '95 krijgt Nederland 2 de sport-uitzendingen op woensdag weer terug en om het voor de
kijker helemaal ingewikkeld te maken is Nederland 3 van december '95
tot en met augustus '96
opnieuw thuishaven voor
de sportuitzendingen van
de NOS op de woensdagavond.
(20.30-22.00

ty Pontier).

Asser keert met Alle Kinde-

ren de Deur uit na jaren terug
op het KRO-scherm. De Bussumer vergaarde veel bewondering en faam met series als 't
Schaap met de Vijf Pooten en
Citroentje met Suiker. Er zijn

sindsdien twintig jaar verstreken, maar Asser blijkt nog niet
veel te zijn veranderd. Zijn
Alle Kinderen de Deur uit lijkt
dan ook meer op dat oudere
werk dan op de moderne 'si-

bIne ld

Fred van Garderen

Schrijvers

Een

vertrouwd gezicht terug op tv. En het doet
goed
zijn
rood-witte
streepjeshemd, onberispelijk zittende kostuum, het krullende
grijze haar en het ironische trekje om zijn mond weer te zien.
Adriaan van Dis is te gast bij de
Connaisseur; als Bordewijkfan.
Presentator Ad 's-Gravesande leest hem een inmiddels
beroemd geworden smeekbede
van Hugo Brandt Corstius voor
die er op neerkomt dat Van Dis
wekelijks terug moet op tv om
schrijvers te interviewen. De
doorgaans sarcastische Brandt
Corstius kent zichzelf niet terug
als hij zich laat zinken tot op de
knieën, aan de voeten van Van
Dis. Maar het bijten in het stof
van de azijndrinker mag niet
baten. Want Van Dis heeft voorlopig nog geen trek'in tv. "Daar
stel ik de woorden tegenover
van de grote filosoof Marco van
Basten: de ene dag ben je de
held en de andere dag ben je de
lui," zegt hij met een betekenisvolle blik. "Daarbij komt dat je
zult zien dat als ik terugkeer de
mensen gaan zeggen: hij is het
toch niet helemaal; te dik, te
zelfgenoegzaam."
Van Dis schrijft tegenwoordig
boeken ("over het liefdesleven
van een vrouw van 84") en voelt
zich daar gelukkig bij. "Ik ben
een vrij man. Ik schrijf dagelijks
tot een uur of vier. Ik heb geen
schulden en geen bezit. En volgend jaar is het geld op. Dan
zien we wel weer."
Bernard is ook schrijver. Alleen is hij nog niet aan het
schrijven van een boek toe.
Eerst had hij behoefte aan innerlijke rust. En die vond hij in
een verlaten spoortunnel onder
New York. Daar filosofeert hij er
op los in de nabijheid van zijn
vrienden van wie één hem Mama Leone van de tunnel noemt.
Dat is David, homo en leukemiepatiënt. Volgens Bernard weet
David te weinig; te weinig levenservaring. David weet beter
In 1989 komen aanlopen met
zijn creditcard ("which is a condom; American Express") op zak
en een heleboel ellende achter
de rug (verstoten door ouders),
heeft hij in 1991 een bestseller
(The place I call home') op zijn
naam, een stropdas om zijn nek
en een appartement op East
Side. Maar het leven blijft hem
tegenzitten. De leukemie vreet
verder door zijn lichaam en aids
komt er bij. Over blijft lusteloosheid, overgeven en diarree.
Voor Bernard veranderde
niets. Nog steeds zit hij in de
spoortunnel, die inmiddels weer
wordt gebruikt, op zoek naar
innerlijke rust. Maar hij beseft
wel dat het tijd wordt voor creativiteit. Zijn woorden worden overstemd door een voorbijgierende
trein. Als die in de eeuwige
duisternis verdwijnt, klinkt hol de
scheurende saxofoon van Clous
van Mechelen na.

TV-MORGEN

13.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden, 15.08 Nieuws voor do-

18.00 Houston knights. Actieserie. 19.00
The Jacksons. •

programma.

mentatoren gaan richting het
hoge noorden: het schaatsen
wordt becommentarieerd door
Heinze Bakker, Ria Visser en
Sierd de Vos, Joan Haanappel
neemt het kunstrijden voor
haar rekening, Evert ten Napel geeft commentaar bij het
skiën en Frank Snoeks bij het
skispringen. Het ijshockey
wordt bekeken door Ronald
Boot en Hans Kiviet, terwijl
Christian Scheen verantwoordelijk is voor het commentaar
bij de biathlon en de cross
country. Tenslotte voorziet Job
van Oostrum het bobsleeën

sen.

NOS:

Film Net

de Spelen," aldus chef
d'equipe Martijn Lindenberg.
Tegen de klok van 23.30 uur
stopt de NOS haar Olympische
van

Nederland 2

-

BRT 1

NOS besteedt 170 uur
tv aan Winterspelen

-

chauen
Nachdenken.
Entspannen
Schneegedanken. Afl.: Das Wasserauge.
00.55 Einde.

Duitsland 2
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van 12 tot en met

TV-BUITENLAND VANDAAG
Dowling. Am. misdaadserie. Afl.: The
royal mystery. 22.05 Op de koop toe.
Consumentenmagazine. 22.40 Vandaag
en sport. 23.05 Boulevard: Drugs and
drugs and drugs. 2-delige documentaire
over de geschiedenis van drugs. Afl.: en
recht op roes. 23.35 Coda. Jo Gisekin
leest voor uit eigen werk.

woensdag

-

08.30 Quantum thuiswinkel. 10.00 RTL
text. 14.30 Quantum thuiswinkel. 16.00
RTL text. 17.00 Happy days. 17.30
MacGyver.

BBC 2

Duitsland 1
05.55 Kapt'n Blaubar. 06.00 Morgenmagazin. 09.00 Tagesschau. 09.03 Dallas.
09.45 JOYrobic fit durch den Winter.
10.00 Tagesschau. 10.03 ARD-Ratgeber:
Geld. 10.35 ZDF-info Verbraucher. 11.00
Tagesschau. 11.03 Tochter, liebe Tochter. (Se un giorno busserai alla mia
porta..). 12.35 Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARDMittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 eene
meene mopel. 14.30 Meister Eder und
sein Pumuckl. 15.00 Tagesschau. 15.03
Schmidbauer! 16.00 Tagesschau. 16.03
Stich der Woche. 16.30 ARD-Sport extra.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.40 ARD vor
acht. 17.40 Regionale informatie. 17.55
Feuer und Flamme.
-

Duitsland 2
1: 13.45 Guten Appetit.
14.00 Naturwelt. 14.30 Wartesaal zum
kleinen Glück. 14.55 ZDF-Glückstelefon.
15.00 heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Pfiff. 16.00 logo. 16.08 heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden arzte. (The
flying doctors). 17.00 heute, sport en
weerbericht. 17.15 landerjournal.
Zie Duitsland

Duitsland 3 NDR
05.00 Flug-lnformationen. 09.00 Die Arktis. 09.30 DAS! Das AbendStudio. 10.15
Nordmagazin. 10.45 Brandenburg Jour-

nal.

11.00 Hamburger

Journal.

11.30

Schleswig-Holstein-Magazin. 12.00 Hallo
Niedersachsen. 12.30 Buten & Binnen.
13.00 Medisch Centrum West. Amsterdam. 13.30 Alte Kuituren in Mitteleuropa.
13.45 Zwischen den Schlagzeilen. 14.00
Frauen in Osteuropa. 14.30 Vor Ort.
15.25 lm Vertrauen. 15.30 N 3 aktuell.
16.15 Europa im Portemonnaie. 17.00
Polizeifunk ruft. 17.25 DAS! vom Tage.
17.30

BBC 1
07.00 Business breakfast.

08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.45
Newshound. 11.00 Nieuws, regionaal
nieuws en weerbericht. 11.05 Playdays.
11.30 Good morning with Anne and Nick.
13.15 Pebble Mill. 13.55 Regionaal
nieuws en weerbericht. 14.00 Nieuws en
weerbericht. 14.30 Neighbours 14.50
Yanks. 15.15 Flying tigers. 16.50 Noddy.
17.00 Batfink. 17.05 Jackanory. 17.20
Popeye and son. 17.30 Sloggers. 17.55
Newsround.

TVS

09.00 Breakfast news. 09.15 Westminster
daily. 10.00 Schooltelevisie. 13.50 Business matters. 14.20 Fiddley Foodle bird.
14.30 Johnson and friends. 14.40 Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en weerbericht.
15.20 Play it safe. 15.30 Advice shop.
Nieuws. 16.00 Nieuws en weerbericht.
16.50 Nieuws, weerbericht en regionaal
nieuws. 17.00 Today's the day. 17.30
People of the valley
•

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 14.30 Fysica: Klas15.00 A time of destiny.
17.00 Afrikaanse luchten. (African skies).
17.25 Sleutel. 17.55Tiktak.

sieke mechanica.

RTL+
06.00 RTL aktuell. 07.00 Guten Morgen

Deutschland. 09.10 Der Clan der Wölfe
(Den of wolves). 10.00 Reich und Schön
(The bold and the beautiful). 10.30 Paradise Beach. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. Spelprogramma.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story
(The guiding light). 13.20 California Clan
(Santa Barbara). 14.10 Zeit der Sehnsucht (Days of our lives). 15.00 llona
Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer
ist hier der Boss? (Who's the boss?).
17.30 Familienbande (Family ties).

cnn

HHHHHHM-

-07.30 Moneyline. 08.00 World wide update. 08.30 World report. 09.45 CNN newsroom. 11.30 World report. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 14.30 Business Asia. 15.00 Larry King live. 17.30
CNN Co.
&

Eurosport
08.30 Aerobics 09.00 Kunstrijden op de
schaats. 11.00 Eurogolf magazine. 12.00
Acrobatiek. 13.00 Skiën. 14.00 Snooker.
16.00 IJshockey. 17.00 Motoren.

MTV
07.00 wake on the wild side. 10.00 Ingo
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.

Film Net
17.30 Around the world in 80 dreams.

06.00 Monsieur Ie ministre. 06.30 Télématin. 08.00 Nieuwsflits en weerbericht
08.05 Canadees nieuws 08.30 Nieuwsflits en weerbericht. 08.35 Comment ?a
va? 09.00 Nieuwsflits. 09.05 Rêves d'
Afrique. 09.30 Santé vision. 09.55 Oriënt
sur Seine. 10.00 Espace francophone
10.30 Azimuts 11.00 Reflets, images
d'ailleurs. 11.55 Nieuwsflits. 12.00 La
chance aux chansons. Amusementsprogramma. 12.35 Weerbericht. 12.40 Zwitsers nieuws. 13.05 Monsieur Ie ministre
13.30 Bouillon de culture. 14.50 Magel
lan. 15.05 Viva. 16.00 Nieuws. 16.10
Vision 5. 16.30 Comment ga va? 16.50
La cuisine des mousquetaires.

RADIO REGIONAAL
Radio Noord (FM 97.5)

Dagprogramma donderdag: 7.00 Aktualiteiten en agenda. 8.00 Radio Nieuwscentrale. 8.30 Aktualiteiten (soc. econ

8.45 Radio Noord gymkwartier. 9.00 Nederlandstalig muziekprogramma. 10.00
Muziek in Bedrijf. 11.00 Van 11 tot 12 mei
Kirsten. 12.00 Aktualiteiten en agenda
13.00 Radio Nieuwscentrale. 13.30 Altijd
wat anders, telefoonprogramma. 1400
Noorderlicht, serviceprogramma.
Hartekreet. 17.00 Aktualiteiten en

16.00
agen-

da. 17.30-18.00 Grono-meter.
Radio Drenthe (FM 90.8)
Dagprogramma donderdag: leder hee
uur nws. 7.00 Goedemorgen. 8.10 Nat
en internat, nws. 8.30 Ook goedemorgen
9.00 Draai deur. 10.00 Schijven voo'
bedrijven. 11.00 Vijf maal één. 12.00 He!
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, 'Taalstriid', doarpenkwis tusken doarpen. Dagprogramma
-

donderdag: 7.00 ANP, reg.

nijs,

ANP

(7.30), waarberjocht Pyt Paulusma. nijsoersjoch, aginda en muzyk. 8.00 ANP en
aktual. Radio I. 8.30 ANP, reg. nijs.

waarberjocht, studiogast, aginda en

mu-

zyk. 9.00 ANP, Muzyk in Bedriuw. 10 00
ANP, Matinee. 11.00 ANP, Service-progr.: natuer en miljeu. 12.00 ANP, Middeis_
progr. mei aktual., filmrubryk, ANP
(12.30), 'Stellingwarver stiekelstokkie' fa"
Johan Veenstra, fakatures, aginda e
muzyk. 17.00-18.00 ANP, reg. nijs, waarberjocht Pyt Paulusma, studiogespre*'

Discovery
17.00 The global family. 17.30 Durrell in
Russia.

nijs-oersjoch en muzyk.

3
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Threant College in Assen schrikt 'vreselijk' van gijzeling
Vervolg van pagina 1

ASSEN
"Ik tril er nog van."
De conciërge van de dependance van het Threant College aan
Burgemeester
de
Gratamastraat in Assen kan er nog
niet over uit. Even na half elf
gistermorgen kreeg hij een pistool onder zijn neus gedrukt.
De 24-jarige Veendammer
dreigde met het wapen en
maakte duidelijk dat hij zijn
ex-vriendin, een leerlinge van
de school, wilde spreken. Met
het pistool in de hand werd het
20-jarige meisje uit haar klas
—

gehaald. De Veendammer nam
haar mee naar zijn auto en
ging er vandoor.
Op school gaat het verhaal
van de brutale gijzeling als een
lopend vuurtje rond. Een meisje loopt net de school binnen.
Zij zit in dezelfde klas als het
ontvoerde meisje, maar was
niet aanwezig. Als ze hoort
wat er gebeurd is, is er ongeloof op haar gezicht te lezen.
De conciërge vangt het meisje
liefdevol op. "Kom maar even
mee," zegt hij en loopt met
haar naar de docentenkamer.

Op school is de spanning te
snijden. Directeur H.H. van de
Boer van het Threant College
heeft de telefoondienst overgenomen en voert gesprekken
met verontruste ouders. "Ik
ben vreselijk geschrokken en
heb er geen woorden voor. Zoiets zie je alleen op tv." Drie
uur nadat het meisje uit de
school is gehaald, weet hij nog
zij zich bevindt. Voor
niet
haar kan hij op dit moment
niets doen. Zijn eerste zorg
betreft de 20 medeleerlingen
van het meisje. Nadat de technische zaken met de politie

zijn geregeld, schakelt Van de
Boer professionele hulp in. Het
bureau Slachtofferhulp komt
praten. Geruime tijd kunnen
de leerlingen hun nare ervaringen kwijt bij drie medewerkers van het bureau.
Anneke van Voorthuyzen
van het bureau Slachtofferhulp Noord- en Midden-Drenthe zegt dat het belangrijk is
dat de mensen met elkaar praten over hun ervaringen. "Je
moet de mensen bij elkaar
houden, want de leerlingen
van zo'n klas volgen straks
weer samen de lessen. Hulp-

verleners moeten zo snel mogelijk bij de affaire worden betrokken. De eerste emoties komen dan naar buiten en het
schept vertrouwen als je daar
bij bent."

het nooit," aldus Anneke van
Voorthuyzen. Vandaag komen
ook de ouders van de betrokken leerlingen op school. Zij
zullen eveneens spreken met
de drie medewerkers van
Slachtofferhulp.

Bij de leerlingen van het
Threant College zit de schrik
er nog goed in. "Sommigen zijn
angstig en zullen dat de eerste
tijd blijven. We vertellen hen
dat dat helemaal niet gek is.
Het is een ervaring die je nooit
meer uitwist. Eerst denk je er
elke dag aan, later wordt dat
minder. Maar vergeten doe je

Anneke van Voorthuyzen
heeft de afgelopen tijd meer
mensen op het bureau gehad
die met soortgelijke gevallen te
maken hebben gehad. Mensen
die het slachtoffer zijn geworden van een overval. "Pompbedienden bijvoorbeeld. Dat is
echt een vergeten groep."

Vis uit
Noordzee
nog grif
verkocht
GRONINGEN De visafslagen
De vishandel zegt nog geen
in Lauwersoog en Harlingen
omzetdaling te merken
merken geen daling van de
door de affaire met de gifafzet door de affaire met de
zakjes op de Noordzee.
gifzakjes. Geen enkele visser
Door het slechte weer
die bij de afslagen vis kwam
wordt er trouwens maar
aanleveren heeft, voor zover
weinig vis uit het 'besmette
kon worden nagegaan, zakjes
deel' van de zee langs de
met het landbouwgif in de netNederlandse kust aangeten gehad. Volgens M. Huizenvoerd. De meeste vis komt
uit andere delen van de
ga, agent van het Produktschap voor Vis en VisprodukNoordzee.
ten bij de afslag in Harlingen,
is de kans niet groot dat de Deze toonden volgens controzakjes-worden opgevist omdat leur Huizenga geen sporen van
de meeste vissers op de bodem gif. In Harlingen werden
van de zee of op grotere diepmaandag 10.000 kisten vis
tes vissen terwijl de zakjes aan aangevoerd waarmee volgens
de oppervlakte drijven.
Huizenga niets aan de hand
Gunstige bijkomstigheid is was.
het slechte weer. In Lauwers"Dat mag wel even duidelijk
oog liggen vanwege de harde gemeld worden want anders
wind veel vissers die vlak on- krijgt de hele visserij weer een
der de kust vissen aan de wal. klap," meent de controleur. Hij
De schepen die wel naar buivindt dat er gewaakt moet
ten zijn, vissen veel verder uit worden voor paniek.
de kust vandaan. "Die zitten
Het Produktschap voor Vis
allemaal zo'n beetje onder de en Visprodukten wil nagaan in
Engelse wal. Daar drijven geen hoeverre de handel schade
gifzakjes. Die vind je bij de heeft opgelopen en deze bij de
stroom langs de kust," weet eigenaar van het Franse schip
Huizenga die namens het proSherbo claimen. Volgens de
duktschap de aangevoerde vis
Vereniging van Nederlandse
in Harlingen controleert.
Visdetaillisten is er nog geen
Volgens plaatsvervangend
sprake van een dalende verdirecteur J. van Wieren van de koop van vis.
visafslag Lauwersoog zijn de
De werkgroep Noordzee, de
Waddenvereniging en de Vocontroleurs extra alert. Vraag
en aanbod zijn naar zijn zeggelbescherming
Nederland
gen normaal. Bij de visafslag
hebben de Nederlandse vissers
in Harlingen zijn door de overigens dringend geadviRijksdienst voor Keuring van
seerd niet meer te vissen op
Vee en Vlees (RW) monsters
plekken waar zakjes landgenomen van aangevoerde vis.
bouwgif drijven. Volgens de
milieugroeperingen zijn de
huidige aanbevelingen van het
ministerie aan de vissers onverantwoord. Volgens de drie
komt het standpunt van het
departement er op neer dat
besmette vis (herkenbaar aan
een felrode kleur) overboord
Op diverse kan worden gegegooid. Dat zou
GRONINGEN
funest kunnen zijn voor het
plaatsen langs de waddenkust
grote aantal zeevogels dat viszijn gisteren plastic zakjes gesersboten volgt en een graantje
vonden, maar volgens Rijkswaterstaat ging het daarbij in meepikt van de vangst.
geen enkel geval om zakjes
met het landbouwgif Apron
Plus. Ook twee zeehondenbaby's, die gisteren van de zandplaat de Richel zijn gehaald,
zijn niet besmet met dit gif.
Maar omdat nog altijd niet
GRONINGEN
Eén dag
vaststaat of de gifzakjes in de
in
moest
bakker
Schuurman
Waddenzee zijn terechtgekoGroningen
de
Oosterstraat
in
men wordt zowel bij de zeehonzijn winkel sluiten. Zo'n gedencrèche in Pieterburen als
weldige puinhoop hadden inbij het vogelopvangcentrum De
in het weekeinde in
brekers
Fügelpits in Anjum er vooralszijn
zaak
veroorzaakt. Terwijl
nog niet aan gedacht om geneze het niet eens op zijn bedrijf
zen zeehonden en zeekoeten in
hadden voorzien, maar op dat
zee terug te zetten. Daarbij
van zijn buurman, de juwekomt dat niet vaststaat of de
lier Scheich. "Ik mis dan ook
grote olievlek ten noorden van
niets, helemaal niets. Niet
de waddeneilanden door de
dat er hier een vermogen zou
noordwestenwind alsnog de
liggen, maar een bepaald beWaddenzee wordt ingeblazen.
drag aan kleingeld is er naIn Pieterburen was sprake
tuurlijk altijd wel te vinden",
van enige opwinding, toen
aldus de heer Schuurman.
bleek dat twee grijze zeehonVia het pand van de bakden op de zandplaat de Richel
ker hoopten de daders ongezich de afgelopen dagen niet
zien door te kunnen dringen
meer bij de daar vertoevende
tot de winkel van de juwelier,
grote kolonie hadden gevoegd.
waar ze een waardevoller
Vermoedelijk waren ze door
buit dachten aan te treffen.
het hoge water het afgelopen
Een aantal pogingen onderwëekeinde van de groep wegnamen de daders om hun doel
gedreven. Aangezien zeehonte bereiken, zonder resultaat
denmoeders na twee dagen
overigens. Schuurman: "De
niet-zogen geen melk meer geinbrekers zijn aan de achtertwee
werd
besloten
de
ven,
kant het gebouw binnengekodanig verzwakte huilers te
men via een uitzetraam.
vangen en over te brengen
Daarna hebben ze het glaswol
naar Pieterburen.
rond de oven verwijderd. Dat
Rijkswaterstaat
directie
hebben ze kennelijk gedaan
Waddenzee heeft de afgelopen
met de bedoeling daarna een
dagen ettelijke malen plastic
gat in de muur te maken om
zakjes gecontroleerd. In alle
zo bij mijn buurman naar
gevallen bleek dat ze niet uit
binnen te kunnen. Later hebde Franse container afkomstig
ben de daders het nog eens op
waren. Veel mensen gingen
een andere plaats geprobeerd,
gisteren al dan niet vrijwillig
maar ook dat had geen resullangs de dijk op zoek naar
taat."
gifzakjes, maar zowel langs de
Het verbaast de heer
Friese als de Groninger kust
—

Geen gif langs
de waddenkust
—

■ Commissaris der Koningin Henk Vonhoff feliciteert Johan Zwanepol met zijn prijs.

NvhN/Han de Graaf

Zwanepol even stralend middelpunt
Vervolg van pagina 1

GRONINGEN
Even leek het
hij
alsof
voor
GBJ Hiltererop
man dreigde te spelen. Die
desnoods plompverloren de
toestand in de wereld wilde
bespreken. Met het oog op
morgen vooral. Het was maar
schijn: Johan Zwanepol wilde
alleen maar de betrekkelijkheid der dingen aangeven. Hij
beende met grote passen door
Groningen en vooral Oost-Europa, kwam tenslotte weer uit
in Groningen, de provincie die
hem lief is, maar waar toch
van alles misgaat. "Land van
mest en mist", karakteriseerde
hij. Maar er is meer tussen
hemel en aarde, er gaat niets
en tegelijkertijd alles boven
Groningen, wilde de man om
wie de wereld gistermiddag
eventjes leek te draaien in het
Groninger provinciehuis maar
-

zeggen.

Naar Einstein filosofeerde
Johan Zwanepol, de winnaar
van de Nieuwsblad van het

Noorden-prijs, in zijn dankwoord na de uitreiking, dat
logica een mens van a naar b
brengt, maar de verbeelding
naar overal. Een combinatie
van beide bracht gisteren vele
sportbobo's en andere VlP's
naar het Groninger provinciehuis. Daar stond Johan Zwanepol in het middelpunt. En
hij vond het nog leuk ook!
Tenslotte was hij de eerste
figuur uit de sportwereld die
de prijs in ontvangst mocht
nemen.

"U bent een bobo", zei Commissaris der Koningin Henk
Vonhoff onverbloemd.
"Zo
wordt dat in dat milieu tenminste aangeduid". Schaken,
dammen, paardesport, Eurovoetbal, op al die terreinen
heeft Zwanepol Groningen
faam bezorgd. Zijns ondanks.
"Ik heb het vak niet gekozen,
het heeft mij gekozen", verzuchtte de prijswinnaar zelf.
Maar hij werd er wel een man
met een reputatie door. Velen
wensten dan ook gezien te

worden op de receptie in het
provinciehuis.
Daar was bijvoorbeeld Henk
Kok, de razende sportreporter
van Radio Noord. En Diemer
Wolting, de noordelijke olympische onderkoning uit Zuidlaren, Dick Veen, veelvoudig
handbalinternational en thans
hoofd sportzaken der gemeente
Stadskanaal. Hij sprak met
Wim Mensen, directeur van de
Groninger Sportraad, over een
grijs verleden, waarin beiden
bij de belastingdienst werkten.
Bijna verplicht aanwezig waren Zwanepols perschefs in
verleden en heden, Siep Buurke en Bernard Groeneveld.
Waren er dan geen vrouwen? Ja ook. Greetje Nijholt
(representatief namens de gemeente Groningen), Annette
de Zeeuw, pr-vrouw van Beheer Koop Tjuchem en Albertine Hadders, ex-hockey-international uit Groningen en uiteraard dochter Fennie en mevrouw Hennie Zwanepol. En

Inbrekers laten puinhoop achter
-

berden ze niet aangetroffen.

©

nationale Nederlanders
misschien? Jaja, Jacques d'Ancona met levensgezel Hennie.
Jacques is weer terug van
eventjes weggeweest. Het gaat
goed met hem. Bij het Nieuwsblad van het Noorden is hij na
zijn operatie inmiddels alweer
gesignaleerd, ook de tv heeft
hij niet lang laten wachten.
Maar waren er dan geen
echte VlP's? Volop natuurlijk.
Wat te denken van drs. Hans
Aberson, directeur van deze
krant, diens voorganger-roerganger Ruurt Hazewinkel, Ton
Schuurmans, directeur-hoofdredacteur en zijn gevolg: collega-hoofdredacteuren, gewoon
(sport )verslagge versvolk
en
(oud-)fotografen.
Roel Vos,
oud-gedeputeerde te Groningen, Harm Buiter, oud-burgemeester van Groningen, Piet
Ritzema, oud-bestuurslid FC
Groningen, Henk Pijlman,
sportwethouder van deze gemeente. Plus nog tientallen
anderen die graag genoemd
hadden willen worden.
nog

Schuurman niet. Inwendig
heeft hij er wel plezier om dat
de inbrekers zo simpel tot de
juwelierszaak dachten te
kunnen doordringen. "Er zit
namelijk niet één muur tussen beide winkel, maar misschien wel drie." Veel schade
ontstond er echter vooral

doordat de daders het glaswol

van de oven op broodkarren

legden. In de bakkerij kwam
daardoor alles onder het
gruis van het steenwol te zitten; het drong zelfs door tot
in de machines.
Het is de eerste keer dat
bakker Schuurman slachtof-

fer is van een inbraak. Al was
hij niet eens doelwit, de schade schat hij op enkele tienduizenden guldens. Maandag en
gisteren werden benut om de
puinhoop in de winkel op te
ruimen en de zaak te herstellen. Van vandaag af is
Schuurman weer open.

ASSEN
Ten Noorden van
Alkmaar ligt nog een gasveld
dat geschikt is voor gasopslag,
zij het iets minder geschikt
dan het gasveld Langelo. Dat
is het veld Bergermeer. Maar
daar zijn meer putten nodig;
daardoor wordt gasopslag daar
een half miljard duurder en
duurt het tot het jaar 2000
voordat het in gebruik kan
worden genomen. Dat is te
laat, want de gasopslag moet
in 1996 plaatsvinden. Langelo
is het enige gasveld dat die
datum kan halen.
Bovenstaande
conclusies
staan in de aanvullende studie
van de Commissie MER, die
gisteren beschikbaar is gekomen. Gasopslag, zo schrijft de
provincie Drenthe in een begeleidend persbericht, is met ingang van de winter 1996/'97
nodig, omdat het gasveld Groningen dan nog maar zo weinig
druk heeft, dat het bij strenge
vorst niet meer aan de piekvraag kan voldoen, waartoe
NAM en Gasunie contractueel
verplicht zijn. De provincie
heeft dat nagevraagd bij het
ministerie van economische zaken en de Gasunie.
De Drentse gedeputeerde
H.A.A. Lange gaat er van uit
dat de statencommissie ruimtelijke ordening gasopslag bij
Langelo niet zal afwijzen, nu
een aanvullende studie zijns
inziens antwoord heeft gegeven op vragen, die enkele
maanden geleden bij de commissie leefden. Hij verwacht
dat Gedeputeerde Staten volgende week dinsdag besluiten
de procedure voor een streekplanwijziging te starten. Die
wijziging is noodzakelijk, omdat een industriële activiteit
als gasopslag niet past in het
kwetsbare gebied bij Langelo.
De commissie-MER heeft
Langelo vergeleken met 18
gasvelden. Daarvan bleken de
—

GRONINGEN
Minister Maij
van verkeer en waterstaat
heeft definitief gekozen voor de
aanleg van een Hanzespoorlijn
boven de Zuiderzeespoorlijn.
De Hanzespoorlijn moet Zwolle
via Kampen en Leliestad gaan
verbinden met de Randstad.
Toch is de Zuiderzeespoorlijn,
een beoogde spoorwegverbinding die enerzijds Groningen
en Friesland via de polders op
de Randstad moet aansluiten
en anderzijds met NoordDuitsland, een stapje dichterbij gekomen. Maij is bereid het
traject op te nemen in de rijksplannen voor het railvervoer
die na 2000 van kracht worden.
Maij had al eerder om financiële en vervoerstechnische reden een voorkeur uitgesproken
voor de Hanzespoorlijn. De
brief die ze heeft gestuurd aan
de partijen die zich inzetten
voor de realisatie van een Zuiderzeespoorlijn waarin -ze die
keuze bevestigt, komt dan ook
niet als een verrassing. De
minister denkt nog voor het
jaar 2000 met de aanleg van
de nieuwe spoorlijn ZwolleRandstad te beginnen.
In de brief schuift de minister de Zuiderzeespoorlijn evenwel niet aan de kant. Zij
vraagt de betrokken regionale
en lokale overheden geen plannen te ontwikkelen die de aanleg van de Zuiderzeelijn aan

Het gasveld bij Langelo is
het meest geschikt voor
gasopslag. Tot die conclusie komt een commissie
voor de Milieu Effect Rapportage (MER) na een aanvullend onderzoek, dat ze

heeft verricht op verzoek
van de provincie Drenthe.
De NAM heeft altijd al gezegd dat Langelo de enige
geschikte plek is, maar de

statencommissie ruimtelijke ordening verlangde harde bewijzen.
velden Annerveen, Bergermeer, Botlek, Tietjerk, Roswinkel, Ureterp en de combinatie
van de twee kleine velden
Warffum-Eleveld de enige kandidaten voor verdere vergelijkende studie. Daarbij is in
acht genomen dat Grijpskerk
al bezet is door het voornemen
er rond '96 hoog calorisch gas
op te slaan.
De commissie vergeleek de
gasvelden op ligging, minimale
en maximale veldgrootte, de
hoeveelheid putten die geslagen moet worden, de kans dat
gas 'weglekt' of dat er water
naar binnen lekt. Ook is gekeken naar de kosten en de data
waarop de gasvelden in gebruik kunnen worden genomen. De gasvelden bij Tietjerk
en Botlek komen als matig
geschikt uit de bus, maar komen om tal van andere redenen al niet in aanmerking. Het
gasveld Annerveen is te groot
en van slechte kwaliteit wegens gevaar voor weglekkend
gas.

In het persbericht meldt de
provincie, dat ze heeft uitgezocht, dat Bergen vanwege zijn
ligging in de duinen nog minder geschikt is dan Langelo om
er het industrieterrein aan te
leggen, dat nodig is om de
gasopslag te realiseren.

Vonhoff: Uitlatingen
CD niet doodzwijgen
GRONINGEN Het negeren of
doodzwijgen van rechts-extremistische politieke groeperingen is fout. Uitlatingen zoals
de recente uitspraken van
Tweede-Kamerlid
Janmaat
van de Centrumdemocraten
over minister Hirsch Ballin en
staatssecretaris Gabor moeten
vooral worden gepubliceerd.
—

"Ik vind dat een democratie
blijk geeft van een groot zelfreinigend vermogen. Laat het
licht vooral op dit soort uitlatingen vallen, hoe weerzinwekkend ze ook zijn. Juist dan
heeft men dat des te eerder
door," zegt de Groninger Commissaris der Koningin H. Vonhoff.
Volgens Vonhoff (WD) heeft
de Nederlandse politiek er in
het verleden vaker naast gezeten door extreme partijen uit
de weg te gaan. Hij noemt als
voorbeeld
de Boerenpartij
waar destijds nogal lacherig
over werd gedaan. Ook het
ontnemen van zendtijd aan de
CPN in de Koude Oorlog was
naar Vonhoffs mening onjuist.
Hij heeft zich er naar zijn

Zuiderzeespoorlijn
toch beetje dichterbij
—

■ Bakkerij Schuurman moest gisteren wegens de schade die inbrekers achterlieten een dag de
©
deuren sluiten.
NvhN/Reyer Boxem

Langelo beste plaats
voor opslag van gas

het begin van de volgende
eeuw kunnen
belemmeren.
Maij schrijft ernaar te streven
het traject op te nemen in het
volgende
Structuurschema
Verkeer en Vervoer, een soort
werkplan van het ministerie
van verkeer en waterstaat.
Het huidige SW loopt in 1997
af. Het volgende plan omvat de
periode tot 2015.
De Groninger Commissaris
der Koningin H. Vonhoff is
"toch wel wat gelukkig" met
het standpunt van de minister
over de Zuiderzeespoorlijn.
Vonhoff is voorzitter van de
Maatschappij ter Bevordering
van de Zuiderzeespoorlijn, een
lobbyclub waarin de noordelijke provincies nogal wat geld
hebben gestoken. "Het is een
klein stapje, maar wel een eerste. De tijd kan ons niet bevallen, maar daar kan de stichting wat aan doen. Moesten we
voordat de brief kwam in het
heelal kijken, thans kan dat op
de kalender," aldus Vonhoff.
Advertentie

werken aan de

carrière van
andere mensen
Academie voor Arbeid & Beroep
Christelijke Hogeschool Noord-Nederland

Leeuwarden, 058 33032S
open dag 5 febr. lusten 10.00 en 15.00

zeggen destijds nog voor inge-

zet de communisten, die vanwege de brute en bloedige Russische acties in Hongarije in
ongenade waren gevallen, toch
die zendtijd te geven.

Vonhoff pleit voor een confrontatie met de huidige
rechts-extremistische partijen
als de Centrum Partij en de
Centrumdemocraten. De politiek moet juist de discussie
met dergelijke clubs aangaan.
"Het duurt wel eens te lang eer
dat gebeurt met de kans dat
dat soort groepen maskerend
tot ontwikkeling kan komen."
Vonhoff vindt dat Janmaats
uitlatingen vorig weekend in
het blad Elsevier het waard
zijn om aan de rechter voor te
leggen. In dat interview zei
Janmaat dat Gabor zou moeten aftreden omdat deze van
buitenlandse origine is. Hetzelfde zou minister Hirsch Ballin moeten doen vanwege de
joodse achtergrond van diens
vader. Deze was ten tijde van
de Tweede Wereldoorlog vanuit Duitsland naar Nederland
gevlucht. In het interview
vroeg Janmaat zich af waarom
dat Nederland had moeten
zijn. "Was dat soms het dichtste bij?" Over de joden zei hij
dat hij zich kon voorstellen dat
deze "als nomaden door de
wereld trekken" maar dat ze
niet voor politieke functies beschikbaar mogen zijn.
Vonhoff is van mening dat
politieke partijen, ook de
rechts-extremistische, dezelfde
rechten en plichten toekomen,
zolang ze niet door de rechter
of de Raad van State zijn veroordeeld. Om die reden zal hij
ook geen initiatieven ondernemen om een mogelijke deelname van clubs als de Centrum
Partij of de Centrum Democraten aan de Statenverkiezingen
van volgend jaar te voorkomen.

Overval levert
geen cent op
ZUIDLAREN
Een met een
bivakmuts getooide man heeft
gistermiddag geprobeerd de
SNS-bank in Zuidlaren te beroven. De man bedreigde een
baliemedewerkster met vermoedelijk een pistool en vroeg
haar om geld. De vrouw wist
de man te overtuigen dat zij
niet rechtstreeks toegang had
tot het geld. Daarop verliet de
overvaller lopend de bank aan
de Brinkstraat. De man is ontkomen. Hij droeg behalve de
bivakmuts een groene jas en
een spijkerbroek. De politie
-

heeft de zaak in onderzoek.
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Kabinet-Tsjernomyrdin gedwongen tot grote uitgaven
Van onze correspondent
Hans Geleijnse
MOSKOU
De Russische kabinetscrisis suddert voort, terwijl buitenlanders hel en verdoemenis prediken. Twee westerse economische adviseurs
van de Russische regering hebben met veel poeha hun koffers
gepakt, nu de radicale hervormers sleutelposities in het kabinet-Tsjernomyrdin moesten
—

prijsgeven.

De Zweedse econoom Anders
Aslund zei gisteren in Moskou
dat premier Tsjernomyrdin alleen maar 'zwakke figuren' als
vice-premiers duldt en duidelijk aan de kant van de 'lobby
van staatsindustriëlen' staat.
"Hij kiest tégen het volk en
vóór zijn vrienden", aldus
Aslund.
Tsjernomyrdin stelde geen
prijs meer op de diensten van
Aslund en zijn Amerikaanse
collega Jeffrey Sachs. Beide
economen zijn kampioenen van
de schoktherapie: geen staatsbemoeienis met de vrije markt
en stringente inflatiebestrijding door onder meer een stop
op de meeste overheidsuitgaven.

Sachs waarschuwde bij zijn
vertrek al dat Rusland 'Oekraïnse toestanden' wachten.
Hij doelde daarmee op een verdere uitholling van de nationale munt, hyperinflatie en volledig stagnerende produktie.

Aslund richtte zijn giftige pijlen vooral op de gouverneur
van de Centrale Bank, Viktor
Gerasjtsjenko, die van Sachs
eerder al het etiket 'meest
waardeloze bankier ter wereld'
opgeplakt kreeg.
Volgens Aslund is Gerasjtsjenko een typische Sovjet-functionaris, die 'niets anders weet
te doen dan de vrije markt
saboteren'. De Zweedse econoom zei letterlijk: "Weloverwogen probeert hij de Russische economie te destabiliseren door de industriële lobby
op afroep kredieten te verstrekken. Waarom hij dat doet,
weet ik niet. We kunnen alleen
speculeren over zijn smerige
bedoelingen. Het is echter voldoende om je te realiseren dat
ze smerig zijn".
Aslund beschuldigde Gerasjtsjenko nog net niet van corruptie, maar dat kwam omdat
hij 'geen direkte bewijzen tegen personen in handen had'.
Hij liet het daarom bij de algemene conclusie dat 'corruptie
in de hoogste kringen' in Rusland geen geheim is.
De persoonlijke teleurstelling en frustratie van deze
westerse economen werkt in
het Rusland van na de verkiezingen echter contra-produktief. Premier Tsjernomyrdin
bepleit een 'specifiek Russische
oplossing" voor de economische
problemen en beweert dat westerse recepten voornamelijk el-

■ GERASJTSJENKO

...waardeloze bankier.
lende hebben gebracht. Dat
valt goed in het nationalistisch
georiënteerde parlement.
De premier zal na de uitbarsting van Aslund nog minder geneigd zijn om bakzeil te
halen in het meningsverschil
met president Jeltsin over het
aanblijven van minister van
financiën Fjodorov in het nieuwe kabinet. Fjodorov heeft officieel nog geen ontslag ingediend, maar eist in ruil voor
zijn aanblijven het vertrek van
Gerasjtsjenko en vice-premier
Zaveijoecha, een conservatief
die supervisie over de landbouwsector heeft.

■ TSJERNOMYRDIN

...Russische oplossing
In de serieuze Russische
pers werd gisteren vastgesteld
dat Jeltsin geschrokken is van
de binnen- en buitenlandse
reakties op het vertrek van
'radikaal hervormer' Gaidar en
de mogelijke aftocht van Fjodorov. Er zou nu een diepgaand conflict tussen president
en premier zijn, waarbij Tsjernomyrdin het voordeel heeft
dat hij brede steun kan verwachten uit het parlement,
met zijn meerderheid van conservatieve communisten en nationalisten.
Fjodorov heeft volgens presidentieel woordvoerder Krasi-

■ FJODOROV

...nog geen ontslag
kov vandaag een gesprek met
Jeltsin, die vanwege de crisis
een tweedaags bezoek aan St.
Petersburg met een dag zal
bekorten. Niets wijst erop dat
Fjodorov terug zal komen op
zijn eisen. Gerasjtsjenko zei
best met de minister (ooit door
hem een blaag genoemd) te
kunnen samenwerken, indien
deze maar bereid is akkoord te
gaan met de 'correcties' op de
hervormingen.

De hervormers zien nu hun
vrees bewaarheid dat het kabi-

net-Tsjernomyrdin-nieuwe-stijl
op ouderwetse manier geld

■ JELTSIN
...geschrokken

verlieslijdende bedrijfstakken gaat smijten en daarmee de inflatie verder aanwakkert. Tsjernomyrdin, gisteren
met Gerasjtsjenko op een economische conferentie in de
stad Oijel in Centraal-Rusland, beloofde astronomische
roebelbedragen (in biljoenen)
aan leningen voor landbouw en
industrie.
naar

In dit jaar trekt de staat 4
biljoen roebel (ongeveer 3,5
miljard gulden volgens de huidige koers) extra uit om schulden bij de industrie af te lossen. Voor de landbouw is dat

bedrag op 2,3 biljoen vastgesteld.
De regering is overigens wel
gedwongen dat te doen. In veel
sectoren zijn over december en
januari geen lonen uitbetaald
vanwege geldgebrek. Delegaties van afgelegen regio's lopen
de ministeries plat om steun
omdat er gebrek is aan het
allernoodzakelijkste.
Bij de keuze tussen een
strikt monetair (anti-inflatie)
beleid of meer geld uitgeven
ter vermindering van sociale
onrust is duidelijk voor het
laatste gekozen. De verkiezingen van december hebben uitgewezen dat sociale ontevredenheid alleen in het voordeel
van communisten en extreemnationalisten werkt.
Impliciet wordt dat ook toegegeven door een criticus als
de econoom Sachs. Hij eiste
eerder deze week het aftreden
van IMF-directeur Camdessus,
omdat IMF en Wereldbank
niet waren afgekomen met beloofde kredieten voor Rusland.
Over 1993 had 17 miljard
dollar steun moeten worden
verstrekt, bedoeld om uitstaande schulden aan de industrie te betalen en als onderdeel van het anti-inflatiebeleid
de roebel te steunen. Van de
toegezegde kredieten (ruim 2,5
miljard dollar meer dan het
begrotingstekort
Russische
over 1993) is slechts 2 miljard
daadwerkelijk toegekend.

Vrije drugs slechts wensdroom van politiebazen
Van onze correspondent
Piet Arp
Heroïne en coDEN HAAG
XTC-pillen
of speed, gecaïne,
woon te koop bij een staatswinkel. Het personeel waarschuwt voor de verslavende gevaren van het gebruik. En
schroomt vervolgens niet de
klant voor weinig geld goed
spul te leveren. Deze nachtmerrie van vroeger is een
wensdroom van tegenwoordig
bij machteloze en moegestreden politiebazen en rechters.
De verslaafdenzorg is niet
blij met de noodkreet van de
wetshandhavers, al zien gedesillusioneerde drugsbestrijders
grote voordelen. Door legalisatie van verdovende middelen
zou een eind komen aan de
vele straatroven, de bedreigingen, de reeksen inbraken en
autokraken, hopen zij. Niet
langer maakt de politie dan
een dagtaak van het oppakken
van junks en kleine dealertjes,
die even later fluitend het bureau verlaten wegens cellentekort. Sterker nog, het aantal
gedetineerden in de gevangenissen zal met tientallen procenten dalen.
Ook de automobilist die
wanhopig vaststelt dat zijn zoveelste autoradio is gejat door
een scorende junk voelt voor
het vrijgeven van de handel.
Dan is afgezien van het lijden
van de verslaafde
het probleem uit de wereld.
—

-

-

Voorzichtig
De politiek, die zich internationaal onder vuur genomen
voelt wegens het lankmoedige
beleid, durft een aanzienlijke
versoepeling niet aan. Voorzichtig spreekt de PvdA in het
verkiezingprogram over beschikbaar stellen van heroïne
aan de krepeergevallen, die
veel maatschappelijke overlast
veroorzaken. D66 zegt 'niet erg
voor legalisering' te zijn, maar
bereid te zijn tot experimenteren. Het CDA vindt legale
drugs 'absoluut niet' bespreekbaar, en de WD is slechts
bereid tot verstrekking van
verdovende middelen onder
medisch toezicht.
Opmerkelijk is, dat ook de
instellingen die dagelijks in
contact staan met de junks
niet enthousiast zijn over een
geheel vrije drugsmarkt. Expe-

Bijna de helft van de Nederlandse gevangenen is verslaafd aan drugs. Officieren
van justitie en politiefunctionarissen willen daarom
een ander drugsbeleid. De
kans daarop is echter klein.

rimenterende jongeren komen
dan, denken zij, te gemakkelijk in aanraking met het verderfelijke spul. Het aantal verslaafden zal absoluut toenemen. De kleine criminaliteit
daarentegen zal maar beperkt
verminderen. Andere delicten,
zoals agressief gedrag onder
invloed van drugs bloeien op.

Uitmuntend
Legaliseren is juist een uitmuntend idee, reageert echter
projectleider E. Fromberg van
het Nederlands Instituut voor
Alcohol en Drugs, NIAD. Het
NLAD adviseert en informeert
de overheid, de behandelaars
en anderen over het drugsbeleid. Legaliseren heeft namelijk grote voordelen, waar andere methoden niet of nauwelijks werken. De straatcriminaliteit zal in elk geval iets
afnemen, doordat voor het verwerven van inkomsten niet
langer tientallen autoradio's
gestolen hoeven worden.
Zo lang het experiment om
heroïne aan extreem problematische gebruikers te verstrekken beperkt blijft tot enige honderden gevallen zal het
effect voor de openbare orde
gering zijn, verwacht het
NIAD. "Stapsgewijs en in internatiopnaal verband zou de
ontwikkeling kunnen uitmonden in een algehele legalisatie.
Dan vermindert op den duur
ook de maatschappelijke onveiligheid". Het huidige, failliete,
beleid leverde slechts een tekort aan celruimte op, terwijl
tegelijkertijd de overlast op
straat slechts toenam.

Alleen
De beleidsadviseur staat in
het hulpverlenersveld vrijwel
alleen. Zeer langdurig verslaafden, die in de huidige
voorstellen voor heroïneverstrekking in aanmerking zouden komen, plegen in het algemeen niet de autokraken en
inbraken, menen medewerkers
van onder meer de Jellinek
kliniek. Vooral jonge gebruikers, die sinds een paar jaar
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weer veel in het heroïnecircuit
opduiken zorgen voor de over-

last. De verstrekking van dope
biedt de verslaafden dan wel
een rustiger bestaan, de samenleving als geheel profiteert
maar weinig.
Ook de Amsterdamse GG en
GD ziet meer na- dan voordelen in het vrijgeven van drugs.
"Er zouden veel extra verslaafden bij komen", meent G. van
Brussel. "Het is bewezen dat
zowel coke als heroïne snel
verslavend is. Aan individuen
zou ik in bepaalde omstandigheden heroïne willen voorschrijven. Zoals aan oudere
junks die al twintig jaar gebruiken. Ze zijn er vaak zowel
lichamelijk, door aids, als sociaal, op straat levend, erg
slecht aan toe. Er is ook een
grote groep voor wie je dat
juist niet moet doen, bijvoorbeeld de jongeren en mensen
uit de psychiatrische hoek."
Er zou aan het voorschrijven
van opiaten ook een streven
naar maatschappelijk herstel
gekoppeld moeten zijn. "Met
verplicht
uitkeringsbeheer,
het
gros heeft grote
want
schulden".
Manager ambulante hulpverlening E. Minjon van de
Jellinekkliniek in Amsterdam
onderschrijft dit laatste. "Experimenteel heroïne verstrekken aan een categorie verslaafden is het overwegen waard,
als daar een project voor begeleid wonen bij zit. Het biedt de
verslaafde een humaner bestaan. En er is wat minder
overlast, maar wat dat betreft
moet je je niet rijk rekenen.
Harddrugs helemaal vrijgeven
kan niet, want dan kies je er
voor dat een nieuwe, grote
groep gebruikers aan de coke
raakt". Met alle nadelige gevolgen van dien.
Als antwoord op de overlast
is legalisatie geen remedie,
vindt ook L. van Ruth, directeur van de Noordhollandse
Brijderstichting voor verslavingszorg. "Slechts een kwart
van de verslaafden toont crimineel gedrag. Ik vraag me af, of
je door legaliseren de internationale handel de wind uit de

Na

een 'waterscheiding' afgekondigd. Met een paar forse ingrepen moet het land na de verkiezingen afkicken van sociale
voorzieningen en echt rijp worden voor de de harde wereld
van Wallstreet.
Alle partijen zijn dit nieuwe jaar
gestart met het afkondigen van
nieuwe bezuinigingen. De VVD
biedt vooralsnog het meest
maar het CDA heeft deze week
de achterstand behoorlijk weten
in te halen. D66 en PvdA blijven
wat achter. Maar wie niet meedoet krijgt dat in de verkiezingscampagne wel te horen.
Voor de VVD en het CDA lijkt
het Amerikaanse maatschappelijke model een aantrekkelijk
voorbeeld. Een beetje meer gezondheidszorg dan in de VS en
een minimaal uitkerinkje voor
deze of gene extra, maar verder
geen franje. Een mens moet het
zelf verdienen. En werk is werk,
hoe vervelend of onzinnig het
ook is. Dat is de nieuwe politie-

”Voortrekken”
zijn zo stelt Hans Kombrink, die samen met
(staatssecretaris) Hans Simons de PvdA-lijst aanvoert
voor de gemeenteraadsverkiezingen in het vanouds rode bolwerk Rotterdam grenzen aan
het voortrekken van mensen
van buitenlandse afkomst ten
opzichte van Nederlanders met
een laag inkomen. Dat heet
"positieve discriminatie" en die
moet zo niet worden afgeschaft,
dan toch wel zeer kritisch onder
de loep worden genomen.
Nieuw is dat standpunt overigens niet: het is ook verwoord in
het Rotterdamse verkiezingsprogramma van de PvdA en soortgelijke geluiden zijn eerder gehoord in CDA en VVD.
"Positieve discriminatie" was
een goed bedoeld beleidsinstrument om de sociale achterstand
te verkleinen van (vrouwen en)
allochtonen, maar heeft in de
loop der jaren een nare bijklank
gekregen. Het veroorzaakte onbegrip en afgunst, juist bij die
Nederlanders die ook niet
"kansrijk" zijn; extreem-rechts
spint daar garen bij. Bovendien
is het de vraag of dit instrument
de integratie echt heeft bevorderd.
Het nog eens kritisch bezien
van dit beleidsinstrument is
daarom geen slecht idee. De
stelling dat voor iedereen geldt
dat bij gelijke rechten gelijke
plichten horen, is op zichzelf
een goed uitgangspunt. Maar
men ontkomt niet aan de constatering dat bijvoorbeeld de
werkloosheid onder allochtonen
onaanvaardbaar hoger is en dat
ook vrouwen de hen toekomende plaats in het maatschappelijk
leven nog niet hebben veroverd.
Om zulke achterstanden weg
te nemen (of op zijn minst te
verkleinen) zal derhalve toch
een daarop gericht beleid moeten worden gevoerd. Een stevig
integratiebeleid voor buitenlanders, waarbij bijvoorbeeld het
leren van de Nederlandse taal
en andere vormen van scholing
verplicht worden gesteld. Niet
"voortrekken", maar opvangen
en tot een bepaald niveau
krachtig begeleiden moet de
kern van dat beleid zijn.

Er

-

-

Clinton

President

Bill Clinton heeft
zijn eerste jaar achter de
rug. In de Amerikaanse
versie van de troonrede, de State of the Union, heeft hij vannacht gezegd dat hij verder wil
met zijn hervormingen. Meer gezondheidszorg en correcties in
de sociale voorzieningen.
In dat eerste democratische
regeringsjaar heeft Clinton goed
gescoord. De lijst met successen is langer dan die van veel
van zijn voorgangers. Het Amerikaanse publiek waardeert dat.
Zijn populariteit is hoog.
Clinton heeft in grote mate
zijn reputatie waargemaakt. Hij
is een president die zich in

■ Vooral de automobilist, die telkens wanhopig moet vaststellen dat zijn zoveelste autoradio is gejat door een scorende junk, is voor
© NvhN
het vrijgeven van de drugshandel.

zeilen neemt. Die verschuift de
activiteiten onmiddellijk naar
andere terreinen".
Volgens M. Hoekstra van de
drugshulpkoepel NEVTV zou

het prettig zijn indien 'wat
gewoner met die drugs' wordt
omgegaan. De NEVTV voelt
overigens meer voor "een uitbreiding van het arsenaal be-

Amerikaans
mei wordt Nederland
een ander land. Bijna alle
politieke partijen hebben

Commentaar

Bisschop
ke definitie van 'flexibel'.

Nu was het een paar jaar geleden ook wat uit de hand gelopen met alle leuke sociale voorzieningen. Het werd wat duur.
Ook omdat het misbruik nogal
fors bleek. Daarom was een
mentale omslag een paar jaar
geleden ook niet overbodig.
Maar inmiddels lijkt het alsof
een deel van de politici aan het
doorslaan is. Het christelijke lied
'alles wordt anders, alles wordt
nieuw', is zo ongeveer de nieuwe politieke leidraad. Het is alleen jammer dat het een vrome
wens is dat al dat andere en
nieuwe ook mooier en beter
wordt.
Alle drastische ingrepen die de
politici en hun duurbetaalde ad-

viseurs nu met zoveel élan verkondigen, hebben een tegenkant. Een hard recept levert
geharde winnaars op, maar er
komt, jammer voor de politici,
ook een klasse van harde verliezers. Het Amerikaanse model
met maximale flexibiliteit en minimale zekerheid, levert ook
Amerikaanse toestanden op.
Dat heeft onaantrekkelijke kanten. Het is eigenlijk totaal geen
pluspunt om de hoogste misdaadcijfers te hebben. Het is
nauwelijks een compliment om
relatief de meeste gevangenen
in de wereld te hebben. En het
is ook al geen reclame te boek
te staan als ontwikkeld land dat
zich niets aantrekt van een grote categorie pechvogels.

handelmethoden dan voor een
algeheel vrijgeven van drugs.
Je kunt langdurig verslaafden
heroïne verstrekken in plaats
van methadon, en tegelijker-

tijd wie toch steelt streng
straffen. Daarbij kun je de
keus bieden uit straf uitzitten
of een behandeling ondergaan".

Het zou een mooi thema zijn
voor de Nederlandse verkiezingscampagne. Willen we
Amerikaanse toestanden of willen we Europese verhoudingen
(met uitzondering van Engeland). Als dat wat hard gespeeld
wordt dan wordt de verkiezingscampagne in elk geval redelijk
boeiend.
In feite gaat het dan over belastingen en premies. Toen de politici begonnen aan de mentale
ommekeer moesten de heilige
huisjes van de sociale voorzieningen, van de minimumuitkeringen worden aangepakt. Dat is
gelukt en volgens de vaderlandse beleidsmakers is dat snelweg
naar de welvaart.
Nu dat is gelukt komen de volgende stappen. Het minimumloon moet op de helling. Ontslagbescherming is een luxe.
Zekerheden zijn taboe en 'flexibel' moet de nieuwe levenshouding van de werknemer worden,
want nog steeds wordt er volgens alle wijzen in Den Haag te
veel belasting en te veel premie
betaald in dit land.
Als een nieuw geloof eenmaal
wortel heeft geschoten in Den

voorzichtig te vragen of het inmiddels niet voldoende is. Maar
in verkiezingstijd is ketterij het
zout in de pap.
In Engeland heeft de Labourpartij de laatste keer de verkiezingen verloren omdat Major op
het laast alleen maar waarschuwde dat er draconische belastingverhogingen zouden komen als Kinnock zou winnen. In
de Verenigde Staten won Clinton de verkiezingen door juist in
te spelen op iets on-Amerikaans. Hij wilde wat meer zorg,
vooral in de vorm van een ziekteverzekering voor iedereen.
Eigenlijk moeten de verkiezingen in Nederland dit jaar ook
maar over dat soort vragen
gaan. Over hebben en houden
of over zorg en een beetje delen. Er wordt de komende
maanden van alles verkondigd
op de podiums tijdens de grote
shows van de partijen.
Geen partij durft te zeggen dat
veel mensen best iets kunnen
inleveren om voor andere het
leven iets fatsoenlijker te maken. Niemand waagt het om
nieuwe belastingen voor te stellen. Dat past niet in het tijds-

Haag dan is het bijna ketterij om

beeld.

hoofdzaak richt op het binnenland. De Amerikaanse kiezers
beoordelen hun president op
zijn prestaties in Amerika.
Op het buitenland-beleid van
Clinton valt wel wat af te dingen.
Amerika is als enige supermacht niet meer de enige toonaangevende natie in de wereld.
Terecht willen de Amerikanen
niet in alle situaties het voortouw nemen.
In het Balkan-conflict zijn de
tegenstellingen tussen Amerika
en de Europese landen het
scherpst naar voren gekomen.
Amerika wilde aanvankelijk heel
drastisch optreden in ex-Joegoslavië, maar ook de Amerikanen
hadden niet een mooie blauwdruk in handen voor een blijvende vrede in dat land. Vandaar
dat Europa terughoudend bleef.
En vervolgens bleek dat
Amerika in de Europese politiek
het zwaartepunt legt bij de goede betrekkingen met Moskou.
Vooral Washington hield 'de
Midden-europese landen aan
het lijntje wat betreft de aansluiting bij de NAVO. Dat is niet per
definitie de beste oplossing voor
Europa.
Op economisch gebied heeft
Clinton in het eerste jaar vooral
de confrontatie gezocht. Japan
geldt nog steeds als zondebok
en Europa moest buigen voor
de Amerikaanse vrijhandelseisen. Die confrontatie is tot dusver geaccepteerd, maar het is
een koers met risico's. Er komt
een punt waarop anderen de

Amerikaanse dictaten niet

accepteren.

meer
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Topbestuurders leren op cursus eerlijk te blijven

VVD wil van
wao-boete af
DEN HAAG De WD wil
af van de boete die werkgevers moeten betalen als
een werknemer in de wao
-

Burgemeesters
DEN HAAG
en wethouders storten zich
massaal op de nieuwe 'anticorruptiecursus' van de VerNederlandse
van
eniging
Voor 4800
(VNG).
Gemeenten
van een
top
gulden leert de
als
bestuurder
je
gemeente hoe
eerlijk kunt blijven. De VNG
heeft hiervoor het organisatieadviesbureau ODRP ingeschakeld. "Het loopt storm," zegt H.
Lamminga, coördinator opleiding en trainingen van het
bureau.
-

De cursus, die officieel luistert naar de naam 'ambtelijke

bestuurlijke
integriteit:
en
bewegen in een glazen huis', is
vorige week van start gegaan.
Proefkonijn was de gemeente
Borsele uit Zeeland. Voor de
komende maanden hebben al
twintig andere gemeenten zich
aangemeld om corrupt gedrag
in de kiem te smoren. "Het
taboe van de onkreukbare
overheidsdienaar is doorbroken. Corruptie komt overal
voor. De cursus is bedoeld voor
topbestuurders, omdat zij het
goede
voorbeeld
moeten
aldus
docente
Lammingeven,"
ga.
Tijdens de cursus, die overi-

gens maar één dag duurt,
bespreken overheidsmanagers
de eigentijdse moraal aan de
hand van gevallen uit de praktijk.
Een voorbeeld: een gemeenteambtenaar heeft ruzie met
een bouwbedrijf, een opdracht
is niet goed uitgevoerd. De
aannemer wil het conflict bijleggen, bang dat hij geen klussen meer krijgt. Hij tipt de
ambtenaar dat hij een adresje
weet waar deze tegen korting
een mooie auto kan kopen. De
docent legt de cursisten de
vraag voor of deze 'deal' door
de beugel kan.

-

-

gezet.

Bukman wijt deze degradatie aan de totale malaise in de
land- en tuinbouw. Volgens
hem heeft zijn verdwijning uit
de top-tien van het CDA niets
te maken met zijn geruchtmakende brief aan collega-minister Andriessen over de aardgasprijs voor tuinders. In deze
uitgelekte brief pleitte Bukman voor uitstel van de voorziene verhoging van het aardgastarief voor de glastuinbouw
tot na de Kamerverkiezingen.
Daarmee wilde hij voorkomen
dat CDA-tuinders hun partij
massaal de rug zouden toekeren.

Ook het CDA-partijbureau,
waar de stemmen voor de
plaatsing op de kandidatenlijst
werden geteld, meent dat deze
affaire geen enkele rol kan

Volgens Lamminga zijn derprivé-adviesbureaus
gelijke
aan de orde van de dag. Uit

De docenten van de 'anticorruptiecursus' leggen de topbestuurders echter geen normen en waarden op. In het
lesmateriaal staat bijvoorbeeld
niet dat cadeaus aannemen
verboden is. Ook een definitie
van corruptie ontbreekt. "We
willen niet belerend zijn. Dat
heeft geen zin. Het gaat erom
dat cursisten hun eigen gren-

hebben gespeeld, omdat het
overgrote deel van de CDAafdelingen al over de kandidatenlijst had gestemd voor de
gewraakte brief bekend werd.
Het CDA-partijbureau wil
niet meedelen welke afdelingen de CDA-bewindsman precies naar beneden hebben
gehaald. Bukman zelf denkt
dat de onlustgevoelens in de
verschillende sectoren van de
landbouw op zijn persoon zijn
betrokken.
De Tweede Kamer zal binalsnog
overigens
nenkort
debatteren over de 'aardgasbrief van Bukman. Toen de
brief twee weken geleden uitlekte vroegen de fracties van
D66, VVD en GroenLinks premier Lubbers om opheldering.
In antwoord op die kamervragen veroordeelde Lubbers toen
de brief als "staatsrechtelijk
niet juist en overbodig".
Het kamerlid Van Ojik van
GroenLinks vroeg gisteren
toch alsnog om een debat over
de brief, omdat hij vindt dat de
Kamer een politieke uitspraak
moet kunnen doen over de door
Lubbers geconstateerde staatsrechtelijke onjuistheid.

—

naren volgen) moeten er even-

min iets bijkrijgen."

Dit heeft prof. Kolnaar, mede-auteur van het CDA-verkiezingsprogram, gisteravond verklaard. Volgens de christen-democraat betekent de bevriezing van lonen in het bedrijfsleven, uitkeringen en salarissen van ambtenaren en trendvolgers niet dat iedereen op de
nullijn wordt gezet. Door lastenverlichting wil het CDA iedereen er toch nog iets op
vooruit laten gaan.
Het CDA maakte het afgelo-

pen weekeinde bekend onder
een komend kabinet niet negen miljard gulden te willen

■ De gifzakjes met het landbouwgif Apron Plus zijn nog niet opgeruimd of de volgende vervuiling dient zich al weer aan. Op de stranden
van Bloemendaal en Egmond spoelde maandag 50 kubieke meter olie aan.
ANP
Op de foto het strand van Egmond waar een zoeker naar gifzakjes een shovel tegenkomt die de olie probeert te verwijderen.
©

Nederlanders en
Marokkanen in de provinciale
gevangenis van de Marokkaanse havenstad Tanger dreigen
tegen
mensonwaardige
omstandigheden in opstand te
komen. Ze zitten in overvolle
cellen, krijgen mondjesmaat
oneetbaar voedsel, zijn verstoken van medische verzorging
en worden soms door bewakers
harddrugs
te
gedwongen
gebruiken.

-

I

Nederlanders die in Marokkaanse cellen zitten, kwijnen weg. Ze leven onder
mensonterende omstandigheden, krijgen mondjesmaat voedsel en moeten
medische verzorging ontberen.

De Utrechtse gevangenispredikant ds. Joop Spoor van
de stichting Epafras, die gisteren uit Tanger terugkeerde,

bezuinigen, zoals eerst de bedoeling was, maar zeventien
miljard gulden. Volgens Kolnaar zijn de extra bezuinigingen onder meer nodig omdat
het huidige kabinet zijn opvolger met een erfenis van vijf
miljard gulden aan niet-ingevulde ombuigingen opzadelt.
Bovendien wil het CDA enige
reserve inbouwen voor'kis een
komend kabinet in zwaar weer
terecht komt.

Janmaat geweerd bij herdenking Dales VVNG wil

halvering
van aantal
gemeenten

De CD'er JanDEN HAAG
maat is door Tweede Kamervoorzitter Deetman verzocht
de herdenking van de overleden minister Dales niet bij te
wonen. Hieraan heeft de centrum democraat, die het overlijden naar eigen zeggen niet
betreurde, gehoor gegeven. Dat
bleek gisteren tijdens de herdenking van minister Dales in
de Kamer.
Deetman vond het niet
gepast om het omstreden
kamerlid bij de plechtigheid
aanwezig te laten zijn. In een
persoonlijk onderhoud vroeg
hij daarom aan Janmaat niet
in de vergaderzaal te verschijnen. De Kamer herdacht Dales
gisteren pas, omdat zij tijdens
het kerstreces overleed.
-

Premier Lubbers zei tijdens
de korte plechtigheid dat
minister Dales van grote problemen hield, niet van kleine.
Zij hield volgens de regeringsleider van mensen, niet van
gezeur.
"In de ministerraad was zij
verrukkelijk. Als het om relatief kleine zaken ging, gaf zij
ons haar argumenten. Zij had
haar ambtelijke adviezen dan
echt wel gelezen. Ging het echter om grote, belangrijke
zaken, dan gaf zij gewoon
direct haar mening. Dan had
zij gewoon gelijk. Dan was zij
hoogstens bereid nog een keer
te herhalen voor collega's die
niet direct wilde begrijpen dat

heeft de erbarmelijke situatie
en de grote onrust onder de
gevangenen bevestigd.
De vijftien Nederlanders die
er gevangen zitten, veelal voor
hasjsmokkel, hebben vorige
week een petitie het gevangeniscomplex weten uit te smokzaken
kelen.
Buitenlandse
heeft de ontvangst van de petitie bevestigd, maar zegt weinig
te kunnen uitrichten. "Het is
bekend dat in veel landen de

verdwijnt. Volgens het
liberale kamerlid Linschoten werkt de regeling
"averechts". Ook het CDA
wil het boetesysteem drastisch wijzigen, maar kon
gisteravond nog niet vertellen hoe. De Kamer overlegt vandaag over dit
onderwerp met staatssecretaris Wallage van sociale zaken. De werkgevers
zijn fel gekant tegen de
boeteregeling die zij als
onrechtvaardig bestempelen. Het kabinet heeft
beloofd na te denken over
de mogelijkheid geen boete
op te leggen als de arbeidsongeschiktheid niet door
het werk wordt veroorzaakt.

Generaal
op het matje
DEN HAAG Minister Ter
Beek van defensie heeft
-

opnieuw een generaal in
niet mis te verstane
bewoordingen tot de orde
moeten roepen. De
betreffende bevelhebber,
Van Vuren, is met zijn kritiek op de uitzending van
Nederlandse militairen
naar Bosnië over de
schreef gegaan, zo schrijft
de PvdA-bewindsman aan
de Tweede Kamer. Vorig
jaar riep Ter Beek nog
generaal Couzy op het
matje, nadat deze in het
openbaar kanttekeningen
had geplaatst bij de herstructurering van de landmacht. De generaal achtte
in een artikel in het NRCHandelsblad uitzending
van militairen weinig zinvol. Ter Beek keurt het
optreden van Van Vuren
af.

NS-ers vinden
babylijkje
DEN BOSCH Twee werknemers van de Nederlandse Spoorwegen hebben in
Den Bosch vlakbij een
spoorwegviaduct over een
-

afwateringskanaal het
stoffelijk overschot van een
baby gevonden. Het lijkje
was verpakt in een plastic
boodschappentas. Volgens
een woordvoerder van de
Bossche politie betreft het
een blank jongetje, dat vermoedelijk net was geboren.
De NS-werknemers waren
bezig met een inspectie. De
plastic zak met het stoffelijk overschot lag in de
rietkraag van het kanaal.
Het babylijkje was niet
gekleed. Vandaag wordt
sectie verricht.

Fraude
in Amsterdam
AMSTERDAM In
Amsterdam is vorig jaar
voor ruim 55 miljoen gulden aan fraude met uitkeringen ontdekt door de
sociale recherche. In 1992
lag dat bedrag nog op 32
miljoen. De Afdeling Bijzondere Controle van de
Sociale Dienst (de sociale
recherche) kon meer
onderzoeken doen en fraudegevallen opsporen door
een projectmatige aanpak
en personeelsuitbreiding.
Vorig jaar werd in 2273
gevallen fraude vastgesteld; een gemiddelde van
24 mille per geval. In 1337
zaken met een bedrag van
meer dan 12.000 gulden is
proces-verbaal opgemaakt.
In 1992 werden nog 1620
fraudegevallen ontdekt,
met 1078 processen verbaal.
-

De Vereniging
DEN HAAG
Nederlandse
Gemeenten
(VNG) wil een halvering van
het huidige aantal van 636
gemeenten. In de ogen van de
VNG moeten gemeenten ten
minste 40.000 inwoners tellen.
Op dit moment zijn er zo'n 560
gemeenten die minder inwoners hebben. Van die groep
blijven volgens VNG-directeur
G.J. Fleers uiteindelijk hooguit
187 gemeenten over.
-

■ De Tweede Kamer herdacht gisteren de overleden minister len Dales. Op de foto vlnr Van Thijn,
© NPA
Hirsch Ballin, Lubbers, Kok, Maij-Weggen en d'Ancona.
politieke daden maar ook vanpolitie en staatsrechtelijke verzij gelijk had," aldus Lubbers.
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Nederlanders dreigen met opstand in Marokkaanse cel
DEN HAAG

huis gaan. Na een dag discussiëren over 'corruptie in de
praktijk' moet duidelijk worden wat wel en niet kan in een
gemeente. Dat leidt tot eerlijke
en integere bestuurders, hoopt
Lamminga. "Als de topbestuurders het niet over de 'groepsnorm' eens worden, is er nog
geen man overboord. Corruptie
is in elk geval bespreekbaar
geworden."

"De verhouding
DEN HAAG
tussen het aantal werkenden
en niet-werkenden dreigt de
komende jaren zo slecht te zijn
dat de uitkeringen niet evenredig met de lonen kunnen stijgen. Dat geeft ook niet, want
een volgend kabinet moet met
werkgevers en vakbonden afspreken dat de lonen in het
bedrijfsleven niet verder oplopen. Ambtenaren en trendvolgers (degenen die de inkomensontwikkeling van ambte-

PvdA-kamerlid
Stoffelen
zegt desgevraagd dat er wat
hem betreft helemaal geen
koppen hoeven te rollen:
"Wiarda en Nordholt moeten
gewoon weer aan het werk
gaan. Wel moeten de opheffing
van het IRT en de beschuldigingen over corruptie bij het
Amsterdamse korps grondig
worden onderzocht. Laten we
dat maar even afwachten".
D66-senator B. Staal, oudhoofdcommissaris van het politiekorps in Almere, meent dat
zowel Wiarda als Nordholt
"zeer integere politiemensen"
zijn. "Het is terecht dat Wiarda
openlijk zijn ongenoegen laat
blijken over de gang van zaken
bij het IRT. Het is ook terecht
dat Nordholt zich openlijk verdedigt. Maar daarom hoeft de
boodschapper nog niet te worden vermoord! Ze moeten het
met z'n tweeën maar eens goed
uitpraten".
De voormalige chef van de
Amsterdamse recherche, Kees
Sietsma, meent eveneens dat
het vechtende tweetal niet weg
hoeft. "De hele affaire wordt
enorm opgeblazen. Ik denk dat
ze binnenkort weer door één
deur kunnen;"

snorm in het achterhoofd' naar

CDA: bevriezen
uitkeringen
goed mogelijk

hoog gespecialiseerde
recherche-eenheid komen.
Dat bepleit de Bossche procureur-generaal mr. R. A.
Gonsalves. De eenheid
moet de bestaande interregionale teams overkoepelen.

Bukman niet blij
met elfde plaats
Minister BukDEN HAAG
man van landbouw is teleurgesteld over zijn tegenvallende
plaats op de uiteindelijke
CDA-kandidatenlijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen.
Bukman stond op de aanvankelijke lijst op de zesde plaats,
maar werd door de CDA-afdelingen op een elfde plaats

onderneming.

Tijdens de studiedag krijgen
de cursisten een filmpje te
zien, waarin wordt getoond hoe
ambtenaren en raadsleden

onderzoek blijkt dat in Nederland maar liefst elke dag een
ambtenaar of gemeenteraadslid op corruptie wordt betrapt.
Jaarlijks komen 115 van deze
gevallen voor de rechter.

Er moet een landelijke,

-

-

steeds verder over de schreef
gaan. Stel: een ambtenaar
heeft de taak andere gemeenten te adviseren. Dat levert'
hem handen vol werk op en hij
begint in 'zijn eigen tijd' een
privé-adviesbureau. Nog kan
hij de opdrachten in zijn eentje
niet aan en hij besluit om zijn
collega's in dienst te nemen.
Gevolg: binnen de muren van
het gemeentehuis wordt veel
geld verdiend voor de nieuwe

Na gifzakjes nu olie op het strand

Idee ’FBI’
in Nederland
wint aanhang
AMSTERDAM Hoofdcommissarissen die vechtend over
straat rollen, levens van
in
gevaar
infiltranten
gebracht, beschuldigingen over
corruptie en lekken naar criminele organisaties. Het is kortom niet pluis in en rond het in
december opgeheven Interregionale Rechercheteam NoordHolland en Utrecht. Maar of
ook de koppen zullen rollen
van de verantwoordelijken
Nordholt of Wiarda? is vooralsnog de vraag. Inmiddels
komen er wel in toenemende
mate pleidooien voor een natiopopulair
nale recherche,
gezegd: een Nederlandse FBI.
Betrokkenen reageren zeer
terughoudend als het gaat om
de vraag wie er verantwoordelijk is voor de zware averij die
het imago van het Amsterdamse politiekorps in het bijzonder
en de Nederlandse politie in
het algemeen heeft opgelopen.
Officieren van justitie in en
rond Amsterdam, politiechefs,
burgemeesters
politieen
de
woordvoerders houden
mond op slot.
De politiek en de betrokken
korpsen wachten vooralsnog op
twee rapporten: het onderzoek
van de
rijksrecherche in
opdracht van procureur-generaal Van Randwijck naar de
vermeende corruptie bij het
Amsterdamse korps en het
onafhankelijke onderzoek naar
het opheffen van het IRT. Dit
laatste onderzoek wordt verricht in opdracht van de politieministers Van Thijn en
Hirsch Ballin.

Lamminga:
"Er ontstaan
levendige discussies. De één
vindt datje zakelijke contacten
per definitie niet mag gebruiken voor je privé-leven. Er is
sprake van belangenverstrengeling en dat komt het werk
van de bestuurder niet ten
goede. De ander meent dat het
aanbod van zo'n aannemer
alleen verwerpelijk is als de
ambtenaar daadwerkelijk die
korting krijgt."

zen leren kennen," aldus Lamminga.
Wel is het de bedoeling dat
de topbestuurders na een sessie met een zogenoemde 'groep-

toestand in gevangenissen niet
rooskleurig is," aldus een
woordvoerder.
De Nederlanders in Tanger
eisen in de eerste plaats een
fatsoenlijke slaapplaats. Op dit
moment verblijven tenminste
26 gedetineerden in een cel
van 24 vierkante meter. Nieuwe gevangenen krijgen volgens
ds. Spoor een plaats op de wc,
een stinkende betonnen ruimte
piet een gat in het midden

waaruit 's nachts kakkerlakken en ratten te voorschijn
komen.
De maaltijden zijn zo slecht
dat de buitenlanders soms
dagen niets te eten hebben.
Veel gevangenen zijn ziek,
maar krijgen geen medische
verzorging. "Wie hier geen
hulp van buitenaf krijgt,
kwijnt weg en gaat dood," zegt
Spoor.
Het probleem is dat de

Nederlandse ambassade in
Rabat en het consulaat in Tanger over onvoldoende personeel
beschikken om het lot van de
Nederlanders te verlichten
door voedselinkopen en controle op de mensenrechten. Minister Kooijmans van buitenlandse zaken stelde vorig jaar
tegenover de Kamer wel extra
hulp en toezicht in het vooruitzicht, maar daar is tot nu toe
niets van terecht gekomen.

Fleers, tevens lid van de
Eerste Kamer voor het CDA,
wil zich niet uitspreken over
het exacte aantal gemeenten
dat na een nieuwe golf van
herindelingen
gemeentelijke
uitlatingen
overblijft.
Zijn
komen in reactie op het ingezette kabinetsbeleid, waarbij
wordt gestreefd naar 25 regiobesturen die een belangrijk
deel van de gemeentelijke
taken overnemen. Deze regiobesturen worden ook wel 'provincies-nieuwe-stijl' genoemd.

De VNG ziet deze ontwikeling
met lede ogen aan. Zij vindt
dat de gemeenten de 'sterkste
bestuurslaag' moeten blijven.
Op dit moment zijn er van
de 636 gemeenten ongeveer 70
die meer inwoners hebben dan
40.000. In die gemeenten
wonen 7,5 miljoen inwoners.
De overige 560 gemeenten herbergen de andere helft van de
15 miljoen Nederlanders. Volgens het VNG is er, gezien de
gewenste gemiddelde grootte
van tenminste 40.000 inwoners, hooguit plaats voor 187
gemeenten. Opgeteld bij de
reeds bestaande 70 grote
gemeenten streeft de VNG dan
naar maximaal 257 gemeenten
in Nederland.

Toeristes
verongelukt
Twee Nederlandse toeristes zijn in de
Beierse Alpen in Duitsland
om het leven gekomen. Dat
heeft de Duitse politie
meegedeeld. Een voorbijganger heeft de twee vrouwen, 65 en 70 jaar oud,
gisteren in het wintersportgebied gevonden. De
jongste lag aan de voet van
een zestig meter hoge steile wand. De ander lag honderd meter verder in een
moeilijk begaanbaar
gebied. De politie vermoedt dat de vrouwen
maandag door de duisternis zijn overvallen en zich
toen in de route hebben
vergist.
FÜSSEN

-
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Oorlogsslachtoffers eisen 22.000 dollar van Japanse regering
TOKYO
Acht Nederlandse
oorlogsslachtoffers hebben gisteren in Tokyo een klacht ingediend tegen de Japanse regering. Ze eisen 22.000 dollar
schadevergoeding voor het leed
dat zij geleden hebben door
Japans toedoen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Onder
begeleiding van acht Japanse
advocaten leverden de heren
Sjoerd Lapré en Gerard Jungslager van de Stichting Japanse Ereschulden
de officiële
—

aanklacht in op het Districtsgerechthof van Tokyo. Zij overhandigden de documenten aan
een ambtenaar achter een loket en ontvingen een ontvangstbewijs. Het was de eerste stap in een proces dat nog
jaren zal slepen.
Hoe lang durven de Japanse
advocaten niet te zeggen. Normaliter duurt een proces zo'n
vijf jaar. Maar dit proces is een
geval apart, omdat het om buitenlandse aanklagers gaat.

Bovendien ligt de compensatiekwestie politiek nogal gevoelig. De huidige premier
heeft weliswaar openlijk spijt
betuigd en ook toegegeven dat
Japan een agressorrol heeft
gespeeld. Maar het geven van
financiële vergoedingen gaat
voor vele Japanners te ver. In
de vredesverdragen met andere landen staat immers dat
Japan geen schadevergoeding
aan individuen hoeft uit te
betalen. Nederland heeft ook

Spanje gaat
massaal de
straat op
Van onze correspondent

Ruud de Wit
BARCELONA 'We moeten ze
tegenhouden'. Met deze leus
gaan de twee grootste vakbonden in Spanje, de socialistische
UGT en de marxistisch georiënteerde CCOO de algemene staking in, die ze voor morgen hebben uitgeroepen. De
staking is een protest tegen
het economisch beleid van de
socialistische premier Felipe
—

Gonzalez.

De vakbonden besloten eind
vorig jaar tot de staking, nadat
de onderhandelingen over een
sociaal pact op niets waren
uitgelopen. Met name de regeringsplannen om de arbeidsmarkt te stroomlijnen waren
voor de bonden onbespreekbaar. Deze 'reforma laboral' is
inmiddels door het parlement
met overgrote meerderheid
aangenomen. Slechts de fractie
van het door de Spaanse Communistische Partij gedomineerde Verenigd Links en de
nog kleinere Canarische Coalitie stemden tegen de voorstellen. Dat bracht de leiders van

Afgetreden
vice-premier
België opent
tegenaanval
De Belgische exvice-premier Guy Coëme heeft
gisteren zelf om een openbaar
proces door het Hof van Cassatie gevraagd om zich te verdedigen tegen beschuldigingen
van corruptie. Volgens de exbewindsman is zijn reputatie
door "lekken" in de pers over
de Agusta-smeergeldaffaire te
grabbel gegooid. Hij wil zo snel
mogelijk klaarheid over de
zaak, buiten elke politieke invloed om.

BRUSSEL

—

zo'n verdrag met Japan ondertekend.
"Maar het verdrag is getekend in een tijd waarin men de
gevolgen van de oorlog niet
kon overzien," aldus Jungslager. "De herinneringen en het
leed worden sterker als je met
pensioen gaat. Voor die tijd
ben je te druk bezig met werk
en gezin. Het is dus niet verwonderlijk dat we pas vijftig
jaar na datum om herstel,
smartegeld en rehabilitatie

vragen," verklaart ook Lapré.
De Stichting Japanse Ereschulden vecht niet alleen voor
een schulderkenning van Japanse zijde. Men gelooft dat
een financiële smartegeld de
wonden bij de slachtoffers zal
verzachten. "De dader moet
een stap in onze richting doen
om te tonen dat hij de banden
wil verbeteren," aldus Jungslager. De Stichting ziet de
?2.000 dollar als een symbolische smartegeld.

Maar voor de Japanse staat
kan de zaak heel duur worden.
Lapré en Jungslager vertegenwoordigen niet alleen de acht
aanklagers, maar ook de
76.000 andere leden van de
Stichting Japanse Ereschulden. Als de acht dit proces
winnen, dan verwachten ze dat
alle anderen ook in aanmerking komen voor smartegeld.
En dan komen ook de Britten
en Indonesiërs, in totaal zo'n
300.000 krijgsgevangenen, die

—

Er is in Spanje een forse
breuk ontstaan tussen regering en vakbonden. Oorzaak is het volgens de bonden falende economische
beleid van de socialistische
premier Felipe Gonzalez.
de vakbeweging tot de uitspraak, dat er nu 'sprake was
van een echtscheiding tussen
parlement en maatschappij'.

van industrie, landbouw,
investeringen, toerisme,
technologie en gezondheids- en medische zorg.

De door Gonzalez gewenste
hervorming van de arbeidsmarkt behelst een complex van
veranderingen. Die variëren
van het invoeren van een leerlingenstelsel voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar, maar met
sterk gereduceerde salarissen,
tot de verruiming van de mogelijkheden voor bedrijven om
personeel te ontslaan of te vervangen door tijdelijke arbeidskrachten.

Ook werd overeengekomen
dat Egypte de Palestijnen
zal helpen met het opzetten van infrastructurele
projecten.

Pravda schort
publikatie op

De staking komt op een moment dat de Spaanse economie
op een voorlopig dieptepunt is
beland. Het afgelopen jaar
kwamen er in Spanje ruim
350.000 werklozen bij en met
een werkloosheidspercentage
van 23% van de beroepsbevolking is het land absolute koploper in de EG. De vooruitzichten voor 1994 zijn eveneens
somber.
Met de algemene staking lijken de machtige bonden het
paard achter de wagen te
spannen. Zowel de regering als
de werkgevers hebben benadrukt dat de staking buitenlandse investeerders alleen
maar meer zal afschrikken en
de sociale onrust verder zal
vergroten.
De breuk tussen PSOE en
bonden is opmerkelijk. Juist de
georganiseerde arbeiders hebben' een essentiële bijdrage geleverd aan de onafgebroken regeringsmacht van de Socialistische Arbeiderspartij
van
Spanje (PSOE) van Gonzalez
in de afgelopen twaalf jaar. Of
een en ander Gonzalez en de
PSOE ook electoraal zal benadelen, zullen de verkiezingen
voor het Europese parlement
uitwijzen.

■ Russische soldaten

lopen

met ski's door het besneeuwde Moskou op weg naar een oefening. Skiën is in Rusland een normaal onderdeel van de militaire training.
©

Nederlanders bereiken Srebrenica
SREBRENICA De 21 militairen die in Oost-Bosnië de
komst voorbereiden van 1200
extra Nederlandse VN-militairen, hebben gisteren zonder
noemenswaardige problemen
de moslim-enclave Srebrenica
bereikt. De twee versperringen
op de weg tussen Tuzla en
Srebrenica werden Vrijwel onmiddellijk voor de verkenners
opengesteld. De eenheid was
dezelfde dag vanuit het ongeveer honderd kilometer zuidoostelijk gelegen Tuzla vertrokken.
Nu de verkenningsmissie
succes lijkt te boeken, heeft
het ministerie van defensie het
licht op groen gezet voor de
bevoorrading van het bataljon
van de Luchtmobiele Brigade
en de ondersteuningstroepen
-

die naar Bosnië moeten worden uitgezonden. Dezer dagen
worden volgens Defensie eenheden verplaatst naar beladingsstations bij Vlissingen en
't Harde.
De verkenners hebben onder
meer de opdracht te kijken
waar de 1200 Nederlandse militairen gehuisvest kunnen
worden en of de genie extra
werkzaamheden moet verrichten, bijvoorbeeld bij het herstel
van toegangswegen. Een eerdere verkenningsmissie naar
Oost-Bosnië strandde, omdat
de Serviërs de Nederlandse
militairen niet in het gebied
wilden toelaten.
VN-inspecteurs zijn er gisteren wegens hevige gevechten
niet in geslaagd het moslimdorp Here in Centraal-Bosnië

te bereiken.

De inspecteurs
wilden poolshoogte gaan nemen na berichten dat Bosnische Kroaten een bloedbad
hadden aangericht onder de
bevolking.
De Kroatische troepen zouden in Here in koelen bloede
circa 25 bewoners hebben afgeslacht. Eind oktober werden in
Stupni Do, een ander dorp in
dezelfde moslim-regio, ook 25
dorpelingen op bloedige wijze
afgeslacht door de Kroaten.
Dat was een wraakactie voor
een offensief van de Bosnische
regeringstroepen bij Uzdol een
maand eerder, waarbij 29
Kroatische inwoners de dood
vonden.
De Kroaten hebben in Prozor, in de buurt van Here, een
belangrijk bruggehoofd in han-

den. Ze bestoken vandaar uit
omliggende moslim-steden en
-dorpen als Jablanica, Bistro
en Gornji Vakuf. Helikopters
gooien zware bommen tot 250
kilo. Aangenomen wordt dat
ook op Here een of meerdere
bommen zijn gegooid.
De Kroatische helikoptervluchten zijn een schending
van het vliegverbod dat alle
strijdende partijen in Bosnië is
opgelegd. Maar NAVO-militairen in het gebied maken er al
maanden geen geheim van, dat
er nauwelijks wordt gecontroleerd op naleving van het
vliegverbod. Zij zeggen dat
controle ondoenlijk is, omdat
laag vliegende helikopters in
het bergachtige terrein met de
radar niet zijn op te sporen,
zeker 's nachts niet.

De commissie ging niet zover de vrijdag afgetreden bewindsman valsheid van geschrifte of het gebruik van valse documenten ten laste te
leggen.

Volgens Landuyt kan Coëme
door het advies van de Kamer
alleen vervolgd worden voor
omkoping (en onrechtmatige
handelingen),
waarvoor
de
maximumstraf drie jaar bedraagt.

MOSKOU De Pravda, de
in 1912 door Vladimir
Lenin opgerichte krant
van de Communistische
Partij van de voormalige
Sovjetunie, heeft de uitgave gisteren opgeschort na
een ruzie met de Griekse
zakenman die een meerderheidsaandeel in de
krant heeft. Hoofdredacteur Viktor Linnik zei dat
uitgever Yannis Yannikos
alle eigendomsrechten
over de krant opeist, zeggenschap over het personeelsbeleid wil en mogelijke wijzigingen wil aanbrengen in de redactie en
in de politieke lijn van het
blad. De op Cyprus geregistreerde Cyprus Steel
Light Holding van Yannikos bezit 55 procent van de
aandelen. Het blad bezit
zelf 45 procent van de aandelen.
—

PARIJS
De invoering van
het verdrag van Schengen
moet opnieuw, en dit keer voor
onbepaalde tijd, worden uitgesteld omdat er grote technische problemen zijn rond het
zogenaamde centrale Schengen Informatie Systeem (SIS).
Het verdrag, dat het wegvallen
van de identiteitscontroles aan
de binnengrenzen van negen
van de twaalf lidstaten van de
Europese Unie regelt, zou na
herhaald uitstel op 1 februari
definitief worden ingevoerd.
oorspronkelijke
De
streefdatum was 1 januari 1993.

Gluza heeft volgens Landuyt
een raadsheer van het Hof
verteld dat de in 1991 vermoorde PS-voorman André
Cools de onderhandelingen
over de smeergelden had gevoerd. Gluza zou ook hebben
aangestipt dat er valsheid in
geschrifte is gepleegd maar
niet uit hoofde van Coëme.

—

CAIRO Egypte en de
PLO hebben een economisch samenwerkingsverdrag getekend dat ingaat
op de dag dat de bezette
Gazastrook en Jericho onder Palestijnse autonomie
komen. De Egyptische minister van buitenlandse
zaken Amr Moussa en zijn
Palestijnse ambtgenoot
Farouk Kaddoumi ondertekenden in Cairo het verdrag, dat oproept tot samenwerking op het gebied

’Schengen’ loopt opnieuw vertraging op

Tegenover de commissie
drong Coëme er vergeefs op
aan de naam van een tweede
anonieme getuige vrij te geven.
Een commissielid, de Vlaamse
socialist Renaat Landuyt, onthulde dat dat ex-voorzitter Carol Gluza van de Luikse socialistische metaalbond is.

LONDEN Wegens een
gebrek aan gelovigen worden twaalf anglicaanse
kerken in het financiële
centrum van Londen met
sluiting bedreigd. Zij zullen mogelijk worden omgebouwd tot kantoren of worden overgedaan aan de
Rooms-Katholieke Kerk.
Dat bericht het Britse dagblad The Times. De krant
baseert zich op een rapport
van de commissie die werd
ingesteld door de bisschop
van Londen. De commissie
moet advies uitbrengen
over het lot van 36 kerken
in het centrum van de
Britse hoofdstad. De aanbevelingen zullen volgens
The Times binnenkort
worden gepubliceerd.

Samenwerking
Egypte en PLO

commissie zijn er voldoende
aanwijzingen dat er omkoping
is gepleegd bij de aankoop van

Italiaanse Agusta-helikopters
in 1988. Coëme was destijds
minister van defensie namens
de Parti Socialiste (PS), die
van de steekpenningen zou
hebben geprofiteerd.

geld kunnen krijgen. De rekening voor de Japanse regering
bedraagt dan 60 miljard dollar.
Isomi Suzuki, één van de
advocaten, heeft goede hoop op
een positieve uitkomst. Een
paar jaar geleden hebben 12
Taiwanese dwangarbeiders via
een proces smartegeld van de
Japanse regering afgedwongen. Alle 30.000 Taiwanese exdwangarbeiders hebben ieder
zo'n 34.000 gulden gekregen.

Russische soldaten in Moskou oefenen met ski's

Een speciale kamercommis-

sie, die Coëme hoorde, wil hem
wel zijn zin geven. Volgens de

op dezelfde gronden smarte-

Gebrek aan
gelovigen

—

De Duitse staatssecretaris
Schmidhuber van Europese zaken, voorzitter van het uitvoerend comité van 'Schengen',
verklaarde in Bonn dat de invoering van het verdrag op 1
februari 'totaal ondenkbaar'
geworden is vanwege diverse
technische problemen rond het
in Straatsburg gevestigde centrale informatiesysteem.
Zijn Nederlandse collega
Dankert zei te hopen dat de
problemen nog voor dé zomer
zijn verholpen. Hij wees erop
dat er politiek geen enkel probleem meer is. Alle landen

hebben het verdrag inmiddels
geratificeerd. Frankrijk heeft
lang dwars gelegen wegens het
in Franse ogen te coulante
Nederlandse drugsbeleid.
Het SIS moet het politie en
justitie van de negen Schengen-landen (de lidstaten van
de Europese Unie minus Engeland, lerland en Denemarken)
mogelijk maken om onderling
persoonsgegevens uit te wisselen ter compensatie van het
wegvallen van identiteitscontroles aan de binnengrenzen.
Het SIS moet als een soort
elektronisch vangnet tegen

Notities Brandt niet belastend voor Wehner
BERLIJN
De tot nu toe geheime notities van wijlen Willy
Brandt die de Duitse krant
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vandaag afdrukt,
bevatten niets belastends voor
de vroegere SPD-fractieleider
—

Herbert Wehner.

43
handgeschreven
De
blaadjes vullen twee pagina's
in de FAZ. Brandt schreef ze
vol in de paar dagen tussen de
ontmaskering van de DDR-

spion Guillaume en zijn feitelijke aftreden op 7 mei 1974.
De indertijd zwaar gedeprimeerde Brandt suggereert een
complot van fractieleider Her-

bert Wehner, de toenmalige
minister van financiën Helmut
Schmidt
en
DDR-leider
Honecker om hem ten val te
brengen.
Toen en nu opnieuw sluiten
alle historici en leidende SPDpolitici deze samenzweerderstheorie uit. De Berlijnse histo-

ricus Baring, een van de weiningen aan wie Brandt twaalf
jaar geleden een groot deel van

deze notities liet lezen, zei
vandaag dat het iedereen bekend was dat Wehner na vijf
jaar Brandt uitgekeken was op
de kanselier. Hij achtte Helmut Schmidt beter in staat de
problemen aan te pakkken.
Maar dat Wehner met de Oostduitse of Sovjetrussische geheime dienst had samengezworen sloot hij categorisch uit.

grensoverschrijdende criminaliteit en illegale immigratie
gaan fungeren.

De technische problemen
rond het systeem-in-wording
zijn zo groot, dat het volgens
Schmidhuber zelfs niet meer
mogelijk is om met enige zekerheid een nieuwe streefdatum te noemen. In Brussel
en Parijs houdt men er echter
ernstig rekening mee dat het
minstens een jaar gaat duren
voordat het systeem enigszins
naar behoren werkt. Franse
deskundigen sluiten zelfs niet
uit dat het bestaande systeem
in zijn geheel vervangen moet
worden. Dat zou een vertraging van naar schatting drie
jaar en een schadepost van
tientallen miljoenen guldens
op kunnen leveren.
De deskundigen van de neSchengen-landen zouden
de afgelopen jaren een lange
reeks verkeerde technische
keuzes hebben gemaakt, al
dan niet onder politieke druk.
gen

Zo zou het Frans-Duitse consortium Siemens/Sema/Bull de
voorkeur hebben gekregen
voor het leveren van de soften hardware boven een Frans-<
Amerikaanse concurrent, hoewel die met een technisch betere en goedkopere offerte was
gekomen en in eerste instantie
ieders voorkeur genoot.

Waarschuwing

CIA-directeur:
Oekraïne splijt
CIA-direcWASHINGTON
Woolsey
heeft de
teur James
Senaat
gewaarAmerikaanse
schuwd voor de mogelijkheid
dat Oekraïne uiteenvalt, waardoor het kernwapenakkoord
dat de Amerikaanse president
Clinton kort geleden met de
president van Oekraine heeft
gesloten op losse schroeven zou
komen te staan.
Woolsey refereerde niet speciaal aan een nieuw CLA-rapport over de situatie in Oekraine, waarover de Washington
Post gisteren berichtte, maar
zijn woorden gaven de teneur
van dat rapport weer: economische malaise en etnische spanningen kunnen leiden tot het
uiteenvallen van het land en
een conflict met Rusland.
"Van hervormingen is geen
sprake geweest, energietekorten zijn een manier van leven
geworden, de inflatie bedroeg
in december 90 procent en
bijna de helft van de Oekraiense burgers leeft onder de armoedegrens", aldus Woolsey.
-

EPA

Moeizame start
Algerijnse
’verzoenings-

conferentie’
ALGIERS
De Verzoeningsconferentie', die een einde
moet maken aan de staat van
burgeroorlog in Algerije, is gisteren zonder concrete resultaten van start gegaan. Vijf van
de zes belangrijkste politieke
partijen in het land, die voor
de conferentie waren uitgenodigd door het 'Nationale Comité ter bevordering van de Dialoog' hadden tevoren laten weten niet aan de gesprekken te
zullen deelnemen. Dit uit protest tegen de weigering van de
Hoge Staatsraad, de machthebbers in het land, om ook
het verboden Islamitisch Reddingsfront (FIS) voor de conferentie uit te nodigen.
—

Slechts

belangengroeperin-

gen, vakbondsorganisaties en
een aantal kleinere politieke

partijen hadden vertegenwoordigers gestuurd naar het conferentiegebouw Palais des Nations, 30 kilometer ten westen
van de hoofdstad Algiers.
Zwaarbewapende
militairen
bewaakten het conferentiecentrum en tientallen legervoertuigen waren langs de toegangswegen vanuit Algiers geplaatst uit vrees voor aanslagen van radicale moslim-commando's.

De conferentie begon voor de
meeste deelnemers al onmiddellijk met een grote teleurstelling. Algemeen werd aangenomen dat de conferentie de
nieuwe president van Algerije
zou kunnen aanwijzen, die op
1 februari aanstaande de
macht moet overnemen van de
door militairen gedomineerde
Hoge Staatsraad.
Op de conferentie bleek echter dat de huidige machthebbers hebben besloten zelf de
president aan te wijzen. Als
meest waarschijnlijke kandidaat wordt de 59-jarige Abdelaziz Bouteflika genoemd, die
twintig jaar geleden al eens
minister van buitenlandse zaken was. Uit protest tegen deze gang van zaken verliet de
kleine Beweging voor een Islamitische Samenleving alsnog
de conferentie.

Immigranten
naar Italië
AGRIGENTO Ongeveer
200 Noordafrikanen zijn
Italië binnengezwommen.
—

Dit heeft de politie giste-

ren meegedeeld. De illega-

le immigranten zwommen
van vissersboten op zee
naar een eilandje bij Sicilië. Meer dan honderd
Noordafrikanen, de meesten uit Tunesië en Marokko, werden aangehouden
nadat ze maandagavond
op verscheidene stranden
van Lampedusa waren terechtgekomen. Volgens de
politie zullen de Afrikanen, die door vissersboten
werden afgezet en niet
over papieren beschikken,
zo spoedig mogelijk naar

huis worden teruggestuurd.

Forse boete
voor graffiti
BERLIJN Een 17-jarige
graffiti-kunstenaar uit
Berlijn was zo trots op zijn
werk, dat hij hiervoor nu
duur moet betalen. De
Berlijnse politie meldde
gisteren dat bij een huiszoeking bij de jongeman
niet alleen 39 spuitbussen
met verf zijn gevonden,
maar ook meer dan 500
foto's die hij genomen had
van zijn kunstwerken op
huismuren en op wagons
van de metro. "De op deze
manier vastgelegde schade
loopt in de miljoenen. De
financiële regeling van die
schade zal de ouders van
de jongen aanzienlijke problemen opleveren," aldus
de politie.
-
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Met leedwezen

namen

Psalm 31 vers 15.

2 Cor. 12 vers 9

Maar ik, o Heer, hoop op U,
en zeg: Gij zijt mijn God
Mijne tijden zijn in
Uwe hand!
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verdere lijdensweg bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat toch
nog onverwacht van ons is heengegaan mijn zorgzame
man, onze lieve vader, grootvader en mijn overgrootvader

HENRIËTTE MARIE
HASENBOS

wij kennis van het over-

LINDSEY DORIEKE
zusje van Jolien en Jasper.
Harm Theo en Willy Koning
9945 PE Wagenborgen,
Hoofdweg 157.
Voor een bezoekje graag evenn
bellen.

lijden van onze medekampeerder

weduwe van Nicolaas Milius.

WILLEM

27 juni 1894

23 januari 1994
Wij zijn dankbaar voor de wijze waarop zij in het
"Oosterparkheem" is verzorgd.
Geleen: W. WIJSMAN-MILIUS
Bunnik: G. H. ENTER-MILIUS
Deventer: J. H. J. MILIUS
N. MILIUS-KESSELING
KLEIN- en

KIEZEBRINK
KV. "Vijftig Bunder"

Diep geschokt zijn wij door het overladen van onze zeer
gewaardeerde vriend en lid van bestuur en adviescommissie

ACHTERKLEINKINDEREN

FREEK HEUVELMAN

Correspondentieadres:
Wethouder Schaaplaan 1, 3981 GP Bunnik.
Moeder is overgebracht naar het CVU Uitvaartcentrum
aan de Crematoriumlaan 2 te Groningen, alwaar geen
bezoek.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor hetgeen hij voor
onze vereniging heeft betekend.
Zijn inzet, kennis en collegialiteit zullen wij enorm
missen.
Wij wensen Jenny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij dit verlies.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben in aula 2 van
het crematorium te Groningen op donderdag 27 januari
om 14.30 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

BESTUUR VERENIGING EIGENAREN
MARIA IN CAMPISLAAN, ASSEN

'■

"Mijn genade is u genoeg"
Heden overleed onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder en ovi

Wij zijn erg gelukkig dat opp
zondag 23 januari 1994 ons
dochtertje is geboren

;'.v
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JAN KEIZER
in de leeftijd van 81 jaar.

9752 GC Haren, 24 januari 1994.
Hooftlaan 59.
Haren: A. M. KEIZER-MOESKER
R. MOESKER
M. MOESKER-BAHNEMANN
ASTRID
JENS
Veendam: H. KEIZER
M. KEIZER-SLOAN
MIRANDA en JAN-RIENK
LARS

JACQUELINE
MATTHIEU
Groningen: M. WIERINGA-KEIZER
J. WIERINGA

/

j ■■■

MARK
Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de
Bamshorn te Haren.
Condoléancebezoek: donderdag van 19.00-20.00 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 28 januari
om 12.00 uur in de Nieuw Apostolische Kerk aan de
Bamshorn te Haren. Aansluitend zal de begrafenis
plaatsvinden op de begraafplaats T)e Eshof te Haren om
ca. 12.45 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
Hotel-Restaurant 'De Horst' te Haren.

Onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van onze
lieve broer, zwager en oom

K...... V ,svw«c«*w< fWW

<:.
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HENDRIKUS SIPMA
in de leeftijd van 68 jaar; sedert 15 december 1987

weduwnaar van Anna Cazemier.
Surhuisterveen, 24 januari 1994.
Surhuisterveen: F. SIPMA
Augustinusga: J. FOKKINGA-SIPMA
Surhuisterveen: W. KIJLSTRA-SIPMA
C. KIJLSTRA
NEVEN en NICHTEN
Gelegenheid tot condoleren woensdag 26 januari van
19.00 tot 19.30 uur in de aula van het bejaardencentrum
„'t Suyderhuys", Zonneweide 1 te Surhuisterveen.

MINOLTA COPIERS,
DAG EIM NACHT PARAAT

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium 'Leeuwarden', Yndyk 1 te Goutum, op donderdag
27 januari om 15.30 uur.
Vertrek vanaf de aula om 14.30 uur.
Correspondentieadres:
F. Sipma, Zonneweide 5, 9231 BC Surhuisterveen.
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clown, cowboy,
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ridder, pierrot of
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Voor deze en vele andere soorten kostuums kunt u terecht
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vanaf

aan' wat het beste papierformaat diagnostisch systeem uop mogeAls u Minolta apparatuur gebruikt is voor een perfekt resultaat. Een lijke problemen wijst. U krijgt zelfs
kan er gewoon niets meer fout overzichtelijke display geeft altijd een seintje wanneer het tijd is voor
gaan. Zo schakelt onze copier met
de onderhoudsbeurt. Deze gebruieen hoge capaciteit automatisch
kersvriendelijkheid en een hoge
van een lege naar een volle papierproduktiviteit zorgen ervoor dat
cassette. En dat is vooral handig bij
u dag en nacht op uw Minolta
grote hoeveelheden. Bovendien, de
kunt rekenen.
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Friesestrw. 31

Groningen
te , Q5O-1 39555

jaarwerken- en theatershop
Noorderhaven NZ 1, Groningen

Na een liefdèvolle verzorging in "Huize Bernlef is op
23 januari in alle rust van ons heengegaan onze lieve
vader en opa

REMKO RAATJES
sinds 22 december 1986 weduwnaar van Klaassien
Arends; in de leeftijd van 82 jaar.
Groningen, 25 januari 1994.
Correspondentieadres:
Metaallaan 91, 9743 BP Groningen.

KCS Noord Nederland 8.V., Koningsweg 48, 9731 AT Groningen. Tel. 050-422828, fax 050-422566.

's Maandags gesloten.

Groningen:

Fam. G. Moesker
Lemmer:
Fam. Sj. MoeskerNeven en nichten
Wij wensen Annie, de

kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit
verlies.

Op 24 januari overleed
plotseling onze sympathieke zwager en oom

HENDRIKUS SIPMA
weduwnaar
van
Anna Cazemier.
Marum:
A. Sijbenga
Tolbert:
G. Cazemier
Soest:
A. de Vries-Cazemier
Tolbert:
J. Cazemier
N. Cazemier-Minnema

Tolbert:
P. Cazemier
Neven en nichten

Heden overleed onze lieve zuster,
en tante

schoonzuster

MINA
VENNEMA-HOVING

Slochteren,
22 januari 1994.

Delfzijl:
B. Hoving-Rumpff
Oosterwolde (Frl.):
A. F. Moedt-Hoving
Neven en nichten

Heden

overleed

onze

schoonzuster en tante
FOLKERDINA
ANSING-HAAK
Zuidhorn,
22 januari 1994.

H. RAATJES
T. RAATJES-MÜSING
REMCO en SILVIA
CARIN en WIETZE
Overeenkomstig de wens van onze vader en opa heeft de
crematieplechtigheid in stilte plaatsgevonden.

Minolta. First to put you first.

(t.o. de Kijk in 't Jatbrug), tel. 050-122722.

De

Enige kennisgeving

MINOLTA

JAN KEIZER
echtgenoot van
Annie Moesker.
Haren, 24 januari 1994.
Groningen:
Fam. S. Keizer
Glimmen:
W. Moesker
G. Moesker-Keizer
Groningen:
Fam. J. H. KeizerTimmer
Heerlen:
Fam. J. Moesker
Hansweerd:
Fam. J. Moesker

Deinen

ERIK

■r
yffi

Psalm 31:15
Met droefheid geven wij
kennis van het plotseling overlijden van onze
broer, zwager en oom

Paterswolde:
L. Westerhof
H. Westerhof-Ansing
Peize:
J. Ansing-Suurd
en kinderen

Ik heb de goede strijd gestreden.
ik heb mijn loop ten einde gebracht
ik heb het geloofbehouden;
voorts ligt voor mij gereed
de krans der rechtvaardigheid,
welke te dien dage de Here,
de rechtvaardige rechter, mij zal geven,
doch niet alleen mij, maar ook allen, die
zijn verschijning hebben liefgehad.

eerste limousine onder de fso.ooo,-.
RENAULT

2 Tim. 4 : 7 en 8
is van ons heengegaan onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

enault maakt de

Onverwacht

verhoudingen kompleet zoek. Een
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BAARTE HOF
op de leeftijd van 86 jaar, sinds 11 juni 1991 weduwnaar
van Heije van Meekeren.

bieden heeft.
De Safrane Manoir is een

lua ,B
-

deze Renault van de nieuwste gene-

-

S3Z\'

met een zeer komplete

1

-

4

uitrusting. Een uiterst
komplete auto van een zeer hoog

jMlilPj
J

)

kwaliteitsniveau.
En een onwaarschijnlijke prijs.

?

J

TUSSEN SCHOONHEID EN TECHNIEK
terwijl u ontspannen rijdt, weet u zich

kennismaking met de
Safrane Manoir.

Hl j n0( jjgf u graag uit voor
een gratis proefrit.

het dashboard ' de kwaliteitsmaterialen. Alles

u de keuze uit een groot scala aan opties.

draagt bij aan het rijke gevoel een limousine te

Safrane Manoir.

rijden. Velours bekleding, centrale armsteunen

perfektie en prijs.

De Safrane Manoir heeft de kenmerkende vor-

beschermd

H.
X
men van de Renault
Elegant en toch
Safrane.

male veiligheid.

dynamisch. Een auto die meteen het summum

De

aan komfort biedt. Want de Safrane Manoir zit

in de portieren, stan-

vol technische innovaties. Uitsluitend in het
belang van komfort en veiligheid. Dat uitgangs-

daard stuurbekrachtiging
en gordelspanners dragen

afstandsbedie-

punt is tot in de details doorgevoerd. De soepele

bij aan uw veiligheid. Vei-

ning en

krachtbron onder de motorkap (2.2i of 2.1dT-

ligheid die verder reikt dan de middelmaat.

«-I

L.

-

uitvoering) maakt de Manoir een genot om in te
rijden. Ook als de rij-omstandigheden niet

door

opti-

voor en achter, elektrisch

,

,

r

i
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verstevigingsbalken

Jjf

de '' n 9 met infrarood
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TUSSEN KOMFORT EN VEILIGHEID

met

regelbare

JÈÊÊb

extra's al gauw dui-

in een nieuw evenwicht.

ingetogen kleurstellingen.

zenden guldens. En om de Manoir nog meer op

De fraaie afwerking van

uw persoonlijke smaak af te stemmen, heeft

De Safrane Manoir.

iitnu

Psalm 23

'0

smaakvolle interieur. De

f
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GROENEWOLD-ENSING

plezier. Prijs en prestatie

v

'De Heer is mijn Herder'
_

bestuurdersstoel

rekent voor deze

zorgt voor onbezorgd rij-

"

'92/m

FREERKTJE

merkt het meteen aan het

formidabele wegligging

•

in hoogte verstelbare

\

l

■'
,

wiluams renault world champion formule 1

(X)*')

Na een liefdevolle verpleging in 'Alegunda Ilberi' is door
de Here heden uit ons midden weggenomen onze lieve
moeder en oma

De konkurrentie

W

balans tussen

'

f

zijn

Crematoriumlaan 2 te Groningen. Bezoek: donderdag
van 19.00-20.00 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden in de Baptistenkerk,
Meeuwerderweg 75 te Groningen op vrijdag 28 januari
om 10.30 uur, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op het 'Selwerderhof te Groningen om 12.00 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer op de begraafplaats.

centrale portiervergren-

' s z'i n r 'jke uitrusting. U

Want

nieuwe

inki. btw en exd. kosten rijklaar maken wijzigingen
voorbehouden Renault Nederland N V. Postbus 94160, (
hwogd Amsterdam Renault adv.seer, elf oi,én.

voor met snelschakelaar,

lendesteun.

zijn.

De

G. HOF-KOITER
KLEIN- en ACHTERKLEINKINDEREN
De overledene is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum,

*)

bedienbare zijruiten

Tekenend voor de Manoir

ideaal

Th. HOF
S. HOF-KUIPERS
J. H. KOSMEIER-HOF
A. H. KOSMEIER
C. B. HOF
J. HOF-KNIGGE
H. J. HOF

langs

bij de Renault-dealer voor een

SAFRANE MANOIR VANAF F 49.825/.

En

r

ratie? Kom eens

jfTJ'

~
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HET NIEUWE EVENWICHT TUSSEN
PRIJS EN PRESTATIE

„

Hoe ervaart u het rijden in

~~
-—

uitzonderlijk fraaie limousine.

Groningen, 25 januari 1994.
Correspondentieadres:
Kooisingel 28, 9753 EX Haren.

SAFRANE

tfL
é

A
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Renault. Een eigen manier

!
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van

leven.
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in de leeftijd van 82 jaar; sinds 19 december 1983
weduwe van Jan Groenewold.
Bedum, 24 januari 1994.
KINDEREN, KLEIN- en ACHTERKLEINKINDEREN
Correspondentieadres:
J. Groenewold, v. Heemskerckstraat 8, 9781 CD Bedum.
Een dienst van Woord en gebed zal worden gehouden op
zaterdag 29 januari om 11.00 uur in het Uitvaartcentrum, Schoolstraat 55 te Bedum, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het

Uitvaartcentrum'.

—
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Met intens verdriet geven wij kennis van het
van onze geliefde vader

overladen

JAN OLDENBURGER
op de leeftijd van 54 jaar, weduwnaar van Annie
Oldenburger-Reitsema.

Niekerk, 24 januari 1994.
Enschede: MEINDERT-JAN
Enschede: CARLA en RAMON
Oldekerk: ARJEN en ALIE
Onze vader is opgebaard in de aula te Niekerk, alwaar
om afscheid te nemen op woensdag
gelegenheid
26 januari van 20.30 tot 21.00 uur.
Zij die onze vader de laatste eer wensen te bewijzen,
worden verwacht in de Herv. Kerk te Niekerk op vrijdag
28 januari om 13.30 uur.

Na de begrafenis is er tevens gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.
Correspondentieadres: Kerkdreef42, 9821 PS Oldekerk.

Bestuur, dirigent, organist en leden van de Christelijke
Gemengde Zangvereniging "Spectrumkoor" te Groningen
geven met ontroering kennis van het overlijden van hun
medekoorlid

HENK BRUINS
op de leeftijd van 77 jaar.
Moge God de nabestaanden met zijn troost nabij zijn.

Groningen, 24 januari 1994.
H. KAMP, voorzitter
M. C. WIERTSEMA, secretaresse

Met droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van onze secretaris, de heer

H. J. BRUINS
Ondanks zijn ernstige ziekte was hij tot in de laatste
weken met trouw en toewijding bezig in de functie die hij
sinds 1986 vervulde. Voordien was hij werkzaam als
administrateur bij de Stichting C.S.A. en de Stima.
Wij zullen hem zeer missen.
Bestuur van de Stichting voor
Christelijke Sociale Arbeid, Groningen,
K DIJKSTRA, voorzitter
J. NIEWOLD, penningmeester

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan kimt u
deze advertentie als zodanig beschouwen.
Ons bereikte het droevige bericht dat op 24 januari is
overleden onze gewaardeerde medewerker en collega

JAN OLDENBURGER
Ons medeleven gaat uit naar zijn naaste familieleden.
Grootegast, 25 januari 1994.
PERSONEEL en DIRECTIE
ITM NEDERLAND B.V.
Zeer plotseling is op 54-jarige leeftijd overleden onze
collega

JAN OLDENBUGER
Wij wensen zijn familie veel sterkte in de komende tijd.

Grootegast, 25 januari 1994.

PERSONEELSVERENIGING ITM NEDERLAND B.V.

HARKE NIENHUIS
overl. 23-01-1994
te Appingedam

geb. 18-10-1916

te Bedum

Tjamsweer, 23 januari 1994.
G. NIENHUIS-WIBBENS
Kropswolde: J. D. NIENHUIS
H. E. NIENHUIS-KUIPER
RALPH en GEOFFREY
Veendam: E. K. NIENHUIS
H. A. NIENHUIS-DE GRAAF
CASPER
Op wens van de overledene heeft de begrafenis heden in
besloten kring te Warffum plaatsgevonden.

t

Correspondentieadres:
Kerkbollenveld 65,1944 HL Beverwijk.
JOHN en TILLY
MARIAN en SIEM
SIMONE en lAN
CHANTAL en MUT
ANDRÉ en SARIEN
LOBKE
TREES en JAN
MELANIE
MILAN
SARAH

Hij heeft z'n 90e verjaardag niet meer mogen beleven.
Moegestreden is thuis vredig heengegaan onze dierbare

vader en schoonvader

HARM REINDERS
weduwnaar van Diverdina Reinders-Reinders.

t 22-01-1994

� 27-01-1904
Haren:
HERMANNUS REINDERS

Stadskanaal:
HERMIENA VORSTE VELD-REINDERS
HENDRIK VORSTE VELD
Groningen:
GRETA REINDERS
JOCHEM JAN MEIJER
9753 BT Haren.
Klaproosweg 14.

Houdt mij in herinnering,
zoals ik was in mijn goede tijd.
Voor ons nog vrij onverwacht, is na een liefdevolle
verzorging in het verpleeghuis 'De Twaalf Hoven' afd.
Hofstede, van ons heengegaan onze lieve, zorgzame
moeder, groot- en overgrootmoeder

JACOB MEIMA
op de leeftijd van 58 jaar.

9982 HL Uithuizermeeden, 25 januari 1994.
Lange Akker 18.
C. W. M. MEIMA-OPMEER
HELMA

JOHANNA LINSTRA-STUKKIE

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in familiekring

plaatsgevonden.
Mijn tijden zijn in Uw hand

Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk
was, valt het ons zwaar u te moeten mededelen dat na
een moedig gedragen ziekte wij afscheid moesten nemen
van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en
zuster

JOHANNA
VAN DER NOORD-DE WIT

overl. 25-01-1994

geb. 19-12-1909

sinds 14 mei 1985 weduwe van Pieter van der Noord.
Woorden zijn er niet
enkel pijn en intens verdriet.
Winschoten, 'Old Wolde'.
Onze dank gaat uit naar 'De Woldrank' en 'Old Wolde' te
Winschoten voor de liefdevolle begeleiding en verzorging.
Westerlee: CHRISTIEN en HANS
Winschoten: G. HOVENGA-DE WIT
Correspondentieadres:
Tranendallaan 22, 9678 PC Westerlee.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Oost-Groningen' aan de Acacialaan te Winschoten.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
28 januari om 13.30 uur in de aula van het uitvaartcentrum.

Zij die haar de laatste eer wensen te bewijzen, worden om
13.15 uur in het uitvaartcentrum verwacht.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te
condoleren.
Na een langdurige ziekte is toch nog onverwacht van ons
weggenomen mijn man, onze vader, schoonvader en opa

BEREND BAALMAN
� 21-3-1924
Onstwedde
echtgenoot van Catharina Krul.
C. BAALMAN-KRUL

t

25-1-1994

Vlagtwedde

Oude Pekela:
JANTJE en FOKKO
JEROEN, MICHEL
Vlagwedde:
BEREND
Onstwedde:
HARM
Nieuwe Pekela:
GEERTJE en JAN
MARTIJN, NIELS
Bellingwolde:
MANS en HILLIE
MARK, TIM
Veendam:
KLAZIENA en JAN
ERIK, PETER, MARISKA
Onstwedde:
BEREND
Stadskanaal:
CATRIEN en HENK
SANDER, MARJOLEIN, ANNELIES

Assen:
GRETHA
Onstwedde:
HARMAen EGBERT
ANITAenKOOS
PAULIEN, BERNOLD, RAYMON
9541 BE Vlagtwedde, 25 januari 1994.
Bourtangerstraat 33.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden op vrijdag 28 januari om 11.00 uur in het
uitvaartcentrum 'Oost Groningen' te Winschoten.
Belangstellenden worden verzocht om 10.45 uur aanwezig te zijn.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kunnen deze
kennisgeving als zodanig beschouwen.

op de leeftijd van 88 jaar; sinds 23 augustus 1991
weduwe van Johannes Linstra.
Winsum, 24 januari 1994.
Groningen: U. LINSTRA
G. W. LINSTRA-BAAR
Leeuwarden: B. LINSTRA
J. LINSTRA-DE JONG
Amersfoort: J. UILDRIKS-LINSTRA
O. UILDRIKS

en FAMILIE

Een dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op
zaterdag 29 januari om 10.00 uur in de Gereformeerde
Kerk te Uithuizen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaats hebben op de begraafplaats te Uithuizen.
Een half uur voor de rouwdienst is er gelegenheid tot
condoleren in de kerk.
Van ons is heengegaan mijn man, onze vader en opa

KLEIN- en

JAKOB EMMELKAMP

ACHTERKLEINKINDEREN

Een samenkomst zal worden gehouden op vrijdag
28 januari 1994, om 14.15 uur in Vita Nova',
Heerestraat 39 te Middelstum, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te Middelstum.
Gelegenheid
Vita Nova'.

tot

condoleren

de

na

begrafenis

in

Degenen die geen rouwbrief hebben ontvangen, kunnen
deze advertentie als zodanig beschouwen.
Correspondentieadres:
Veenweg 18a, 9728 NL Groningen.

Moedig en dapper wasje
toch moest je deze strijd verliezen.
Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan onze
lieve moeder en oma

ROELFINA DOB-HINDRIKS
in de leeftijd van 60 jaar; sinds 8 juli 1981 weduwe van

Pieter Dob.
Groningen, 20 januari 1994.
Correspondentieadres:
Kluisgat 47, 9732 EN Groningen.

H. DOB
en KINDEREN
TJITSKE en HENK
ROELEKE
PETER
RIK
De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

t

9 juli 1915
te Slochteren
*

Wij zijn dankbaar dat hem verder lijden bespaard is
gebleven.

Correspondentieadres:
Hoofdweg 23, 9939 PA Tjuchem.
Tjuchem: Z. EMMELKAMP-SAP
Apeldoorn: Z. E. MEURS-EMMELKAMP
H. B. MEURS
ANNEMIEKE

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

We zullen je erg missen.

TANTE DIXY
JOKE
MARGOT en HANS

Heden ging van ons heen, na een liefdevolle verzorging in
"De Hullen", onze lieve moeke en opoe

GRIETJE BRINK-DE BOER
� 5 augustus 1903
t 24 januari 1994
Sinds 27 maart 1986 weduwe van Hindrik Brink.
Roden, 24 januari 1994.
Correspondentieadres:
Zonnehof 5,9301 JC Roden.

Winschoten:

L. BRINK

A. BRINK-ROZEMA
Nuis: J. MERTENS-BRINK
Roden: G. BRINK-GEERTS
Roden: T. HAGENAUW-BRINK
Leek: J. BRINK
E. BRINK-HEUKER
Roden: D. BRINK
D. BRINK-PAUWELS
KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN
Onze moeke en opoe is opgebaard in de Aula, Borglaan la
te Roden.
Gelegenheid tot condoleren donderdag 27 januari van
19.00 tot 20.00 uur.
Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene zal de
crematie in besloten kring plaatshebben.

Spaarndam:

FAM. STAPEL-VAN HEMMEN
Haren:
FAM. VAN HEMMEN-HOUWING

Coevorden, 24 januari 1994.

Spaarndam:

FAM. VAN BETHLEM-VAN HEMMEN
Zuidlaren:
FAM. KLOK-VELDMAN
Noordlaren:
FAM. VELDMAN-LOMAN

Met grote verslagenheid en droefheid hebben wij allen
kennis genomen van het zeer plotseling overlijden van

JAN GOELEMA

,

direkteur van de dr. Picardt school te Coevorden. Hij gaf
toegewijd leiding aan zijn school en was trouw in zijn
collegialiteit. Wij zullen zijn betrokkenheid missen.
Wij wensen de fam. Goelema veel sterkte toe en Gods
hulp om dit grote verhes te dragen.
BESTUUR PROTESTANTS CHRISTELIJK
ONDERWIJS te COEVORDEN
LEERKRACHTEN, MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
en de OUDERRAAD van de
MIJNDERT v.d. THIJNENSCHOOL
PAUL KRUGER SCHOOL
Coevorden, 24 januari 1994.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze oud-medewerker, de heer

K. V. BEEMER

op de leeftijd van 76 jaar.

Wij wensen zijn vrouw veel sterkte met dit verlies.
Delfzijl, 25 januari 1994.

PRODUKTIELEIDING en MEDEWERKERS
NFK KABEL B.V. Delfzijl
-

Na 42 dagen van hoop en vrees, is van ons heengegaan,
onze liefste broer, Zwager en oom

Enige en algemene kennisgeving
Heden op 24 januari 1994 is in Eelde overleden onze
broer, zwager en oom

EMILE HENRI MENKE

JANNES WILLEM
LIEFFERING
� Den Horn 15-5-'lB
t Groningen 20-1-'94
Wij wensen Roelie en de kinderen veel sterkte in deze

Het verlies van zijn vrouw was voor hem onoverkomelijk.

Paterswolde, flat "Noordwijk".
Hoogeveen: J. H. MENKE
H. MENKE-VAN WOERDEN
Hoogeveen: NETTE MENKE
LOUISA MENKE
Zuidlaren: C. J. MENKE
KINDEREN en KLEINKINDEREN
Correspondentieadres:
Valkenstede 43, 7905 BP Hoogeveen.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag
27 januari om 15.30 uur in aula 2 van het crematorium te
Groningen.

moeilijke tijd.
We zullen hem missen.

Groningen: I. EKHART-LIEFFERING

M. EKHART
KINDEREN, BEHUWD- en
KLEINKINDEREN

The sun will not rise, or set,
without my notice and thanks.'
Winslow Homer
Na een slopende ziekte moesten wij afscheid nemen van
Thijs; mijn lieve integere man, onze dierbare broer,
schoonzoon, zwager en oom

Bedroefd, maar dankbaar dat zij zo lang bij ons heeft
mogen zijn, geven wij kennis dat in volle vrede, na een
liefdevolle verzorging in het "Erasmusheem" te Haren,
van ons is heengegaan onze lieve moeder en schoonmoeder

MATHIEU JAN MARTENS

16 april 1928

Glimmen:
Groningen:

GRIETJE OBMA-MULDER

op de leeftijd van bijna 96 jaar, sinds 14 mei 1958
weduwe van Klaas Obma.

Delfzijl:
Haren:

Haren, 24 januari 1994.
Correspondentieadres:
Ridderspoorweg 22, 9753 GJ Haren.
G. M. DE VRIES-OBMA
R. W. DE VRIES
Moeder is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum,
Crematoriumlaan 2 te Groningen.
Bezoek: donderdag van 19.00-20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in aula 2 van
het crematorium te Groningen op vrijdag 28 januari om
11.30 uur, waarnp er gelegenheid is tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

Zeegse:

21 januari 1994
MARTENS-BONNEMA
A.
R. G. E. G. MARTENS
A. G. MARTENS-HILVERDA
C. G. G. MARTENS
A. BOLHUIS
J. BOLHUIS-BAKKER
H. J. KLUIVING-BONNEMA
T. K.

KLUIVING

Diepenveen: F. DEKKER-BOLHUIS
W. A. DEKKER
Haren: A. DEN OTTER-BOLHUIS
C. J. DEN OTTER
NEVEN en NICHTEN
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsge-

vonden.
Correspondentieadres:
Nieuwe Kampsteeg 22, 9756 TE Glimmen.

Plotseling overleed onze
lieve zwager en oom

JAKOB
EMMELKAMP
echtgenoot van
Zwaantje Sap.
Tjuchem,
21 januari 1994.
Helium:
G. Sap-Jager
Haren:
Jacob en Harma
Tjuchem:
Trijntje en Harry
Harmjan

Lageland:
A. Lode-Sap
F. J. Lode
Geert
WB ƒ

ARNOUD
Jouw optimisme en vrolijkheid zal voor ons altijd een
voorbeeld blijven.

21 januari 1994
te Tjuchem

MARIA BRINK-VAN BRUGGEN

op de leeftijd van 92 jaar.
Vries, 24 januari 1994.

van de DR. PICARDTSCHOOL

dagen nodig hebben.
Ter Apelkanaal, 19 januari 1994.

De Heer heeft thuisgehaald onze lieve zorgzame man,
vader, broer, zwager en oom

In alle rust is overleden onze lieve tante

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Onze gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn vrouw
en familie. Wij wensen hen alle sterkte toe, die zij in deze

"Vaste rots van mijn behoud"

JAN GOELEMA

De OUDERS van de LEERLINGEN
OUDERRAAD en

op de leeftijd van 78 jaar.

Warffum: G. GOLDHOORN-NIENHUIS
F. D. GOLDHOORN
Amsterdam: E. NIENHUIS
Warffum. R. H. NIENHUIS-LIJFERING
NEVEN en NICHTEN

Wij nemen in kleine kring afscheid van haar.

Wij wensen de familie en het personeel Gods kracht toe
om dit grote verlies te dragen.

E. HEISING

in de leeftijd van 77 jaar

Correspondentieadres: Westeres 3, 9481 CL Vries.

Hij droeg onze kinderen een zeer warm hart toe.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van
onze oud-medewerker en -collega, de heer

HARKE NIENHUIS

ACHTERKLEINKINDEREN

Tot onze verbijstering overleed onze zeer gewaardeerde

Bezoek 's avonds van 7-8 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
28 januari om 14.30 uur in aula II van het crematorium
te Groningen.

Wanneer je terugblikt in het leven
blijkt alles te snel te zijn gegaan
Het duurde allemaal maar even
datritme van een lach en een traan
Alles moest je uit handen geven
Het levenstempo werd te zwaar
maar één ding is altijd gebleven
dat is de liefde voor elkaar

Assen, Nieuw Graswijk.
Vries: FROUKJE BOLHUIS-BRINK
GEERT HEMMES BOLHUIS
Vries: LINEKE DIK-BRINK
HENKJ. DIK
Gweru (Zimbabwe): KLAAS FOLKERTSEN
KLEIN- en

COEVORDEN

Henk is opgebaard in een der rouwkamers van het
Uitvaartcentrum 'Algemeen Belang", Esdoornlaan 187,
wijk Selwerd te Groningen.

Liefde

weduwe van Roelof Jan Brink.

LEERLINGEN en PERSONEEL
van de C.B.S. T)R. PICARDT,

direkteur

t 24 januari 1994

� 11 juni 1901

Zijn naam tetaat vaster dan in steen
gegrift in Gods gedachtenis,
die hem het leven gaf ter leen
en die geen God van doden is.

Henk is 41 jaar geworden.

en oom

MARIA BRINK-VAN BRUGGEN

Over de graven klinkt een stem
die spreekt met goddelijk gezag,
dat wie in Christus was, in Hem
zal blijven op de jongste dag.

van ons is weggegaan.

Dag papa,

Verdrietig zijn wij om het heengaan van onze lieve en
zorgzame moeder, oma en 'groot'oma

op 24 januari plotseling overleden.

HENK VERHOEVEN

AVEBE TER APELKANAAL

Enige kennisgeving

JAN GOELEMA

Enige kennisgeving
Intens bedroefd en totaal verslagen delen wij u mede dat
in de vroege ochtend van 24 januari 1994 onze lieve
broer, zwager en oom

Plotseling is van ons heengegaan onze lieve broer, zwager

Algemene kennisgeving

■

Geheel onverwacht ging van ons heen mijn dierbare man,
onze lieve vader, schoon- en grootvader

Tot ons grote verdriet is onze lieve meester en onze fijne
collega en directeur

j'
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Het bericht dat
ARNOUD
AKKERMAN
is overleden heeft ons
diep getroffen.
De moedige
manier
waarop Arnoud met zijn
ziekte omging heeft bij
ons veel respect afgedwongen.
Wij wensen de familie en
Suzanne heel veel sterkte toe om dit verlies te
kunnen dragen.
Directie Sector
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Natuur en Techniek
Personeel en studenten
afdeling HLO/CT
van de Rijkshogeschool
Groningen

Kwaliteit en
prijs
Nieuwsbladlezers
zijn zowel prijs- als

kwaliteitbewust.
87.400 lezers* letten bij hun dagelijkse boodschappen
eerst op de prijs.
157.400 lezers*
vinden kwaliteit
belangrijker.
'summo

WEIIWSBLAO van het NOOROEN

•

Seat Terra's staan bekend om hun tamelijk ongelofelijke rendement. Dat

concurrerende prijs van f. 15.895,-, z'n beresterke 1.4 diesel-motor en z'n

heeft natuurlijk te maken met de perfecte combinatie van heel veel

reusachtige laadruimte. Mocht u wat minder kilometers maken, dan hebben

laadruimte voor 'n zeer geringe kilometerprijs. Op de Seat Transport-show

we de Terra ook in benzine-uitvoering. Voor slechts f. 14.995,-. Een bezoek

komt u alle types tegen. Ook de zuinigste. De Terra Diesel. Met z'n uiterst

aan de Transportshow is dus tamelijk de moeite waard.

KOM TERRA'S KIIKEN OP DE SEAT TRANSPORTSHOW.
Auto Pruys Groningen 8.V., Timpweg 19, Groningen, 050-410008.
Openingstijden:
Zaterdag 29/1 van 09.00-17.00 u.,
Donderdag 27/1 van 09.00-18.00 u.,
Vrijdag
Maandag 31/1 van 09.00-18.00 u.
28/1 van 09.00-18.00 u„
Prijzen exclusief kosten rijklaar maken en BTW. Wijzigingen voorbehouden. Importeur Pon Car b.v.. Leusden. tel.: 033 951550.
-
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Stad
Nieuwsblad

van het Noorden

9

Haren

en
-

woensdag

26 januari 1994

B en W: Referendum over Leliesingel gaat door
GRONINGEN B en W hebben
gisteren besloten dat het referendum over de afsluiting voor
autoverkeer van het Noorderplantsoen doorgaat. Volgens
wethouder Tonny van de Vondervoort komt er volgende
week dinsdag een collegevoorstel naar buiten waarin het
voorstel handen en voeten
wordt gegeven. Volgens haar
gaat het om een meerderheidsbesluit van het college. Of het
een stedelijk referendum wordt
of een wijkreferendum wilde ze
niet zeggen. "Maar het wordt
niet een of andere tussenvorm.
Je moet voorkomen dat iedereen gefrustreerd raakt en er
dus rekening mee houden wat
-

I

Groningers mogen dit jaar
maar liefst vier maal naar
de stembus. Behalve verkiezingen voor gemeenteraad, Tweede Kamer en
Europees Parlement vindt
ook een referendum plaats
over de afsluiting van het
Noorderplantsoen.

je opschrijft en hoe je dat
opschrijft. Daar nemen we nog
een week de tijd voor."

Het college is afgestapt van
het plan om de volksraadpleging tegelijk te houden met de
Europese verkiezingen in mei.
Waarschijnlijk wordt het refe-

rendum in september of oktober gehouden.
PvdA-gemeenteraadsDe
fractie heeft inmiddels als
standpunt dat het referendum
ingezet kan worden als instrument om de burgers bij het
bestuur te betrekken. Hiermee
heeft de fractie zich geschaard
achter het standpunt van de
landelijke partijtop. Volgens
PvdA-voorman Willem Smink
moet bij de raadpleging gekozen worden voor een vorm die
de bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de gemeenteraad niet ondergraaft. "Je
moet geen referendum houden
om de politici in staat te stellen een moeilijke beslissing

van hun bord te schuiven. Dat
gaat niet aan."

Smink dekt hiermee in feite
de uitlatingen van fractielid
Martin Winter, die onlangs het
referendum ter discussie stelde
door te wijzen op de eigen varantwoordelijkheid
de
van
raadsleden. Winter stelde bij
die gelegenheid vast dat een
beslissend referendum daarom
uit den boze is. Dit leidde tot
de nodige vragen van de kant
van coalitiegenoot D66.
Volgens Smink vindt de
PvdA-fractie dat de raad een
voornemen tot een besluit
moet uitspreken over de Leliesingel. Daarbij moet volgens

Zuiderpark blijft
zeker gevrijwaard
van slopershamer
GRONINGEN

-

De (gedeeltelij-

ke) sloop van de woningen in

het Zuiderpark, is definitief
van de politieke agenda afgevoerd. Het college heeft besloten om het Zuiderpark aan te
merken als beschermd stadsgezicht. Dit houdt in dat er
een bestemmingsplan wordt
gemaakt dat gericht is op het
behoud van het als waardevol
aangemerkte stadsdeel.
Volgens wethouder Willem
Smink behoort daarmee de
discussie over het al dan niet
afbreken van de panden in het
park definitief tot het verleden. Enkele jaren geleden
wilde de toenmalige wethouder van ruimtelijke ordening
Ypke Gietema het Zuiderpark
afbreken en er kantoorblokken
voor in de plaats zetten, als
onderdeel van de Verbindingskanaalzone. Hiertegen kwam
fel verzet van de kant van de
Vereniging tot Behoud van het
Zuiderpark. Uiteindelijk nam
de toenmalige PvdA-fractie,
tegen de zin van hun wethouder, het, besluit
dat de
bestaande bebouwing gehandhaafd moest worden. Daardoor
was er geen meerderheid meer
voor het afbraakplan in de
gemeenteraad.
De aanwijzing van het Zuiderpark tot beschermd stadsgezicht is onderdeel van een
voorstel van het college om
zeven van deze gebieden aan
te wijzen. Tot nu toe is alleen

de

binnenstad
beschermd
stadsgezicht. Het college wil
ook aan de Korrewegwijk, de
Schildersbuurt, de Bloemenbuurt in de Oosterparkwijk,
het zuidelijk deel van de Verlengde Hereweg, het zuidoostelijk deel van de Oosterpoort
en de Rosensteinlaan/Petrus
Campersingel deze kwalificatie geven.
In hetzelfde voorstel is sprake van een bij na-verdubbeling
van het aantal Rijksmonumenten in de stad. Nu zijn er
348. Het college wil daar 277
Volgens
aan toe voegen.
Smink biedt de aanwijzing tot
Rijksmonument een betere
garantie dat de panden behouden blijven. "Je kunt hierdoor

Vragen over
publikatie
Nieuwsblad
GRONINGEN
De raadsfractie van GroenLinks wil
van het Groninger college
opheldering
de
over
-

bodemverontreiniging

onder het Aa-college in de
Grote Kruisstraat naar
aanleiding van de berichtgeving in het Nieuwsblad
van het Noorden. Het pand
is van Domeinen.
Een woordvoerder van
het ministerie van financiën,
waar
Domeinen
onder valt, verklaarde in
deze krant dat de gemeente op de hoogte was van de
vervuiling. Het gebouw
wordt nu nog gebruikt
door het Aa-college.
Ben W zeiden echter
niet op de hoogte te zijn en
hebben aangifte gedaan bij
het openbaar ministerie.
Het college eist zo snel
Hogelijk opheldering van
Domeinen over de precieze
aard en omvang van de
verontreiniging.

IDe

Vereniging tot Behoud
van het Zuiderpark dankt
haar bestaan aan voormalig
wethouder van ruimtelijke
ordening Gietema, die het
Zuiderpark wilde slopen.
Nu Gietema's opvolger
Smink aan het roer staat
kan de vereniging zich
opdoeken.

de panden die het meest waardevol zijn met grotere zekerheid behouden." De aanwijzing
tot Rijksmomument moet overigens, na goedkeuring door de
gemeenteraad
volgende
maand, nog wel door het
ministerie van wvc worden
geaccepteerd.

De huidige Rijksmonumenten dateren allemaal van voor
1850. Het ministerie wil een
uitbreiding met de zogenaamde Jonge Bouwkunst, panden
die tussen 1850 en 1940 zijn
gebouwd. Vorig jaar is overigens al een inventarisatie
gemaakt van de monumenten
buiten de binnenstad. Het

ging toen om ongeveer

belanghebbenden. De

ere

FvdA-fractie is voor een funcie van het plantsoen
als park.
Uaar passen geen auto's
in.
Maar wanneer de bevolking
het daar niet mee eens
is, moe.

ten er

komen."

alternatieven

op

tafel

Smink zegt niet bevreesd te

dat de nu door de PvdA
stelling er toe leidt
dat aan besluitvaardigheid
wordt ingeboet. "Je moet er
ook goed over nadenken waar
je een referendum over houdt.
Wij vinden het Noorderplantsoen bij uitstek geschikt omdat
het een kwestie is die het wijkbelang verre overstijgt. Het
zijn

ingenomen

zou trouwens ook niet goed
zijn er een wijkreferendum van
te maken, want dan zou je de

besluitvorming te veel laten
bepalen door een beperkt aantal belanghebbenden. Het is
een stedelijke kwestie, waar
meer burgers dan die in de
directe omgeving van het
Noorderplantsoen zich over
moeten uitspreken."

Smink acht het noodzakelijk
dat als eerste stap op weg naar
een referendum de partijen in
de gemeenteraad afzonderlijk
een standpunt innemen over
de vraag of ze zich willen binden aan de uitslag van de
raadpleging.

Sloop Westerkerk tijdelijk stopgezet
GRONINGEN De gemeente
Groningen heeft gistermiddag
de sloop van de Westerkerk
aan de Kraneweg tijdelijk
stopgezet. Dit naar aanleiding van een schorsingsverzoek, die A.B. van der Schaaf,
K.A. van Oosten en R. Schreijer bij de Raad van State in
Den Haag hebben ingediend
tegen de sloop van de kerk en
vijf woningen aan de Kraneweg 1 en 5, Melkweg 28, 30
en 32 in Groningen. De Stadjers vinden dat door de sloop
van de kerk het karakter van
de stad op onaanvaardbare
wijze wordt aangetast.
-

100

panden. Daar komen nog eens
177 panden uit de periode
1850-1940 bij. Het gaat vooral
om woningen en bedrijfspanden in de binnenstad, maar
bijvoorbeeld
ook om het
Trompbruggetje en het Academiegebouw.
Aanwijzing tot Rijksmomument heeft gevolgen voor de
eigenaren. De vrijheid om een
pand af te breken of te verbouwen wordt beperkt. Voor de
helft van de panden verandert
er op zich niet eens zoveel,
aangezien die al een status
hebben
als
gemeentelijk
monument. Smink: "De eigenaren kunnen de kosten voor
groot onderhoud van de belasting aftrekken als het gaat om
Rijksmonument.
een
Ook
komen ze in aanmerking voor
restauratiesubsidies."
Negen eigenaren van panden hebben bezwaar gemaakt.
Volgens Smink is die afwijzing
gebaseerd op een misverstand.
"Zij menen dat ze in hun
belang geschaad worden, maar
ze hebben juist voordeel."

Buurt schrikt: AZG
laat bomen kappen

hem rekening worden gehouden met de resultaten van de
evaluatie van de proef met het
weren van doorgaand autoverkeer uit het Noorderplantsoen.
"Je moet deze zomer de balans
opmaken en de positieve effecten van de afsluiting naast de
negatieve leggen. De nieuwe
raad moet dan conclusies trekken en die in een heldere
vraagstelling aan de burgers
voorleggen. Levert dit correctieve referendum als resultaat
op dat de bevolking 'neen' zegt
tegen de afsluiting, dan moet
de gemeente vervolgens een
ander voorstel doen. Dat moet
gebaseerd zijn op dan te voeren overleg met bewoners en

Gisteren diende de zaak bij
de Raad van State in Den
Haag. De uitspraak wordt
vrijdag bekend
gemaakt.
Rechter J. De Vries toonde
zich tijdens de zitting zeer
kritisch ten opzichte van de
gemeente
Groningen. De
gemeente heeft sloopvergunningen verleend terwijl de
bouwvergunningen voor de
geplande nieuwbouw op de
plek van de Westerkerk nog
niet rond waren.

De

omwonenden

hebben

aangevoerd dat de gemeente
op grond van de plaatselijke
bouwverordening de sloopvergunning had moeten weigeren. In deze verordening
staat namelijk dat er geen
open gaten in de stad mogen
ontstaan. Dat gebeurt nu echter wel. De gemeente zegde

toe in mei met bouwvergunningen over de brug te
komen. Van diverse kanten is
reeds aangekondigd de vergunningen aan te vechten.
Vertraging is dan vrijwel
zeker.

markeringspunt

-

te.

Omwonenden hebben heftig
gereageerd op het kappen van
de bomen en de hulp ingeroepen van de Groninger Milieufederatie en GroenLinks. Ze
gingen er van uit dat onder de
gevelde bomen ook enkele
exemplaren waren die onder
de schorsing vielen. Een aantal van de buurtbewoners
gistermorgen
heeft
een
gesprek gehad met de dienst
openbare werken van de
gemeente.

De Raad van State sprak
zich op 17 januari mondeling
uit voor de schorsing voor
onbepaalde tijd van de kapvergunning van negen van de
in totaal 41 bomen die op de
nominatie staan om gekapt te
worden. Dit groen moet wijken voor de nieuwbouw van
het nieuwe kantoor van de
Hulpverleningsdienst.
De
bomen maken deel uit van de
houtwal westelijk van de

Vlooienmarkt
onder vuur
GRONINGEN
De gemeente
Groningen wil de wekelijkse
rommelmarkten in de Groninger veilinghal aan de Peizerweg verbieden. Dat kan ze
doen op basis van de verordening voor ambulante handel.
De stadsbestuurders zijn bang
dat de zondagse vlooienmarkten uitgroeien tot een professionele handel. De organisatoren hebben inmiddels een kort
geding aangespannen, dat op 4
februari zal dienen voor de
-

Groninger rechtbank.

wetering van de Petrus Cam-

persingel.

schriftelijke
motivatie van de uitspraak
wordt pas over circa een
maand verwacht.
"De 15 gekapte bomen zijn
volgens plan verwijderd. Volgens het AZG was de kap
noodzakelijk in verband met
de sloop van het paviljoen.
Voorlopig zullen er niet meer
bomen worden gekapt," aldus
de woordvoerster.
Ze zegt dat de negen bomen
waarvan de kap is geschorst
door de Raad van State in elk
geval blijven staan tot 8
februari. Op die datum wordt
er door de gemeente een hoorzitting gehouden over de
bouwplannen en de daarmee
samenhangende verwijdering
van de bomen. Dan zal ook
gekeken worden naar de
bezwaren.
De woordvoerster geeft toe
dat de gemeente in voorkomende gevallen de buurt
beter van te voren op de hoogte
kan brengen.
"Goed
beschouwd hadden we er
beter aan gedaan de omwonenden in te lichten. In elk
geval hebben we ons voorgenomen ze van te voren te
waarschuwen wanneer er
weer
wordt gekapt." De
gemeente zal op korte termijn
een brief in de buurt laten
bezorgen waarin openbare
werken de gang van zaken zal
toelichten.
De negen bomen aan de
zuidkant van de houtwal bij
Oostersingeldwarsstraat
de
waarvan de buurt de kap probeert te verijdelen, zijn twee
Italiaanse populieren, drie
paardekastanjes, twee meidoorns, een esdoorn en een es.
De gemeente heeft 26 november vorig jaar een kapvergunning gegeven voor de bomen.
De CDA-fractie in de
gemeenteraad heeft aan B en
W schriftelijke vragen gesteld
over de gang van zaken rond
het kappen van de bomen.
Volgens het CDA gaat de
buurt er van uit dat de schorsingsuitspraak alle bomen
betreft, niet alleen de bewuste
negen.

De

te
c

"oopv

wijst passanten er op dat de
©
is
stopgezet.
NvhN/Reyer Boxem
an de Westerkerk

infnrmatiebord van de krakers

auto. De man, de 26-jarige F.V.,
protesteerde er heftig tegen,
maakte het de mensen die met
de
werkzaamheden
waren
belast het leven zuur en tenslotte verzette hij zich ook tegen
zijn arrestatie. Die was volgens
de politie nodig omdat er met de
man geen land was te bezeilen.
naar

het

bureau overgebracht. Hij ontkwam echter niet aan het betalen van 375 gulden wegsleepkosten plus de kosten van een
boete die hij kreeg. Later op de
avond meldde de man zich bij
het gebouw van het Nieuwsblad
van het Noorden in een poging
publikatie van het incident voorkomen. De man zocht het direct
hogerop: hij beklom de brandtrap, maar slaagde er niet in het
('s avonds afgesloten) gebouw
binnen te komen. In totaal werden op het A-Kerkhof gisteren
twaalf auto's weggesleept.
© Jos Schuurman

-

Het gesprek van gisteren
tussen het wijkcomités Helpman en De Wijert Welzijn en
de zakenkring Helpman en
onder andere projectleider verkeer van de gemeente B. de
Bey was tot stand gekomen op
initiatief van verkeerswethou-

der F. Hasselaar. Hij vond dat

er andermaal met de belang-

aan

GRONINGEN Opnieuw
zijn enkele vrouwen uit
vermoedelijk Oost-Europa
gisteren actief geweest met
insluipingen in Groningen.
Ook nu weer hadden zij
het voorzien op oudere
mensen. Met een smoes
meldden ze zich er aan de
deur en slaagden er op die
manier het huis binnen te
komen. Een van hen houdt
de bewoners aan de praat,
de ander(en) doorzoeken
vervolgens het huis. Gisteren raakte een 87-jarige
vrouw aan de Helperweststraat geld een sieraden
kwijt. Een 85-jarige
bewoonster van de J.C.
Kapteynlaan mist alleen
sieraden. Bij haar kwamen
de dames zogenaamd een
bosje bloemen afgeven voor
een buurvrouw die niet
thuis zou zijn. Ze vroegen
of ze even binnen mochten
komen om een briefje te
schrijven. Dat werd toegestaan.

Fietser berm
ingereden
GRONINGEN Een 20jarige man uit Luddeweer
is gisteravond nadat hij
was aangereden met een
hersenschudding en hoofdletsel overgebracht naar
het ziekenhuis. Op het
moment dat de man aan
de Borgsloot fietste werd
hij van achteren gepasseerd door een 19-jarige
automobilist. Deze man
werd echter zelf ook ingehaald en moest daardoor
zover naar rechts uitwijken dat hij de fietser de
-

Bushaltes probleem in Helpman Groninger
GRONINGEN
Uitgezonderd
de verplaatsing van bushaltes
aan de Verlengde Hereweg,
zijn de bewoners- en belanghebbendenorganisaties
in
Helpman en de Wijert gisteren
met de gemeente Groningen
tot overeenstemming gekomen
over de herinrichting van de
straat tussen de kruisingen
met de Van Iddekingeweg en
de Van Ketwich Verschuurlaan-Goeman Borgesiuslaan.

-

-

politie op het A-Kerkhof bezig
was met het wegslepen van zijn

geboeid

GRONINGEN De Finse
Tuovi Allén, verbonden
aan het Labour Institute
for Economie Research in
Helsinki, houdt dinsdag-

Insluipsters uit
O-Europa actief

■ Een automobilist uit Emmen
gisteravond in grote
woede toen hij merkte dat de

werd

Finse econome
houdt lezing

wordt, zoals gemeld,

Wegslepen wekt woede

Hij

parkeerzaken'.

Liesbeth Brandt Corstius
de Aletta Jacobs-prijs uitgereikt. Brandt Corstius is
directeur van het Gemeentemuseum te Arnhem. Volgens Allén is de heersende
economische theorie te
beperkt en heeft het een
mannelijke inslag. Het is
gebaseerd op de rationeel
handelende mens, die
vooral op het eigen belang
is gericht. Allén stelt dat
deze gedachtengang voorbijgaat aan altruïsme,
kameraadschap en het
stichten van een gezin.
Alles wat vrouwelijk is
wordt buiten beschouwing
gelaten.

ontstak

GRONINGEN De 15 bomen
die op de zuidpunt van het
terrein van het Academisch
Ziekenhuis Groningen zijn
gekapt, vallen niet onder de
negen waarvan de voorgenomen kap is geschorst door de
Raad van State. Dat zegt een
woordvoerster van de gemeen-

GRONINGEN-J. Legters
is het nieuwe hoofd van de
gemeentelijke havendienst. Legters, die inmiddels is begonnen in zijn
nieuwe functie, was hiervoor werkzaam bij de wijkpost van de dienst ruimtelijke ordening en
economische zaken in de
binnenstad. Hij is de
opvolger van A. van Kuik.
Deze blijft ook in dienst bij
de gemeente. Hij wordt
chef parkeerbeheer van de
afdeling vastgoed en zal
zich als zodanig bezighouden met "beleidsmatige

seerd door Studium Generale Groningen en vindt
plaats in het Academiegebouw. Eerder op die dag

Twee weken geleden is met
behulp van de Mobiele Eenheid begonnen met de sloop
van de Westerkerk. De ME
was ingeschakeld om ervoor
te zorgen krakers buiten de
deur te houden. In december
wilde de gemeente ook al
beginnen met de afbraak. Dat
mislukte doordat krakers de
aannemer tegenhielden.
Het is de bedoeling dat op
de plek van de Westerkerk 30
woningen worden gebouwd.
Het gaat om woningen, die
drie tot vier bouwlagen hoog
worden gestapeld. Op de
begane grond komt ruimte
voor bedrijfjes in de dienstverlenende sector. Op de
van de kerktoren
plaats
wordt de bebouwing acht tot
tien lagen om op deze plek
een

Havendienst

avond 8 maart de traditionele Aletta Jacobs-lezing.
De lezing wordt georgani-

De gemeente Groningen
pleitte voor een positieve uitspraak van de rechter. Zo
kunnen de sloopwerkzaamheden zo snel mogelijk worden
hervat. Er bestaat vrees voor
vandalisme, verkrotting en
kraakacties.

behouden. Medio 1994 moet
worden begonnen met de
nieuwbouw.

Nieuw hoofd

hebbenden gepraat moest worden omdat uit de wijk signalen
waren gekomen dat er in volstrekt onvoldoende mate overleg
zou zijn gevoerd.
Volgens voorzitter van het
wijkcomité Helpman, J. Kluck,
is het gesprek tot tevredenheid
verlopen op de punten van het
laden en lossen en de trottoirs.
Over de verplaatsing van de
bushaltes zijn de twee kampen
niet nader tot elkaar gekomen.
De bewoners willen dat de huidige bushaltes blijven waar ze
zijn, terwijl de ambtenaren en
de Gado de bushaltes honderd
meter
verplaatsen.
willen
Kluck stelt dat de bewoners tot
het uiterste willen gaan om de
verplaatsing van de haltes
tegen te houden. Hij noemt de
verplaatsing onlogisch en las-

tig voor met name oudere bus-

reizigers.

Volgens De Bey zijn er voor
de verplaatsing tien argumenten te vinden, maar net zo
gemakkelijk tien argumenten
tegen. "We waren al een eind
bij elkaar, maar kennelijk
dingen
sommige
dringen
slechts zeer moeizaam tot mensen door. Ten aanzien van de
bushaltes zetten alle argumenten nog eens op een rij en de
raad' moet er dan maar een
besluit over nemen."

De herinrichtinbg van de
Hereweg fase 2, waar dit een
onderdeel van is, komt op 3
februari andermaal aan de
orde in de raadscommissie economische zaken, verkeer en
vervoer.

berm indrukte.

veroordeeld
GRONINGEN/- Het gerechtshof in Leeuwarden heeft gisteren de 43-jarige J.B.H. uit Groeis
ningen
conform
de
ontslagen van rechtsvervolging
en veroordeeld tot een jaar
dwangverpleging gevolgd door
tbs. H. mishandelde op 6 januari vorig jaar zijn 79-jarige
vader en zijn 72-jarige tante in
hun flat in Hoogezand ernstig
met een tafelpoot. H. drong
op de bewuste datum de flat
van de oude mensen binnen en
begon als een wilde op hen in
te slaan. De verdachte verwijt
zijn vader bloedschande te plegen. De man trok na de dood
van zijn echtgenote in bij z'n
jongste zuster. H. kreeg op 21
juni 1993 dezelfde straf opgelegd door de rechtbank in Groningen.

Valse cheque
herkend
GRONINGEN De 35-jarige H. v. d. S. uit Groningen is gistermiddag in een
supermarkt aan de Oude
Ebbingstraat door de politie aangehouden. De man
wilde met een valse cheque
betalen. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het
politiebureau waar bleek
dat de cheque op 20 januari bij een inbraak in Groningen-Zuid is gestolen.
De man ontkent iets met
deze inbraak van doen te
hebben gehad. Hij wordt
verder gehoord.
-
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Van dag tot dag

Groningen krijgt een typografencafé
Toen

■ Ambassadeur David
opent de Landenweek.

Miers

Britten zijn erg
enthousiast over
’hun’ naderende
Landenweek 1994

Donderdag

17

februari
komt een uitgebreide
Britse delegatie naar de
stad Groningen voor overleg
met de Landenweekcommissie
van Groningen City Promotion. Dat is besloten tijdens het
jongste overleg op de Britse
ambassade in Den Haag. De
Landenweek staat dit jaar
(van 27 juni tot en met 2 juli)
in het teken van Groot-Brittannië. Ik heb er al enkele
malen over geschreven.
Afgesproken is dat ambassadeur Sir David Miers de landenweek zal openen. Gebleken
is dat de Britten bijzonder veel
waarde hechten aan het slagen
van de ondernemersdag die bij
de Indonesië-week in '93 voor
de eerste keer georganiseerd
zo'n succes was. De Britten
hebben daarvoor Jenny Caulfield van de Nederlands-Britse
Kamer van Koophandel vrijgemaakt en zij zal met exportmanager Henk Reuvekamp van
de KvK Groningen de contouren van die ondernemersdag
vastleggen.
De Britten hebben het voorstel gedaan middenstand en
horeca opvallender te betrekken bij de landenweek. De
Landenweekcommissie bekijkt
nu welke zaken Britse artikelen kunnen en willen aanbieden en welke horeca-gelegenheden typisch Britse menu's
kunnen en willen presenteren.
Cultureel attaché Louis Pirenne van de Britse ambassade
denkt verder aan een Promconcert tijdens de landenweek
met het Noord Nederlands
Orkest en andere culturele
manifestaties.
Overleg zal nog gevoerd worden over een speciale luchtlijn
Groningen Airport naar NewCastle, de partnerstad van
Groningen,
en
daarnaast
werkt de ambassade aan speciale tarieven voor de bootverbindingen met Engeland. Plannen om Engelse taxi's en
Engelse politieagenten gedurende de landenweek 'mee te
laten draaien' in de stad Groningen zijn in een vergevorderd stadium.

de kinderen de deur
uitgingen, zag Elze ter
Harkei de kans schoon.
Hij liet echtgenote Janny het
weefgetouw naar boven verhuizen en wrikte en wurmde
een onvervalste proefpers de
huiskamer binnen. Samen met
een handdegelpers ("in bruikleen via het Grafisch Museum"), oude bokken met kasten
en letters en nog veel meer
grafische curiosa beheerst de
uit 1950 daterende Duitse pers
de woning van Ter Harkei in
Lewenborg.
Ter Harkei (51) dénkt alleen
nog maar grafisch. En dat na
een onderwijzersloopbaan van
meer dan dertig jaar. "Ik ben
zelfs nog directeur van de
basisschool in deze wijk
geweest", meldt Ter Harkei die
toegeeft met het klimmen der
jaren het grafische vak altijd
boeiender heeft gevonden en
nu sinds zijn vertrek uit het
onderwijs met zijn eenmansbedrijfje De Vier Seizoenen
zijn lusten botviert. Zeven jaar
geleden startte hij zijn eerste
cursussen bij het Grafisch
Centrum en hij voelt zich nog
lang niet uitgeleerd.
Hij begint maandag 7 februari een typografencafé in
grand café Forum. 'Schuif aan
aan de typografentafel' luidt
de eerste regel van de uitnodi-

geleverd aan zijn passie. "Het
is de magie van het drukken
en vermenigvuldigen van teksten", zegt hij. Gestreefd wordt
naar een bescheiden start van
het typografencafé. Een man
of tien. Dat zit-ie al op de
goede weg.
De (Amsterdamse) Stichting
Drukwerk in de Marge en het
Grafisch Centrum in de stad
hebben hem eigenlijk de weg
gewezen. "In Amsterdam
wordt elk jaar een tweedaagse
beurs georganiseerd waarop
de meest fantastische dingen
te zien zijn. lets soortgelijks
hebben ze ook in Leiden. Die
bestrijken dat hele grote
gebied tussen het uitoefenen
van het grafische vak in het
bedrijfsleven en de grafische
kunst. Vandaar de naam marginalen."

-

-

■ "Heb ik midden in de nacht met een vrachtwagen uit Zeeland gehaald", vertelt Elze ter Harkei over
zijn proefpers, terwijl hij een prent vermenigvuldigt.
©NvhN/Han de Graaf.
ging die hij in kleine (grafiTer Harkei mij, "dat we op
hier in de stad al een artsensche) kring laat verspreiden.
café, op jouw pagina heb ik al
gezette tijden werk tonen in
Forum,
uitnodiging
plannen
gelezen over een psychiatrisch
die
is
bedoeld
maken
om
En
gezamenlijk
voor papierscheppers en marcafé en nu gaan wij grafici wat
ons
te presenteren,
zetters
en
boekdrukmeraars,
organiseren."
technische hulp bieden
kers, boekbinders en prentenaan wie dat nodig heeft, onderTer Harkei die een hele
marginalen
wat
meer
contacten
makers,
ling
legen
reeks leuke en opmerkelijke
dergelijke.
gen, tips uitwisselen en nieudingen drukt en uitgeeft, heeft
"Het is de bedoeling", vertelt we ideeën spuien. We kennen
zich met ziel en zaligheid over-

Afgelopen

zondag was de
couveuse feestelijk versierd met slingers en
haalden Rob en Sophie Jansen

-

in Universiteitsbibliotheek

Vanaf

donderdag 27 januari is in de Catalogushal
van de Universiteitsbibliotheek een expositie te bezichtigen van het documentatiecentrum van het Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking
(COS) in de stad Groningen.
Hoofdthema: vluchtelingen.
Hans-Paul Klijnsma
en
Oscar Naranjo openen de expositie die donderdag om 16.00
uur. Klijnsma is coördinator
van de Werkgroep Ontwikkevan
lingsvraagstukken
de
Rijksuniversiteit Groningen en
Naranjo vluchteling uit Chili.
De expositie laat een deel
zien van de ruime collectie boeken, tijdschriften, naslagwerken, onderwijsmateriaal en
videobanden die het documentatiecentrum van het COS
heeft over de ontwikkelingsproblematiek en de noord-zuidverhoudingen.
Tot en met 17 februari kan
de expositie worden bekeken in
de
Universiteitsbibliotheek
aan de Broerstraat. Openingstijden: maandag tot en met
donderdag van 08.30 tot 22.00
uur, op de vrijdag van 08.30
tot 17.00 uur en op de zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur.

Zeker in een grafische stad
als Groningen moet het lukken, vindt Ter Harkei. En hij
wijst op de aanwezigheid van
het Grafisch Centrum dat
regelmatig goede cursussen
aanbiedt en het Grafisch
Museum aan de Rabenhauptstraat. "Misschien komen we
nog wel eens zover hier in de
stad dat we wat meer samenwerken. En als het typografencafé dat een beetje kan beïnvloeden, ben ik al lang
tevreden."

Josephien Leonie maakt het goed

-

Expositie over
vluchtelingen

Carnaval

■ Het E-team van De Pinguins (jongens en meisjes!): naar Denemarken.

IJshockey leeft weer op

Schreef

ik een jaar geleden over de sluiting van
de ijsbaan in het Stadspark en de hoopvolle verwachtingen van de Groninger
ijshockeyclub De Pinguins bij
Kardinge. Dat maakt nieuwsgierig. Fré Schipper wijst me
de weg. "Sinds de opening van
Kardinge gaat het met de
jeugd de goede kant op. Het
opleidingsteam van de Groninger Pinguins telt op dit
moment ruim 30 nieuwe
leden", vertelde hij mij.
De prognose is zelfs dat het
aantal jeugdleden aan het

eind van het seizoen verdubbeld zal zijn. "De ligging van
het sportcomplex tussen de
wijken Lewenborg, Ulgersmaborg, Beijum en De Hunze
heeft ons duidelijk geen windeieren gelegd", zegt Fré Schipper.

Evenals vorig jaar in Engeland zullen de D en E-junioren
van de Groninger Pinguins op
18, 19 en 20 maart aanwezig
zijn op een toernooi in Denemarken op uitnodiging van de
gerenomeerde club uit het
Deense Vojens.

uit Losser opgelucht adem.
Hun Josephien Leonie had de
1000 gram gehaald en dat is
een mijlpaal. Ik wil dat mijn
lezers even laten weten, want
er zijn veel reacties binnengekomen op het bericht van
zaterdag jl. waarin ik melding
maakte van het verblijf van de
wel heel kleine Josephien Leonie (830 gram en 35 cm lang)
op de afdeling neonatalogie
van het AZG.
Josephien Leonie maakt het
goed en als het een beetje meezit, dan kunnen haar ouders
over drie weken weer naar
huis. Daarna zal ze nog zeker
vijf weken in het Medisch
Spectrum Twente (het grootste
niet-academische ziekenhuis in
ons land) moeten blijven.
Rob en Sophie Jansen hebben hun eersteling drie maanden te vroeg gekregen. "De
vliezen braken", vertelde Sophie Jansen mij gisteren in het
Schimmelpenninck Huys waar
ze een hotelsuite hebben hebben gehuurd. "In vliegende
vaart zijn we naar Groningen
getransporteerd. Ik kon ook
naar Zwolle, maar wist dat ze
in Groningen de meest moderne afdeling neonatalogie hadden. Bovendien hebben we

■ Sophie Jansen kijkt naar haar twee weken oude dochtertje

twaalf jaar in de stad gewoond,
aan de Turfsingel en kenden
we het AZG".
Josephien Leonie is een van
de kleinste baby's die ooit in
het AZG is geboren. Door
gebruik van wee-remmers is de
geboorte nog drie dagen uitgesteld. De baby is 30 december
geboren. "In dit geval telde
elke dag in het voordeel van de
baby", zegt Rob Jansen die na
een medische studie in Groningen, in Enschede promoveerde
in de farmacologie en straks in
het ziekenhuis zijn kamer zo'n
beetje naast zijn dochtertje
weet.
Rob en Sophie Jansen geven

toe dat het kantje-boord is
geweest. Hun dochtertje liep
zelfs eerst terug in gewicht
naar 740 gram, maar toonde
daarna voldoende levenskracht
om het te redden. Sophie: "We
hebben nog niets aan de babykamer kunnen doen. Het ging
ook allemaal zo onverwacht."
Met echtgenoot Rob is ze bijzonder tevreden over de verpleging en de verzorging in het
AZG. "We hebben werkelijk
alle medewerking gekregen.
We hebben vijf nachten dag en
nacht bij Josephien Leonie
kunnen blijven. Er werd
gewoon een bed bij dat van mij
geschoven."

Het werken op een kantoor
met uitsluitend vrouwen heeft
voor- en nadelen, vertelde Jet
Winters mij. "We zijn naar
buiten toe altijd zeer loyaal
tegenover elkaar en we hebben
een grote betrokkenheid bij de
aan- en verkoop van panden.
Maar als we het ergens niet
over eens zijn, kan het er heftig aan toe gaan. Vrouwen on-

der elkaar zijn veel emotioneler en soms zijn er hevige
uitbarstingen. Daarna praten
we alles natuurlijk wel weer
uit. Dit soort dingen kost tijd
en dat is soms een nadeel."
Jet Winters begon zes jaar
geleden op het hoofdkantoor
van de makelaardij in de Oude
Boteringestraat, waar ze als
enige vrouw in de verkoop

werkte. Tegelijkertijd volgde
ze een studie en drie jaar geleden werd ze beëdigd. Een half
jaar geleden trad ze toe als
volwaardig NVM-lid (Nederlandse Vereniging van Makelaars).

"Eigenlijk kwam ik via omwegen in de makelaardij terecht," zegt ze. "Ik heb indertijd de sociale academie gedaan en onder andere op een
architectenbureau gewerkt. Eigenlijk wilde ik ook iets in de
architectuur gaan doen en dan
het liefst binnenhuisarchitectuur. Een collega kwam met
het idee dat makelaar misschien iets voor mij zou zijn.
En dat leek me wel wat, want
dan kon ik me bezig houden
met wonen en bouwkunst en

20.00 uur.

Actie Meier
Toen Meier Schoenen in de
Herestraat vorig jaar het
predikaat Hofleverancier
kreeg (ik schreef daar al
over) had de eigenaar van
de gerenommeerde zaak
kenbaar gemaakt geen
cadeau's of bloemen te willen hebben. Doe maar een
schenking aan het Groninger Landschap, schreef hij
zijn relaties.
Dat is
gebeurd en zo is er maar
liefst 3500 gulden bijeengebracht voor het Gronin-

bovendien kwam mijn opleiding van pas. Het vak van
makelaar bestaat zeker voor
50% uit communiceren."
De twee-jarige opleiding tot
makelaar is zwaar. En omdat
er momenteel zo'n overweldigende belangstelling voor is,
worden de eisen steeds zwaarder. De belangstelling voor het
vak heeft ongetwijfeld te maken met de even zo grote belangstelling van het publiek
voor het kopen van een eigen
woning. Het is nog steeds zo
dat de vraag het aanbod ruimschoots overtreft. Jet Winters
meent dat de druk in de lagere
prijsklasse zal blijven omdat
de afweging een steeds stijgende huur te betalen óf een vergelijkbaar maandelijks bedrag
voor een eigen woning neer te
tellen, wel blijft bestaan.
Maar ze denkt dat vooral in
de prijsklasse van vier tot zeven ton de markt in de loop
van het jaar zal stabiliseren.
"Die geluiden komen ons vanuit het westen van het land al
af en toe ter ore," zegt ze. "Het
probleem, met name in de hogere prijsklasse, is dat met het

Oog
woensdag 26 januari
17.00 uur: Journaal
17.10 uur: De Stemmingmakerij, het wekelijkse
politieke programma van
OOG TV naar aanleiding
van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Vanavond lijsttrekker/wethouder Bert Westerink van het
CDA. Verder worden de uitslagen van de eerste verkiezingsenquete
bekend
gemaakt. Uit de enquete
blijkt ook de mening van
stad-Groningers over een
autovrije binnenstad, het
houden van referenda en
over gedoogzones voor tippelprostitutie.

De

stijgen van de prijzen, de prijs/
produkt verhouding zo langzamerhand ver te zoeken is.
Mensen willen voor een huis
dat zes ton waard is, geen
zeven ton betalen. Gelukkig
luisteren ze daarbij ook naar
het advies van de makelaar."
Ze refereert daarmee aan de
recente waarschuwing van de
NVM aan het publiek om
-

ondanks de lage rentestand
niet al te dure huizen te kopen.
Door de hoge aankoopprijs
zouden veel mensen uiteindelijk toch in de financiële problemen kunnen komen.
Kamminga Makelaars in
Haren richt zich met name op
de duurdere huizen, maar dit
is geen bewuste keuze. "Als je
hier zit, is dat nu eenmaal de
doelgroep," zegt Jet Winters
over haar Harener vestiging.
"Een huis voor minder dan een
ton hoefje in Haren niet te
zoeken. Maar we doen zaken
in alle prijsklassen. Juist het
feit dat je met zoveel mogelijk
verschillende mensen te maken krijgt, is wat mij betreft
een van de leukste aspecten
-

van mijn werk."

De Stichting Unie van
Vrijwilligers
Groningen/Haren organiseert een lezing die als
onderwerp 'De houding en
de omgang van vrijwilligers met patienten en
bejaarden' zal hebben. De
lezing wordt gehouden
maataschappelijk
door
werkster M. Wiertsema en
veropleegkundige R. Zonderland. Beiden zijn werkzaam in het Beatrixoord.
Datum donderdag 3 februari en plaats Martini Ziekenhuis lokatie Van Ketwich
Verschuurlaan.
Aanvang 14.30 uur.

Vogelprenten
in de Hortus

Stand van
zaken

©EFG/Jan Willem van Vliet

De brugklassers van het
Kamerlingh Onnes College
(Eikenlaan) verzorgen net
als voorgaande jaren weer
een eigen dansvoorstelling
in samenwerking met het
Scapino Ballet. Kostuums,
decors, muziek en belichting worden allemaal zelf
geregeld. De voorstellingen
in school zijn donderdag 27
en vrijdag 28 januari om

UVV-lezing

Vrouwen

■ Jet Winters (links) met twee van haar medewerksters.

Brugklas-dans

ger Landschap.

’Huis kopen is voor ’n vrouw iets emotioneels’
hebben in de makelaardij een streepje
voor op mannen, vindt
Jet Winters, directeur van
Kamminga Makelaars in Haren. "Dit heeft vooral te maken
met het feit dat het kopen van
een huis voor de meeste mensen een zeer emotioneel gebeuren is," zegt ze. "En vooral
vrouwen letten erg op de sfeer
van een huis 'en bijvoorbeeld
de inrichting van een kamer.
Tegen mannen zullen ze dat
soort dingen misschien minder
gemakkelijk zeggen."
Maar Jet Winters wil beslist
niets ten nadele van haar
mannelijke collega's zeggen.
"Wat uiteindelijk toch het belangrijkst is, is of het klikt
tussen mensen of niet. En dat
hangt natuurlijk helemaal van
de persoon af."
Bij Kamminga Makelaars
aan de Rijksstraatweg in Haren werken uitsluitend vrouwen en dit is geen toeval. Met
Jet Winters meegerekend werken er op het Harener kantoor
in totaal vijf. Volgens Winters
is de makelaardij in Amerika
vrijwel uitsluitend een vrouwen-aangelegenheid, maar in
Nederland is dat bepaald niet
het geval.
Landelijk gezien maken
vrouwen minder dan een tiende uit van het totale aantal
beëdigde makelaars. In Groningen werd pas in de jaren
zeventig de eerste vrouwelijke
makelaar beëdigd en nu werken er in de provincie nog
maar zo'n vijf a zes beëdigde
vrouwelijke makelaars.

De carnavalsvereniging De
Trefplonsers uit de stad
organiseert
Groningen
samen met Huize Maas
aan de Vismarkt een grote
gala-avond op zaterdag 29
januari. Opgetreden wordt
o.a. door De Vrijbuiters en
Marianne Weber. De presentatie ligt in handen van
Adrian Mey. Aanvang
20.30 uur; kaarten in de
voorverkoop 20.00 gulden
en aan de zaal 22.50 gulden.

komst van de lente
kondigt zich vaak aan
met de terugkeer van
elders
overwinterende
vogels. Om alvast vooruit te
lopen op het begin van de
lente, heeft de Hortus in
Haren zaterdag 29 en zondag 30 januari een uitgebreide expositie van prenten
en aquarellen met afbeeldingen van vogels in huis
gehaald.
Een groot deel van de
expositie wordt ingeruimd
voor ruim tachtig prenten
met afbeeldingen van tropische en Europese vogels. Ze
zijn afkomstig van het antiquariaat
van
Pieter
Mefïerdt uit Amsterdam en
kunnen worden aangekocht.
Het gaat in dit geval om
prenten die in de achttiende
eeuw zijn gemaakt door de
kunstenaar Barraband.
Daarnaast zijn er ongeveer tien schilderijen te zien
van Suzanne Kuyper-Sirks.
Zij exposeert haar serie
"Water'. Het zijn allen olieverf op masoniet schilderijen.

De openingstijden zijn
dagelijks van 09.00 tot 17.00
uur.

Films in Groningen
CAMERA 1: dag. 13.45, 21.00
Heaven and earth (12): dag.
18.45 wo. 14.00 Robin HoodMen in tights (al).

CAMERA 2: wo. 21.15 The
house of the spirits (12): dag.
19.00 Aladdin (a.1.).
CAMERA 3: dag. 14.00, 19.15,
21.45 Addams family values
(a.1.).

CAMERA 4: wo. 20.30 Little
buddha (a.1.): dag. 13.45 Jurassic park (a.1.).
CITY 1: dag. 18.45, 21.30 wo.
tev. 16.00 Demolition man (16):
wo. 13.15 Aladdin (a.1.).
CITY 2: dag. 18.45, 21.30 Hard
Target (16): dag. 13.15, 16.00
Beethoven's 2nd (a.1.).
CITY 3: dag. 11.45, 14.15,
16.45, 19.15, 21.45 Falling
down (16).
CONCERTHUIS: wo. 20.30
The age of innocence (al): wo.
14.30 Aladdin (a.1.).
MOVIES: dag. 19.15, 21.45
Sleepless in seattle (a.1.): wo.
14.00 The piano (12).

Agenda
VANDAAG
Openbare
Bibliotheek,
12.45 uur: Lunchconcert Georg
Kühn, piano.
De Oosterpoort, 20.15 uur:
Wibi Soeijadi, piano.
Stadsschouwburg,
20.15
uur: Trudy Labij, Kitty Janssen e.a. in "Nu sijt wellekome".
Huize Maas, 21.00 uur: De
Vrije Hand voor Janfie van
Strien "Stompin' up yours";
23.30 uur: Vrije Hand van
Peter R. van der Heide (presentatie nieuwe band).
Simplon, 23.00 uur: The Cake
Kitchen.
MORGEN
20.15
Stadsschouwburg,
uur: St. Kunstwerk met "A
Chorus Line".
Café 1672, 22.00 uur: Mia
Gast en Nanne van der Werff
spelen Edith Piaf.
Ocho de Mayo, 22.00 uur:
Noche de Tango.
De Spieghel, 22.30 uur: Blue
Jeans Blues Band.
Oosterpoort, 20.15 uur: Wibi
Soeijadi, piano; 20.30 uur:
Burning Spear.

Menu
door Riet Blankenborg
Grünkohl

Streekrecept van onze oosterburen. Juist over de
grens, maar ook hier in 't
bekend,
Noorden
wel
hierop.
althans variaties
4 personen
40 g varkensvet, 2 middelgrote uien, 1 kg fijngesneden boerenkool, zout, 300 g
varkensribbetjes,
200 g
hamschijf, 200 g gerookt
buikspek, 150 è 200 g
havervlokken (havermout),
(bouillon), mosterd, peper.
Het varkensvet smelten. De
uien pellen, fijn snipperen
en in het vet glazig laten
worden. Vervolgens de boerenkool toevoegen, zout en
een weinig water. De varkensribbetjes, de hamschijf
en het buikspek op de boerenkool leggen en samen
ca. 1 uur koken. De ribbetjes, ham en buikspek uit de
pan nemen, de havervlokken erdoor roeren, eventueel nog wat water of bouillon toevoegen en het
geheel nog ongeveer 20
minuten zachtjes laten door
koken. Af en toe roeren om
aanzetten te voorkomen. De
boerenkool op smaak brengen met zout, mosterd en
peper. Het vlees van de ribbetjes zeer fijn snijden en
door de boerenkool roeren.
De hamschijf en het buikspek, eventueel aangevuld
met verse worst of rookworst apart opdienen. Een
gekookte aardappel apart
erbij serveren.

Tip: * Het varkensvet is bij
de slager verkrijgbaar. Men
kan ook een stukje reuzel
vragen, dit kleinsnijden en
zachtjes laten uithakken,
men houdt dan de welbekende kaantjes over. Voor
de liefhebber op roggebrood
met mosterd. Men kan
natuurlijk ook blokjes vet
spek nemen.

N.B. Het basisrecept werd
van adviezen voorzien
door de chefkok, Jenny
Vogelsang van het Müllerhaus in Barszel.
■
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Forse kritiek
op provinciale
vrouwenraad
GRONINGEN De Provinciale
Vrouwenraad Groningen is
niet in beeld bij de achterban.
Bij de plaatselijke vrouwenraden in gemeenten komt van
het stimuleren van vrouwen
om een al dan niet betaalde
baan te nemen niet veel
terecht. De helft van de 35
gemeentelijke raden is vooral
voor de gezelligheid, actief. Bij
de lokale vrouwenorganisaties
is de inzet om vrouwen tot een
baan of maatschappelijke functie te enthousiasmeren duidelijker aanwezig.

Aan de zijlijn

-

Maar de activiteiten die door
de lokale vrouwenraden- of
organisaties daarvoor wel op
touw worden gezet, zijn vaak
indirect bedoeld om vrouwen te
stimuleren. Meestal gaat het
om activiteiten in de sfeer van
bewustwording, het opdoen
van kennis en vaardigheden en
het bevorderen van de weerbaarheid van vrouwen.
Die niet mis te verstane kritiek staat in een onderzoeksrapport van de werkgroep
emancipatievraagstukken van
de Rijksuniversiteit Groningen, dat gisteren aan gedeputeerde R. Jansen werd aangeboden. De bevindingen van
onderzoekster
drs. F. Faber
zijn op alle fronten niet om
over naar huis te schrijven,
maar de conclusies over de
Provinciale Vrouwenraad Groningen komen bijzonder hard
aan. Volgens het onderzoek
heeft een groot deel van de
raden en particuliere organisaties geen ervaring met de Provinciale Vrouwenraad op het
gebied van ondersteuning en
stimulering. Veel lokale raden
of organisaties gaven bovendien te kennen geen helpende
hand te hoeven.

Provincies
blijven vuil
slib storten
GRONINGEN De drie noordelijke provincies blijven het zuiveringsslib, afkomstig uit de
rioolwaterinstallaties, voorlopig nog op het land opslaan.
De provinciebesturen van Groningen, Drenthe en Friesland
hebben dat besloten omdat er
in hun ogen nog geen adequate
verwerkingstechniek bestaat.
De provincies hebben wel
het oog laten vallen op een systeem dat momenteel in Apeldoorn in ontwikkeling is. Daarbij
wordt
vervuild
zuiveringsslib onder de grond
verbrand waarbij de schadelijke rook in het afvalwater
wordt opgevangen. De provincies noemen deze techniek
'veelbelovend'.
De provinciebesturen hopen
dat eind dit jaar meer zicht is
op de resultaten van het experiment in Apeldoorn. Tot dan
blijft het slib op de huidige
wijze gestort.
-

Gezamenlijke

milieucontroles
gaan jaar door
GRONINGEN De gezamenlijke milieucontroles in Groningen door de provincie, de
gemeenten,
Rijkswaterstaat,
Justitie en andere overheidsinstanties hebben vorig jaar volgens milieu-gedeputeerde J.
van Dijk vruchten afgeworpen.
Volgens hem heeft de provincie
het in 1993, toen voor het eerst
na een aantal jaren van een
meer vrijblijvende samenwerking afspraken op papier
waren gezet, drukker gekregen
met onder meer het sturen van
aanmaningen aan bedrijven of
gemeenten die het op bepaald
milieugebied niet al te nauw
-

hadden
De

genomen.

hebben
besloten dit jaar door te gaan
met hun gezamenlijke optredens. Volgens Van Dijk (CDA)
zullen die gebundelde controles dit jaar voornamelijk
gericht zijn op het bedrijfsafval, het verbranden en illegaal
storten van afval en op de
opslag van vuurwerk.
Van Dijk noemt als een van
de voordelen van de acties dat
deze met minder mensen uitgevoerd kunnen worden dan
voorheen. De politie bijvoorbeeld, hoeft niet overal bij aanwezig te zijn. Die kan voor het
verdere onderzoek worden
ingeschakeld zodra door een
van de instanties een overtreding is

organisaties

geconstateerd.

door Paul Zweverink

Poolen Groningen
op hoog niveau

Paul

Newman deed het
in 'The Hustler', later
samen met Tom Cruise
nog even dunnetjes over in
'The colour of money': poolbiljarten. De beide bioscoop-

Verbazing bij de lijsttrekkers over
winst PvdA en verlies GroenLinks
GroenLinks

Redelijk

teleurstellend,

noemt lijsttrekker Karin
Dekker van GroenLinks
het resultaat voor haar partij,
die volgens de enquête drie
van haar acht raadszetels
moet inleveren. "Het verbaast
me ook omdat D66 zo groeit.
Daardoor lijkt het wel of wij
eikaars grote concurrenten
zijn. En het is merkwaardig
dat de PvdA ondanks de GKBaffaire wint."
Het bevreemdt Dekker dat
de GroenLinkse stellingnames
kennelijk onvoldoende weerklank hebben gevonden bij de
kiezers. De lijsttrekker: "We
hebben de afgelopen jaren toch
duidelijke, uitvoerbare alternatieven voor het collegebeleid
aangedragen. Als je dan kijkt
naar D66 met de bestuurlijke
als belangrijk
vernieuwing
Bij
de
van de
uitvoering
item...
plannen van die partij, komt er
maar weinig concreets uit.."
Hard werken wordt wat
Dekker betreft de komende
weken het motto om GroenLinks het verloren terrein te
laten heroveren. "De enquêteuitslag stimuleert ons om te
zeggen: Kom op, we gaan een
heel goede campagne voeren.
Waar ik tevreden over ben, is
dat de Centrumpartij en de
geen
Centrumdemocraten
zetels krijgen."

SP

Het

voorspelde verlies van
één van de twee zetels
van de SP deert lijsttrekker Peter Verschuren vooralsnog niet. Moeiteloos somt hij
een kleine reeks Nederlandse
gemeenten op waar zijn partij
het in de opiniepeilingen slecht
deed, maar bij de verkiezingen
toch een goed resultaat boekte.
Sterker, hij acht de SP nog
steeds in staat om vier raadszetels in de wacht te slepen,
het resultaat dat de partij zich
ten doel heeft gesteld.
"Bij de gemeenteraadsverkiezingen moeten wij het altijd
hebben van een goede campagne," zegt de SP-voorman. "Voor
de vorige verkiezingen hield de
Loeks een eenvoudige enquête,
die voorspelde dat wij uit de
raad zouden verdwijnen. En
toch kregen we twee zetels. Bij
de Tweede-Kamerverkiezingen
zie je vaak dat mensen op het
laatste moment toch op een
grote partij stemmen. Bij
gemeenteraadsverkiezingen is
dat juist andersom. Dat effect
is in ons voordeel. GroenLinks
zal daar denk ik ook nog van
profiteren. Bovendien is het
percentage van vier dat volgens de enquête nu op ons
stemt, geen slecht uitgangspunt. Als we er serieus tegenaan gaan, pakken we vier
zetels."

VVD

Dat

Een grotere opkomst van
de kiezers, herstel voor de
PvdA, winst voor D66 en
een forse nederlaag voor
GroenLinks. Dat zijn de
belangrijkste uitkomsten
van de enquête in de stad
Groningen van de vakgroep
sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het
bureau ProGAMMA, die het
Nieuwsblad van het Noorden gisteren publiceerde.
Vandaag de reacties van de
lijsttrekkers.

D66 volgens de enquê-

te een forse winst boekt,

verbaast WD-lijsttrekker Johan Remkes niet. Het
stemgedrag van inwoners van
grote steden volgt nu eenmaal
altijd de landelijke tendenzen.
Wat dat betreft vindt hij alleen
het voorziene verlies van
Groen Links opmerkelijk en de
winst van één zetel voor de
WD niet verrassend.
Wat voor de liberaal een
relevant gegeven kan zijn is
dat PvdA en D66 volgens het

onderzoek samen voldoende
stemmen trekken om met z'n
tweeën een coalitie te vormen.
Inzet van de WD bij haar
campagne is om in het college
te komen. Dat PvdA en D66
een derde of zelfs vierde coalitiepartner zullen weren, kan
hij zich maar moeilijk voorstellen.

Remkes: "Er is natuurlijk
van alles mogelijk. In de eerste
plaats moet je natuurlijk eerst
de echte uitslag afwachten,
maar een college met twee partijen lijkt me niet voorstelbaar.
Een coalitie op een puur cijfermatige basis is onverstandig.
En ik ken in PvdA en D66 geen
onderstromen die daar anders
over denken. Ik kan me zelfs
een coalitie van vier partijen
goed voorstellen. We moeten in
Groningen naar een bredere
politiek. Ik hoor frustraties
van mensen over de geslotenheid van het systeem van de
gemeente. Het is niet goed als
de besluitvorming in de
gemeenteraad steeds langs de
lijnen van de coalitie loopt."

Lijst Rutgers

Dat

is

natuurlijk verve-

lend, zegt Yvonne Rutgers over het feit dat
geen van de geënquêteerden
heeft gezegd te stemmen op de
lijst die haar naam draagt.
"Aan de andere kant," relativeert zij, "we zijn als groepering Links Groningen nog nauwelijks bekend en er is
niemand die nu al de inhoud
van ons programma kent."
Affiches plakken, advertenties plaatsen, handen schudden, instellingen bezoeken
Rutgers noemt een heel pakket
activiteiten dat haar partij tijdens de aanstaande campagne
bekendheid en aanhang moet
geven. "Ik sta in de startblokken. En ik hoor toch al mensen
in mijn omgeving zeggen dat

-

gaan stemmen,"
aldus Rutgers.
Wat haar niet lekker zit is
de forse winst van D66 en het
verlies van SP en GroenLinks.
"Dat is erg jammer. Het betekent dat er een trend is naar
het grauwe, grijze midden en
dat zal zich in de gemeenteraad weerspiegelen. Dat betekent een verzwakking van de
oppositie tegen het collegebeleid. We moeten de kiezers
daarvoor waarschuwen. Hoewel ik de uiteindelijke keuze
van de kiezer zal respecteren.
Kijk, als je hieraan begint, kun
je ook verliezen. Nou, dan hebben we de plank mis geslagen."
ze

op

ons

PvdA

PvdA-lijsttrekker

Willem
Smink noemt het buitengewoon verheugend dat
de
de
enquête
blijkens
extreem-rechtse partijen in

Zetelverdeling gemeenteraad
PvdA

CDA
VVD
D66
Gr.Links
GPV
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5
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Groningen
waarschijnlijk
kansloos zijn en 'dat de PvdA
weer uit het dal is'. De sociaaldemocraat: "Bij de verkiezingsuitslag moet dat natuurlijk
allemaal nog definitief blijken,
maar ik ben erg blij dat het
vertrouwen in mijn partij weer
terug is."
Bij de vorige raadsverkiezingen voerden SP en GroenLinks
Politiek
Peil'94
een campagne die sterk gericht
Een enquête door de vakgroep sociologie
van de Rijksuniversiteit Groningen
was tegen Sminks voorganger
en het bureau ProGAMMA
als PvdA-lijsttrekker, Ypke
Gietema. Beide partijen boekten toen een forse winst, maar geven dat ze niet op ons stemmoeten volgens het onderzoek men."
bij de komende verkiezingen
raadszetels inleveren. Is er GPV
valt me een heel klein
vier jaar geleden toch sprake
beetje tegen, zegt GPVgeweest van een voor de PvdA
lijsttrekker Piet Hazenegatief Gietema-effect?
Smink: "We hebben als kamp over de twee zetels die
PvdA in de afgelopen periode zijn partij volgens de peilingen
toch voor een opener manier krijgt. Hij hoopt op een winst
van werken gekozen. Een van één zetel. "Maar dan hebben we nog wel wat te doen."
andere aanpak, andere accenWat het GPV mogelijk parten met name op het leefmilieu en de wijken dat heeft ten speelt in de enquête is de
kennelijk toch weer mensen hoge respons, c.q. de verwachte
aangesproken die in '86 nog relatief hoge opkomst. Het
PvdA stemden maar dat vier GPV-electoraat is qua omvang
zeer stabiel. Dat is gunstig bij
jaar geleden niet deden."
een kleine opkomst, maar pakt
De lijsttrekker ziet vooralsnog niets in een coalitie met minder gelukkig uit bij een
alleen D66, hoewel volgens de grote opkomst.
Hazekamp had gezien de
enquête die twee partijen gezamenlijk voldoende steun krijlandelijke peilingen wel vergen voor de vorming van een wacht dat D66 in Groningen
college. Smink: "Ik praat in een forse winst zou boeken.
principe na de verkiezingen "Bovendien doen ze het in de
over de opties. De kiezers
stad niet onaardig," oordeelt
weten van mij dat ik voorstanhij. Het resultaat van de PvdA
der ben van voortzetting van valt hem mee ("daar mogen ze
het huidige collegebeleid. Daar blij mee zijn") en het verlies
van GroenLinks verbaast de
passen wat mij betreft de huidige coalitiepartners bij. In het GPV-voorman. "Misschien hebalgemeen ben ik geen voorben ze een te grote mond
stander van een coalitie op een gehad," zo gist hij naar de oorsmalle basis."
zaak van het verlies.

Dat

-

-

Student

De

&

Stad

nieuwe partij Student
&
Stad spreekt volgens
de opiniepeiling slechts
één procent van de kiezers
aan. Dat percentage levert
geen raadszetel op, maar stemt
lijsttrekker Marcel Beukeboom
toch enigszins hoopvol. Om in
de gemeenteraad te kunnen
debuteren, moet hij van drie
procent van de kiezers steun
krijgen. "En ik reken erop dat
dat erin zit," zegt hij. "Deze
enquête komt voor ons eigenlijk te vroeg, want de campagne moet nog beginnen. Ik denk
dat wij zo half februari een
veel positiever resultaat zouden boeken."

CD

Ben

Pot, het enige kandi-

daat-raadslid van de Cen-

trumdemocraten, kent de

oorzaak van het slechte verkiezingsresultaat dat zijn partij
volgens de peiling boekt: Janmaat. "Die hoort bij de Centrumpartij thuis," stelt hij. En
als de veel bekritiseerde partijleider zich niet terugtrekt uit
de partijtop, zou Pot best eens
als partijloze de campagne in
kunnen gaan. Wat Janmaats
recente uitlatingen over minister Hirsch Ballin, staatssecretaris Gabor en de overleden
minister Dales zijn in de ogen
van Pot volstrekt verwerpelijk
en hij overweegt nu zijn partijlidmaatschap op te zeggen. "Ik
distantieer me volledig van de
woorden van Janmaat. Die
man is zwaar overspannen. Hij
zou zich moeten terugtrekken
en zijn excuses moeten aanbieden. Onze partij bestaat niet
uit racisten of fascisten. Wij
vallen een stelsel aan dat onze
regering in stand houdt, maar
geen personen."
Stapt Janmaat niet op, dan
hoopt hij dat het hoofdbestuur
van zijn partij ingrijpt en de
politieke voorman van de Centrumdemocraten aan de kant
zet. Handhaaft de partijleider
zich, dan bedankt Pot als lid.
"Maar ik hoop dat de man zich
bezint en de eer aan zichzelf
houdt. Op deze manier kan ik
de mensen alleen maar gelijk

D66

Als

dit de echte uitslag zou
zijn zou ik buitengewoon
tevreden zijn, is de eerste
reactie van lijsttrekker Henk
Pijlman van D 66, op de drie
zetels winst voor zijn partij.
Hij noemt de winst voor de
PvdA 'opmerkelijk'. Tot nu
zegt Pijlman er steeds van uit
te zijn gegaan dat bij de sociaal-democraten een stabilisatie
zou optreden. "De vorige keer
hebben ze in de steden grote
klappen gekregen. Op het platteland komt die klap nog.
Winst voor de PvdA in de stad
vind ik verrassend."
Gezien de landelijke tendens
dat GroenLinks op winst staat,
bevreemdt het Pijlman dat
deze partij in de stad liefst drie
zetels zou verliezen. Een verklaring hiervoor weet hij zo
snel niet.
Pijlman zegt dat hij tot nu
toe nooit serieus met de mogelijkheid rekening heeft gehouden dat D66 en de PvdA samen
een raadsmeerderheid zouden
kunnen halen. In theorie
bestaat volgens hem, bij deze
uitslag, de kans op een D66PvdA college wel degelijk.

Stadsdelen
omgedraaid
GRONINGEN
In het
bericht op de voorpagina
van gisteren over de verkiezingspeiling stond een
storende onvolkomenheid.
In het bericht wordt aan
D66 de grootste aanhang
toegeschreven
het
in
noordwestelijk deel van de
stad en aan de PvdA in het
noordoostelijk
stadsdeel.
Dit is precies andersom.
D66 scoort juist in noordoostelijke wijken, zoals
Beijum, zeer hoog. De
PvdA heeft de grootste
aanhang in de noordwestelijke wijken, zoals Paddepoel.
-

"Maar je moet oppassen met
colleges die op een geringe
meerderheid steunen."
Pijlman houdt met het oog
hierop de deur open naar zowel
CDA als WD. "De WD is winnaar en het CDA verliezer. Tot
nu toe weet je bij het CDA
beter waar je aan toe bent. De
WD wisselt nogal eens van
standpunt. Ook de nieuwe
WD laat veel onzekerheden
open. Remkes vaart ongetwijfeld een andere koers dan de
huidige WD-fractie, maar hij
verdwijnt na twee jaar weer.
Toch sluit ik de WD niet uit."
Over de zeer marginale rol
in de peiling van CP en CD
zegt Pijlman: "Stadjers zijn
toch nuchtere Groningers. Ik
kan me niet voorstellen dat
mensen daar in trappen."

Centrumpartij ’86

Lijsttrekker

H. Siemons van
de Centrumpartij '86 uit
Meeden gaat ervan uit dat
hij na de gemeenteraadsverkiezingen moet verhuizen naar
Groningen, om aldaar een
raadszetel in te nemen. Dat
slechts drie geënquêteerden
kenbaar maakten op zijn partij
te gaan stemmen, zegt hem
niets. Hij rekent op misschien
wel 19 procent van de stemmen, het percentage personen
dat voor de enquête werd benaderd maar medewerking weigerde. "Ik doe ook niet mee aan
zo'n peiling," zegt Siemons.
"Stel dat een 'FOK' (hij doelt
op iemand van het Fascisme
Onderzoeks Kollektief red.)
zich voordoet als enquêteur en
je vertelt hem dat je Centrumpartij stemt, dan heb je gelijk
een partij van die actievoerders op je dak."

kassuccessen waren prima
promoties voor het steeds
populaider wordende biljartspel met de gekleurde en
genummerde ballen, niet te
verwarren met snooker overigens.
Dat het poolbiljart in Groningen op hoog niveau beoefend wordt, bleek het afgelopen weekeinde. Bij de totaal
ploegen
zestien
die in
Amsterdam streden voor het

Nederlands kampioenschap
voor teams, was Groningen
vertegenwoordigd door vier
drietallen, allen van 'Streetlife', de poolers van het
gelijknamige

eetcafé/snooker-/poolcentrum in de Peperstraat.
André Broersma, een van
de Groninger deelnemers,
legt uit. "Dat wij met vier
teams in Amsterdam op dit
titelgevecht mochten uitkomen, zegt veel over de
kwantiteit en kwaliteit van
het poolen in Groningen.
Dat komt omdat we een studentenstad zijn. Daar komt
nog bij dat zo ongeveer alle
kwaliteit zich bij Streetlife
verzameld heeft."
Was de laatste jaren het
snookeren een absolute hit,
vergaapte menig Nederlander zich via BBC en Eurosport aan sterren als Steve
Davis, Jimmy White en
Stephan Hendry en rezen de
snookercentra als paddestoelen uit de grond, de laatste tendens is dat het poolbiljart in populariteit stijgt.
Broersma: "Ja, door die

films is het poolen opeens
'hot news', terwijl in Nederland veel snookercentra de

poorten weer dicht moeten
gooien. Maar ik denk dat
veel mensen ook op snooker
afknappen, omdat het toch
heel moeilijk is om snel vorderingen te maken. Veel
mensen blijven
op een
bepaald niveau hangen.
Pool is sneller, de pockets en
de ballen zijn groter en de

tafel is kleiner. Het is wat
spectaculairder
dan
snooker."

De teams Streetlife 1, 2, 3
en 5 (Broersma: "Streetlife 4
is ons damesteam waar we
heel trots op zijn") scoorden
in Amsterdam wisselend.
"Het toernooi was zaterdag
en zondag. Ons eerste en
derde kwamen door de voorronde en mochten zondag
met de beste acht verder
spelen," aldus Broersma.
"Uiteindelijk werd SNAP uit
Tilburg kampioen en eindigden onze twee teams op de
vijfde tot en met achtste
plaats.
Geen kampioenschap, maar we mochten
een gigantische beker mee
naar Groningen nemen."
In een officieel schrijven
kondigde de Koninklijke
Biljartbond
Nederlandse
aan dat het hoogst geklasGroninger
seerde
team
mocht uitkomen bij het
Europees kampioenschap in
Finland, maar helaas voor
de Groningers ging die vlieger niet op. Broersma: "We
zijn wat dat betreft even op
het verkeerde been gezet.
Alleen de kampioen gaat
naar Finland. Jammer, dat
was natuurlijk wel even wat
geweest."

—

De peiling heeft de werkelijke aanhang dus niet zichtbaar
gemaakt, is de stellige overtuiging van Siemons. Een gegeven, waar ook de onderzoekers
rekening mee houden omdat
veel mensen niet durven te
zeggen extreem-rechts te stemmen en daarom medewerking
aan de peiling weigeren of een
andere partij opgeven.
Siemons weet zijn hoop
bovendien versterkt door de
wetenschap dat zijn partij de
campagne nog moet beginnen.
Wat is de CP zoals van plan te
gaan doen? De lijsttrekker:
"We gaan druk aan de slag."

CDA

Het

meest positieve element in de peiling is volCDA-lijsttrekker
gens
Bert Westerink de aanwijzing
dat er een vrij hoge opkomst
bij de verkiezingen zal zijn.
Dat zijn eigen partij minder
gunstig uit de peiling komt, is
voor hem minder belangrijk.
"We worden in de stad geconfronteerd met landelijke effecten, zoals het regeringsbeleid
waar het CDA verantwoordelijkheid voor draagt. Ik benadruk dat we hier met stadsbelangen te maken hebben. Onze
campagne is dan ook geheel
gericht op Groningen." Van de
winst van de WD snapt Westerink niets. "Je kunt aan de
hand van de lokale situatie die
winst niet verklaren."
De afwijkende uitslag bij de
PvdA ten opzichte van de landelijke trend, vindt Westerink
opmerkelijk. Het verlies van
GroenLinks legt hij uit als een
'typisch Groninger trekje': "De
PVdA-stemmers die de vorige
keer uit ónvrede op GroenLinks hebben gestemd, keren
nu kennelijk weer terug."
Westerink zegt te verwachten dat de huidige coalitie ook
na de verkiezingen terugkeert.
"Ik heb geen reden aan te
nemen dat ze zonder ons verder zouden willen. Overigens,
het CDA is een bestuurlijk
ingestelde partij. Wij willen
bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Dat geldt voor mij
ook."

■ De poolbiljarters van 'Streetlife' met hun bekers voor de vijf© Nvhn/Reyer Boxem
de tot en met achtste plaats.

Stad weekeinde bol
van gevechtssporten

Het

komende weekeinde
de
vele
kunnen
gevechtssportfans hun
vingers aflikken. Zondag in
de Evenementenhal de taekwondo-interland
tussen
Nederland en Korea, sporthal Lewenborg staat zaterdag in het teken van de
Open Nederlandse kampioenschappen
Oosterse
gevechtssporten. Er staat
daarbij heel wat op het programma. Zo zijn er wedstrijden in karate, taekwondo,
tangsoodo, pencak silat, wu
shu, kung fu en all-style.
De divisies waarin gestreden wordt, zijn: kata's,
breektesten en
wapens,
sparring. Organisator van
deze open NK is Bert Toisuta van het Pencak Silat Academy Groningen 'Matjan
wedstrijden
Hitam'.
De
staan onder auspiciën van
de World Kickboxing Council.

Wanneer

komt Oranje
Nassau het geitenwollensokken-imago
eindelijk eens te boven? De
formatie
stad-Groninger
voetbalt al sinds jaar en dag
anoniem in de eerste klasse
zaterdag en kan maar niet
van deze absoluut kleurloze
rol af. Wie de club een tijdje
volgt, merkt dat de oranjehemden gebukt gaan aan
een fiks gebrek aan uitstraling. Dat begint al in de
bestuurskamer. Ongetwijfeld keurige en hardwerkende clubmensen, maar gedreen
venheid,
visie
originaliteit is niet te ont-

dekken. Dat is bij ACV, de
club waaraan Oranje Nassau zich graag spiegelt en
waarnaar vooral de laatste
jaren met de nodige ingehouden jaloezie wordt gekeken, wel even anders. Daar
is een man als Bernard
Scholten duidelijk in de
weer en profileert zichzelf
en de club naar buiten toe
met animo en verve. Even
los van de middelen waar-

Op de stip
mee de successen van de
Asser equivalent van Oranje
Nassau tot stand komen:
ACV heeft de uitstraling
wel, die de Groningers missen.

Op en rond het veld is het
niet veel beter. leder seizoen komen er een aantal
nieuwe spelers en wordt een
bepaald
verwachtingspatroon gecreëerd. Maar even
zo vaak komen de supporters wat dat betreft weer
bedrogen uit. Het lijkt alsof
al die nieuwe frisse voetbalkrachten al snel meegesleurd worden in de val
richting grijsheid. Bij Oranje Nassau mis je het knisperende voetbalgevoel zoals je
dat bij clubs als Appingedam, Oosterparkers en ACV
wel proeft. Dat slaat over op
voetballers, trainer en supporters. Daarom is het niet
verwonderlijk dat de thuiswedstrijden
Oranje
van
Nassau niet uitblinken qua
sfeer en gezelligheid. Een
club zonder uitstraling trekt
geen publiek.
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KONICA BIG MINI 302
Uiterst kleine volautomatische camera met zelf
denkende flitser.
£«/•/;"
normaal 369.-Objektiefprijs
inzoemer Canon Kit 3
11R
CANON PRIMA
Kleine volautomatische camera met zoombereik tot 115mm
Veel ingebouwde extra's.
QOO
normaal 949, Objektiefprijs
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MINOLTA RIVA ZOOM PICO

DOVf'

OLYMPUS AZ 110
Spatwaterdichte zoomcamera met bereik tot
110mm. Volautomatisch, rode ogen reduktie
enz, enz.
normaal 899, Objektiefprijs
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37 cm portable televisie. OSD, TELETEXT en
afstandsbediening.
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63 cm digitale stereo-KTV. Fantastich beeld
dankzij BLACK INVAR en BLACK MATRIX 8 bits
digitale techniek. Ambiance stereo geluid. Vele
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SONY KV M2531
on screen disp | ay Scart en
frontaansluiting.
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Complete HiFi set met CD wisselaar voor 5 CD's,
dubbelcassette deck. 2x 5 bands equalizer en surround sound. Ind. luidsprekers.
normaal 1099,-Objektiefprijs
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HiFi stereo videorecorder met 4 koppen.
Gemakkelijke programmering
met afstandsbediening.
QQQ
normaal 1089.-Objektiefprijs
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GRUNDIG MINI 10

l

2 koppen standaard videorecorder
voor een ongelofelijke lage prijs.
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PHILIPS VR 231
Videorecorder met 2 koppen en TURBO DRIVE
loopwerk. Groot tekstscherm met duidelijke
karakters. Zes opnameblokke

55cm Blackline-S FSQ stereo-KTV. Perfect beeld
dankzij DIGITAL COMB filter en contour booster.
70 watt muziekweergave
via drie luidsprekers.
m
normaal 1995, Objektiefprijs

VHS superdrive videorecorder. PDC uitbreidbaar. Leespenprogrammering. 30 dagen timer.
Perfect stilstaandbeeld
dankzij 3 videokoppen.
normaal 999, Objektiefprijs
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SHARP VIEWCAM VL 30
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Video 8 camcorder met ingebouwd groot
k|euren LCD scherm Dus njet meer kijken
door een zoekertje.
PRIMEUR
normaal 2499, Objektiefprijs
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JVC W 37

' stere<«et,

■■■■■

"

normaal949, Objektiefprijs 799,
INRUIL B.V. COMPACT CAMERA FUJI DL10:75,
"betaa/f

Mk4É ME

wLm

n

I

.-.

hifkp?

P JS ?99
"

I

-'

/UM/ /WJ7°- 750,-

u öefaa/f

??QQ

-

»

JVC GR M 3
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VHS-C camcorder 16:9 cinema beeld, tader.
8x zoom. Super handig en
gebruiksvriendelijk.
jVV / m
normaal 1775, Objektiefprijs

Absolute HiR top kwaliteit. 2*35 watt muiiek
vermogen. Vele moqeliikheden
Exclusief luidsprekers
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normaal 1399, Objektiefprijs
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GRUNDIG GV 401
Als beste getest in Consumentengids.
PDC ingebouwd. High Speed Drive.
Toptext programmering.
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Matchline HiFi stereo Turbo Drive montage
recorder met PDC en JOG/SHUTTLE. Roterende
wiskop, audiodubbing met mengen en real
time teller.
U?7| ■
normaal 2095, Objektiefprijs
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PANASONIC SD 30
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HITACHI VMH 37
Hi B videocamcorder. Als beste getest in
Consumentengids. 495.000 pixels.
HiFi stereo kwaliteit.
Super licht in gewicht.
normaal 2999, Objektiefprijs &jV
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grafische equalizer.
normaal 1079, Objektiefprijs
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VHS-C camcorder met multi funktionele lens
/microscoop. 16:9 cinema beeld,
digitale titels en
variabele exposure.
normaal 1979,-Objektiefprijs
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70 cm Hi Black Trinitron Plus stereo KTV. Super
Flat & Square beeldbuis met DIGITALCOMB filter. HiFi stereo geluid met 100 watt muziekvermogen. Verder: OSD, PIP, 3x scart, 2x camcorder aansluiting etc, etc.
normaal 3199, Objektiefprijs Mm &
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watt muziek vermogen. CD speler en dubbel
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2 koppen videorecorder. Uniek SHOWVIEW

normaal 2499, Objektiefprijs faa#yarif/

1

«

■'
F

videorecorder
PDC uitbreidbaar. JOG/SHUTTLE op afstandsbediening. Vele aansluitmogelijkheden
1 Jaar programmeerbaar.
normaal 2499, Objektiefprijs
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70 cm stereo KTV met TOP TEXT.
Black line beeldbuis met DIGITAL COMB filter
2x20 watt muziekvermogen. Nederlandse
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55 cm KTV ' TOP/FLOF Teletekst met geheugen.
Camcorder
aansluiting voorzijde.
normaa, 1095, Objektiefprijs
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SAMSUNG SX 3230
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70 cm stereo kleurentelevisie
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HIFI SETS

normaal 1329, Objektiefprijsll99,
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PANASONIC TX 25

Geavanceerde reflexcamera. Autofocus
3 belichtingsmeetmethoden, o.a. spotmeting.
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63 cm stereo BIACKTRINITRON KTV met teletekst. Menusturing en doublé duty
afstansbediening
normaal 1999, Objektiefprijs
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SIGMA SA 300
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SONY X2561

37 cm portable televisie met scartaansluiting,
SVHS front aansluiting en
afstandsbediening.
normaal 879, Objektiefprijs
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63 cm stereo 100Hz KTV met DIGITAL SCAN.
Black line S beeldbuis. 16:9, stilstaandbeeld,
DNR ruisonderdrukking, EASY TOP/FLOF TEXT.
100 watt muziek vermogen.
normaal 3195, Objektiefprijs *O& J /

MINOLTA 700 SI
's k

:

_

QQQ
OVV

REFLEXCAMERA'S

™

C /I □
llilj

u betaalt

»

1257

bediening dankzij eenvoudige afstandsbediening.
Ingebouwde sleeptimer.
normaal 899.- Objektiefprijs
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SONY 1430

Zoomcamera met bereik 38-60 mm. Klein en
gemakkelijk. Volautomatisch.
normaal 399, Objektiefprijs
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Volautomatische camera met 35-70 zoomlens.
Zelfdenkende flitser met rode ogen reduktie.
Extra voordelig geprijsd.
normaal 599,- Objektiefprijs
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Unieke programmerin9
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37 cm portable televisie met TELETEXT, scartaansluiting, afstandsbediening en on screen
display.
normaal 659, Objektiefprijs
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Buitenlanders de baas over de Nederlandse orkesten
Van onze kunstmedewerker
Jos Frusch

Een

profeet wordt in eigen

land niet geëerd; wat je
van ver haalt, is lekker.
Dit soort voorspelbare verklaringen ligt op de loer als je de
vraag probeert te beantwoorden waarom er in ons land
nauwelijks Nederlandse dirigenten als artistiek leider bij
de symfonie-orkesten werkzaam zijn. De vraag is opnieuw
actueel geworden met de benoeming van de Rus Valeri
Gergjev tot chefdirigent van
het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Nederland heeft veertien
professionele symfonie-orkes-

I

Slechts vijf van de veertien
Nederlandse orkesten heeft
nog een dirigent uit eigen
land. De anderen kunnen
niet zonder leidinggevende
gastarbeiders.

ten, waarvan er slechts vijf

door een Nederlander worden
geleid: Edo de Waart bij het
Radio Filharmonisch Orkest,
Kees Bakels bij het Radio
Symfonie Orkest, Lucas Vis bij
het Noordhollands Philharmonisch Orkest, Roelof van Driesten bij het Balletorkest en
tot het einde van het lopende
seizoen
Frans Brüggen bij
Radio
Kamer Orkest. Bij
het
de andere orkesten maken respectievelijk twee Italianen,
—

-

twee Duitsers, twee Russen,
een Fransman, een Spanjaard
een
en
tot voor kort
Hongaar de dienst uit. Daaronder ook de drie orkesten met
internationale uitstraling: het
Koninklijk Concertgebouworkest (Chailly), het Residentie
Orkest (Svetlanov) en het Rotterdams
Philharmonisch
(Gergjev).
Dirigenten met het charisma en de kwaliteiten van bijvoorbeeld Svetlanov of Gergjev
zijn zeldzaam. Ook in Nederland. Internationale faam hebben eigenlijk alleen Bernard
Haitink, Hans Vonk en Edo de
Waart. De spoeling is daarmee
dun. Haitink en Vonk vervulden reeds een chef-functie in
—

—

Nederland. Met het rijzen van
hun ster steeg ook de internationale belangstelling voor
hen. Datzelfde geldt voor De
Waart.
Omdat het tegenwoordig
niet meer gebruikelijk is een
chef-dirigent voor het leven te
benoemen, zijn de orkesten
verplicht hun blik op het buitenland te vestigen. Temeer
daar jong talent zich bepaald
niet in groten getale aandient.
De animo onder de jonge Nederlandse musici om zich op
het dirigentenvak te storten is
niet echt groot. Momenteel
studeren aan de Nederlandse
conservatoria welgeteld negen
directiestudenten. De redenen?
Er is in ons land geen traditie

dit gebied, de populatie
waaruit kan worden geput is
zeer klein en de vooruitzichten
op een baan zijn slecht.
Bovendien: niet iedereen is
in de wieg gelegd voor het
veeleisende métier van orkestdirigent. Behalve uitzonderlijke muzikale kwaliteiten moet
een dirigent beschikken over
goede pedagogische en leidinggevende eigenschappen, stressbestendigheid en een flinke dosis zelf- en mensenkennis.
Kortom, hij moet eèn uitzonderlijke muzikale persoonlijkheid zijn, die een grote groep
enthousiast kan maken en van
zijn muzikaal credo kan overtuigen. De kans dat zo iemand
bijvoorbeeld
te vinden is in
op

—

Rusland met zijn grote bevolking.en zijn rijke muzikale
traditie, ook op het gebied van
het muziekonderwijs, is vele
malen groter dan in ons landje.
—

Het binnenhalen van dergelijke topdirigenten geeft een
orkest de status, die overeenkomt met de exclusiviteit van
de betrokkene dirigent. Ook
daarom zal de blik snel op het
buitenland gericht worden.
Met het aanstellen van Gergjev als chef-dirigent heeft Rotterdam een vette vis binnengehaald. Hij zal door het orkest
als statussymbool gekoesterd
worden. Net zoals Covent Garbijvoorbeeld
met
den dat
Bernard Haitink doet.
—

—

Schikking Jackson
’geen bekentenis’
Popster MiWASHINGTON
chael Jackson is volgens de
verwachtingen dinsdag inderdaad tot een schikking gekomen met de 14-jarige jongen
die hem er sinds vorig jaar
augustus
beschuldigd
van
heeft door de zanger seksueel
misbruikt te zijn. De condities
van de schikking zijn niet bekendgemaakt, maar het zou
om miljoenen dollars gaan.
De advocaten van Jackson
en die van de anonieme jongen
en diens ouders kwamen dinsdagmiddag in het gerechtsgebouw van Los Angeles en onder toezicht van een rechter
tot een akkoord. Volgens
Johny
Jacksons
advocaat
Cochran is de schikking absoluut geen toegeven van schuld
door de popster. "Michael
Jackson is onschuldig. Dit is
geen bekentenis. Jackson wil
alleen niet dat zijn carrière
hierdoor ten einde komt," zo
verklaarde hij Jacksons beweegredenen.
Zowel Cochran als de advocaat van de jongen, Lawrence
Feldman, zeiden tot de schikking te zijn gekomen 'opdat de
wonden kunnen helen'. Beiden
hebben volgens Feldman 'een
emotioneel trauma' aan deze
zaak overgehouden. De advocaten weten dat met name aan
de media. Volgens Cochran
zijn die nietsontziend te werk
gegaan en hebben enorme bedragen betaald aan 'zoge—

naamde getuigen' van seksueel
misbruik van jongens door
Jackson, 'mensen die Michael
Jackson niet eens kennen'.
Cochran zei dat Jackson op
een gepast moment zelf meer
zal zeggen over deze zaak. De
jongen trekt nu zijn aanklacht
tegen Jackson in, terwijl de
zanger zijn beschuldiging intrekt dat hij door de jongen en
zijn ouders is afgeperst. Naast
de civiele aanklacht door de
jongen was de justitie in Los
Angeles en in Jacksons woonplaats Santa Barbara zelfstandig overgegaan tot een strafrechtelijk onderzoek tegen seksueel misbruik van minderjarige jongens door de zanger. Dat
onderzoek gaat, ondanks de
schikking, gewoon door.
De justitie heeft daartoe andere jongens die geregeld op
Jacksons 'Neverland'-ranch logeerden, verhoord en ook oudpersoneel van de zanger. Maar
als het tot een strafzaak tegen
hem komt, kan de justitie de
14-jarige jongen niet als getuige oproepen. Volgens het Californische strafrecht kan een
minderjarig slachtoffer van
een seksueel misdrijf niet getuigen in de rechtszaal. Die
bepaling
heeft
het
voor
Jackson mogelijk gemaakt om
met de jongen tot een schikking te komen, omdat er geen
kans is dat de jongen alsnog
belastende verklaringen tegen
hem zal afleggen.

-

De expositie die is voorbereid door een werkgroep studenten Kunst- en Architectuurgeschiedenis, toont werk
van Nederlandse symbolisten

Kunst in ’t kort
«ffISSwS

VLEUGEL CADEAU
De negenjarige Ksenija Egorova,
studente aan het Moskouse
Staats Muziek College, heeft
in Enschede met één optreden
het jaarsalaris van een concertpianist verdiend. Het meisje trad op met het bajan-ensemble "Vivat accordeon' in het
plaatselijke Dish-hotel, waar
zij niet alleen de harten veroverde van leden van de
Lionsclub, maar ook een gevoelige snaar raakte bij een delegatie Europese verhuizers die
in een naastgelegen zaaltje
vergaderde. Betoverd door de
muziek staakten de heren de
discussie en schoven aan aan
het Lionsbanket. Behalve een
-

>
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daverend applaus kreeg Ksenija voor haar optreden van de
verhuizers een professionele
concertvleugel met een waarde
tussen de 50.000 en 100.000
gulden cadeau.
De
VAN DE WERFHORST
auteur Aar van de Werfhorst
-

is, naar nu pas blijkt, vorige
week in zijn woonplaats Wassenaar overleden. Hij is 86
jaar geworden. Van de Werfhorst situeerde zijn romans en

novellen vooral in de Overijsselse Vechtstreek. Tot zijn bekendste boeken behoren de romancyclus De Eenzame en de
novelle Madame Jatzkowa.

Agenda
Van vanavond 18.00 tot morgen
18.00.
ASSEN
De Kolk, 20.00: Tineke Schouten All
you need is lach.

De Beefeater, 21.00: Jazzcafé.

DELFZIJL
De Molenberg, 20.15: Jeroen van
Merwijk Een Avro-lid is ook maar
een mens.

drachten
De Lawei, 20.00: Folkloristisch
Danstheater De reizigers ; 19.00:
Frank Groothof De toverfluit (vanaf 7
jaar).
GRONINGEN
Stadsschouwburg, 20.15: Trudy
Labij, Kitty Janssen e.a. Nu sijt
wellekome.
Huize Maas, 21.00: Vrije Hand voor
Janfie van Strien Pumpin\Up Yours;
23.30: Vrije Hand van Peter R. van
der Heide (presentatie nieuwe
band).

Simplon, 23.00: The Cake Kitchen
(avontuurlijke pop met Greame
Jefferies uit Nieuw Zeeland).
Het Pakhuis, 23.30: Live muziek.
Grand Theatre, 20.30: Cie. Brigitte
Farges Considère, mon amour.
De Oosterpoort, 20.15 uur:
Slagwerkgroep Conservatorium.
HOOGEVEEN
De Tamboer, 20.15: De Frivole
Framboos I Frambosi Frivoli.

MEPPEL
Ogterop, 20.00: Sweeney Todd.

STADSKANAAL
Geert Teis, 20.00: Jaap Mulder
Noodkaap.
VEENDAM
Theaterrestaurant, 20.00: Erna
Sassen en Bruun Kuijt Ik zoek een

man voor mijn zus.
WINSCHOTEN
De Klinker, 20.00: Adelheid Roosen
en George Groot Endless Effort.

©

Marek Kalinowski

Russische Onegin is goede import

Al

een aantal seizoenen
wordt een groot deel van
Nederland van opera
voorzien door uit Oost-Europa
ingevoerde voorstellingen. De
die zich hebben laten inspireeerste tijd was er bij die (meesren door drama's van literatoren als Maurice Maeterlinck, tal) Poolse operagezelschappen
Oscar Wilde en Frederik van sprake van een onmiskenbaar
Eeden. Tekeningen, grafiek en provincialisme dat soms door
de beugel kon en vaak ook
affiches van Toorop, Derkinderen, Roland Holst, Berlage en niet. De laatste tijd blijkt er
Thorn Prikker belichten twee een duidelijke verbetering in
belangrijke thema's uit de het niveau van deze, door imkunst van het Fin-de-siècle: presariaat Supierz hierheen
het kunstenaarsbeeld en de vi- gehaalde produkties.
Ze worden niet alleen muzisie op vrouwen.
De tentoonstelling, gesponkaal beter, maar laten theasord door de Gasunie, wordt traal ook iets zien dat meer is
geopend met een opvoering dan alleen een opeenvolging
van een scène uit het drama clichés. Het voorlopige hoogteDe Artiest van Marcellus punt is nu wel bereikt met de
Emants. Aanvang 17.00 uur. voorstellingen van het tweede
De tentoonstelling duurt tot 5 operahuis van St. Petersburg,
het 'Nationaal Opera Theater
maart.

Fin-de-siècle ten toon
GRONINGEN
'Drama Verbeeld: theater en beeldende
kunst in het Fin-de-siècle' is
een tentoonstelling die zaterdag 28 januari wordt geopend
in het Harmoniegebouw van de
Rijksuniversiteit
Groningen
(RUG).
De tentoonstelling
heeft plaats in het kader van
het project 'European Theatre
in Turmoil' van de Letterenfaculteit van de RUG en is georganiseerd in het kader van het
380-jarig bestaan van de RUG.

■ De duel-scène uit de Peterburgse 'Eugen Onegin'.

Van onze kunstmedewerker
Paul Herruer

IMet

een opvoering van Eugen Onegin van Tsjaikofsky heeft het fenomeen
'opera uit Oost-Europa' een

nieuw gezicht gekregen.
Het optreden van het Operatheater Moessorgski uit
St. Petersburg was beter
dan wat we in Groningen
eerder van Poolse operagezelschappen hebben gezien.

Moessorgski' (het 'eerste' huis
is natuurlijk nog steeds het
Kirov-theater).

Ineens is de status van deze
voorstelling in Groningen boven het reguliere provinciaalse
plan uitgetild. De eerste rangplaatsen 75 gulden raakten
snel uitverkocht, en dat is een
prijskaartje dat nog maar een
kleinigheid verschilt van de
duurste stoelen in het AmsterMuziektheater.
De
damse
Stadsschouwburg
had het

luxueuze van deze voorstelling
op zijn manier benadrukt door
het personeel in frak te hullen
en in de pauzes een smakelijke, maar ietwat zoete 'méthode
champenoise' te verkopen. En
het bijzondere van alles kreeg
nog een extra cachetje door de
aanwezigheid van de commissaris der koningin.
Eerlijk is eerlijk: deze Eugen
Onegin was het allerbeste dat
tot nu toe op het gebied van
Oost-Europese opera is vertoond. Vooral de vocale prestaties waren van een ander, veel
genuanceerder, gehalte dan we
tot nu toe hebben gehoord.
Hier hoorde je stemmen met
méér dan een geluidsvolume
en sommige zangers zouden in
een Amsterdamse produktie
beslist tot de top behoren. Sopraan Lida Tsjernike was een
zeer goede Tatjana en tenor
Nikolaj Ostrovski een heel goede Lenski. Dat hij een betere

Restauratieplan
Aa-kerk maakt
de tongen los

en emotioneel rijkere zanger
was dan bariton Alexander Nenadovsky (Onegin) was, gezien
het libretto jammer, want Onegin doodt Lenski in een duel.
Ook de bijrollen (moeder, zuster, een sloffende voedster met
samowar) waren goed bezet.
De regie van artistiek leider

Stanislav Gaudassinsky mocht
dan veel overbekende gebaren
en houdingen bevatten, ze waren toch functioneel voor het
begrijpen van de personages.
Zelfs het decor, dat voornamelijk uit met teksten en portretkarikaturen beschilderde vitrages bestond, werkte wel, al
zou iets meer visuele fantasie
geen kwaad gekund hebben.
Regie en decor hadden in hun
eenvoud één voordeel: alle aandacht werd getrokken naar de
veelzijdige en altijd fraaie muziek van de opera. Dat het
orkest die niet altijd even fraai
speelde was minder belangrijk.

Van onze kunstmedewerker
Paul Herruer

De

vraag, wat er met
het uit 1702 daterenSchnitger-orgel
de
van de Der Aa-kerk in Groningen moet gebeuren is actueel geworden door het restauratievoorstel, dat de afgelopen week bij de afdeling
Ruimtelijke Ordening van
de gemeente Groningen ter
inzage heeft gelegen. Het
voorstel, dat een restauratie-reconstructie naar de
toestand van 1857 bevat,
ziet er heel anders uit dan
een deel van de Groninger
orgelwereld zich voorstelt.
Vanaf het eerste moment
dat er weer concerten op het
Schnitger—orgel
van
de
Aa—kerk in Groningen zijn
gegeven, heeft de klank van
het orgel de tongen losgemaakt. De 'opknapbeurt' die
het enkele jaren geleden
kreeg, liet de oude roem van
het orgel niet terugkomen
en velen herkenden het glorieuze instrument van vroeger niet meer. Al snel werd
de wens gehoord, dat er iets
wezenlijks moest gebeuren
met het orgel, en mogelijk
ook met de na de kerkrestauratie groter geworden
ruimte.
Over de aard van de restauratie waren de meningen
verdeeld: het ene 'kamp'
stelde een ingrijpende restauratie en reconstructie
voor, waardoor het orgel teruggebracht zou worden in
de toestand waarin Arp Schnitger het in 1702 afleverde.
Anderen waren van mening,
dat het orgel in zijn huidige
staat, met de ingrepen en
veranderingen uit de 19de
een 20ste eeuw, bewaard
moest blijven.
Het huidige restauratieplan heeft ter inzage gelegen om de mogelijkheid tot
bezwaarschriften te bieden.
Een van degenen die zijn
bezwaren uitvoerig heeft
verwoord is Dale Carr, organist en muziekbibliothecaris
van de Openbare Bibliotheek. Carr ziet niets in de
gedachte het orgel terug te
brengen in de staat, waarin
orgelbouwer Petrus van
Oeckelen het in 1857 heeft
gebracht.

nuari als 'te nat' in de boeken.
Verwachting voor het

Noorden:
Vanavond toename bewolking,
gevolgd door perioden met regen. Morgenochtend van het
westen uit opklaringen afgewisseld door buien. De wind
draait naar het westen maar
blijft vrij krachtig tot hard.
vanMinimumtemperatuur
nacht 4° C en maximum morgen 8° C.

Op

De Rechter

constructie die teruggaat
naar 1702. Alle latere ingrepen, waaronder die van orgelbouwer Timpe in het begin van de vorige eeuw mogen wat hem betreft ongedaan gemaakt worden. "Het
orgel wordt door mensen uit
de hele wereld bezocht om
Schnitger—elementen.
de
Dit restrauratieplan gaat
niet uit van het bijzondere
van dit instrument en dat
zou juist wel moeten. Een
restauratie naar de historische beginsituatie is heel
goed mogelijk en zou een
net zo fraai resultaat kunnen opleveren als bij het
orgel in de Martinikerk of
de Jacobikerk in Hamburg.
Daarvoor zou wel een plan
moeten worden opgesteld
dat heel wat grondiger is
voorbereid dan het oppervlakkige restauratievoorstel
dat we nu hebben kunnen
inkijken."

LEIDEN/HILVERSUM
De
neerlandicus Kees Snoek heeft
ruim vijftig nieuwe brieven
van de schrijver E. du Perron
ontdekt. Snoek, die in NieuwZeeland woont, schrijft momenteel een Du Perron-biografie. Het gaat om dertig liefdesbrieven die Du Perron in de
jaren twintig vanuit Parijs
schreef aan Julia Duboux, de
zuster van de kunstschilder
Oscar Duboux, en om twintig
brieven die Du Perron schreef
aan de Catalaanse schilder Pe-

dro Creixams. Als gevolg van
de vondst zal de uitgave van
de Verzamelde Brieven van Du
Perron worden herzien, zo laat
uitgever Wouter van Oorschot
weten. De brieven aan Julia
Duboux zijn door haar erven
geschonken aan het Letterkundig Museum.
De brieven zijn alle in het
Frans geschreven. Die aan
Julia Duboux getuigen naar
verluidt van een romantische,
dwepende, liefde voor haar en
beslaan een paar jaar.

Het weer

Van Harry van den Ende

Vooruitzichten voor
DONDERDAG T/M ZONDAG:
Aanhoudend wisselvallig, tamelijk veel
wind en vrij zacht.
WAARNEMINGEN METEO EELDE:
Temp. vanmorgen 7 uur: 3.5° C.
Max. temp. gisteren: 10.2° C.
Min. temp. afgelopen nacht: 3.5° C.
Neerslag afgelopen etmaal: 10.5 mm.
Wind vanmorgen 7 uur: ZW 4.
Luchtdr. vanmorgen 7 uur: 995.8 hPa.

verwacht. Het leek even goed
te gaan deze maand, de regensom liep niet al te snel op.
Maar nu lijkt het of we met
een inhaalrace bezig zijn, afgelopen zondag veertien millime-

Carr is zelf voorstander

van een restauratie en re-

Du Perron-vondsten

De herfst is er al vroeg bij dit jaar
de kalender is het
januari, maar buiten
lijkt het herfst. Middagtemperaturen van rond de negen graden passen heel goed in
bijvoorbeeld de herfstmaand
november. Voeg daar nog bij
de stormachtige westenwind,
de regenbuien en het herfstbeeld is compleet. Terwijl het
in dezelfde maand januari bitterkoud kan zijn. Het absolute
kouderecord vn Nederland is
te Winterswijk gemeten op 27
januari 1942, het kwik bereikte toen de diepvrieswaarde van
-27° C.
Voorlopig dicteren depressies op de Atlantische Oceaan
ons weer. Er is zelfs sprake
van filevorming, de een na de
andere regenstoring komt over
ons heen. Vanmorgen nog een
buienstoring, die de wind flink
opzweepte, vanavond weer een
regenstoring, die via de Britse
eilanden nadert.
Ook vrijdag worden er buien

Carr: "Van Oeckelen veranderde het orgel destijds
om het als begeleidingsinstrument in de gemeentezang sterker te maken. Dit
orgel heeft die functie niet
meer, het is nu een concertinstrument waarop voornamelijk 17de en 18de—eeuws
repertoire wordt gespeeld.
Het voorstel is ook inconsequent: Van Oeckelens werk
is, wat de mechanische kant
betreft, altijd geroemd om
zijn en degelijkheid, maar
juist op dat gebied stelt het
plan allerlei veranderingen
voor. Bovendien wil men
een
paar ingrepen op
gebied
niet—mechanisch
waardoor
de
'donuitvoeren,
kerbruine' klank van Van
Oeckelen ongetwijfeld zal
veranderen. Het plan zegt
dus wel terug te willen gaan
naar Van Oeckelen, maar
wijkt daar in zijn uitwerking in feite vanaf. Ik vrees
dat de keuze voor Van
Oeckelen vanzelf leidt tot
allerlei voorbehouden op allerlei terreinen, omdat zijn
concept muzikaal weinig bevredigend was en omdat het
weinig recht doet aan wat
het instrument beroemd
maakt, en dat zijn de oudste
delen."

ter, gisteren elf, dat telt be-

hoorlijk aan. De gemiddelde
maandsom van 65.4 millimeter
is op Eelde bijna bereikt en
met nog wat natte dagen in
het vooruitzicht gaat ook ja-

door Jesse van Muylwijk

HOOG EN LAAG WATER:
Delfzijl:
Hoog morgen 11.56 uur.
Laag morgen 5.56 uur en 18.16 uur.
Lauwersoog:
Hoog morgen 10.15 uur en 22.14 uur.
Laag morgen 3.56 uur en 16.06 uur.
*

Boes

Weerrapporlen 25 januari 19 uur:

en

temp temp mm
gr.C gr.C afgel.

m/set.

Eelde
Eindhoven
Den Helder
Rotterdam
Twente
Vfcsingen
Maastricht
Aberdeen
Athene
Borcelona
Berlijn
Boedopest
Bordeaux
Brussel
Cyprus
Dublin

Fronkfurt
Genève
Helsinki
Innsbmck
Istanbul
Klogenfurt

wzw 9
wzw 7
wzw 8
wzw 7
wzw 7
wzw 9
wzw 9
wzw 8
regenbui
zwaar bew. wl4
zwoor bew. wzw 10
zwoor bew. w 8
onbewolkt windst
onbewolkt wzw 2
regen
9
zwoor bew. zzw3
motregen wzw 6
zwaar bew. zws
onbewolkt wzw 3
onbewolkt wzw 11
zw7
regen
zwaar bew. wzw 3
sneeuw
wzw 1
verond 2
regen
half bew.
wzw 3
zwoor bew. wnw 2
zwoor bew.
zwaar bew.
zwaar bew.
onbewolkt
zwoor bew.
onbewolkt
half bew.

w

gist.
11
12
11
10
12
10
11
11
10
10
8
15
14

max min
temp temp

w.r.
en

n.sl

max

w.kr.
Amsterdam
De Bilt
Deelen

min

w.r.

n.sl

w.kr.

mm
gr.C gr.C ofgel.

m/set.

gist.

wzw 5
nno9

2
19

etm.

etm.

1
1
3
0
5
4

5
1
5
5
2
5
7
9 2
8 0
13 10
11 5
17 7
9 9
6
11
5
6
-4-7
8
2
5
11
5-7

4
5
11
10
5
8
4
6
2
4
0.6
0
0
11
0.1
3
0.2
0.1
6
3
6
1
7
0
0

Kopenhagen

motregen

losPalmos

hoKbew.
onbewolkt
licht bew.
regenbui

Lissabon
Locarno
Londen
Luxemburg
Madrid
Malaga
Mollorco
Malta
Moskou
München
Nice

Oslo
Parijs

Praag
Rome
Split
Stockholm
Warschau
Wenen

Zürich
Bangkok
Buenos Aires
Casoblonco

n

w

8 16

0
15
10

2 10-1

13 8
zwB
10 4
wzw 8
regen
onbewolkt wzw 2
14 -3
17 8
onbewolkt windst
18 0
onbewolkt windst
half bew.
windst
17 7
-2-6
half bew.
zzw 1
9 7
w6
regenbui
6
11
zwaar bew. w 1
-3-7
sneeuw
n1
11 11
zwoor bew. wzw 9
8-1
wzw 11
regen
licht bew. w 2 15
5

7
0
0
0
0.3
5
0
0
0
0
2
6

0
0.9
2
1
0

niet ontv.

half bew.

zo 2

zwaar bew.

z3

regen

regen
licht bew.
regen

onbewolkt

w

8

wzw 7
windst
zw9
nw3

-3-6
3
0
10 3
6
6
32 21
24 19
15 5

0
0.3
2
3
0
13
0
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SLACHTERIJ
JACOB VAN WIJK

INTERESSEN

I

Sport, wetenschap,

techniek en financieel nieuws zijn typisch mannenonderwerpen.
Vrouwen-emancipatie, verhalen over priveleven van artiesten, familieberichten,

Feithspark 3 Tolbert
-

gsadvertenties en literatuur zijn meer vrouwenonderwerpen.

Telefoon 05945-12313-16919

Co

Donderdag en vrijdag verkoop van

NIEUWSBLAD van het NOORDEN

9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur

2 kg MALSE BIEFLAPPEN

...

12 kg VARKENSVLEES
1 kg KIPFILET
1 kg RUNDERGEHAKT +
1 kg RUNDERSAUCIJSJES
2kg VARKENSSAUCIJSJES

..

2 kg H.O.H. GEHAKT
GEKRUID
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draad'
ow

00

Ook verzorgen wij graag uw huisslachting
op ambachtelijke wijze.
Machinaal verpakt op diepvriesschaaltjes.
Desgewenst voorvriezen mogelijk.
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Bron: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, twaalfde druk.

"

16.00
10.00
7.50
7.50
12.50
10.00

VARKENSROLLADE
H.O.H. ROLLADE
BOVENPOOT
SCHENKEL BEEN

•

-

15.00
10.00
11.50

2 kg KARBONADE
1 kg SHOARMA

1 kg
1 kg
3 kg
1 kg

25.00
12.50 [

Moderne
klokken

van 560.voor
390.Ook in blank eiken
....

B"

nog
meer
VOORDELIGE

M
L
staande
KLOKKEN

aanbiedingen

FRIESE

50%
'

STAARTKLOK
2ocm
;

korting

1.090.voor

Donderdag
koopavond

790.-1

..

van
3.400.| yppr

|

Dikke \an

inde

2.400.-1

'
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Daarom hebben we zelf maar twee boek-

rks

COMBILUXI6cm

afgedekt met scheerwol.

Polyether
80/200
90/200
140/200

225.00
255.00
240.00
260.00
345.00
370.00

80/190
90/190

80/200
90/200
120/190

130/190
385.00
130/200
140/190
405.00
140/200
410.00
435.00
150/200
160/200
490.00
555.00
180/200
dik,
cm
5G40,15
winterkant afgedekt met
scheerwol.
240.00

90/210

270.00
90/220
140/210
385.00
410.00
160/200 ....:
SG 30,-12 cm dik, hard
155.00
80/190
175.00
90/190
90/200
180.00
120/190
235.00
130/190
260.00
140/200
285.00
Binnen-

vering
80/200
90/200
140/200
160/200

combinatiematras
475.00
495.00
795.00
950.00

w
P

vC

/

//

ONVERMOEIBAAR
VEERKRACHTIG

hard
180.00

80/190 .
80/200 .
90/190.
90/200 .
120/190 .
130/190 .
130/200 .
140/190 .
140/200 .

295.00

415.00

185.00

190.00
195.00

195.00

210.00

200.00
255.00
280.00
305.00

215.00
280.00
310.00
325.00

310.00

330.00

310.00

335.00

werkers. Kortom, ook voor een draadloze telefoon of een

Greenhopper® 500s.

Pocketline Vespucci®.

telefoon voor in en om het

Draadloos

Di g itale Greenpoint-te-

Compacte lichtge-

huis. Geheugen voor 10

telefoon-

lefoon met ingebouw- MÊSpm

wicht zaktelefoon.

de semafoon. Zo

Werkt via het

J
HHB

Huur per maand

/

jSBÊÊ

f

YV Agffigr

/

voor in

kunt u niet al

gjnwy>

autotelefoonnet

"

/

£>

9.90

en om het huis.

leen bellen bi i

ATF3.Voor

Werkt met 10 kanalen en kiest

een Greenpoint, maar ook over-

een optimale

Ook te koop:

automatisch een vrij kanaal.

249.- H

Los leverbaar: korte

In de kleuren antraciet en ivoor.

flexibele anten-

m*%M^ f

Nederland worden opgeroepen. Nü

763,-

per maand:

Greenhopper® 100. Een super-

/

22 v

'flwr
f""

/*

1.499,-

Er is al een ATF 3-abonnement vanaf

-

40»-

per

Basisstation. Met n I
_

Boston® 100. Draadloze telefoon

lichte, digitale draadloze

basisstation kunt u

met korte antenne voor

telefoon om onderweg te

met uw Green-

in en om

/

bereikbaarheid
onderweg. Nü

Greenpoint-abonnement, incl. semafoon,

880.00

BEL

EN

BESTEL

Op dit telefoonnummer kunt u

..

het huis. Kiest

....

SCHUIMRUBBER MATRASSEN winterkant afgedekt mat scheerwol, IS cm dik.
-

(latei)

Pallas

Elisa

Biaflex

Sottlina

Elastoflex

80/200
485 00 565.00 550 00 790 00
885.00
90/200
535.00 625.00 725.00 880.00 1.000.00
140/200 850.00 99500 1.13500 1.375.00 1.55500
160/200 1.025.00 1.185.00 1.295.00 1.570.00 1.785.00

(latex 98%)

Alle afwijkende maten leverbaar.

Dekbed fiberfill
Dekbed 4-seasons

v.a.

75.00

v.a. 195.00
v.a. 245.00

(zuiver scheerwol)

Ledikanten
Moltons, ook incontinentie
Dekbedovertrekken, 100% katoen
blend en satijn
Hoofdkussens, ook navulbaar

v.a.

39.50

v.a.
v.a.

47.50
24.00

M.T.D. HET MATRASSENHUIS
Moleneind 11189. Drachten Tel. 05120-13708 Fax 05120-13677
-

Donderdagavond koopavond

-

automatisch

(Natuur)

V Geheugen voor

uit 40 kana-

nummers.

len. In

Nü

ciet

-535#"

jMPUNf
ÊËts'

bellen bij Greenooints.

349»-

15

W

Greenpoint-abonnement per maand:

10,-

hopper ook in

"3Ê/

dagelijks bestellen (min. bedrag

en om het huis

f 35,-; verzendkosten

telefoneren. Via uw normale

De bestellingen wor-

telefoonaansluiting. Er is al een

den binnen vier

Jfo'
06-0402

werkdagen geleverd.

V>,, ////(|/

basisstation vanaf

495y"

f4,50).

Prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen zijn geldig t/m 5 februari 1994, zolang de voorraad strekt.

PttüüM

'

uitgebreide assortiment op dit gebied vindt.

Florida® 150.

toestel

ffClf'Vt'i iX

alles over te weten komen van onze mede-

'"j m

In deze standaardwerkjes

jf'f

•** <"*

en gratis voor

Orlando® 100. Draadloze

(pocket)
elastoflex
20 cm
775.00

650.00
1.365.00
1.565.00
540.00
740.00
Kindermatrassen 10 cm
gordijnstoffen
60/120
70.00
lattenbodem
v.a. 85.00
v.a.
680.00
handverstelbaar
springbox
boot & caravankussens
v.a. 165.00
meubelstoffen . v.a. 19.50
elektrische
v.a. 795.00

boek i es

mobiele telefoon komt u even langs bij Primafoon.

In wit en antraciet.
soft

f>

leest u alles over de verschillende types draadloze en mobiele

nummers en intercom.

SG 40,14 cm dik,

260.00

bo.oo

Latex

160/200

verst.
middenzone
18 cm
370.00

(Bonel)
Rainbow
17 cm

+

'

y4'»>-

i

Super matras, SG 44,
16 cm dik winterkant

»•"»

U kunt ze stuk voor stuk proberen en er

**

over bereikbaarheid onderweg".

f%

u klaar bij Primafoon, waar u tevens het meest

Jn|

jes geschreven: "Alles wat u moet weten over

POLYETHER MATRASSEN
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draadloos bellen" en "Alles wat u moet weten
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Primafoon
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De ANWB reikt tot over de heg van Lubbers
Lezers
’Voorlichting’

Bijna

dagelijks blijken onze
voorlichters vaak onbekend te zijn met historische, geografische of politieke
feiten. Deze maand werden we
een dag lang via Teletekst
voorgelicht dat de A 4 te
Hazerswoude
een
wegens
ongeluk gestremd was. 's
Avonds deelde het journaal
mede dat het de A 4 onder Zoeterwoude was. De A 4 gaat echter niet door de niet bestaande
gemeente Hazerswoude en
evenmin door Zóeterwoude. De
stremming was in de gemeente
Leiden. Dit als voorbeeld.
In onze eigen krant wordt
het ook bar. Op 20/1 werd op
pag. 1 en 3 vermeld dat inzake
onze spelling de ministers Ritzen en d'Ancona met haar Belgische collega's Wexkz en Vandenboscche gesproken hadden
over de sjampo-kolder. Dit terwijl de Belgische regering
totaal niets met dit onderwerp
te maken heeft. Sinds eind
1992 bestaat er een Vlaamse
regering met de bevoegdheid
om buitenlandse diplomatieke
betrekkingen te onderhouden.
Daarom moet d'Ancona tegen
haar zin met Vlaamse ministers praten en Maij-Weggen
over de Maas met haar Waalse
collega.

Herhaaldelijk moeten de
Vlamingen, hun regering en
parlement het 'misverstand'
slikken dat de Nederlandse
media weigeren deze toestand
te aanvaarden, terwijl duidelijk aan de grens het grote gele
bord Vlaanderen' staat en achter de stoel van een sprekende
Vlaamse minister nooit de Belgische vlag is te zien maar de
Vlaamse! Hierdoor is het duidelijk namens
wie
men
spreekt.

Tegen
de internationale
gewoonte in dat staatshoofden
en ministers zittende voor het

landelijke statussymbool duidelijk maken wie zij vertegenwoordigen is Nederland een
uitzondering. Voor het buitenland lijkt het dat Beatrix en
Lubbers voor eigen rekening
staan te praten... Is er misschien een verband tussen dit
feit en de onverschilligheid van
sommige voorlichters als het
om historische, geografische of
politieke fenomenen gaat?
NORG,

WIGHOLT VLEER

’Vossen’

Vossenhaters

blijven dom.
bewees
A. H. J.

Dat
Boree maar weer eens in
deze krant op 22 januari jl. Hij
verkondigt dat hij erachter is
gekomen, dat het noodzakelijk
is om wild (hier: vossen) te
beheren, want anders wordt de
verstoorde eko nog erger ontregeld. Door het woord "eko" te
gebruiken laat deze vossenhater zien, dat hij over onvoldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt. Het
voorvoegsel "eco-" betekent
"betrekking hebbend op een
ecosysteem", dus Boree zal
hier wel "het ecosysteem" hebben bedoeld i.p.v. "de eko".
Maar goed, net als Lulof uit
Yde verwijs ik Boree naar de
bibliotheek, om eens op te zoeken wat een verstoord ecosysteem is. Boree stelt nl. dat er
in 14 dagen 44 stuks pluimvee
zijn vermoord door één vos. En
dat er in zijn regio tientallen
vossen zijn. Vaag, dat begrip
regio, maar hoe natuurlijk is
het om in ons kikkerlandje
miljoenen stuks kippen te fokken? En wat dacht Boree van
dé eveneens miljoenen katten
die er in Nederland rondlopen?
Nee Boree, vossen proberen
juist het evenwicht in het ecosysteem te herstellen, dat jij
hebt verstoord door elf kippen
aan te schaffen.

dan is er nog iets.
vossen roofzuchtig zijn. Reeds in de 13e
eeuw was er ene 'Willem die
Madoc maecte", die het verhaal "Van den Vos Reynaerde"
schreef, waarin de hoofdpersoon, Reynaert de vos, naar
voren komt als een sadistische
rover. Het thema van dit verhaal is echter, dat de dieren
die Reynaert yan diefstal
beschuldigen, zelf ook niet vrij
zijn van zonden. En ach, hoeveel Nederlanders zouden nog
nooit de belasting hebben
gelicht? Waarschijnlijk
net
zoveel als dat er vossen bij
Boree in de regio rondlopen.

Oh,

en

Boree stelt dat

GRONINGEN,
frank de vries

Van fietspaden tot baggerspecie, van autowrakken tot smogvoorlichting.
De
ANWB
bemoeit zich ermee, werkt er
aan mee, of heeft er in ieder
geval een mening over. De
ANWB is in 112 jaar uitgegroeid van een sportief fietsgezelschap tot een miljoenenbedrijf annex belangenvereniging
waar niemand meer omheen
kan. Zelfs de koningin niet.
Dus opent Hare Majesteit vrijdag 28 januari de nieuwbouw
van het hoofdkantoor in Den
Haag.

„Je kunt het zo gek niet bedenken of men wil het weten. Het
liefst meteen". Maar naast een
individueel belang, bestaat er
ook nog zoiets als een collectief
belang, vindt Nouwen.

door Ton van der Werf

De lobby
Persoonlijk heeft de directeur enorm bijgedragen aan de
rol die de ANWB in de Nederlandse samenleving vervult.
„Zijn pech is dat een dag maar
vierentwintig uur heeft. Er is
niemand die zoveel uren
maakt als hij. Hij kent iedereen en als het nodig is, belt en
praat hij ook met iedereen. Hij
woont schuin achter premier
Lubbers en ze spreken elkaar
over de heg. Voor de ANWB is
hij een uitstekend pleitbezorger, een super pr-man. Echt
onvermoeibaar en dol op de
televisiecamera natuurlijk. Als
hij ergens in Groningen een
rood lampje ziet branden, rijdt
hij er naar toe. Ik heb nog
nooit zo'n actieve directeur
meegemaakt",
vertelt
een
ANWB'er die veel bewondering
heeft voor de baas, maar toch
niet met naam en toenaam
genoemd wil worden.
De aanpak van de lobby is
niet moeilijk, glimlacht de
hoofddirecteur. De ANWB
wordt
ontzettend
veel
gevraagd, benadrukt hij. En
niet alleen voor ambtelijke
werkgroepen bij de voorbereiding van beleid of voor een
groepsgesprek bij de ministers.
„We zijn ook regelmatig op het
Binnenhof bij de politieke partijen die ons horen om onze
visie. We zijn zelf geen partij,
we zijn a-politiek. En als we
met de politiek praten, gebeurt
dat voor de deur en niet in het
duister der pilaren. Integendeel. Het karakter van onze
lobby is heel open. Van macht
is bij de ANWB geen sprake,
dat pretenderen we ook niet.
We pretenderen alleen dat wij
gevraagd en ongevraagd in het
belang van onze leden onze
kennis en kunde aanwenden
om komende wetsontwerpen,
opkomende
gedachten
en
beleidsideeën te beïnvloeden".
Nooit zal de ANWB hardop
©
wat er allemaal bereikt
roepen
NPA
is met het lobbywerk. En niet
en te vervangen door een desalleen, omdat het resultaat
infectie die ook de enteromoeilijk te meten is. „Het is
virussen doodt of inactiveert". gewoon onze stijl niet. We wilTsja.
hooguit
verstandige
len
invloed hebben. Invloed op de
Lange historie
leden als we achter het beleid
Hoe heeft het ooit zover gaan staan. En invloed op
overheid, gemeente en provinkunnen komen? De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond cie, waterschappen en Brussel,
ANWB heeft een lange historie waar we ook zittingen van het
parlement volgen en een
van belangenbehartiging achter de rug. De bemoeienis van bureau hebben". De ANWB is
de bond met de toestand van te groot voor actievoeren, zegt
de wegen begon al in 1889, Nouwen. Daar hebben de leden
toen een 'Propaganda Commisook geen machtiging voor afgesie voor Wegenverbetering in geven. „Ik spreek niet over
het leven werd geroepen. Op macht, ik spreek ook niet over
het programma stonden de actie. Ik spreek over invloed.
aanleg van fietspaden, het Men ervaart ons niet als actieafkopen van tolrechten en het groep. Wij dragen bij met rede
plaatsen van waarschuwingsen kennis. Dat is de reden,
borden op de hobbelige wegen. denk ik, waarom wij overmatig
De ANWB was in die tijd, ook veel gevraagd worden onze
al waren er inmiddels een visie eens te geven. We drinde gen onszelf niet op de voorpaar autoïnobielen
op
wegen gesignaleerd, uitsluigrond. Men benadert ons
tend een bond voor een paar gewoon van alle kanten.
honderd fietsers, toen nog
Het persoonlijk contact dat
vélocipèdisten geheten.
Nouwen regelmatig heeft met
Eigenlijk is het niet meer de bewindslieden, of dat nu
dan een logische ontwikkeling telefonisch is of via vergaderinvoor een club die in 112 jaar is
gen, recepties, lunches of opeuitgegroeid van sportief fietsningen, behoort ook tot het lobgezelschap tot een vereniging bywerk. „Als wij naar buiten
treden, willen de ministers of
voor mobiliteit, reageert hoofddirecteur Nouwen op de vraag de kamerleden wel graag dat
hoogstverantwoordelijke
of de ANWB niet wat te ver de
gaat? „De ANWB is een vervan de ANWB komt. En dat hij
eniging waar je lid van wordt laat merken welke prioriteit
als je je beweegt, als je ergens iets heeft. Wie de mening uit,
naar toe gaat. De moeilijkheid
geeft namelijk ook het belang
voor de ANWB in zijn huidige aan. Verder hou ik er persoonomvang is dat de associaties
lijk wel van om me er erg in te
die men aan de ANWB geeft verdiepen. Het unieke van de
ook inhouden dat wij door alle ANWB is niet het grote bedrijf.
leden benaderd worden om Het is juist het uitoefenen van
voor alles op te komen. Werkehet bedrijf vanuit een maatlijk voor alles. Men verwacht schappelijke, politiek ongebonheel veel van ons op allerlei den, visie. Een bedrijf dat op
maatschappelijke terreinen". deelterreinen denkt: wat is
Jaarlijks krijgt
de bond goed voor Nederland. Wat kun700.000 telefoontjes van leden nen wij ertoe bijdragen, wat
die informatie willen hebben. ook nog eens goed voor de
leden is".
belangenbehartiging
De
levert de ANWB financieel
gezien niets op. Er warden echt
geen acties of campagnes verzonnen om er met voorbedachte rade rijker van te worden.
„Wj doen het voor de leden,
niet voor het geld", klinkt het
heel beslist. De afdeling belangenbehartiging wordt betaald
uit de contributie van de leden.
De commerciële afdelingen,
zoals de verzekeringen, het
reisbureau en de uitgeverij,
moeten zichzelf zien te bedruipen. De ANWB is als belangenbehartiger evenmin uit op
directe resultaten. „Ik zal niet
pochen op resultaat. Ik zal niet
pochen op: wij hebben macht.
Maar ik denk dat we meer
invloed hebben dan mensen
denken. Het grappige van
invloed is, dat je alleen invloed
hebt als je je daar niet op laat
voorstaan. Maar ik b<~ .veer wel
dat een hoop dirken in een
richting zijn gelopen die wij
mede hebben bepaald".

Van onse verslaggeefster

Karin Swiers

De

ene ANWB'er zegt dat
zijn club in meer dan

vierhonderd commissies,
instellingen en organisaties
vertegenwoordigd is. De andere ANWB'er zegt dat het
slechts om enige tientallen
werkgroepen, adviesraden en
overlegorganen gaat. De verwevenheid met de Nederlandse
samenleving is zo groot, dat
zelfs de ANWB'ers het niet
meer lijken te weten.
Drieduizend
medewerkers
van de ANWB houden zich dag
en nacht bezig met het behartigen van de belangen van ruim
drie miljoen leden op het
gebied van recreatie, toerisme,
verkeer en vervoer. In de
meest uitgebreide zin van het
woord, zoals artikel 3 van de
voorschrijft.
statuten
De
produkten
biedt
zoveel
ANWB
en diensten aan dat het voor
buitenstaanders haast niet
meer te omvatten is. Veel
leden gaan er dan ook van uit,
dat ze voor alles bij de ANWB
terecht kunnen. En de ANWB
probeert zoveel mogelijk aan
die verwachtingen te voldoen.
Reizen, verzekeringen, rechtshulp, vaarbewijzen, internationale rijbewijzen, sleepkabels,
kinderzitjes, routekaarten en
regenpakken. Alles bevindt
zich achter hetzelfde loket: dat
van de ANWB. Zelfs de omroepen worden dagelijks bestookt
met verkeersinformatie vanuit
de eigen studio's in het hoofdkantoor.
Een commerciële ■ Het atrium in het nieuwe gebouw van de ANWB.
nieuws- en actualiteitenzender
leg van ruiterpaden door te
wordt de volgende stap.
zaken verzocht in datzelfde
bedraagt
Inmiddels
de drukken, niets is de ANWB jaar de ANWB advies uit te
netto-omzet van de ANWB teveel. Zodra ergens een plan
brengen aan Kenya Wildlife
ruim 750 miljoen gulden per wordt gelanceerd dat niet in Service over het plaatsen van
jaar. En nog is de groei er niet het belang van de leden is,
informatiepanelen in de natiouit. De ANWB wil meer: meer bestookt de ANWB de bedennale parken langs de kust.
produkten en diensten aanbiekers onmiddellijk met brieven, Ook is de ANWB gevraagd in
den, meer nationaal en intergesprekken, onderzoeken, rapvijf van de zeven permanente
conceptvoorstellen,
overlegorganen van het minisnationaal samenwerken, zoals porten,
met de VW-kantoren bijvooralternatieven,
rechtszaken,
terie van verkeer en watersbeeld, maar vooral meer leden. advertenties of campagnes. Al taat zitting te nemen. En dat
De dertig miljoen gulden kosdan niet in samenwerking met zijn: verkeersinfrastructuur,
tende nieuwbouw bij het hoofdandere (belangen)organisaties.
waterbeheer en Noordzee-aankantoor loopt op al deze zaken
gelegenheden, verkeersveiligvooruit. Het pand is zo groot, Broeikasprobleem
heid,
en
personenvervoer
dat er voorlopig nog wat ruimDe ANWB is kind aan huis oppervlakte-delfstoffen.
En
bij diverse ministeries, vooral
ten verhuurd moeten worden.
wie kan dat weigeren? In ieder
bij de departementen van vergeval niet de ANWB.
Niemand stoort zich overigens aan de expansiedrift. De keer en waterstaat en van
Wordt de ANWB om een
Consumentenbond heeft zich landbouw, natuurbeheer en mening gevraagd, dan wordt
slechts één keer echt kwaad visserij. De bond wordt daardie in de meeste gevallen
gemaakt op de ANWB en dat om vaak al in het voortraject
direct gegeven. De visies,
was toen de leden ongevraagd van allerlei plannenmakerij
standpunten en commentaren
een creditcard in de bus krebetrokken, zit bij voorbeeld al
van de ANWB zijn zo op te
zoeken in de zestig pagina's
gen. Het was een handig in een ambtelijke werkgroep,
extraatje bij de Reis- en Krevoordat er een wetsontwerp op tellende bijbel voor intern
dietbrief, zo verklaarde de tafel ligt. De ANWB vraagt gebruik: de standpuntenbunANWB onschuldig. Waarop het daar niet om, de ANWB wórdt del. Zo vindt de ANWB dat
protest al gauw verstomde en ervoor gevraagd. Ook door tal„een zekere mate van filevorde gebruikers van de Reis- en loze provincies en gemeenten. ming op de hoofdwegen accepKredietbrief de kaart dus nog Waarom? Omdat ambtenaren tabel is". Maar de bond wil dat
steeds ongevraagd toegestuurd en politici het contact met de het onderzoek naar het broeikrijgen.
'gewone burgers' verloren hebkasprobleem
„onverminderd
ben en de ANWB volgens diewordt voortgezet" en dat „de
Tegengas
zelfde politici en ambtenaren vervuiler betaalt" bij milieupeDe ENWB, tegenwoordig de niet. De bond houdt dat beeld rikelen. De bundel maakt duiFietsersbond enfb, die het dan ook van harte in stand. Is delijk dat de ANWB zich niet
waagde zich op te richten juist uitermate trots op het alleen druk maakt over de
omdat de ANWB te veel belang contact met de achterban. manier waarop hun leden zich
hechtte aan de auto, kreeg Hoofddirecteur P.A. Nouwen voortbewegen. Voor de bond
onmiddellijk een proces aan de besteedt zelf iedere week een telt ook de lucht die ze inadebroek. De ANWB dwong eerst paar avonden aan telefoneren men, het water dat ze drinken
met succes een naamswijziging met leden of het beantwoorden en het water waarin ze zwemaf en begon later, op het van hun brieven.
men. De zorg voor de leden is
moment dat de enfb aan
Bij zoveel contact met de grenzeloos, zo blijkt bij voorbelang won in Nederland, overheid blijft het natuurlijk beeld uit het standpunt over
de kwaliteit van het oppersamen te werken. Bij de enfb niet bij eenrichtingsverkeer.
overheerst tegenwoordig in Het ministerie van economivlaktewater. „De ANWB pleit
dat de Europese
ieder geval de indruk, dat er sche zaken heeft de ANWB in ervoor
naar hem geluisterd wordt. De
1992 subsidie toegezegd voor Gemeenschap er bij de lidstaKring
van
ten op aandringt de desinfectie
Verontruste het opzetten van nieuwe toeANWB'ers is eveneens weer in ristische
Het van gezuiverd afvalwater met
autoroutes.
chloorbleekloog te verbieden
ruste. De tijd dat honderden ministerie van buitenlandse
'verontrusten' de provinciale
ledenvergaderingen verstoorden, omdat de ANWB te weinig belangstelling toonde voor
het milieu, is voorbij. Niet
alleen
omdat
trouwe
ANWB'ers, inclusief het personeel, massaal naar die vergaderingen kwamen om tegengas
te geven, maar ook omdat de
ANWB hun eisen enigszins
heeft ingewilligd en meer aandacht aan het milieu is gaan
besteden.
De ANWB houdt echter niet
op bij het dienen van de individuele leden. De ANWB vertegenwoordigt ook hun gemeenschappelijk belang. Verkeer en
vervoer, de mobiliteit, is daarbij aandachtspunt nummer
één. Voor die belangenbehartiging heeft de ANWB een speciale afdeling opgezet, waar
veertig mensen een dagtaak
hebben aan het contact met de
overheid, het meedenken en
meewerken met de overheid.
Of het nu gaat om een brief
naar de Tweede-Kamerfracties
over de rijksbegroting, of het
■ ANWB-directeur P. Nouwen: "Ik spreek niet over macht. Ik spreek ook niet over actie. Ik spreek over
zitting nemen in een landinrichtingscommissie om de aan-

Geestelijk leven

invloed."
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Amsterdam nog klein
kansje op assemblée

Als

donderdag in Johannesburg, waar het Centraal Comité van de
vergadert,
Wereldraad
Harare en niet Amsterdam
wordt gekozen als plaats
voor de assemblée van 1998,
heeft het niet aan ds. Wim
van der Zee gelegen, de
secretaris van de Nederlandse Raad van Kerken. Met
veel verve heeft hij geprobeerd de 158 leden van het
comité warm te krijgen voor
de Nederlandse hoofdstad.
Met een ironische ondertoon
een uitzondering tussen al die serieuze kerkelijke
representanten
schetste
Van der Zee de positie van
de Nederlandse kerken. Zij
zijn een minderheid in een
zeer geseculariseerd land,
waar de islam de tweede
godsdienst is en dat volgens
sommigen door vluchtelingen wordt overspoeld. "Als
Amsterdam het niet wordt,
zullen we met evenveel plezier naar Harare of Boekarest gaan", zei Van der Zee,
wiens optreden met applaus
werd beloond.
Vantevoren had dr. Konrad Raiser, de secretarisgeneraal van de Wereldraad,
voor
een
gewaarschuwd
onsmakelijke
competitie,
zoals bij het aanwijzen van
de plaats voor de Olympische Spelen. Met de keuze
moet de oecumenische beweging het passende teken voor
deze tijd geven.
Ondanks de steun voor
Amsterdam uit Myanmar,
Indonesië, Denemarken en
Duitsland heeft Harare nog
steeds de beste papieren.
Vijf van de zeven assemblées
zijn op het noordelijk halfrond gehouden, zo werd herhaaldelijk betoogd. Bij de
in
oprichting
1948
in
Amsterdam zaten er bijna
alleen mannen uit Europa
en Noord-Amerika in de
zaal.
Teruggaan
naar
Amsterdam zou ons daar
maar aan herinneren, aldus
ds. Eugene Turner van de
Presbyteriaanse Kerk in
Amerika.
Er was nooit aandacht
voor Afrika, dat eeuwenlang
werd gekoloniseerd, zei de
Zuidafrikaanse
Virginia
Gcabashe. Nu is het tijd dat
de Wereldraad aandacht
besteedt aan Afrika, dat zo
lang het vergeten continent
genoemd.
is
Ze
werd
gesteund door José Chipenda van de Panafrikaanse
Raad van Kerken, de zwarte
baptistenpredikant
Mac
Charles Jones uit Kansas
City en de Engelse baptist
John Briggs.
De Nederlandse afgevaar-

-

digden dr. Karei Blei en drs.
Aukje Westra voelden, zo
bleek desgevraagd, weinig of
niets voor de mogelijkheid de
kandidatuur van Amsterdam in te trekken als gebaar
van een rijk land naar een
arm continent. "De Nederlandse kerken hebben de
assemblée
niet
minder
nodig", reageerden ze kortaf.
De uitnodiging van de
Roemeens Orthodoxe Kerk
om de assemblée in Boekarest te houden, leverde voor
die kerk een uiterst pijnlijke
discussie op. Dr. Kalman
Csiha van de Hongaarstalige
Hervormde Kerk in Roemenië sprak namens de
Duitstalige Hervormde en de
Lutherse Kerk (ook lidkerken) zijn verontwaardiging
erover uit dat de uitnodiging
buiten hen om was gegaan.
Voor Roemenië is de tijd nog
niet aangebroken om de
Wereldraad te ontvangen.
Aan alle voorwaarden kan
het land niet voldoen: steun
van de lokale kerken, oecumenische samenwerking en
politieke stabiliteit, meende
Csiha.
Over het thema van de
assemblée 'Nu is de tijd:
bekeert en verheugt U' zei
Raiser dat het aansloot bij
de gedachte van het oud-testamentische jubeljaar, waarin alle schulden werden vergeven. Het is een oproep aan
de kerken om de wederzijdse
banvloeken op te heffen. Een
oecumenisch jubeljaar opent
de mogelijkheid de kerken
er} de oecumenische beweging weer in de hand van
God te leggen, zei Raiser. Dit
verleidde de Noorse lutheraan Anne Tveter tot de
opmerking: "In wiens handen zijn ze dan nu?"
Het is volgens dr. C.F.
Beyers Naudé. de oud-secretaris van de Zuidafrikaanse
Raad van Kerken, 'absoluut
noodzakelijk' dat in 1998 de
assemblée van de Wereldraad van Kerken in Harare
te houden.
Als de Wereldraad een
duidelijk getuigenis in het
belang van de Derde Wereld
wil afleggen, "dan moet het
Harare worden". Alleen zo
bereikt de oecumenische
beweging de harten van de
christenen in Afrika. "Ik zeg
dit niet omdat ik niet graag
naar Amsterdam zou gaan",
zo voegde de 78-jarige predikant eraan toe.

kandidatuur
De
van
Amsterdam is vorig jaar
aanbevolen door premier
Lubbers, oud-burgemeester
Van Thijn, de rk bisschoppen en de Raad van Kerken.

Leefwereld ’arbeiders’

De

activiteiten van de
Gereformeerde Kerken
sluiten niet aan bij de
leefwereld van arbeiders.
Arbeiders vinden ze te abstract van aard en te zakelijk.
Mensen uit lagere sociaalculturele milieus hebben
behoefte aan meer sfeer en
ruimte voor emoties in de
kerkdiensten. Zij kunnen de
gemeente leren dat de ratio
niet het enige belangrijke
aspect van het geloof is.
Dat schrijft A.J. Jonker
uit Drachten in zijn proefschrift 'De Gereformeerde
Kerken en 'arbeiders", waarop hij maandag aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam
is gepromoveerd. Jonker
onderzocht in hoeverre er
sprake is van vervreemding
tussen de kerk en de arbeiderswereld, naar aanleiding
van de veel gehoorde uitspraak dat mensen uit de
lagere
sociaal-culturele
milieus de kerk hebben verlaten. Met arbeiders doelt hij
vooral op mensen in loondienst die handarbeid verrichten. Hij zet het woord
arbeiders overigens consequent tussen aanhalingstekens, omdat dit naar zijn
mening een historisch en
gedateerd begrip is.
Hoewel er tot 1971 sprake
was van een over-vertegenwoordiging van arbeiders
onder de niet-kerkelijken,
vormen zij nog steeds een
belangrijk deel van het totagereformeerde
le aantal
kerkleden: 20 a 25 procent.
Jonker constateert dat arbeiders niet minder religieus
zijn dan andere groeperingen. Zij willen op een andere
wijze participeren, maar er
zijn nauwelijks organisatievormen die hun betrokkenheid bij de kerk stimuleren.

In de Gereformeerde Kerken in Nederland was er tot
specifieke
weinig
1945
belangstelling voor arbeiders. Na die tijd groeide de
interesse voor het wel en
wee van deze mensen, die tot
uitdrukking kwam in de
steun aan het industriepastoraat. Ook daar voelen de
arbeiders zich echter niet
thuis, omdat dit pastoraat
tegenwoordig meer gericht is
op de arbeidssituatie en minder op de specifieke groepering van arbeiders.
De kerk als instituut lijkt
al met al de arbeiders niet te
kunnen bereiken. Zij zou volgens Jonker meer moeite
mogen doen om hen als volwaardige leden mee te laten
tellen. Daartoe zou in de prediking
rekening
vaker
gehouden moeten worden
met hun leefsituatie. Het
taalgebruik moet zonodig
worden aangepast. In de eredienst moet ruimte komen
voor ervaring en emotie.
Verder moet worden overwogen in hoeverre mensen uit
de lagere sociaal-culturele
milieus zich herkennen in de
opvattingen die met de woorden, gebaren, liederen en
gebeden in de dienst 'gecommuniceerd' worden.
Gemeente-zijn met arbeiders lijkt Jonker een wenselijk ideaal voor de kerk,
omdat meer participatie van
deze groep ertoe bijdraagt
het samen gemeente-zijn
beter te realiseren. In een
christelijke gemeente hoort
de ene groepering niet over
de ander te heersen. Daarom
beantwoordt de kerk meer
aan haar opdracht wanneer
zij zich openstelt voor de
arbeider en deze als gelijk-

waardig accepteert.
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Explosieve stijging
verzekeringspremie
voor bedrijfsleven
De premies van
aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven en vrije
beroepsbeoefenaren (avb) zullen het komende jaar met 10
tot 20 procent toenemen. Dat
verwachten de honderd aansprakelijkheidsverzekeraars
die zijn aangesloten bij het
Verbond van Verzekeraars.
Ook de afgelopen jaren stegen
de premies hier en daar fors,
in het bijzonder op het gebied
van de medische aansprakelijkheid.
Het indienen van schadeclaims heeft de afgelopen jaren
een enorme vlucht genomen in
Nederland. De vorderingen komen onder meer via artsen,
architecten of bedrijven terecht bij de verzekeringsmaatschappijen. Volgens M. Scholtens, voorzitter van de binnen
het Verbond verenigde aansprakelijkheidsverzekeraars,
neemt niet alleen het aantal
schadeclaims toe (vorig jaar
met ongeveer 2 procent) maar
ook de hoogte van de bedragen
(in 1993 met 7 procent).
Om de schadeclaims in de
hand te kunnen houden werken verzekeraars op dit moment aan produktaanpassingen, zoals eigen risico's en beperking van de dekking. Ondanks deze maatregelen dreigt
aansprakelijkheid in de toekomst onverzekerbaar te worden, aldus Scholtens.

De waarde van de Zwitserse
is vorig
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De winst van eind 1993
kwam tot stand dankzij sterke
kostenverlagingen en de traditioneel grote omzet in die periode van het jaar. Over geheel
1993 kwam een verlies uit de
bus van 7,99 miljard dollar
tegenover een negatief resultaat van 6,86 miljard dollar in
het jaar ervoor. IBM leed over
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154.00B 154.30
72.50
73.50
16.80
17.10
224.00 222.00 L
99.00
98.00
226.50
1190.00 1190.00

44.60
498.00
21.50
ONG
85.40

450
1.863

—

12.40
1750.008
44.10
46.00
52.50
17.20

45.40
498.00
22.50
4.00
85.60
17.00
114.50
11.00
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115.30
102.00
69.60

1.568

—

29.10
63.60
ONG

58.00
12.40
1740.00
44.10

eurdevcap
free record
geld pap. c
german city

—

—

95.70
15.20
71.00

—

97.80

96.00
94.90

cmrz floreo
de drie el
delta doll.f
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AH
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AKZ

AKZ
BGG
BGG
BGG
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42.50
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65.10
1.20
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59.20
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32.30
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c
c
c
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c
c
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c
c
c
c
c
c
c
p
p
p
p
c
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jul
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39.60
18.50
55.80

39.30
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57.20
—

35.50
—
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680.00
—

57.90
5.10
52.00
—X
38.00

—

25.60
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3.20
15.00
4.60
11.00
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42.50
45.00

20
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6.30
2.00
1.00
1.90
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82.00
94.50
82.00
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12.70
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32.80
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10.10
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40.20
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7.20
65.00

4.70
120.00
106.30
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22.50
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enhobel prl
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environment
eoe index
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44.40
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24.80

24.80

24.80
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24.80
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3.50
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0.60 208.10

1.20 a 0.80

asiansell

50.10
50.10

3.00
1.80

0.90
2.50
2.30
2.00
2.00
7.00

2.80
3.50
I.ooa
13.00
9.00
8.50
o.Boa

amvabel
asia pgf $
asian chf $

61.30
61.30
61.30

1.60 b 44.40

1.80

aldollar $
alg.fondsb
alliancefd

67.80

4.30

6.40
1.80
1.00

2.30

aegonaandf

asian tiger
aus-hun $
bemco
bever hold.
cap int $

1.90

1.30 a 1.10
0.50 a 0.40
0.70 a 0.60

37

20
10
15

2.50
3.60

1.30 a 1.20
1.50 a 1.50

hol sel fds

—

aab am fd
aab eur fd
aabf-efd
aab net fd
aab r-d fd

2.00

10

45.00
50.00
55.00

0.70
1.30

0.90
1.20
2.10

1.60
94 17.50 10 7.00
94 20.00 20 4.70
94 22.50 22 2.90
94 25.00 154 1.60
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14.00

104 10
82.50
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49 2.40 b
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94 50.00
94 200.00
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a
a
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p jul 94 42.50

112.00
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250.00 246.00

25.60

50.00
52.50
55.00
50.00
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DSM
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FOK
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$
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matsu elec yen
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gen motor $
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omzet vorige dag; vk

laatste koers; kw

56.00

ameritech $

daehan $
daiei ine
dai-ichYen

Verklaring

0.45
78.50
32.10

att $

chevron
Chrysler $
chiltem cap

Goud onbewerkt 23,880-24,480,
23,750-24,350, bewerkt
26,080 laten, vorige 25,950 laten.
Zilver onbewerkt 285-355, vorige 280-350, bewerkt 400 laten,
vorige 390 laten.
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AAB c apr 94 70.00 227 2.50
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AAB c apr 94 75.00 43 1.00
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AAB e jul 94 67.50 10 5.20
AAB c jul 94 70.00 22 3.30
AAB
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4.435
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—
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zenden banen verdwenen. Het
aantal werknemers verminderde alleen al in het afgelopen
jaar met 45.000 tot 256.000.

Optiebeurs
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125.70
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KLM
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KKB
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90.00 157

95.00 27
100.00 10
85.00 30
jul 94 90.00 154
jul 94 95.00 13

okt 97
okt 98
p apr 94
p apr 94
p apr 94
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4.20
2.30

80.00 15 15.60
85.00 262 15.00
65.00 20 0.30

p okt 98 85.00
c mei 94 130.00
c apr 94 47.50
c okt 95 20.00
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p apr 94 37.50
p apr 94 40.00
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p jul 94 40.00
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35 11.50
15 4.50
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NED
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NED
NED
OCE

OCE
PAK
PHI
PHI
PHI
PHI
PHI

PHI

PHI

PHI
PHI
PHI

Gerst. Zowel winter- als zomergerst
in redelijke hoeveelheden
aangeboden. Bij de voergerst waren
er grote verschillen in kwaliteit qua

waren

kleur en gewicht. De blanke en
zwaardere gerst vond afzet richting
industrie. Voor brouw geschikte zomergerst deed een premie tot ca
f2.-.
Haver. Klein aanbod van haver met
zeer uiteenlopende kwaliteiten. De
biedingen liepen daardoor uiteen
van 27.50 tot 35.-. Er kwamen geen
zaken tot stand.
Karwijzaad. De karwijmarkt is
rustig.
De noteringscommissie
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236.00
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33 80
—

4.60

53.80

1.20
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7.40
5.40
3.60
2.40
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46.80
46.80
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EOE
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EOE
EOE
EOE
EOE
EOE
EOE
TOPS
TOPS

p apr 94 400.00
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0.75

7.50
2.50

6.80 a 6.00

1.20 a 1.00
4.00 a 4.00
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26.00 b 424.66
12.10
11.20 424.66
9.30
8.20 424.66
5.70 a 424.69
6.50
4.20 a 3.70 424.69
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2.40 424.69
14.50 a 12.50 b 424.69
8.00
7.80 424.69
20.50 18.20 424.69
18.00 16.50 424.69
0.40 0.30 424.69

a
a
1.30

1.30 424.69
424.69
424.69
5.30 424.69
7.10 424.69

2.50 b 2.80
3.70 b 3.80
5.00
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feb 94 430.00 142 9.00
feb 94 435.00 57 12.50
mrt 94 415.00 175 5.60
mrt 94 420.00 24 7.50 b
mrt 94 425.00 19 9.50
mrt 94 430.00 75 11.40 b
apr 94 340.00 70 0.40
p apr 94 380.00 24 2.00
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p
p
p
p
p
p
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46.80
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p
p
p
c
c
c jul 94 240.00 52
c okt 96 160.00 13
p apr 94 240.00 10
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p apr 94 47.50 10
c feb 94 22.50 25
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PHI
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95.00 L
64.50

15.00

a 0.30
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45.50 L 45.50L

pierson rgf

2.30

c
c
c
c
c
c
p
p
p
p
p

PHI
PHI
PHI

15.80 b 86.70

elektroconcern

Siemens bouwt in Georgia in
de VS een fabriek voor de
produktie van elektromotoren
die worden toegepast in auto's
voor bijvoorbeeld elektrisch te
bedienen zijramen. In vier a
vijf jaar steekt Siemens dertig
miljoen dollar in de fabriek,
die in 1997 werk biedt aan 500
mensen. De vestiging staat in
de buurt van de Amerikaanse
fabrieken van BMW en Mercedes.

PHI
PHI
PHI

86.70
117.70
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28.00 27.00 46.30
13.50 a 13.00 46.30
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0.208
15.65
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30.70
41.40
550.00
82.00
23.50
232.60
25.00
67.50

a

0.90

6.50
4.10

10
10

26.10

ingvg

innovest
intereft 500
intereffwr
intertx>nds
investa
is himal $
jade fonds
-japan fd c

■ Het Duitse

PHI
PHI
PHI

38.20
38.20
38.20
86.70

4.60

okt 97 145.00 12
okt 98 190.00 16
apr 94 185.00 10
apr 94 190.00 10
p apr 94 195.00 40
p apr 94 200.00 231
p apr 94 220.00 10
p jul 94 200.00 28
c apr 94 60.00 42
c apr 94 67.50 205
c jul 94 50.00 10
c jul 94 55.00 23
c jul 94 60.00 20
c jul 94 67.50 10
c okt 94 65.00 20
p apr 94 52.50 20
p apr 94 57.50 50
p apr 94 60.00 223
c apr 94 75.00 10
p apr 94 75.00 15
c feb 94 50.00 102
c feb 94 47.50 20
c apr 94 35.00 147
c apr 94 40.00 188
c apr 94 42.50 10
c apr 94 45.00 244
c apr 94 47.50 27
c apr 94 50.00 98

jul 94
jul 94

13.00

57.00
57.00
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jul 94 200.00 12
okt 94 200.00 11
okt 94 210.00 26
okt 94 220.00 10

C
C

2.50
3.00

0.80
6.50

20 0.50
33 1.30
90 3.00
10 2.50

c
c
c
c
c
c
p
p

1.70
6.40
1.60

5.50 a 5.30 b 86.70
2.70
3.00 b 86.70
1.20
1.30 b 86.70

75.00
80.00
85.00
p jul 94 80.00
p jul 94 85.00
p jul 94 90.00
p okt 97 80.00

RD

er veel onverkocht.

het Internationale Monetaire
Fonds (IMF) ondertekend voor
een nieuw krediet van 470 miljoen dollar voor een periode
van drie jaar. Het geld dient
voor structurele aanpassing
van de economie. Het IMF
stopte de kredietverlening aan
Ivoorkust in juni 1992 omdat
het land zich niet hield aan de
overeengekomen economische
voorwaarden.

50.00 11 1.60
60.00 13 6.00
c feb 94 40.00 110 1.50
c mei 94 42.50 52 2.40
p mei 94 37.50 50 2.50
c apr 94 75.00 250 13.00

RD
RD
RD

OVERZICHT

Algemeen. De noteringen van granen zijn gebaseerd op een vochtgehalte van 16%.
Tarwe. Aanvoer tarwe 3000 ton. De
markt tendeerde iets lager. Omdat
de verkopers niet genegen waren
voor lagere prijzen te handelen bleef

■ Ivoorkust heeft gisteren een
voorlopige overeenkomst met

van 5,46 miljard dollar. Ook in
1993 moest IBM weer miljarden opzij zetten. De voorzieningen werden getroffen in
verband met een omvangrijke
reorganisatie, waarbij tiendui-

Dat het verlies over 1992 zo
hoog uitviel, kwam vooral door
een voorziening van 7,2 miljard dollar in het laatste kwartaal van dat jaar, waardoor er
een kwartaalverlies ontstond

Parallelmarkt
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96.00

staal bank c
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telegraaf c
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92.30
108.20

21.30
55.50

1991 het eerste jaarverlies in
zijn bestaan. Dat bedroeg 2,86
miljard dollar.
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Wisselmarkt
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Beleggingsfondsen

Holl. int. rente
Holl. stall.rek.
Int. aand. fonds

16.029
—

89.00

18.75

192.278
26.142
26.346
9.519

-

De Newyorkse effectenbeurs
is gisteren lager gesloten, vooral onder invloed van zwakte
van de obligatiemarkt en een
flink koersverlies voor IBM.
De Dow Jones-index van de
dertig belangrijkste aandelen
daalde met 17,45 punten tot
3.895,34. De omzet kwam uit
op 327 miljoen aandelen tegen
299 miljoen op maandag.
De beurs nam voor het overige een afwachtende houding
aan met het oog op de later op
de dag uit te spreken 'State of
the Union' van president Clinton. Van deze jaarlijkse boodschap tot het Congres werd op
economisch terrein overigens
weinig nieuws verwacht.

&

713

—

-

57.00

228.20
202.50

211.80
64.90
69.30
54.10
47.00

—

75.50
199.20
108.30
184.70
24.80

228.50
202.50
90.00
86.10
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46.80
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Wall-street

Aand. Belegg.pool
ABC (Theodgilis)
ABN AMRO obl.fonds
Aepex Bel. Fonds
AH Vaste Klant f.
Amev Depositofonds
Bemco rendem.
DL top 20 fonds nl.
E& L vgf vastr.
E& L vgf depos.
E& L vgf akt.b.
E&L vr valuta
E L vgf komb.
E& L vgf vastg.
Euromix gr.(Lfr)
Holl. dlr. f.
Holl. groen rente

gestegen

frank (f
aandeel
daarvan in de totale export
van Zwitserland ging omhoog
van 8,0 naar 8,8 procent.

Hoofdfondsen
vo

ARMONK
De Amerikaanse
computerreus IBM heeft in het
laatste kwartaal van 1993 een
winst behaald van 382 miljoen
dollar na een verlies van 5,46
miljard dollar in dezelfde periode van het voorgaande jaar.
Het is het eerste positieve resultaat sinds het tweede kwartaal van 1992.

granen.

Economisch kort

IBM eindelijk uit de rode cijfers
—

export van horloges
jaar met drie procent
tot bijna 7,6 miljard
10,1 miljard). Het

GRONINGEN (Marktbericht Koninklijke vereniging 'De Beurs').
vor. no
notering
29.90
29.90
Tarwe
31.75
31.75
Wintergerst
Zomergerst
32.00
32.00
375.00
390.00
Karwijzaad
Alles per 100 kg, franco pakhuis,
incl. comm. prov., excl. 5.93% BTW
en excl. aftrek 0.04 fin. heffing op

—

Ongeveer tweederde van de
ondernemingen in Nederland
heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Alhoewel de polissen vorig jaar duurder zijn
geworden, verwachten de verzekeraars een negatief resultaat over 1993. "Op elke honderd gulden die er binnenkomt, verliezen we er twee,"
concludeert Scholtens.
De
voorgaande jaren werd nog
winst gemaakt op dit verzekeringsprodukt.
De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is het
afgelopen jaar niet duurder geworden en zal ook dit jaar niet
zo sterk stijgen als de avb. De
verzekeraars spelen op dit moment nog min of meer quitte
met dit produkt, dat in negen
van de tien huishoudens aanwezig is. Maar ook hierin kan
volgens het Verbond van Verzekeraars verandering komen
door ontwikkelingen op het gebied van verhaalsrecht en door
afbrokkeling van het sociale
stelsel.

—

Handel en markten

BRUSSEL
De Nationale
Bank van België (NBB) heeft
het centrale rentetarief met
0,1 procent verlaagd tot zeven
procent. Het disconto wordt
niet aangepast en blijft op 5,25
procent staan. De verlaging
van het centraal rentetarief
het belangrijkste tarief waartegen Belgische banken op korte termijn geld bij de NBB
kunnen lenen, komt niet onverwacht. Experts hielden er
al rekening mee gezien de sterke positie van de Belgische
frank en het feit dat een regeringscrisis, die dreigde vanwege de smeergeldaffaire rond de
aankoop van Italiaanse legerhelikopters, (voorlopig) is afgewend.
Ook enkele andere tarieven
zijn met 0,10 procent verlaagd,
zoals de rente voor voorschotten, dat daardoor op 8,60 procent komt te liggen.

X

DEN HAAG

België verlaagt
centrale rente
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PPG in Westerbroek stelt grote oven weer in werking
WESTERBROEK Bij glasvezelproducent PPG Industries
in Westerbroek (het vroegere
Silenka) wordt hard gewerkt
aan het opnieuw in werking
stellen van de grote oven die
bij de grootscheepse sanering
in januari 1991 werd stilgelegd. Hoewel de druk op de
prijzen en dus pp de opbrengsten onveranderd groot is,
heeft de orderportefeuille zich
gunstig ontwikkeld. Een nieuwe sanering of zelfs een verplaatsing van het bedrijf naar
Engeland waarover hardnekkige geruchten de ronde doen,
wordt door een woordvoerder
-

als onzin bestempeld.
De bedrijfsresultaten over
1993 van PPG Industries (Silenka) in Westerbroek zijn nog
niet naar buiten gebracht.
Over drie weken zullen ze tijdens een aandeelhoudersvergadering bekend worden gemaakt. Maar de tendens is
positief, aldus de woordvoerder. Dat positieve slaat dan
vooral op de produktiecijfers,
het aantal tonnages glasvezelprodukten, dat ten opzichte
van 1992 zou zijn gestegen. De
orderportefeuille heeft zich zodanig gunstig ontwikkeld dat
de grote oven die begin 1991

werd stilgelegd waarschijnlijk
binnenkort, na een algehele
revisie, weer in gebruik zal
worden genomen. Als dat gebeurt wordt wel de kleinste
oven buiten gebruik gesteld.
Minder gunstig dan de produktie ontwikkelde zich vorig jaar
het bedrijfsresultaat als gevolg
van de zwaar onder druk
staande prijzen. Of er in 1993
nog een netto-winst is gemaakt, is volgens de woordvoerder nog niet bekend, maar
uit zijn woorden valt op te
maken dat die zeker niet zal
zijn gestegen ten opzichte van
1992, toen in de laatste vijf

—

Nog geen besluit
toekomst Fokker
Tegen de verHAARLEM
wachting in is gisteren geen
besluit gevallen over de voor—

genomen herstructurering van

vliegtuigbouwer Fokker. De
raad van commissarissen kon
niet instemmen met de door de
directie voorgestelde maatregelen.

De meerderheid in de raad

van commissarissen van Fok-

ker wordt gevormd door vertegenwoordigers van Deutsche
Aerospace,
de
meerderheidsaandeelhouder in Fokker.
De vliegtuigbouwer volstond
gisteravond met een mededeling aan het personeel dat de
raad nog geen besluiten had
genomen ten aanzien van de
herstructurering van het bedrijf. Volgende week vergaderen de commissarissen verder.
Bij Fokker gonst het inmiddels van de geruchten over 500
tot 1000 ontslagen en de verzelfstandiging van delen van
de onderneming. Bonden en
ondernemingsraad
verzetten
zich tegen ontslagen en maken
zich sterk voor arbeidstijdverkorting en deeltijdontslag.

moet worden gegeven.
Het kan volgens Akzo nog
wel enige maanden duren
voordat er een definitief akkoord wordt bereikt.
De resultaten van het sodabedrijf in Delfzijl staan al geruime tijd onder druk. Volgens
Akzo is er sprake van een
"sterk schommelende markt".
Dit wordt vooral veroorzaakt
doordat de prijzen onder druk
staan. Door een krachtenbundeling zouden Akzo en de beoogde partner hun posities willen verbeteren.
Een eventuele fusie heeft
volgens de Akzo-woordvoerster
geen ingrijpende gevolgen voor
de Delfzijlster locatie. Verlies
aan arbeidsplaatsen zou niet
aan de orde zijn. Bij het sodabedrijf
de oudste Akzo-fabriek op het Delfzijlster chemiecomplex
werken ruim
honderd mensen. Soda is een
basisprodukt voor vooral de
papier- en glasindustrie. Het
sodabedrijf van Akzo is het
enige bedrijf in Nederland dat
soda produceert.
In november vorig jaar
maakte Akzo bekend onder de
naam Kemax VOF een jointventure aan te gaan met het
Finse chemieconcern Kemira.
Gezamenlijk wordt op het Akzo-terrein in Delfzijl een nieuwe fabriek gebouwd voor de
produktie van calciumchloride.
Deze nieuwe fabriek een investering van 10 miljoen gulden wordt 'gekoppeld' aan het
sodabedrijf. Deze fabriek levert ook de grondstof aan Kemax. Volgens Akzo moet ook
deze samenwerking mede gezien worden als een versterking van het sodabedrijf.
-

-

-

-

Van onze redacteur
economie Rob Zijlstra

aldus de woordvoerder.
De produktie van zogeheten
silica's in de voormalige vestiging van Katalistiks in Delfzijl
door de chemische divisie van
PPG is nog niet echt gestart.
niets voor."
Een dertigtal mensen houdt
In Westerbroek werken op zich bezig met de proefprodukdit moment 832 mensen, ongetie van het poeder dat wordt
veer evenveel als eind 1992. toegepast in rubber-, veevoe"Toch blijft de toekomst voor der en levensmiddelenindustrie. Wanneer daadwerkelijk
PPG Westerbroek voor de lantermijn
onzeker. Het is een met produktie en levering zal
ge
beetje te vroeg om te zeggen worden begonnen hangt af van
dat we door de dip heen zijn. de resultaten die daarmee worNiemand kan weten wat de den behaald.

■ Een handelaar in zaden voor gewassen rangschikt komkommers, paprika's en tomaten alsof het museumstukken zijn.

AMSTERDAM
Staatssecretaris Van Rooy (buitenlandse
handel) vindt dat de tuinbouw
zich niet in de put moet laten
praten. Ondanks alle sombere
berichten kan Nederland nog
steeds trots zijn op de sector
die in de rest van de wereld
grote faam geniet, aldus de
CDA-bewindsvrouwe.
—

Van Rooy opende gisteren in
Amsterdam de 21e editie van
de Nederlandse Tuinbouw
Vakbeurs, de NTV 94. De
beurs wordt gehouden op een
tijdstip dat met name de
groenteteelt in de problemen
zit. Toenemende concurrentie,
overproduktie en stijgende milieu- en loonkosten hebben de

rentabiliteit van de bedrijfstak
aangetast. Van Rooy vindt dat
de tuinbouw momenteel ten
onrechte steeds in sombere tinten wordt afgeschilderd. "Terwijl het juist een bijzonder
fleurige en kleurrijke bedrijfstak is."
Van Rooy: "Ik wil de proble-

©

ANP

men in de tuinbouw niet bagatelliseren. Met name in de
glasgroenten is er sprake van

groot persoonlijk leed. Maar ik

wil er wel voor waarschuwen
dat we elkaar niet de put in
praten. De tuinbouw bekleedt
op het gebied van de export
nog steeds de toppositie in de
wereld."

FNV: ’pulpcontracten’ in supermarkten
De helft van het
personeel in supermarkten
werkt op 'pulpcontracten' van
twaalf uur per week of nog
minder. Dat hebben de Dienstenbonden FNV berekend aan
de vooravond van de cao-onderhandelingen. "Het gaat om
een snel stijgende trend," aldus bondsbestuurder Noor-

DEN HAAG

—

man.

"Met pulpcontracten houden
werkgevers de arbeidskosten
laag," stellen de dienstenbon-

den. Oproep- en hulpkrachten
krijgen bijvoorbeeld geen extra
loon als ze op zaterdag of tijdens de koopavond werken. De
Vereniging voor Grootwinkelbedrijven' in Levensmiddelen
vindt het rekensommetje van
de Dienstenbonden overdreven. "Naar schatting eenderde
van het personeel werkt twaalf
uur of minder. Dat kan wat
gestegen zijn, maar niet tot 50
procent," aldus een woordvoerder. De kleinere supermarkten

zeggen dat nauwelijks in kaart
te brengen is hoeveel uren de
werknemers draaien.
De Dienstenbonden FNV
willen met de werkgevers afspreken om de werkweek in de
supermarkten te verkorten
van 38 naar 36 uur. Met de
uren die vrijkomen moeten
hulp- en parttime krachten de
kans krijgen om meer uren per
week te draaien. Dat is ook
belangrijk voor het full-time
personeel, meent de bond.

"Met al dat personeel op pulpcontracten wordt de werkdruk
voor de full-timers steeds groter. Er staan steeds minder
mensen in de winkels die overzicht en ervaring hebben," aldus Noorman.
De Dienstenbonden gebruiken een looneis van 2,5 procent als stok achter de deur om
tot afspraken te komen over
meer, en vooral betere, banen.
De werkgevers komen pas volgende maand met een reactie.

Van onze verslaggever
Koos Bijlsma
SCHOONEBEEK De directie
van DSM Resins, de harsendivisie van het chemieconcern
DSM, heeft besloten 150 banen
te schrappen bij haar vestigingen in Hoek van Holland,
Schoonebeek en Zwolle. De
grootste klap valt in Hoek van
Holland. Daar gaan 90 banen
verloren. Veertig arbeidsplaatsen verdwijnen in Zwolle en 17
in Schoonebeek, waar de zogeheten locatie 'Schoonebeek I',
zal worden stilgelegd. Bij DSM
Resins in Schoonebeek werken
nu nog 150 mensen. De reorganisatieplannen moeten in de
loop van dit en volgend jaar
worden doorgevoerd.
Het concern gaat op minder
plaatsen produceren dan nu
nog het geval is. De terugdringing van het aantal personeelsleden vloeit tevens voort
uit een kostenbesparingsoperatie die wordt uitgevoerd. Een
onderzoek van het organisatiebureau McKinsey ligt ten
grondslag aan de plannen.
Herstructuring en kostenreductie zijn volgens de directie
nodig om het hoofd te bieden
aan de sterk teruggelopen resultaten bij DSM Resins gedurende de afgelopen jaren. Door
toenemende
internationale
concurrentie moet het bedrijf
genoegen nemen met lagere
marges. Bovendien is door
technologische ontwikkelingen
de vraag naar harsen voor
vloeibare verf afgenomen. De
-

land de militaire industrie
een traditionele aluminiuminzakte, gingen
verslinder
de Russen het 'overbodig" aluminium massaal aanbieden
op de westerse markt. Drie
jaar geleden exporteerde Rusland 'slechts' 300.000 ton, vorig jaar was die hoeveelheid
verzesvoudigd.
Het grootste probleem is
dat Rusland het metaal veel
goedkoper kan aanbieden dan
de concurrent. De Russische
aluminiumindustrie beschikt
niet alleen over goedkope
energie, maar heeft ook geen
'last' van door de overheid
opgelegde
geldverslindende
milieu-investeringen.
De
kostprijs ligt hierdoor ver onder die van de westerse aluminiummakers.
De gevolgen van de exportdrift van de Russen bleven
niet uit. Er ontstond een gigantisch overschot waardoor
de prijs op de wereldmarkt in
een paar jaar tijd halveerde.
In 1988 kostte een ton aluminium op de London Metal
Exchange (LME) gemiddeld
2320 dollar. In 1993 was de
prijs gekelderd tot gemiddeld
1165 dollar. In de Rotterdamse Maashaven ligt een groot
deel van het overschot opgeslagen: ruim vier miljoen ton.
Om de Russen in toom te
houden besloot de Europese
Unie vorig jaar tot een importbeperking. Het gewenste
resultaat bleef uit: het aluminium kwam via omwegen
toch in de handel en op de
Londense metaalmarkt bleef
de prijs onveranderd laag.
Sinds oktober proberen de
grootste westerse aluminium-

een 'vraagprobleem'. Het gaat

—

Een kleine meerARNHEM
derheid (57 procent) van de
ruim 20.000 medewerkers van
Akzo in Nederland is voor in—

voering van prestatiebeloning
het chemieconcern. De
overgrote meerderheid is verder voorstander van flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden, zoals extra werkuren tijdens drukke tijden. Dat blijkt
uit een enquête van de Vrije
Universiteit van Amsterdam,
uitgevoerd in opdracht van de
Industriebond FNV.
Akzo zette vorig jaar de onderhandeling voor een nieuwe,
bij

tweejarige cao in op prestatiebeloning. Het concern dacht
daarbij aan extra beloningen
tot vijf procent. Tijdens de on-

derhandelingen verdween het
punt echter van de agenda.
Volgens de bonden waren hun
leden niet rijp voor het voor-

stel.
Uit de enquête blijkt dat een
kleine meerderheid er wel
voorstander van is. Andere onderwerpen op het gebied van

werkgelegenheid in het
Noorden. Het gas kreeg Aldel
voor iets meer dan 3 cent per
kuub, het Rijk paste het verschil bij. Alleen op deze manier kon Aldel de concurrentie, die over veel goedkopere
energiebronnen beschikt (waterkracht of kernenergie) bijbenen.
Maar het einde van het
goedkope energiecontract is
in zicht en een nieuw contract
laat al jaren op zich wachten.
Het is niet voor niets dat
Hoogovens het moederconcern van Aldel
een belang
(20 procent) heeft genomen in
een gloednieuwe aluminiumsmelter in Canada. Ook plan-

-

-

-

-

-

producenten met de Russen

produktie van de zogeheten
traditionele verven in Schoonebeek wordt overgeheveld naar
de vestigingen in Hoek van
Holland en Duitsland.
De industriebond-FNV gaat
niet op voorhand akkoord.
"Een vermindering van 17 arbeidsplaatsen lijkt op het eerste gezicht niet echt veel. Maar
voor de betrokken medewerkers is het een persoonlijk drama. En dat in een regio die het
wat betreft werkgelegenheid
toch al erg moeilijk heeft," zegt
districtsbestuurder H. Pol.
De vakbondsbestuurder laat
weten vreemd op te hebben
gekeken van de plannen omdat
de directie hem circa drie
maanden geleden nog verzekerde dat 'Schoonebeek 1' open
zou blijven. Bij die gelegenheid
werd beweerd dat deze locatie
model stond voor het hele concern wat betreft kostenbesparing en hoge opleidingsgraad
van medewerkers. De bond wil
hierover dan ook nadere informatie van de directie.

De directie heeft verzekerd
de mogelijkheden tot interne
overplaatsing zoveel mogelijk
te zullen benutten. Gedwongen
ontslagen zijn echter niet te
ontkomen. Met de vakbonden
wil men komen tot het opstellen van een sociaal plan. Volgens FNV-bestuurder Pol is al
maandenlang sprake van onrust onder de personeelsleden
van DSM Resins in Schoonebeek die voorlopig nog voortduurt.

Kleine meerderheid
bij Akzo voor
prestatiebeloning

van

-

gulden aan jaarlijkse exploita-

tiekosten.

—

gaat
autoindustrie
doen, dat is koffiedik kijken,"

om het aanbod. Nadat in Rus-

HAAG
Minister
Maij-Weggen (verkeer) heeft
getracht het toekomstig postvervoer van de PTT voor de
Nederlandse Spoorwegen (NS)
te behouden. De PTT vond het
financiële aanbod van de minister echter te mager. Zodoende verliest de NS inkomsten en
arbeidsplaatsen door de overschakeling van de PTT van
posttreinen naar vrachtauto's.
Dat blijkt uit antwoorden op
vragen van kamerleden van
GroenLinks en CDA over het
beëindigen van het contract
tussen de PTT en de NS over
het vervoer van post per spoor.
De PTT maakte onlangs bekend dat het bedrijf vanwege
een reorganisatie de posttreinen in 1997 wil verruilen voor
vrachtwagens. Dat scheelt de
PTT 73 miljoen gulden aan
investeringen en 11 miljoen

DEN

Duitse

’Je zult maar werknemer van Aldel Delfzijl zijn’
DELFZIJL
Je zult maar
werknemer zijn van de Aluminiumfabriek Delfzijl (Aldel). De enige zekerheid die
een baan bij dit bedrijf na
Akzo de grootste werkgever
in de Eemsmondregio lijkt
te bieden is onzekerheid. Jarenlang zijn de werknemers
geteisterd door de vraag of er
al dan niet een gunstig (lees:
goedkoop) energiecontract op
tafel zou komen. Het voortbestaan van Aldel is hiervan
afhankelijk, maar een contract is nog altijd niet in
zicht. Tot overmaat van ramp
kwam er het moment had
niet slechter kunnen zijn
nog een probleem bij: de aluminiummarkt stortte in. Deze
week hebben de aluminiumproducerende landen elkaar
voor de derde keer sinds oktober diep in de ogen gekeken
met de bedoeling het tij te
keren. Tot op heden is dat
nog niet gelukt. In nog geen
twee jaar tijd verdwenen bij
Aldel al 120 banen (van de
740). Het efinde van de reorganisatiegolf is nog niet in
zicht.
De huidige aluminiumcrisis herbergt een paradox: in
het westen is de vraag naar
aluminium groter dan de produktie. De aluminiumsmelters produceren jaarlijks 15
miljoen ton, terwijl er 15,5
miljoen ton wordt verwerkt.
Bovendien is de verwachting
dat de vraag naar aluminium
in de komende jaren zal blijven groeien.
De oorzaak van de huidige
crisis is dan ook niet zozeer

Maij probeerde
posttreinen te
redden voor NS

verplaatsing van de produktie
uit Westerbroek naar de Engelse vestiging van PPG betitelt hij als onzin. "Dat zou een
kapitaalvernietiging van 400
miljoen betekenen. Daar voelt
onze Amerikaanse baas beslist

Tuinbouw presenteert zich

Gesprekken
over fusie
sodabedrijf
Akzo Delfzijl
DELFZIJL
Akzo is in onderhandeling met een Frans chemieconcern over een vergaande vorm van samenwerking
voor haar
sodabedrijf in
Delfzijl. Dat de inzet van de
gesprekken een volledige overname van het sodabedrijf zou
zijn, wordt door een woordvoerster van Akzo met kracht
tegengesproken. Niet uitgesloten daarentegen wordt dat de
Fransen gaan participeren in
het Delfzijlster sodabedrijf van
Akzo.
De onderhandelingen met
het Frans concern zijn al geruime tijd gaande. Akzo wilde
gisteravond niet zeggen met
welke onderneming de gesprekken gevoerd worden. Vermoedelijk gaat het om het chemieconcern Solvay. Ook wil
Akzo niet prijsgeven in welk
stadium de gesprekken zich
bevinden. Er zou overeenstemming bestaan over een fusie,
de onderhandelingen zouden
zich nu richten op de wijze hoe
aan de samenwerking inhoud

maanden een positief resultaat
van f 1,7 miljoen werd geboekt.
Vrees voor een nieuwe grootscheepse sanering zoals medio
1991 toen ruim vierhonderd
arbeidsplaatsen verloren gingen wordt door hem geweten
aan het algemeen onbehagen
dat mensen bekruipt als ze
zien wat in andere bedrijfstakken gebeurt. "Maar wie hier
werkt weet dat het met de
produktie momenteel hurry up
is."
Ook de voorraadsituatie
gaat de goede kant op. In 1991
lag er 17 duizend ton, nu is dat
maar 8.000 ton. Een mogelijke

DSM Resins schrapt
150 arbeidsplaatsen

flexibilisering van arbeidsvoorwaarden spreken echter meer
aan. Zo vindt 71 procent van
de ondervraagden het aanvaardbaar extra te werken gedurende drukke perioden.

Scania-dealer
meldt herstel
verkopen van
vrachtwagens
De verkoop
AMSTERDAM
van zware vrachtwagens in
Nederland lijkt het dal te verlaten. Na dramatische verkoopverdalingen tot meer dan
60 procent, blijkt dat in november de verkoop met 12 procent is gestegen. Beers, de service-organisatie en verkoper
Scania-vrachtwagens,
van
meldt een kentering in het
vierde kwartaal van 1993 en
hoopt dit jaar op doorzettend
herstel.
Beers, met 25 vestigingen en
18 dealer- en servicebedrijven,
meldt een verkoop van 310
wagens in de periode tot en
met november 1993. Daarmee
werd na een jaar van achteruitgang de opgaande trend
weer hervat. Bij Daf, Mercedes, het Duitse
M.A.N.,
Renault en Iveco waren deze
maand soortgelijke geluiden te
horen.
De winstcijfers van het jaar
1993 zullen nog niet profiteren
van de herstellende verkopen,
zo verwacht Beers.
—

-

-

nen van Hoogovens om op
IJsland een smelter te bouwen zijn niet uit luxe geboren. Hoewel dit IJslandse
plan in de ijskast staat, blijft
het een dreiging voor Delfzijl.

NvhN/Wladimir van der Burgh

■ Kijkje in de produktiehal van Aldel in Delfzijl.
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afspraken te maken over een
(vrijwillige) produktiebeperking. Om de eerste nood te
ledigen zou er 1,5 tot 2 miljoen (circa 10 procent) minder
geproduceerd moeten worden.
De verwachting is dat dan de
prijs zal stijgen waardoor ook
in het westen weer met winst
kan worden geproduceerd.
Een en ander moet geregeld worden via het International Primary Aluminium
Institute (IPAE). Rusland
heeft laten weten zich bij dit
instituut te willen aansluiten.
Een stap in de goede richting,
maar een oplossing biedt dat
nog niet. De produktiebeperking zal vooral daar moeten

milieu-eisen. Dat vraagt om
forse investeringen, waarbij
het nog maar de vraag is of
het westen in staat en bereid
is hier (financieel) aan bij te
dragen.
In de Aldel-discussie is eerder de vraag opgeworpen of
de energie-intensieve alumimiumindustrie in Nederland
wel bestaansrecht heeft. Voor
de komst van Aldel kende
Nederland geen aluminiumfabrieken. De Aldel-fabriek,
in 1966 in gebruik genomen,
werd in Delfzijl neergezet
met forse steun van de overheid. De Groninger gasbel
was ontdekt en dat bood perspectieven voor het scheppen

geschieden waar de problemen worden veroorzaakt: in

Rusland dus. Het westen zal
hier iets tegenover moeten
stellen. Aangeboden is om de
Russen te helpen bij het moderniseren van hun sterk verouderde en zwaar milieuvervuilende aluminumsmelters.
Tegen de achtergrond van
dit aanbod speelt mee dat de
westerse producenten van
mening zijn dat er voor alle
partijen een markt is. Ook
voor de Russische producenten. Maar dan moet wel op
eerlijke wijze handel worden
gedreven: ook de Russische
producenten moeten zich onderwerpen aan de westerse

Voor de wereldwijde crisis
zal in de komende tijd wel
een oplossing worden bedacht. Eind februari gaan de
partijen opnieuw met elkaar
in beraad. De vraag die blijft
is of de Aluminiumfabriek
Delfzijl een rol in de aluminiumwereld kan blijven vervullen. In 1992 boekte Hoogovens een verlies van 595
miljoen gulden; Aldel had
daar fors aan bijgedragen:
162 miljoen. Aldel-directeur
H. de Jong noemde 1994 begin deze maand in zijn nieuwjaarstoespraak 'het jaar van
de waarheid'. Met een produktie van nog geen één procent van wat jaarlijks aan
aluminium wordt gemaakt, is
Aldel ondanks tweede werkgever in de Eemsmondregio
maar een kleintje. Je zult er
maar werken.
-

-

VNO en NCW
koersen af
op een fusie
HAAG
De centrale
werkgeversorganisaties VNO
en NCW willen nauwer met
elkaar gaan samenwerken.
Met een "verregaande bestuurlijke samenwerking" denken
de twee organisaties, die nu al
vaak gezamenlijk optreden,
doelmatiger te kunnen handelen. De besturen van beide
organisaties overleggen formeel niet over een fusie.
Voor die vorm van samenwerking vinden de christelijke
werkgevers de tijd nog niet
rijp. In kringen van het VNO
wordt dc mogelijkheid van een
volledig samengaan echter wel
degelijk opengehouden.
Veel ondernemingen en bedrijfsorganisaties zijn zowel lid
van het verbond als van de
christelijke werkgevers. DaarDEN

—

door wordt veel werk dubbel

verricht.
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Hongarije zoekt schuldigen van bloedbad in 1956
Van onze correspondente
Runa Hellinga

BOEDAPEST Bijna

veertig
jaar later lopen de daders van
toen nog vrij rond. De Hongaarse regering wil hen echter
alsnog gaan vervolgen. Een
grootscheeps historisch onderzoek heeft een rij namen van
verantwoordelijken opgeleverd
en het Openbaar Ministerie
heeft voorbereidingen getroffen voor de eerste processen.
Veel slachtoffers van toen
hopen eindelijk op wat rechtvaardigheid. Maar lang niet
alle Hongaren staan te juichen
over dit gewroet in het verleden.
"Het moet geen proces worden zoals met die DDR-soldaten die bij de Berlijnse muur
mensen hebben neergeschoten," zegt Frigyes Kahler, als
historicus verbonden aan het
ministerie van justitie en een
van de geschiedkundigen die
de processen hebben voorbereid. "Mensen die hebben
geschoten omdat ze daartoe
bevel kregen, zullen niet worden vervolgd."

Wandaden
De Hongaarse wet voorziet
in principe niet in de vervolging van mensen die zich tijdens het communisme schuldig hebben
gemaakt aan
wandaden. Maar dat is volgens
Kahler geen probleem, omdat

de zaken waarnaar zijn commissie onderzoek heeft gedaan
volgens de Geneefse Conventie
onder de noemer oorlogsmisdaden en misdaden tegen de
mensheid vallen. En die zijn op
basis van het internationaal
recht te vervolgen.
Kahler: "Het gaat ons om de
verantwoordelijken, de mensen
die de opdracht hebben gegeven. En om mensen die hebben
geschoten terwijl het best
anders kon, zoals de mensen
van de Hongaarse veiligheidsdienst AVH en de grensbewakingstroepen. Het is opvallend
dat waar het gewone leger
werd ingezet geen doden zijn
gevallen, terwijl de AVH'ers
duidelijk hebben geschoten om
te doden."

In oktober en november
1956 zijn veel mensen omgekomen bij demonstraties tegen
het regime en gevechten met
veiligheidsde Hongaarse
dienst, de AVH en later het
Russische leger. Veel minder
bekend is dat ook in december,
dus lang na de inval van de
Russen en de arrestatie van de
belangrijkste leiders van de
opstand, nog honderden mensen zijn omgekomen bij schietpartijen die enkel en alleen tot
doel hadden de bevolking te
intimideren en het laatste verzet te breken.
De korte, koude winterdag is
al haast voorbij wanneer zich

op 8 december enkele honderden, merendeels oudere mensen op het plein in het centrum
van het industriestadje Salgotaijan verzamelen. Een mijn-

werkerskapel met veel koperblazers speelt een eindeloze
treurmars. Een groep militairen met plechtige gezichten
staat stram in de houding. Een
schrijver uit de streek leest uit
eigen werk, een paar meisjes
dragen met pathos een gedicht
voor en een vertegenwoordiger
van de bond van voormalige
politieke gevangenen houdt
een toespraak met als teneur
dat er nooit vergeten en vergeven mag worden.
Het is die dag 37 jaar geleden dat enkele duizenden
mijnwerkers en fabrieksarbeiders de straat opgingen om op
ditzelfde plein te protesteren
tegen de Russische inval en de
arrestatie van enkele van hun
leiders.

Provocatie
"Ik stond op die hoek van
het plein," herinnert Lajos
Meden zich en wijst naar een
nieuwbouwflat. "Toen stond
daar nog een oud huis met een
ommuurde tuin. Op een goed
moment hoorde ik wat vuurwerk knallen. Het was een duidelijke provocatie.
Meteen
daarna werd er van alle kanten ■ geschoten.
Ik werd
geraakt, maar wist weg te duiken achter de tuinmuur. Ik

herinner me nog dat er vlakbij
een heel klein jongetje in
paniek heen en weer rende.
Daar hebben ze ook op geschoten."
Toen de geweren acht minuten later zwegen, lagen er 131
doden op het plein. Er waren
meer dan driehonderd gewonden. Zelfverdediging, aldus de
propaganda
communistische
van die dagen. De demonstranten zouden op de veiligheidstroepen hebben geschoten.
Dat is een puur verzinsel,
vertelt de historicus Kahler.
Slachtingen als in Salgotaijan
vonden ook plaats in Eger,
Miskolc, Tatabanya en Pees.
Allemaal industriesteden waar
de opstandige geest ondanks
de inval van de Russen nog
niet helemaal gebroken was.

Schietbevel
"Overal was het hetzelfde
patroon: met veel vertoon wer-

den een paar leiders van de
arbeiders gearresteerd. Dat
lokte een demonstratie uit,
waarbij dan zogenaamd op de
veiligheidstroepen
werd
geschoten. En die schoten dus
terug. Dat er aan de kant van
de troepen geen enkele gewonde is gevallen, is veelzeggend
genoeg."
Otto Steiger, een voormalig
technicus uit Salgotaijan en
vice-voorzitter van de Nationale Arbeidersraad die tijdens de
opstand was opgericht, herinnert zich die achtste december
nog als de dag van gisteren.
Hij heeft de schietpartij in zijn
stad niet meegemaakt, maar
zag hoe de ramp zich ontvouwde.
"Ik was lid van de delegatie
die met Janos Kadar (de toenmalige partijleider) onderhandelde over de toekomst van de
arbeidersraden. Toen we die
dag in het parlement in Boedapest aankwamen, kregen we
Kadar zelf niet te spreken en
we kregen van een medewerker te horen dat er geen onderhandelingen
meer
zouden
plaatsvinden. Ik weet zeker
dat op dat moment de troepen
in Salgotarjan al stonden opgesteld met het bevel te schieten
als er gedemonstreerd zou worden."

Slachtingen

I Veel Hongaren sloegen op de vlucht na de Russische inval in 1956.
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"Toen we terugkwamen bij
het kantoor van de Arbeidersraad, hoorden we van massaslachtingen elders. Die avond
werden 17 van onze mensen
gearresteerd, van wie er uiteindelijk 14 zijn veroordeeld."
Steiger zelf zat 4,5 jaar in de
gevangenis. Begin jaren zestig
kwam hij weer vrij, maar tot
de val van de communisten in

■ Russische tanks denderen door de straten van Boedapest als het Rode Leger probeert de Hongaarse opstand van 1956 neer te slaan.
©ANP

1989 werd hij behandeld als
tweederangs-burger. "Ik
moest de stad verlaten en
kreeg alleen nog maar ongeschoold werk."
Lajos Meden werd op 8
december in het ziekenhuis
gearresteerd, waar hij zich na
de demonstratie had heengeeen

sleept om zijn verwondingen te
laten behandelen. Hij werd ter
dood veroordeeld, maar zoals
met de meeste doodvonnissen
na 1956 werd deze straf nooit
voltrokken. Het vonnis werd
omgezet in tien jaar cel, en uiteindelijk stond hij na vier jaar
weer op straat. Of hij blij is
met de aangekondigde processen? Meden aarzelt. Ze gaan
hem niet ver genoeg, zegt hij:
"Uiteindelijk worden straks
wat grote jongens gepakt,
maar de kleinen, die het werk
hebben uitgevoerd, blijven vrij
rondlopen."

Een gevoel van verbittering
en miskenning overheerst in
deze menigte in Salgotarjan.

Wraaktocht van ’Zwarte Weduwe’
Van onze correspondent
Hans Hoogendijk
BERLIJN De 47-jarige weduwe van Willy Brandt, Brigitte
bezorgt
Seebacher-Brandt,
Duitslands grootste politieke
partij een berg problemen. Uitgerekend in het superverkiezingsjaar 1994 laat SeebacherBrandt geesten uit de fles die
de SPD meende al lang bezworen te hebben. De 'Zwarte Weduwe' wreekt zich op een partij
waarvan ze nog wel lid is,
maar waarmee ze geen enkele
affiniteit meer heeft.
De beschuldigingen van de
historica Brigitte SeebacherBrandt liegen er niet om. De in
1990 gestorven oud-SPD-fractieleider Herbert Wehner zou
niet alleen het kwade genius
achter Brandts val over de
DDR-spion Guillaume in 1974
zijn geweest, maar zou ook
verraad hebben gepleegd. En
hij niet alleen. Via de aartsconservatieve krant Frankfurter Allgemeine Zeitung suggereerde Seebacher-Brandt dat
Wehners rechterhand Karl
Wienand in dienst van de Stasi
en mogelijk ook van de KGB
was geweest.
Dat alles moet blijken uit 43
blaadjes die Brandt eigenhandig heeft geschreven na zijn
val als kanselier in 1974. Brigitte Seebacher-Brandt had dit
brisante materiaal afgelopen
zomer, een klein jaar na
Brandts dood, in diens bureau
gevonden en een deel daarvan
vorige week aan de FAZ gegeven. Vandaag zal deze krant
de rest afdrukken.
De christen-democraten verbeugen "zich er al op, de sociaal-democraten zouden eigenlijk in paniek moeten raken. Maar daar is eigenlijk
geen enkele aanleiding voor.
Brandt had bijvoorbeeld zijn
nu als 'geheim' gepresenteerde
notities al vele jaren geleden
aan historici en politieke kameraden laten lezen, er zijn
boeken over verschenen en hij
verwerkte ze zelf in zijn autobiografie. Het was heel lang
genoegzaam bekend dat de beroemd-beruchte
SPD-troika
—

Brandt-Wehner-Schmidt

op

zijn zachtst gezegd een haatliefde verhouding was.
Het drietal wantrouwde elkaar en liet geen gelegenheid
voorbij gaan om de rivaal in
diskrediet te brengen. In de
'notities' schrijft Brandt onder
meer dat Helmut Schmidt jaloers op hem was en hem weg
wilde hebben als kanselier,
maar Wehner ziet hij als de
hoofdschuldige voor zijn val.
Wehner zou achter zijn rug
met de DDR-top rond Erich
Honecker hebben onderhandeld, Wehner zou in Moskou
intriges tegen hem op touw
hebben gezet en Wehner zou
hem steeds als een pion hebben willen misbruiken. En dan
schrijft een verbitterde Brandt
in 1974: "Hij (Wehner) vond in
mij niet de figuur die hij, zijn
stemmingen en ingevingen volgend, verschuiven kon."

rekening was Brandt niet alleen kanselier, maar ook partijvoorzitter.

Nieuw beeld

Wehner steunde pas na lang
aarzelen Brandts Oostpolitiek,
waarvoor hij net als veel andere, ook christen-democratische,
toppolitici 'onder uiterst geheimzinnige omstandigheden
ontmoetingen had met de
DDR-strategen.
Centraal
stond voor Wehner net als voor
bijvoorbeeld de rechtse houwdegen wijlen Franz Josef
Strauss, de christen-democraat
Richard von Weizsacker en de
liberaal Genscher, dat de arme
broeders en zusters in het Oosten niet in de steek mochten
worden gelaten.
Daarmee zijn we bij de kernvraag: waarom is Brigitte Seebacher-Brandt deze kruistocht
tegen Wehner en de SPD beDat is allemaal niks nieuws. gonnen? In de eerste plaats,
Vooraanstaande sociaal-demoomdat zij zich als enige hoeder
craten, journalisten en historiziet over de geestelijke erfenis
ci hebben die sabotage-bevan Willy Brandt. Zij wenst
schuldigingen aan het adres een nationale stichting en
van Wehner al lang geleden neemt er geen genoegen mee
weerlegd. Dezer dagen herhadat de nalatenschap wordt belen ze het tegenover iedereen heerd door de Ebert-Stichting,
die het maar wil horen en dat het met de SPD gelieerde sozijn er nogal wat. Van het ciaal-democratische
wetentweetal, waarmee een gedeprischappelijke instituut. In de
meerde Brandt in 1974 en zijn tweede plaats heeft ze een onweduwe 20 jaar later wilde voorstelbare hekel aan de zoafrekenen, was Wehner gezien genaamde politieke kleinkinzijn communistische verleden deren van Brandt, zoals de
huidige partijvoorzitter Rudolf
en zijn ballingschap in Moskou
de meest kwetsbare. Hij wist Scharping, Oskar Lafontaine
dat. Toen hij na de oorlog lid en Gerhard Schroder.
werd van de SPD, zei hij tegen
Voor de zeer sterk naar
de toenmalige partijvoorzitter rechts afgedreven Brigitte Seeen verzetsheld Schumacher: bacher-Brandt zijn dat man"Ze (de politieke tegenstannen die te weinig nationalisders, red.) zullen me levend tisch gevoel hebben, het zijn
villen.''
restanten uit de tijd van de
studentenrevolutie in 1968. In
Dat is hem fysiek gespaard de derde plaats, en dat is vrijgebleven, maar geestelijk prowel zeker haar belangrijkste
beert de wrekende weduwe dit argument, wil ze een nieuw
alsnog te volbrengen. Herbert beeld van Brandt presenteren.
Wehner was vanaf het begin, Niet de aarzelende, vaak gedegezien zijn verleden uiterst primeerde politicus, die zich
omstreden en dus een ideaal als een kameleon aanpaste
doelwit voor aanvallen. Maar aan de omstandigheden, maar
verraad? Nee, dat heeft hij een vastbesloten man, die navolgens alle kenners nooit getionaal dacht, precies wist wat
pleegd. En de Oostpolitiek sahij wilde, maar door Wehner
boteren? Daar had hij de werd misbruikt.
macht niet voor. Per slot van

Wehner kan, in haar visie,

niet in de schaduw staan van
haar Willy. Maar Brigitte Seebacher-Brandt kan ook niet om
het feit heen dat Wehner zich
vanaf Brandts entree in de
grote politiek consequent voor
hem heeft ingezet en Brandts
kanselierschap als kroon op
dat werk zag. Persoonlijk konden de twee elkaar niet luchten of zien, politiek bleven ze
op elkaar aangewezen, of Brigitte Seebacher-Brandt het nu
leuk vindt of niet.

Onmisbaar
Er zit echter ook heel wat
fout tussen de sociaal-democraten en de weduwe Brandt.
In 1978, na Brandts zware
hartinfarct, liet hij zijn trouwe
partner Ruth in de steek. De
toen 31-jarige partijjourrnaliste Brigitte Seebacher nam de
vacante plaats in. Het paar
trok zich in toenemende mate
terug. Ze wende hem het roken
bijna helemaal af, de kurk ging
steeds vaker op de fles, maar
voor Brandt was vooral belangrijk dat ze bezeten was van
politiek. Ze maakte zich onmisbaar en voor Brandts oude
kameraden werd het steeds
moeilijker toegang tot hem te
krijgen.
•
De climax vormde de staatsbegrafenis in 1992. Johannes
Rau, die in opdracht van de
partij de details zou regelen
met de Brigitte SeebacherBrandt, kreeg te horen dat ze
alles al met de regering-Kohl
had afgesproken. Daarna is
het nooit meer goed gekomen
tussen de frêle weduwe en de
oude SPD.
Het enige wat Brigitte Seebacher-Brandt met haar kruistocht lijkt te bereiken, is een
grote coalitie om oncontroleerbare onthullingen te vermijden
over de tijd dat Duitsland nog
gedeeld was. Voor verkiezingscamgapgnes is de stof ongeschikt. Dat weet ook kanselier
Helmut Kohl. Als de 'zaak-Wehner' namelijk helemaal uitgeplozen wordt, is het onvermijdelijk dat ook de geheime contacten van christen-democratische politici met communistische grootheden nader worden
onderzocht.

Lezers
’Wandelaars’

In

de krant van 14 januari jl.
stond een bericht van de
"Boetenbaintjes". Hier wil ik
als lange-afstandloper toch wel
even op reageren. De dames
Slatius en Nieuwenhuizen
doen het voorkomen, dat er
praktisch geen lange afstanden vanuit de stad Groningen
worden georganiseerd. Ik denk
dat de dames nog niet weten
wat er op wandelgebied te
koop is.
Er worden elke week wel
wandeltochten georganiseerd
door het hele land, waarvan in
ieder geval één tocht vanuit de
provincie Groningen. Deze
noordelijke tochten worden onder de vlag van de wandelbond
N.N.W.B. gehouden, verder
zijn er tochten die onder de
K.N.8.L.0. vallen (dit is overigens ook de bond die de Nijmeegse 4-daagse onder zijn
hoede heeft).
Er is dus keuze genoeg. De
afstanden variëren van 5 km,
de kortste afstand, tot 110 km,
de langste afstand. Deze tochten worden alléén al in de
noordelijke provinciën georganiseerd.
FARMSUM,

JELLE TROMP

’Kleintjes’

Onlangs

hield klas 2A

van het Zernike College
in Helpman een klasseavond. Hiervoor waren uiteraard de nodige fris en chips

nodig. Een schoolfeest zonder
eten en drinken is immers
geen schoolfeest. De leerlingen
hadden zelf voor de nodige
financiële middelen gezorgd en
wilden bij de dichtstbijgelegen
winkel, een A.H.-filiaal, hun
spullen kopen. Nu let deze
supermarktketen al jarenlang
op de kleintjes, dus zou dat wel

De processen hebben te lang op
zich laten wachten en ze gaan
niet ver genoeg. Een groot deel
van de toehoorders had graag
een radicale zuivering gezien,
een waarbij liefst alle voormalige communisten hun posities
kwijtraken en zo mogelijk in
de gevangenis verdwijnen.

Twijfel
Deze stemming is evenwel
niet maatgevend voor heel
Hongarije. Een voorstel voor
een algemene zuiveringswet,
zoals die in Tsjechië is aangenomen, heeft het in het parlement niet gehaald. Binnen de
oppositie overheerst de twijfel
over de zin van de nu aangekondigde processen. De historici die de zaak hebben voorbereid, zijn vrijwel allemaal lid
van het Hongaars Democratisch Forum (MDF), de grootste regeringspartij. Niemand
anders heeft de betreffende
documenten kunnen inzien en
daarom vreest men dat het
MDF de processen alleen maar

geen probleem geven. Zelfs de
regel: maximaal twee scholieren in de winkel zou toch wel
iets ruimer worden gehanteerd. Zo'n klassefeest is toch
al gauw goed voor zo'n honderd
piek omzet. Echter niet bij
A.H. 'Het tuig", wat de aankopen wilde doen, werd simpelweg niet toegelaten.
Klasse Albert! Jij weet waar
je in de toekomst je omzet
moet halen. Niet bij het 'tuig'
van het Zernike.
ANNEN,
W. DIJKEMA

’Lopster’

Ik

lees in de 'Mening van Jan
Niemeijer' dat Hans van der
Laan, burgemeester van
Dwingeloo, een noordeling is
(Lopster) en dat hij voorheen
wethouder van Appingedam
was. Laat Jan zijn les beter
leren, want Hans van der Laan
was, voordat hij naar Dwingeloo ging, wethouder hier in
Loppersum samen met H. Apotheker van Leeuwarden!
Dit wil ik even kwijt.
LOPPERSUM,

JAN. R. FOKKENS

’Voorlichting’

Bijna

dagelijks blijken onze voorlichters vaak onbekend te zijn met historische, geografische of politieke feiten. Deze maand werden
we een dag lang via Teletekst
voorgelicht dat de A 4 te Hazerswoude wegens een ongeluk
gestremd was. 's Avonds deelde het journaal mede dat het
de A 4 onder Zoeterwoude was.
De A 4 gaat echter niet door de
niet bestaande gemeente Hazerswoude en evenmin door
Zoeterwoude. De stremming
was in de gemeente Leiden.
Dit als voorbeeld.
In onze eigen krant wordt
het ook bar. Op 20/1 werd op
pag. 1 en 3 vermeld dat inzake
onze spelling de ministers Ritzen en d'Ancona met haar Belgische collega's Wexkz en Vandenboscche gesproken hadden
over de sjampo-kolder. Dit terwijl de Belgische regering totaal niets met dit onderwerp te
maken heeft. Sinds eind 1992

ten eigen politieke bate wil
gebruiken.
En dan is er nog de vraag in
hoeverre zolang na dato nog op
rechtvaardige
wijze
recht
gesproken kan worden. Veel
verantwoordelijken zijn dood of
niet meer te achterhalen. En
dan zijn er moeilijke gevallen
als dat van Andras Hegedüs,
destijds premier van Hongarije
en de man die met zijn handtekening de inval van de Russische troepen legaliseerde. Op
basis daarvan wordt Hegedüs
in het rapport van de historici
beschuldigd
van
misdaden
tegen de natie en oorlogsmisdrijven. De openbaar aanklager heeft al aangekondigd dat
een proces tegen hem in voorbereiding is, het enige concrete
proces tot nu toe.

Maar Hegedüs is ook een
die het communisme
nadien onomstotelijk heeft
afgezworen. In 1968 nam hij
als een van de weinigen openlijk stelling tegen de inval van
man

bestaat er een Vlaamse regering met de bevoegdheid om
buitenlandse diplomatieke betrekkingen te onderhouden.
Daarom moet d'Ancona tegen
haar zin met Vlaamse ministers praten en Maij-Weggen
over de Maas met haar Waalse
collega.
Herhaaldelijk moeten de
Vlamingen, hun regering en
parlement het 'misverstand'
slikken dat de Nederlandse
media weigeren deze toestand
te aanvaarden, terwijl duidelijk aan de grens het grote gele
bord Vlaanderen' staat en achter de stoel van een sprekende
Vlaamse minister nooit de Belgische vlag is te zien maar de
Vlaamse! Hierdoor is het duidelijk
namens
wie
men
spreekt.

Tegen de internationale gein dat staatshoofden en
ministers zittende voor het
landelijke statussymbool duidelijk maken wie zij vertegenwoordigen is Nederland een
uitzondering. Voor het buitenland lijkt het dat Beatrix en
Lubbers voor eigen rekening
staan te praten... Is er misschien een verband tussen dit
feit en de onverschilligheid van
sommige voorlichters als het
om historische, geografische of
politieke fenomenen gaat?
woonte

NORG,

WIGHOLT VLEER

’Plantsoen’

Plantsoen

volop in discussie. Omzetverlies, te veel
autoverkeer op Noorderhaven, doolhof in Oranjebuurt
waar velen geen borden meer
kunnen 'lezen' etc. etc. Eén
ding
veiligheid
mis
ik:
's avonds in het plantsoen. In
de goeie ouwe tijd durfde ik als
het donker was rustig door het
plantsoen te fietsen nu bedenk
ik mij wel om b.v. 's nachts er
door heen te gaan. Laatst ben
ik er om elf uur 's avonds nog
doorgekomen, maar veilig voelde ik mij niet. Het was daar
doodstil. Als je met de auto
vanuit de Korre wegwijk naar
b.v. de omgeving van Kijk in
't Jatstraat/A-Kerkhof moet,
dan moet je door de wijken
crossen om daar te komen en
terug ook. Via de ringweg
duurt even lang en rijdt gigan-

het Warschaupact in Tsjechoslowakije, in de jaren tachtig
was hij bij de oppositie betrokken en in zijn autobiografie
heeft hij heel duidelijk zijn
spijt betuigd over de gebeurtenissen in 1956.
"Welk deel van zijn leven
moet je vervolgen?", vraagt de
liberale parlementariër Imre
Mécs zich daarom af. Volgens
hem zijn dxe processen eigenlijk onzin. "We moeten vrede
sluiten en ons op het heden
concentreren.
Daarnaast
natuurlijk
we
mogen
trots zijn
op ons verleden.".
Pakweg
duizend mensen verloren hun
leven tijdens de Hongaarse
opstand in 1956. Sommigen
min of meer per ongeluk,
omdat een verdwaalde kogel
hen trof terwijl ze in een rij op
brood stonden te wachten.
Anderen in gevechten met de
Hongaarse veiligheidsdienst of
Russische troepen. Weer anderen simpelweg omdat ze in
koelen bloede werden afgeslacht.
-

tisch om. Van mij mag het
plantsoen weer open, dit is wel
beter voor de veiligheid aldaar.
Die grote lantaarns die er nu
staan worden straks als de
afsluiting definitief wordt, zeker vervangen door kleine,
minder lichtgevende exemplaren!
GRONINGEN,

CHR. O. J. SNEL

’Onzin’

In

uw krant van 11 januari
jl. een artikel 'Landelijk offensief van extreem-rechts.'
Hierin zegt u, dat de jongeren
van CP'B6 veelal voortkomen

uit het fascistische Jongeren
Front Nederland. Ze zouden
een ordedienst vormen, die de
CP'B6 wil beschermen tegen
anti-fascisten.
Als actief lid van CP'B6 is
mij hier echter niets van bekend. Welk Jongeren Front
Nederland? En welke ordedienst? Wat een onzin! Van
enige ordedienst is vooralsnog
geen sprake. Blijkbaar neemt
u klakkeloos informatie over
van het FOK (fascisme onderzoeks kollektief), zonder eerst
na te gaan waar deze informatie vandaan komt en of deze
wel juist is. Goedkope journalistiek. Ook erg eenzijdig.
Gebleken is dat het FOK
informatie gebruikt die van inbraken afkomstig is. Zo is onlangs ingebroken bij dhr. Kusters in Arnhem en bij G. E. ten
Broeke in Leeuwarden. Beiden
zijn kandidaten van CP'B6
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart. Natuurlijk zegt het FOK dat deze
informatie hun alleen maar
toegezonden is (Mijn buurman
krijgt
regelmatig
gestolen
spullen toegezonden en is dus
geen heler). Misschien is het
dus toch wel nodig een ordedienst op te richten, die lastige
inbrekers buiten houdt.
Overigens hoeft u niet afhankelijk te zijn van het FOK
voor uw informatie. Uw redactie kan mij altijd bellen. Dan
hoeft er ook niet meer ingebroken te worden.
ASSEN,

R. VAN DE KAMP
Lijsttrekker CP'B6
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rundvlees en kaas, 400 gr.

Tamara extra
-Zwarte bessen,
viervruchten jam,

iaa

"Kingsfood", heerlijk gekruid met 75 gram
IIA
rundvlees, ui, rode-en groene
paprika in romige saus 440 gr
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Uit hooewaardise rund-en varkensvleessoorten
Pikant gekruid zonder dominante knoflooksmaak, 650 gr
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Rijstdessertmet
Vanille
00
"Albona", 425 gr
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"Kings Crown" Appelmoes met grove
stukjesappel, 3.0 ml.
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Maïskorrels
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Aspefges

425 ml
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f^elfite
Verwarm een halve fles (350 cc) droge witte wijn in
een vuurvaste fonduepan. Voeg eventueel water
melk of room toe (in plaats van witte wijn kunt
u eventueel ook rinse appelsap gebruiken).
Naar wens kunt u wat kruiden toevoegen zoals

*L.

u circa 2 50-300 gram extra belegen of oude kaas al roerend
Blijf enkele minuten roeren
de
de fondue
gebonden is. De fondue is nu klaar.
Houdt de fondue warm op een réchaud zodat deze blijft pruttelen.
De fondue smaakt het lekkerst met mals, knapperig stokbrood.
stokbrood in de fondue
Doop
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stevige steel met
schrobstukje.
Diverse kleuren
met sterke vulling
en goede
handgreep.
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Van 50% wol, 40% polyester, 10%
viscose. Kleuren: grijs, blauw of
beige. Maat: 37-38 t/m 45-46.
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70 x 130 cm. Vier verschillende motieven in J
diverse kleuren. Anti-slip onderkant en
Jf
wasbaar to 30°C.
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Zaaigrond, zaden en uitvoerige gebruiksaanwijzing.
DiV erse s°orten a Geraniums, Petunia's Tuinanjers.

Fluitketel

°'

-

i

Roestv'rijstaal 18/10.
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w Aktueel aitikelen verkopen vrij tijdelijk, mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel uitverkocht zijn, vragen wij u hiervoor uw begrip.
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100% Zuiver scheerwol, 100% katoenenW-De twee delenkunnen naar behoefte samenaevoead
worden met drukknoppen.
-1. Het zwaardere deel (450 g/m2) in voor
-2. Het lichtere deel (250 g/m2) in de zomer.
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Goudse kaas 48+ u
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A ll Wliile, 206 ml.

Want zelfs als een artikel
niet bevat, kunt u dit
en krijgt uuw
e\d teru e
ook,
om wat voor reden aan nnl
zelfs als de verpakking
is aangebroken.
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Wist u dat u bij ALDI
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Noorse sokken
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Appelcompote

SJU
V WllPlAftntift
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1-persoons wollen
dekbed,2-delig I

3 cm.).
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TRASWEBT.

Zoetstof met laag gehalte aan calorieën.
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gebonden in kunstlederen band. Diverse dessins
en kleuren. Voor ca. 400 foto's (9

225 gr.
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Een gezond
alternatief
voorhet
hele g ezin -

11 ALDI Stelt prijS Op
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Ongezoet, 10 zakjes
gr.

450 gr.
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Pare
cappuccino

Met "Hollands Extra Kwaliteit "-vignet. Garantiezegel
voor hoogwaardige gewaarborgde kwaliteit, 250 gr

Fijn gekruid worstje uit hoogwaardige vleessoorten. 10 st. a2O gr
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Gelderse
rookworst

Goudhaartjes
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Vnesdroogoploskoffie, topkwaliteit uit hoogwaardige
koffiesoorten, door het vriesdroog procédé behoudt
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-aardbeien,
-rode kersen,

Pare Goud onloskoffie
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Verrijkt met Xylitol en daardoor tandvriendelijker.in de
smaken peppermint, ice-mint en menthol, 3x 36 gr.
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Corned Beef
340 gr,
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De caföne is door waterdame- en zuurstofbehanddine
onttrokken. (Dus niet op chemische wijze).
1 lft
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Vacuüm gemalen 250 gr.
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HPS Cafeïnevrij Exclusie!
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Albona energie-ontbijt
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Karlsquell premium pils

Origindejortugese botteiing.

j'oo

500 gr.
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Met 2 fluoriden en calcium. Helpt tandbederf voorkomen
en versterkt tandglazuur. Met frisse smaak. 75 ml.
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TanrfonhArdolt "Medo-dent" V-vorm,
ilanflenDOrStelS

Met luchtige crèmevulling, 300 gr.

Jusdorange

glanzend en vergemakkelijkt

het kammen

H
Iw&m

Ambachtelijke bakkerscake, op
traditionele wijze gebakken. 800 gr.
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verbetert de struktuur. Is speciaal geschikt
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ALBRECHT

I

Natuurlijke zijde proteïne,

voor elk haartype. Beschermt het haar en
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Wesfminsterthee

Golden Crunch
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Ceylon Darjeeling
1-x 4 gr

Belastingdienst
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Stroopwafels
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Melk ofpuur, 125 gr.

Alt
WWI

ISOO gr,
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FIJH fIOWCTS

Puur met hazelnoot, melk druiven en
hazelnoot of wit (met crisp),
pc ble 2ooB

1

Roers

Chateau chocolade
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MASIIIJODIO KI 6S
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De belastingdeurwaarder
belast met de executie.
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Bwettesjsuw,,.
Of baguettebroodjes 4 St.
è75 gr. om zelf af r-j
te bakken.

De verkoop vindt plaats in opdracht van de
Belastingdienst/Ondernemingen, Dr. C. Hofstede de
Grootkade 11 te Groningen, tel.: 050-654258.

voor �mavo 4 vbo Tivbo

i

W.\t.\ IBtjflUJJ-UJP .11.1
baguettebroodjes

Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

Schriftelijke sollicitaties, met vermelding van
opleiding, ervaring en referenties, worden gaarne
binnen een week ontvangen op het schooladres.

christelijke scholengemeenschap

-

ii

zichtigen.

privé: 05928-13027 of dhr. H.L. Bakker, adjunctdirecteur, tel. privé: 05940-3111.

Voor een folder of uitgebreide informatiemap:
Informatiecentrum CHN: 058-330326
Rengerslaan 8, Postbus 1298, 8900 CG Leeuwarden

n

De plaats van verkoop is Groningen,
Platinalaan 457.

kunt u inwinnen bij de directeur,
dhr. G. Kraan, tel. school: 050-710195,

Werken aan de carrière van
andere mensen

■

Te koop wordt aangeboden:
Eén complete restaurantinventaris, w.o.
geluidsapparatuur, keukeninventaris, bakwanden
tapinstallatie.

De zaken zijn een half uur voor de verkoop te be-

Op dit moment zoeken veel mensen werk
of een andere baan. Er zijn specialisten die
mensen op het juiste spoor zetten wat betreft
opleiding en werk. De Academie voor Arbeid &
Beroep leidt deze professionals op.

i

De verkoop komt voor rekening van
Smallenbroek.
H.

Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij vanuit
een christelijke levensovertuiging zich van harte
willen inzetten voor onze scholengemeenschap.

■

(Personeel en Arbeid)

oagueues/

Op 27 januari 1994 om 11.00 uur, vindt een openbare

B. in verband met zwangerschapsverlof met onmiddellijke ingang

Beroep

&

Executieverkoop

Wij vragen docenten

j
■
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Hoogwaardige kwaliteit,
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ALDI-Markten in uw buurt: Hoogczand, M. Vemngastraat 9 Delfzijl, Mercunusstraat 7 Assen, Neptunuspassage 6. Winschoten, Vissersdijk 86 Groningen, Korreweg 51/Flemingstraat 1/P.C. Hooftaan 2/Prunusstraat 59-61/Turkooistraat 2-4/Lichtboei 298. Oude Pekel», Scheepsbellingstraat' Drachten, Handwerkerszijde 86-164 /Moleneind U 49/Noordkade 72-74 Veendam, Molenstreek 180 Emmen, Veldlaan 40/Haagiesweg 299-301/Min. Kanstraat 17. Dokkum,
Strobossersteeg *2 Grootegast, HooWstraat 109-111 Ter Apel, Hoofdstraat 63. Borgw, Buinerstraat 8 Bedum, Stationsweg 34. Leek, Boveneind 19 Rod«n, Julianaplein 20-30. Uithuizen, HoofdstraatOost 24. Haren, Jachtiaan 4. Stadskanaal, Hoofdstraat 10-11 Musselkanaal, Marktstraat 83 Beilen, Brinkstraat 10 Appingedam, Koningstraat 32 Buitenpost, Kerkstraat 60 Zuidhorn De Dorpsvenne 3. Totaal maar dan 250 ALOl*Markten in
Nederland'
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exploit van onderge-

d.d. 20
is ten verzoeke

f& <994
F hendrikus cornelis
wonende te
feüi PUFFELEN,
Gezand, te dezer zake dogekozen hebbende te
aan de Hoofdten
kantore van de
r 1155
en procureur Mr. P.
Wiinqaarden, alwaar tedit exeen afschrift van worden
met bijlage
kregen aan - FEMMETJE

Gezand
Socaat

J?

kar,

SÏOINETTE

VAN TANzonder bekende

cqfN

I

OPENBARE VERKOOP

|ggP

Bekend:
IS,

t

f

b

Ül§

i tÜÉ jiü ■•]

rondissementsrechtbank
,

"

voorts

Van Tankeren
dat uiterlijk op
voor 's middags

VaNGEZEGD:

fcmei 1994

00 uur, alleen middels een
4Locureur,
een verweerschrift

L

worden ingediend, danUom uitstel kan worden ver-

rat

om een verweerschrift
'in te dienen.
S. Dijkman,

Gerechts-

deurwaarder,
Groningen.
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NIEUWE COLLECTIE 20 10l 40% KORTING

|

executie-

Aanbiedingen ook geldig in GRONINGEN
NIEUWE EBBINGESTR. 95, 050-144799

3/4 Dames en Herenjassen
va. 199.Suede Dames- en Herenjacks va. 98.MOTORJACKS de goedkoopste va. 159.-

■WANNEER:
I WAAR:

i
de stad

DONDERDAG 27 JANUARI
van 12.00 -17.00 uur
HOTEL LEEK

EUROWEGI LEEK

I

in 1993 uitgelote staatsobligaties.

GRONINGEN

BEZORG(SI)ERS e
NABEZORG{ST)ERS

I
I
I

I
I

De minister van Financiën herinnert eraan, dat in 1993 lotingen van schuldbewijzen hebben
plaatsgevonden van onderstaande leningen ten laste van de Staat der Nederlanden.
De schuldbewijzen die behoren tot de uitgelote eindcijfers of lotingsgroep zijn uitgeloot en
aflosbaar gesteld.

„

LENINGEN DIE LOTEN OP EINDCIJFERGROEPEN
perio-

dieke
aflos-

83 A%
9%

1948

3V«%

Afd. Rayonmanagement
Postbus 60
9700 MC Groningen
Tel. 050-844745 (tijdens kantooruren)

De

63 A%

eindcijfergroepen

1 juni

Aanbiedingen:
Nieuwsblad van het Noorden B.V.

vu
IDWSIUi
NOORDEN
Int
compleetste krant
Noord-Nederland.

7'/*%

sing

Minimum leeftijd: 15 jaar.

M

I

21

|Él§

Het Nieuwsblad van het Noorden vraagt
voor

enkele

of

'
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1

«.159,1

verblijfplaats;
een verzoek*;nft waarmee Van Puffelen
heeft gewend tot de arte
Koningen, met onder meer
ï,. verzoek de echtscheiding
cpn partijen uit te spreken;
*

j kkaturê" [ i

deurwaarder

—

66

72

33/4% 1953*

■

1 april

355
356
379
408
511

562
593
609
616
669

700
712
741
768
784

871
872
891
893
928

374% 19541/11

I
■

138
215
239
245
348
070
106
117
141
167

380
434
476
480
488

512
538
568
637
654

685
729
735
756
814

840
851
968
984
987

007
056
061
095
108

216
227
267
287
319

343
368
445
473
476

483
497
542
550
559

591
757
870
891
900

16
24
12
08
02
20
36
47
7
12
17
30
02
04

57
73
57
34

81
97
83
67
52
83
61
63
69
73
63
77
15
17

15 februari

■

1 februari

1963*
196311*
1963*
1964
1968*

■

den:

672% 196811*

■

1 juli

MKII.

672% 1968111*

■

1 nov.

672% 19681V*

■

2 jan. 1994

7%

■

een personenauto Jaguar

De auto is incompleet.
De plaats van verkoop is
Hoogeveen, Carstenstraat

81 (belastingkantoor).

De auto is te bezichtigen
op vrijdag 28 januari 1994,
van 10.45 tot 11.00 uur op
het adres Hoogeveen,

1 maart
1 juni
15 nov.
15 april
1 maart

■
■
■
■

1969

15 maart

■

44

47
54
58
42
53
42
51
05
07

972%
10 1/2%

1983
per 1989/1993"
B'A% 1983
per 1984/1993*
9%
1983
per 1989/1993*
872% 1983
per 1990/1994*
872% 1984
per 1990/1994
874% .1984
per 1990/1994
8 3 A% 1984
per 1990/1994
872% 198411
per 1990/1994
772% 1984
per 1991/2000
772% 1985
per 1991/1995
8%
1985
perl99l/1995
874% 1985
perl99l/1995
7Vt% 1985
per 1991/2000
772% 198511
per 1991/1995
6 3/4% 19851/11
per 1991/1995
7%
1985
per 1992/1996
19861/11
per 1992/1996
772% 1986
per 1990/1993*
674% 1986
per 1992/1996
972% 1986
per 1990/1993*
1074% 1986
per 1992/1996
12%% 1986

69
97
99
79
79

LENINGEN DIE LOTEN OP UITLOTINGSGROEP

Carstenstraat 81.

perl992/1996

872% 1987
per 1992/1995.
1074% 1987

uitlotingsgroep

periodieke

Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

aflossing

De verkoop vindt plaats in
opdracht van de Ontvanger
van de Belastingdienst Ondernemingen Enschede.

De belastingdeurwaarder
belast met de executie
H. L. Jager.

■

1977
per 1978/1997*

7V4%

I
I
I

perl99l/2000

8%

802

54

474%
474%
472%
5%
672%

Te koop wordt aangebo-

7?7

809
833
873
952
957
974
979
985

07

1994 om 11 00 uur vindt
een openbare verkoop

Oldenzaalsestraat 726.

552
554
565
568
575
617
644
682

1 april

374% 1955

plaats. De verkoop komt
voor rekening van: Dankierk
Enterprises te Enschede,

378
380
382
391
442
475
486
488
508
526

I

verkoop
Op vrijdag 28 januari

259
275
277
281
336
340
352
353
355
372

3'A>% Belegg.cert.

•

van

025
039
076
110
164
169
186
188
204
220

1978
per 1979/1993*
1978
per 1979/1998
1979
per 1980/1994
19791/11
per 1985/1994
1980
per 1986/1995
1980

7%
1,2,4,8,17
1 november
per 1 april 1993 vervroegd
aflosbaar gesteld

*

per 1993/1997
1987
per 1993*

■

■

1maart

I

1juni

15

I
■

1 april

15

1 juli

1

■

1 maart

4

■

1 juni

5

■
I

15 mei

2

15 juni

9

■

15 oktober

1

■

15 januari 1994

3

5

■15 februari

4

■ 15mei
■
I 1 september
■ 1 oktober
115 januari 1994
I 1maart
■ 1 april

3

I

3
3
9
5

«

5
3

1 mei

■ 1 juni

10

■ 1 juli
115oktober
115januari 1994
115februari
115april
115juni
115juli
I 15 oktober

I

5

1
4
3

2
1
1
4
2

Idecember

■ 15maart

4

■

4

1 juli

■ 15november

1

laatste aflossing

Van de vóór 1993 uitgelote obligaties is een overzicht per lening kosteloos verkrijgbaar bij het Agentschap van
het ministerie van Financiën, Bureau Beheer, Postbus 345, 1000 AH Amsterdam. Op de aanvraag dient vermeld te zijn: naam en adres van de aanvrager en de lening waarvoor belangstelling bestaat.

(05280-82921)

Belastingdienst

KWALITEIT

EN

'

PRIJS

c>

Nieuwsbladlezers
zijn
zowel
Prijs-

als

kwaliteitbe-

Het Nieuwsblad van het Noorden biedt u de unieke kans óm via de krant uiting te geven
aan uw "Valentijnsgevoelens". Op 14 februari brengen wij een opvallende advertentierubriek in het kader van Valentijnsdag. Uw Valentijnswens komt daarin volledig tot z'n recht.

Wust.

87.400
lezers*
letten

L eve B a
;
Je hbent mijn koningin
*

'

bij hun
dagelijkse

I

I

"Jouw Prins"

II

Ron
Je bent een kanjer

Charlotte

1 x 20 mm ƒ 20,-

1 x 20 mm

=

=

ƒ 20,-

Lieve E.
'k wil jou achter op mijn motor!
Jack

2 x 20 mm ƒ 39,95
=

De afgebeelde voorbeelden zijn standaardblokjes, ook een veelvoud hiervan is mogelijk.
Prijzen zijn inclusief 17,5 % BTW. Alleen bestemd voor particulieren.
Wat moet u doen ? Vul de onderstaande bon in of bel 050 844000

bood-

-

schappen
e erst op

formaat: Ut x2omm ƒ 20,=

;

TEKST:

[2x20 mm

=

ƒ 39,95

prijs.

157.400
lazers*

f i

v inden

kwali-

teit
belang-

rijker
Su

mmo

[

Telefoonnummer
Postcode

•

na M moiim

!

Plaatsingsdatum: 14 februari.
Naam:
Adres:

•

llitw—!

Ik-ij

+

W i

Xf
'Cr^O

woonplaats:

Uw tekst dient uiterlijk vrijdag 11 februari a.s. met de ochtendpost ons
in
bezit te zijn
Stuur de ingevulde bon naar: Nieuwsblad van het Noorden

SsS Ë2|
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STADSKANALEN
Een jaar geleden zijn alle illegale steigers en andere particuliere bouwsels weggehaald uit de stadskanalen in Oost-Groningen.
Nieuwe 'wildgroei' moet worden

HOOFDBESTUURSVERGADERING

voudig uitsparen: houd de stadskanalen vrij!

-

Het hoofdbestuur van het waterschap Gorecht vergadert op
woensdag 2 februari 1994 's ochtends om 9.00 uur in het
gemeentehuis te Haren.
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Als dergelijke steigers toch worden
geplaatst, zullen ze terstond weer
worden verwijderd in opdracht van
de kanaalbeheerder. De kosten
hiervan worden in rekening
gebracht bij de illegale bouwer.
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informatisering- en Automatiseringsplan Waterschap in
Oprichting;
voorstel inzake de provinciale nota "Naar een nieuw

waterschapsbeheer in Groningen";
herbenoeming bestuurslid de neer K. Pot;
diverse begrotingswijzigingen;

verrekeningsregeling;
overeenkomst inzake meerkosten baggerspecie.
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begeleiding van het le elftal op
zondag.
Schriftelijke sollicitaties aan de secretaris,
Dijksterweg 42, 9977 TE Kloosterburen.

Van der Molen advocaten
Mr. R. van der Molen, procureur
Vaart NZ 66
9401 GP Assen
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De voorzitter:
drs. M.R. de Jong.
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Nieuwsblad-lezers zijn
zowel prijs- als kwaliteitbewust. 87.400 lezers*
letten bij hun dagelijkse
boodschappen eerst op de
prijs. 157.400 lezers*
vinden kwaliteit belang-

I

EENde TRAINER
de senioren
training

I.T'S

witte of rode wijn

kuip 500

(le klasse afd. Gron.) zoekt voor het
seizoen 1994/1995

Benoemd werden tot curatrice
Edith Kwant-Noordsij,
wonende te Koekange, gemeente
De Wijk, aan de Koekangerdwarsdijk 83 en tot toeziend curatrice Philippina Huiberdina
Noordsij-Van den Boogert,
wonende te Koekange, gemeente De Wijk, aan de Noord-

PRIJS

b

VOETBALVERENIGING KLOOSTERBUREN

gesteld.

0.m.:

I

KWALITEIT EN

Bij beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Assen d.d.
19 januari 1994 werd Bea Salomons, geboren in de gemeente
Hoogeveen op 24 november
1971, thans wonende te Assen,
Hendrik van Boeijen-Oord, aan
de Burgemeester Bothenius
Lohmanweg 8, onder curatele

Postbus 6254 9702 HG Groningen
Bezoekadres: Hereweg 103, Groningen

Die kosten kan iedereen dus een-

voorkomen. Daarom maakt de
de gemeente
kanaalbeheerder
Groningen iedereen erop attent
dat het plaatsen van steigers e.d.
langs en in de stadskanalen niet is
toegestaan.

CURATELE

ff a@ücOT

GEEN STEIGERS IN DE

w

.

per kilo

/

Pepersteaks
van echte biefstuk
per kilo -2-9.801

—

: 1|

BB|BBfl
IKPjjllrJ .

H

.

|

"

HAu
"

I

i
K

QQ
I 1.7Ö

9190
I. V/
'

Friki
kalkoen-shoarmavlees I/j AA
|™r
I
.70.
per KMO ITjQfv
-rr

I I* f\J

Philips spaarlampen*
Philips spaarlampen 13 of 18 Watt.
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EDAH SERVICELIIN. Van maandag t/m vnjdag van 10 tnt'l? en van 7 tnt 4 uur kunt n omtc; hollpn
service-afdeling. Daar kunt u ook terecht voor het adres van de dichtstbijzijnde Edah bij u in de buurt

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 29 januan 1994. Zet- en drukfouten en pnjswijzigingen
tg.v. overheids- en/of fabnkantenmaatregelen voorbehouden. *®ndanks nauwkeunge
plannmgsaktiviteiten kan het sorns voorkomen dat dit artikel is
uitverkocht Hiervoor onze dxcuses. In de filialen in Helmond en
Den Helder kunnen de prijzen afwijken.

"ebben elk dubbeltje voor u omgedraaid.
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Commercieel manager Jos Smulders gaat zich storten op aandelenplan
storten, aangezien dat verhaal
toch stagneert. En verder

Van onze sportredacteur
Bouke Nielsen
GRONINGEN Hij wil en mag
niks zeggen over zijn nieuwe
taakomschrijving, maar zeker
is dat commercieel manager
Jos Smulders zich de komende
maanden voornamelijk met
het aandelenplan van FC Groningen zal bezig houden. "We
hebben zijn taken eens goed
bekeken en ons afgevraagd
wat zijn rendement was", zegt
FC Groningen-voorzitter Henk
van der Wal. "Toen bleek dat
hij te veel deed. Daarom hebben we hem gezegd dat hij zich
de komende maanden volledig
op het aandelenplan moet
-

■ Jos Smulders

houdt hij zich bezig met
bepaalde sponsors."
Smulders krijgt assistentie
van de vrijwilligers Gerard
Dammer (Drukkerij Veenstra)
en Louis van der Tuin (Gado),
wier voornaamste taak het is
om de ORG (Ondernemers
Rond Groningen) en VIP-galerij van nieuwe aanwas te voorzien. Van der Wal: "Er staan
twintig VIP-stoelen leeg. Daar
moet je iets mee doen. Al
levert het maar voor een half
seizoen geld op, het is mooi
meegenomen."
Smulders heeft zich behoorlijk gestoord aan de uitlatin-

gen van Haarlem-voorzitter
Bastiaenen onlangs in deze
krant. Bastiaenen beweerde
dat Smulders en Haarlem op 1
november van het vorige jaar
uit elkaar gingen vanwege
gebrek aan commerciële successen. Hij zou tijdens zijn
tweejarig dienstverband van
één dag per week slechts twee
of drie businesseats hebben
verkocht, beweerde Bastiaenen. "Toen ik begon waren er
25 betalende businessclubleden, verdeeld over twee clubs",
zegt Smulders. "Bij mijn vertrek waren er 75 leden en één
club."
Het steekt Smulders dat zijn
rol in Haarlem gebagatelli-

seerd wordt, terwijl hij zich
enorm ingespannen heeft om
indertijd de licentie van de
club veilig te stellen. "Maar
later ben ik tot de conclusie
gekomen dat Haarlem helemaal niet leeft", vertelt hij, "en
heb een fusie met Telstar voorgesteld. Ik weet dat zoiets
emotioneel moeilijk ligt. Zakelijk gezien is dat echter de
beste oplossing. Die mening is
me wellicht niet in dank afgenomen, maar de realiteit was
dat het bedrijfsleven niets voor
Haarlem voelde. Dat frustreerde me zeer. Ik moest steeds
weer naar bedrijven waar ik al
twee keer was geweest om nul
op rekest te krijgen. In goed

overleg ben ik er toen mee

gekapt."
Bij FC Groningen heerst een
beter klimaat, zo zegt hij.
"'Hier merk je dat het bedrijfsleven met de club meeleeft",
beweert Smulders. "FC Groningen is in potentie een club
met grote mogelijkheden. En
als ik dit zeg, roept iedereen

meteen: waar zijn je successen? Maar wees eerlijk..., kijk
naar de huidige tijd voor het
bedrijfsleven, naar onze prestaties en naar de negatieve
publiciteit die we vaak oogsten. De bedrijven zeggen:
kom over een half jaar eens
terug. En daar hebben ze wel
een beetje gelijk in. We moe-

De Nederlandse
afvaardiging naar de Olympische Spelen in Lillehammer is
na gisteravond verrijkt met
enkele shorttrackers. Chef de
mission Ard Schenk en zijn
NOC-companen reikten een
olympisch startbewijs uit aan
Penelope di Lella en verschafte voorts het dames-aflossingskwartet een vrijwel zekere toegang tot de zeventiende

DEN HAAG

-

Winterspelen.

Op de individuele nummers
(500 m en 1000 m) is Neder-

land in Hamar met twee shortvertegenwoordigd.
trackers
Erik Duyvelshoff werd eerder
al door het NOC/NSF aangewezen voor Lillehammer. Ard
Schenk liet voorts weten, dat
het NOC de mogelijkheid open
laat om nog een 'tweede' dame
toe te laten op de individuele
afstanden. Die zou moeten
komen uit het viertal dat
Oranje op de aflossing vertegenwoordigt.
Schenk en consorten bleken
niet gevoelig voor de argumenten van bondscoach Gijs Rijneveld om ook Mare Velzeboer en
Jan Hoogeveen, afgelopen
weekeinde respectievelijk eerste en tweede bij het NK in
Groningen, een olympisch ticket te overhandigen. De aanvankelijk zekere uitzending
van het dames aflossingskwartet werd voor het NOC een discussiepunt, nadat kopvrouwe
Monique Velzeboer op tragische wijze was weggevallen en
de kwaliteit verder dreigde te
devalueren door de blessures
van Priscilla Ernst en Esmeralda Ossendrijver.
Die kwetsuren zullen -zo
luidt de verwachting echter
tijdig zijn hersteld, waarna
Rijneveld na de strijd om de
Friesland Cup (5 en 6 februari) de samenstelling van het
olympisch kwartet bekend zal
maken. De bondscoach heeft
dan naast Priscilla Ernst en
Esmeralda Ossendrijver de
keus uit Sandy Hak, Anke
Jannie Landman en Penelope
diLella.
Naar alle waarschijnlijkheid
wordt de olympische equipe na
-

de ploeg er precies uit
gaat zien is nog ongewis,
maar dat er shorttrackers
naar de Olympische Winterspelen gaan, is zeker. De
lange-baanschaatsers hebben ook nog een paar tickets te verdelen.

komend weekeinde nog uitgebreid met een aantal schaatsers. In Davos staat voor
zaterdag een vierkamp op het
programma, aan de hand
waarvan het definitieve kwartet voor de olympische 1500
meter geformeerd zal worden.
Rintje
Wereldrecordhouder
Ritsma en Falko Zandstra zijn
reeds verzekerd van een olympisch optreden op de mijl.
De overige twee startplaatsen worden zaterdag betwist
Schreuder,
Aijan
tussen
Ids
Postma
Jeroen Straathof,
en Martin Hersman. Beide
eerstgenoemden lieten tijdens
de World Cup-wedstrijd in
Hamar, begin december, tijden
van onder de 1.53 noteren.
Enkele weken later, tijdens de
nationale afstandskampioenschappen, moest het kernploeg-duo echter hun meerdere
erkennen in de Jong Oranjeklanten Postma en Hersman.
Van het kwartet dat in
Davos de strijd aanbindt is
Arjan Schreuder al wel verzekerd van een ticket voor
Hamar. De schaatser uit Den
lip verdiende zijn startbewijs
eind vorig jaar, tijdens de
World Cup in het Vikingschip,
door op de 1000 meter 1.13,69
te laten aantekenen. De limiet
was
door het NOC/NSF
gesteld op 1.14,50.
Van de sprinters is tot dusver alleen Gerard van Velde
door het NOC/NSF goed
genoeg bevonden om in Noorwegen de vaderlandse eer te
verdedigen. De slagerszoon uit
Wapenveld
verdiende zijn
olympische ticket op de kilometer. Op de 500 meter bleef
Van Velde dit seizoen steeds
ver van de NOC-eis (37,20)
verwijderd. Daarnaast zijn
Arie Loef en Christine Aaftink
genomineerd, maar het noodzakelijke vormbehoud wisten
zij nog steeds niet te tonen.
Mogelijk
dat ook daar

-

Franse schermer
gedood door
degen partner.
RODEZ De jonge Franse
schermer Gilles Malet is
maandag bij de training in
Rodez om het leven geko-

men.

Hij bezweek aan de verwondingen die hij opliep
toen de afgebroken kling
van de degen van zijn
oefenpartner dwars door
het beschermende vest
onder de linker oksel in
zijn borst drong.

Het ongeluk gebeurde
tijdens een groepstraining
van tien schermers onder
leiding van een gediplomeerde maitre. Mallet
overleed enkele minuten
nadat de afgebroken punt
in zijn lichaam was geko-

men.

Evenmin van het probeersel
met een camera op rails langs
het laatste rechte eind vóór de
finish. In Noorwegen tijdens de
Olympische Winterspelen zal
Lindenberg het geluid van
krassende schaatsen en het
gesteun van de schaatsers wel
tot de tv-kijkers laten doordringen.
"Geluid hoort bij sport, dus
ook bij schaatsen. Het geeft
een extra dimensie. Het kan
dramatisch zijn, emoties zijn
inherent aan de sport", zegt de
48-jarige regisseur. "Maar je
moet ook niet ieder rondje deze
mogelijkheden gebruiken. Het
moet relevant zijn, iets extra's
toevoegen.."
In Hamar, evenals in Heerenveen, wordt op het middenterrein een kraan opgesteld om
uit een centrale invalshoek de
races in beeld te brengen.
Bovendien

wordt

boven

de

GRONINGEN
Arie Haan
voelt er veel voor het Marokkaanse nationale elftal als
bondscoach te begeleiden tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Amerika. Al
voor de WK-loting eind december in Las Vegas werd de Groninger door vertegenwoordigers van het Noord-Afrikaanse
land voor die functie gepolst.
"En een WK lokt natuurlijk
altijd," zegt Haan.
"Bovendien," zo vervolgt hij,
"zit Marokko in een hele leuke
met Nederland en
groep,
Saudi-Arabië, dat maakt het
aantrekkelijk."
Bij
extra
Saudie-Arabië zijn de Nederlandse coaches Leo Beenhakker en Wim Jansen werkzaam.
Haan, enige tijd geleden
voortijdig vertrokken als trainer van Standard Luik, is niet
de enige gegadigde om in de
technische staf van Marokko te
-

komend weekeinde verandering in komt. In Calgary vindt
zondag
het
zaterdag
en
wereldkampioenschap sprint
plaats en op de supersnelle
Canadese piste moeten de
Oranje-sprinters in staat worden geacht de olympische barrières te slechten. Voor de
vrouwen zijn die vastgesteld
op 41,10 (500 m) en 1.23,10
(1000 m) en voor de mannen
37,20
respectievelijk
op
1.14,50. Een klassering bij de
eerste acht per afstand levert
eveneens een nominatie op.
Sprintcoach Wopke de Vegt
merkte onlangs op dat alle
WK-gangers een zeer reële
kans hebben om olympische
kwalificatie af te dwingen. De
nationale sprintploeg in Calgary wordt gevormd door Christine Aaftink, Sandra Zwolle,
Marianne Timmer, Gerard van
Velde, Nico van der Vlies en
Arie Loef.
De schaats(st)ers die zich
reeds voor Hamar hebben
geplaatst zijn: Falko Zandstra,
Rintje Ritsma, Bart Veldkamp, Arjan Schreuder, Gerard van Velde, Carla Zijlstra,
Annamarie Thomas en Tonny
de Jong. De Oranje-deelname
op de overige onderdelen is
uiterst beperkt. Tot op heden
is alleen bobsleeer Rob Geurts
erin geslaagd een plaats in het
vliegtuig voor Lillehammer te
reserveren.
Een
twaalfde
plaats in Calgary en een achttiende klassering vorige week
in La Plagne waren voor het
NOC/NSF voldoende bewijs
van Geurts' kwaliteiten. De
oud-atleten Robert de Wit en
John Drost maken in de
komende weken uit wie zich
naast piloot Rob Geurts als
remmer/duwer van de olympische glijbaan mag storten.
Freestyle-skier Michiel de
Ruiter heeft tot op heden niet
aan de NOC-eis
een klassering bij de eerste acht bij een
wereldbekerwedstrijd
kunnen voldoen. Een negende
plaats, vroeg in het seizoen in
het Franse Tignes, was tot
dusver zijn beste resultaat.
-

-

Op pagina 25:
Landman houdt haar twijfels
over OS-ticket

Microfoons in Hamar in het ijs
Tijdens de
HILVERSUM
schaatswedstrijOlympische
den worden in Hamar microfoons in het ijs van de overdekEen
te baan ingevroren.
noviteit waarmee NOS-regisseur Martijn Lindenberg vorige maand op de Nederlandse
afstandskampioenschappen in
Heerenveen al experimenteerde, maar waarvan nog niets in
de huiskamers te horen was.

finish een camera geïnstalleerd.
"Deze faciliteiten wil ik op een
adequate manier benutten,
maar niet overdadig", zegt Lindenberg. "Schaatsen moet je
aantrekkelijk maken, zonder
de werkelijkheid geweld aan te
doen."

Sport in cijfers
Tennis
MELBOURNE, Australian Open, 11 mil-

joen gulden.
Mannen kwartfinales: Sampras (VSt/1)
Gustafsson (Zwe/10) 7-6 2-6 6-3 7-6,
Martin (VSt/9) Washington (VSt) 6-2 7-6
7-6, Courier (VSt/3) Ivanisevic (Kro/5) 76 6-4 6-2.
-

-

-

Dubbelspel kwartfinales: Apell/BjörkWoodbridge/Woodforde
(Zwe)
-

(Aus/4) 6-4 6-2 6-4.

Vrouwen kwartfinales: Sabatini (Arg/4)
Novotna (Tsj/5) 6-3 6-4.
Dubbelspel kwartfinales: Gigi Fernandez/Zvereva (VSt/WRu/1) Bollegraf/Graham (Ned/VSt/10) 6-1 6-3, Shriver/Smylie
Hetherington/Stafford
(VSt/Aus/3)
(Can/VSt/16) 6-3 6-2, Fendick/McGrath
Grossman/Richardson
(VSt/7)
(VSt/NZe) 6-2 6-0, Novotna/Sanchez
Vicario (Tsj/Spa/2) Mary Joe Fernandez/Garrison-Jackson (VSt/6) 6-4 6-4
kwartfinales:
Gemengd dubbelspel
Haarhuis/Medvedeva (Ned/Oek/7) Randall/Hetherington (VSt/Can) 7-6 6-3.
Meisjes derde ronde: Basting (Ned/6)
-

-

-

•

-

-

•

Jelfs (GBr/14)

6-1 6-3.

ren."
Smulders werkt nu ongeveer
een jaar in Groningen gedurende drie dagen per week.
Verder verricht hij werkzaamheden voor ondermeer het
nieuwe stadion in Amsterdam,
waar Ajax straks speelt. "Er is
wel verschil tussen het werken
hier en in het Westen", zegt
hij. "Als je hier een bedrijf voor
je gewonnen hebt, staat het
honderd procent achter je. Dat
is in het Westen echt niet zo.
De termijn om een bedrijf vast
te leggen duurt hier wel langer, maar daar krijg je betrokkenheid en vaak een langere
relatie voor terug."

worden openomen. "Er zijn nog
twee kandidaten."
Het is volgens Haan ook nog
niet zeker of de Marokkaanse
voetbalbond zal besluiten de
huidige bondscoach Abdellah
Hajri te ontslaan, dan wel een
coach boven hem aan te stellen. "Er zijn in Marokko twee
stromingen gaande. Een groep
wil een Europese trainer
benoemen en een andere groep
wil met de huidige bondscoach
doorgaan als eindverantwoordelijke. Het is nu maar de
vraag welke groep de meeste
macht heeft."
Haan denkt dat veel zal
afhangen van de resultaten
van de Marokkaanse nationale
ploeg tijdens een toernooi in de
Verenigde Arabische Emiraten
begin februari. "Daarna hoop
ik meer te weten. Ze zouden in
ieder geval opnieuw contact
met me opnemen."

Marco van Basten nog
maand in onzekerheid
PARIJS
Marco van Basten
denkt eind volgende maand te
weten waar hij werkelijk aan
toe is. In de laatste week van
februari dient de 29-jarige aanvaller van AC Milan zich weer
bij de Belgische chirurg Mare
Martens te melden.
-

onderzoek van
de
Na
rechter
enkel
en
een
gekwetste
aantal testen krijgt de oudAjacied van zijn arts uitsluitsel
over zijn toekomst als profvoetballer, als hij die nog heeft. De
international is al bijna een
jaar vanwege een chronische
blessure uitgeschakeld.

■ Todd Martin heeft het zeer warm. De Amerikaan bereikte in Melbourne de laatste vier.

©

Reuter

Tennissers in overlevingstocht
Van onze speciale
verslaggever
Rob van der Zanden
MELBOURNE Volgens Pete
Sampras leek de Australian
Open vandaag op alles,
behalve een tennistoernooi.
Spelen in de sauna van Flinders Park was een 'overlevingstocht' geworden, meende de Amerikaanse favoriet.
Alsof de zon nog niet heet
genoeg was, waaide er ook
nog eens een wind die op het
gezicht inwerkte als een
föhn. Dat op het centre-court
waar de barometer maar
liefst 48 graden celsius aangaf niemand van zijn stokje
ging, was opmerkelijk te noe-

-

-

men.

man

lijke jas, zo kan ik verzeke-

Arie Haan heeft zin
in WK met Marokko

Shorttrackers
ook naar
Lillehammer
IHoe

Van onze speciale verslaggever
Wybren de Boer

ten eerst zelf weer eens naar
een situatie toe dat je tegen
bedrijven kunt zeggen: kom
erbij want we hebben hier iets
moois voor je."
Smulders' meest opvallende
daad voor FC Groningen was
het nieuwe logo voor de club.
"En dat heeft geen ton gekost
zoals beweerd wordt, maar
zegge en schrijve 7500 gulden", zegt Smulders. "Dat is
hetzelfde verhaal als met die
anderhalve ton die aan mij
betaald wordt. Dat bedrag
wordt geïnterpreteerd als salaris, maar daarvoor neem ik
wel een heleboel zaken voor
eigen rekening, zoals hotel en
auto. Dat kost me een behoor-

Het Grand Slam-toernooi
begint trekjes van een woestijnrally te vertonen. Magnus Gustafsson en Goran
Ivanisevic waren de eerste
uitvallers. Ze verloren van
respectievelijk Pete Sampras
en Jim Courier, die elkaar
vrijdag treffen in de halve
finales. Ook Malivai Washington haakte af in de hel
van 'down under'. Hij verloor
in drie sets van een andere
Amerikaan, Todd Martin: 62, 7-6, 7-6. De 23-jarige Martin (nummer 12 van de
wereld) bereikte voor het
eerst in zijn leven de laatste
vier van een Grand Slamtoernooi. Hij speelt nu tegen
de winnaar van het duel
Edberg-Muster.
Niet alleen de zon en de
warme wind zorgen in Melbourne voor oververhitting.
De baan zelf heeft bovendien
het effect van een straalka-

cheltje. Het Rebound Ace,
een mengsel van rubber en
beton, weerkaatst de warmte. Sampras: "De warmte
straalt van boven en beneden op je lichaam." De tennissers voelen zich als een
tosti. Sampras droeg twee
paar sokken om zijn voeten
te sparen. Martin had bijvoorbeeld al blaren opgelopen en een nagel gescheurd.
Het is behelpen voor de
tennissers, die ongeveer twee
kilo afvielen in hun partij.
"Dit was veel meer een uitputtingsslag dan een tenniswedstrijd. De baan was als
een sauna, zelfs het ademen
ging moeizaam," zei Sampras. Hij sloeg het ongekend
hoge aantal van zeventien
dubbele fouten in de viersetter tegen de 27-jarige Zweed
Gustafsson (7-6, 2-6, 6-3, 76). "Dat is een record geloof
ik. De wind maakte serveren
erg moeilijk."
Goran Ivanisevic had het
ook helemaal niet naar zijn
zin. De 22-jarige Kroaat
wilde wel, maar hij voelde
pap in de benen na de eerste
set. Dat had ook een mentale
oorzaak. De linkshander met
de meesterlijke opslag (hij
sloeg dertien aces, maar ook
afzwaaiers die tien meter uit
gingen) genoot in de tiebreak

6-4 voorsprong, maar
wist de twee setpoints niet te
verzilveren. Hij stortte in als
een kaartenhuis en verloor
de barrage met 9-7. Hij
kwam de teleurstelling van
de eerste set niet meer te
boven: 7-6, 6-4, 6-2.
De 23-jarige Courier lijkt
de vorm van een jaar geleden
een

Van Basten maakte dinsdag
in Parijs bekend dat hij ten
minste nog vier weken geduld
moet hebben. De drievoudige
Europees voetballer van het
jaar was in de Franse hoofdstad om een naar hem genoemde voetbalschoen te promoten.
Hij deed dat samen met Roberto Baggio van Juventus, de
laatste winnaar van de zogenaamde Gouden Bal.
"Tegen het einde van februari heb ik de voorgeschreven
drie maanden rust gehouden",

terug te hebben. De baseliner uit Dade City heeft op de
Australian Open nu achttien
wedstrijden op rij gewonnen
en hij speelt als vanouds. De
rossige titelverdediger voelde

zich het lekkerst in de 'Sahara'. "Ik wil niet zeggen dat ik
het leuk vind om bij honderd
graden te spelen, maar ik
denk dat ik beter met deze
omstandigheden
om
kan
gaan dan de anderen," zei
Courier. "Ik train veel in
California, in de woestijn. En
in Florida waar het ook heel
heet kan zijn." Courier vroeg
zelfs aan de toernooidirecteur om een keer overdag te
mogen spelen. "Ik heb al
diverse partijen laat in de
avond gespeeld. Ik wilde nu
een keer eerder op de dag
klaar zijn."
Het duel Sampras-Courier, een herhaling van de
Wimbledon-finale van vorig
jaar (gewonnen door 'Boring
Pete') belooft een interessante krachtmeting te worden.
De nummers een en drie van
de wereld zijn in topvorm,
ook al kropen ze beiden vorige week door het oog van de
naald in vijfsetters.
"Ik denk dat we allebei
ons beste tennis zullen brengen," zei Courier. "We spelen
meestal goede wedstrijden
tegen elkaar." Courier won
de Australian Open in '92 en
'93. Hij wil zondag graag
voor de derde keer op rij in
de Yarra-rivier duiken, want
dat is zijn manier om de
overwinning te vieren. Pete
Sampras heeft al droogjes
gemeld dat hij ook kan
zwemmen.

legde Van Basten uit. "Dan is
het moment aangebroken om
mijn enkel opnieuw te bekijken
en een trainingsprogramma
samen te stellen. Tot die tijd
zal ik nog de mening van een
paar andere specialisten vragen. Ik ben heel nieuwsgierig
naar de toestand van mijn
enkel eind februari."
De geplaagde centrumspits
heeft sinds december 1992 drie
operaties aan zijn enkel ondergaan. De international speelde
in de afgelopen periode slechts
een drietal wedstrijden, waaronder de verloren de Europese
bekerfinale tegen Olympique
Marseille in mei 1993. De laatste weken doet hij loopoefeningen met speciale bandages en
een steunzool in zijn rechter
schoen om het gekwetste
gewricht zoveel mogelijk te
ontlasten.

Van Basten sprak de hoop
uit dat hij in maart bij AC
Milan zijn rentree kan maken.
"In dat geval ben ik misschien
nog op tijd fit voor het WK in
de Verenigde Staten", blikte
hij vooruit. "Met zwemmen,
wielrennen en een beetje turnen probeer ik voorlopig mijn
conditie op peil te houden."

Lodewijks blijft
op non actief

VOLENDAM Leo Steegman is
bij Volendam met onmiddellijke ingang teruggetreden als
trainer-coach. De vijftigjarige
Rotterdammer ondervindt bij
zijn werkzaamheden op het
veld te veel last van een nekhernia.
Op doktersadvies heeft hij
zijn functie neergelegd. Zijn
contract als technisch directeur loopt nog door bij Volendam. Het bestuur hoopt nog
deze week de opvolger van
Steegman te presenteren.
De nieuwe man wordt de
derde trainer die dit seizoen bij
Volendam aan de slag gaat.
Steegman volgde drie maanden geleden Fritz Korbach op,
die bij Cambuur de ontslagen

GRONINGEN
Patrick Lodewijks zal nog enkele weken uit
de roulatie zijn. Gisteren is in
het ziekenhuis vastgesteld dat
de doelman van FC Groningen
sinds 9 januari wordt geplaagd
door een hardnekkige ontsteking in zijn onderbuik. Hoewel
Lodewijks nog niet pijnvrij is,
hebben de artsen hem het
groene licht gegeven om morgen in het Oosterpark tien
minuutjes op een fiets te gaan
zitten. "Het gaat met de dag
beter, maar ik kan nog niet
veel", stelde de pechvogel. "Ik
ga de boel ook niet forceren. In
ben in ieder geval blij dat ik nu
eindelijk weet wat er precies
aan de hand is."
Zonder Lodewijks, Mart van
Duren (slepende liesblessure)
en Grafton Holband (aanhoudende heupklachten) is FC
Groningen vanochtend naar
Maastricht vertrokken voor de
vanavond
inhaalwedstrijd
(20.00 uur) tegen MW. Van
een vier punten duel is sprake.
MW staat op de veertiende
plaats met vijftien punten, FC
Groningen vertoeft op de vijftiende positie met elf punten.
MW heeft in negen thuisbeurten alleen verloren van FC
Twente (2-0) en Vitesse (2-0).
Topscorer van de Limburgers
is Richard Roelofsen met tien

Theo de Jong verving;

doelpunten.

-

■ Marco van Basten

Leo Steegman treedt
terug bij Volendam
-

CURATELE

e Staatsloterij, winnende staatsloten

850

ArrondisseBij beschikking van
mentsrechtbank te Assen d.d. 19
januari 1994 werd Nina Catharina
Salomons, geboren in de gemeente Hoogeveen op 24 novem1

januari 1994

sen,

4Q miljoen netto
Totale prijzen-

Lotnummers

Eindcijfer(s) of

bedrag:

eindigen op:

lotnummer(s):

lotnummerls):

121

50

71

50

O

«

H^ndl^if

Sector Natuur en Techniek

gesteld.
Benoemd werden tot curatrice
Edith Kwant-Noordsij, wonende

Open Huis

aan de Koekangerdwarsdijk Men

££&%
S££wonende
te

De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen,
staat achter het nummer dat de hoogste prijs gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.
Eindcijfers) of

"

aan de Burgemeester Bothenius
Lohmanweg 8, onder curatele

Uitslag van de trekking.

Lotnummers
eindigen op:

~

Boogert,

,4.30

Vrijdag

6

35

446

135

...

.»,

Onvoldoende VOO\OP I e i d I n

Bouwkunde

Van der Molen advocaten
Mr. R. van der Molen, procureur
Vaart NZ 66
9401 GP Assen

bedrag:

19.00

Start voorlichtingsrondes
14.,0. ...00 ~n 17.30

Petrus Driessenstraat 3, Groningen

Koekange,

gemeente De Wijk, aan de Noordwijkerwegl9.

Totale prijzen-

-

...

Civiele Techniek (Weg- en Waterbouwkunde), ook
intpmatinnaal

Wi i bieden meerdere oplossingen voor tekorten op exacte vakken

ai s

Algemene Operationele Technologie

%

Extra prijs serie AR
Troostprijs andere series

7
2

35
1.000.035
10.035

2

026052
026052

Troostprijs andere series

8

Geen winnende eindcijfers
.
3.,

089367
089367

250.000
2.500

918
3128
067328
066648
036058
049958
168
78

100
1.000
2.000

100.000
20.000
25 000
100
50
100
100

888

598
529
59
69
6269
8169

uaoiot

64

50
150

664
584

250

Blijkens exploit van ondergetekende deurwaarder d.d. 20
januari 1994 is ten verzoeke
van HENDERIKA ENGELINA
te
LOORBACH, wonende
Hoogezand, te dezer zake domicilie gekozen hebbende te
Hoogezand aan de Hoofdstraat 157 ten kantore van de
advocaat en procureur Mr. J.
Sj. Dijkstra, alwaar tevens een
afschrift van dit exploit met bijlage kan worden verkregen;
AAN: ALFRED RICARDO
MONPELLIER, zonder bekende woon- of verblijfplaats;
BETEKEND: een vonnis van
de arrondissementsrechtbank
te Groningen d.d. 23 november 1993, waarbij onder meer
de echtscheiding tussen partijen is uitgesproken.
S. Dijkman,
Gerechtsdeurwaarder,
Groningen.

100
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50
1.050
1.050
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2779
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1.000
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099720

55
455
65

440

50.000
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70

50

300

073670

25.050
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Bezoek tijdens het open huis de informatiestand in de hal.

Chemische Technologie/Milieutechnologie
Hogere Informatica Opleiding

Informatie

eieKiroieuinie*
Elektrotechniek'

bel 050-749749.

Bedrijfskunde, ook internationaal
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Geo-informatiekunde en GIS
Zeevaartrangen

rnmmerciële
D
en de kopcursussen Bedrijfskunde , Commercie,

Techniek*
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Technische Informatica.
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naar mens en
natuur via de vaste goede
doelen van de Postcode
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Vluchtelingenwerk,
Artsen zonder Grenzen,
Novib, Wereld Natuur
Fonds en UNICEF zijn u
daar bijzonder dankbaar
voor. Dat geldt ook voor
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Blijft u dus meespelen,
want ook in 1994 zijn er
vele mooie pnjzen te winimjL
nen. Ook uw hulp voor
|
mens en natuur blijft hard
nodig. Speelt u nog niet
mee.' Vul snel de WINTOT-7-MILJOEN-BON
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de honderden kleine organisaties die geld krijgen
v j a Stichting DOEN. Deze
stichting steunt uit de
opbrengst van de Postcode Loterij honderden
kleine initiatieven op het
gebied van mens en
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Zet u graag rundvlees van

hoge kwaliteit

internationale
Boogie
R° C Genschappen

record-bedrag van liefst
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uit. Met als topper de
Postcode Jackpot van 7
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op tafel? Dit vignet staat voor rundvlees dat
voldoet aan de
extra strenge kwaliteitsnor- %
O
men van de Europese Unie. Een � onafhankelijke, Nederlandse instelling controleert hierbij J
c
streng en voortdurend op: � herkomst van het
"35
dier, � leefomstandigheden, � voer, � verboden
stoffen,
vervoer, � hygiëne, � verpakking en |
� distributie. Het vignet Europees Kwaliteits J
rundvlees garandeert een � betrouwbaar en � 1
natuurlijk produkt.
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Tegen inlevering van deze bon Krijgt u f 5.- korting op de voorverkoopprijs
van f 17 50 (normaal f 20.-), (max. 2 pers. per bon). De kaarten zijn
verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadressen: Martinihal Centrum,
De Cirkel. Homan, Kiosk Grote Markt, WV Groningen of
organisatiebureau Movement (tel. 050-272640).
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Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZVDen Haag
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k THI GRi AT MJSSIANjÉ
50 kampioenschapsschaatsers en circusartiesten van het beroemde
f V' BVajl
Russische Circus geven een adembenemend spectaculaire show op
S~
ijs! Het Moscow Circus on Ice is een waar spektakel, waarin het 1,0.)
| [J(£2j| dÊ
m
sprookjesachtige en stijlvolle van de bekende ijsrevues wordt ge- BL
"yyjß
lÉk- émt/
combineerd met gewaagd en sensationeel circuswerk. De sfeer en
traditie van het oude Rusland lopen als een rode draad door het I
gehele programma en de nummers worden uitgevoerd op de be- a
kende tonen van de klassieke Russische componisten.
MBllte-

Assen: Ijsstadion DeSmelt
Groningen: Sportcentrum Kardinge
wo. 23 t/m zo. 27 februari '94
wo. 9 t/m zo. 13 februari '94
Met onderstaande bon kunt u f 10.- korting krijgen op alle plaatsen. De korting geldt uitsluitend
voor de voorstellingen in Groningen: woensdag 9 t/m zaterdag 12 februari en Assen: woensdag 23 t/m zaterdag 26 februari, (normaal le rang f45.-, 2e rang f 32.50, kinderen/65+
resp. f 35.- en f 25.-)
voorverkoopadressen zijn: alle regio- en bijkantoren van het Nieuwsblad van het Noorden.
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Handtekening:

U kunt nu met het Nieuwsblad van het Noorden
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Bon Russisch Circus op ijs

Kaarten verkrygbaar a f 20.- aan de kassa.
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� Europese Boogie Woogie topdansers �
� Spectaculaire salto's bij het Rock 'n' Roll �
� Sixties-markt met vele leuke attracties �
� Kans op een 5-sterrenbungalowweekend op Texel �

Verkrijgbaar bij:
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's Werelds grootste Rock 'n' Roll en Boogie Woogie
danswedstrijd biedt dit jaar:
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Evenementenhal
29 januari 19.30 uur
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Voor meer informatie: Voorlichtingsbureau Vlees
Postbus 39, 2280 AA Rijswijk Tel (070) 3991155
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A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement.
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Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en
Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per
maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:
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king van deze fantastische
superprijs! Want volgende
week is er iemand in
Nederland van de ene op
de andere dag multi-miljonair! Henny Huisman gaat
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Ook bij de overstromingsramp
in Limburg sprong de Postcode

natUUr.

RUNDVLEES?

4 10 18 26 34 41
5 11 22 30 38

het nieuws weer persoonlijk brengen.
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143 miljoen gulden! Deze
opbrengst
ging in zijn
1

Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij.

Thuisbingo-
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De winnende
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r,
Meespelen in de Postcode
Loterij is
kans maken op fantastische prijzen en
meewerken aan een betere en schonere
wereld. In 1993 keerde de Postcode
Loterij een record-bedrag aan prijzen
uit. Ook ging er een record-bedrag naar
de zeven vaste goede doelen.
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Scheikunde

CF

De gewonnen prijzen kunnen vanaf
vrijdag 28 januari worden geïnd.
—W34 5

Medische Laboratorium Opleiding

Zij winnen altijd! ssfi

Zetfouten voorbehouden

-

Natuurkunde

■

•

50

.TL

Wiskunde

Chemische Laboratorium Opleiding

Postcode Loterij: 143 miljoen voor mens en natuur in 1993

5.000
1.000

Loten verkrijgbaar bij de bekende
verkooppunten van de Staatsloterij en het
postkantoor. Bel voor de verkoopadressen
06-300 495 (50 ct. per minuut).

Baggertechnologie en projectmanagement

Biologische Laboratorium Opleiding/Biotechnologie

:

063605
9715

?

v
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Tegen inlevering van deze bon krijgt u f 10.- korting op alle plaatsen (max. 2 personen per
bon). Deze korting geldt uitsluitend voor de voorstellingen in Groningen: woensdag 9 t/m
zaterdag 12 februari en Assen: woensdag 23 t/m zaterdag 26 februari.
In te leveren tijdens de voorverkoop bij alle regio- en bijkantoren van het Nieuws-
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Emmen 2 op dreef in Utrecht
GRONINGEN
Emmen 2
leverde gisteravond een uitstekende prestatie door in de
reserve divisie B van het
betaalde voetbal in de Galgenwaard met 1-1 gelijk te spelen
tegen FC Utrecht 2, dat de
ranglijst aanvoerde. FC Groningen 2 tegen Volendam 2 en
Veendam 2-AZ 2 werden afgelast. EMMEN 2 kon terug
kijken op een uitstekende wedstrijd. De Emmenaren waren,
hoewel FC Utrecht het betere
veldspel toonde, in de pittige
duels niet te kloppen. Vooral
doelman Bart Griemink was
voor de rust onverslaanbaar.
Hij tikte de ene na de andere
bal uit zijn doel.
Na de hervatting kregen de
-

■ Bart Griemink

GRONINGEN/DELFT De Groshorttrackster Anke
Jannie Landman verkeert nog
steeds in onzekerheid of ze
over een kleine drie weken
naar de Olympische Spelen in
Hamar mag. Het NOC/NSF
wees gisteravond de estafetteploeg, waarvan Landman deel
uitmaakt, weliswaar aan voor
de trip naar Noorwegen, maar
er blijkt wel degelijk nog een
voorwaarde aan de uitzending
van het aflossingsteam te zitten. Het NOC stelde namelijk
de eis dat van het momenteel
geblesseerde
duo Priscilla
Ernst/Esmeralda Ossendrijver
er tenminste eentje weer volledig fit is.
Het lot van Landman en
ploeggenote Sandy Hak uit
Zoetermeer ligt dus in handen
van Ernst en Ossendrijver,
voor wie het toernooi om de
Friesland Cup de laatste gelegenheid is om te bewijzen dat
ze klaar zijn voor de Spelen.
Bij dat toernooi, op 5 en 6
februari in Leeuwarden, zijn
ook de ploegen van China, Rusland, België, Frankrijk en
Duitsland present.
Hoewel de medische staf van
de KNSB optimistisch is over
de genezing van de enkelblessures van Ernst en Ossendrijver, weigerde Anke Jannie
Landman gisteravond felicitaties in ontvangst te nemen.
"Nou nee, zover is het nog niet.
Esmeralda en Priscilla moeten
bij de Friesland Cup eerst
maar eens schaatsen, anders
gaat het niet door."
Ossendrijver maakte afgelopen weekeinde na vijf weken
afwezigheid haar rentree bij
het Nederlands kampioenschap in Groningen, maar bleef
na een val op de 500 meter uit
voorzorg opnieuw aan de kant.
Ernst raakte vorige week
geblesseerd en kreeg het con-

ningse

Hoewel het vrijwel zeker is
dat de Groningse shorttrackster Anke Jannie
Landman naar de Spelen
wordt uitgezonden, houdt
ze zelf nog een slag om de
arm. Blessures van twee
ploeggenoten kunnen nog
roet in het eten gooien.

■ Anke Jannie Landman

signe tien dagen niet op het ijs
te verschijnen. "Esmeralda
heeft het wel weer geprobeerd,
maar ze ging gisteren al snel
weer van het ijs," vertelt Landman, die momenteel dagelijks
met de kernploeg traint in Zoetermeer. "En Priscilla heeft
dus nog helemaal niet op het
ijs gestaan."
Naast de onzekerheid over
de estafetteploeg moest Landman ook de teleurstelling wegslikken dat voorlopig alleen
Nederlands kampioene Penelope di Lella op de individuele
afstanden (500 en 1000 meter)
in Hamar mag starten. Jaap
Manshanden van de begeleidingscommissie kernploegen
(BCK) liet weten dat Landman
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■ Tamme Engelsman

ECHT/LEEUWARDEN
Secretaris Dehing van de ijshockeyclub
Meetpoint
Eaters/Geleen
eist
dat
scheidsrechter
Tamme
Engelsman
verklaart dat
Dehing hem na afloop van de
wedstrijd tegen Rotterdam op
16 januari niet met de dood
heeft bedreigd. Doet de arbiter uit Leeuwarden dat niet,
dan zal Dehing juridische
stappen ondernemen.
Het bestuurslid van Geleen
kan zich niet herinneren of
hij de bewuste avond met
Engelsman over de kwestie
Arts heeft gesproken. "Ik
weet niet of dat onderwerp
aan de orde is gekomen. Ik

MELBOURNE Het vrouwentennis zit al jaren dringend
verlegen om nieuw bloed.
Maar de maatregel die de vakbond van de vrouwen overweegt in te stellen beperkt
juist de toevoer van aanstormende talenten. De Womens
Tennis Association (WTA) wil
de leeftijdsgrens voor de proftoernooien verhogen van veertien naar zestien jaar.
-

De WTA vindt dat haar
imago en dat van het vrouwentennis wordt geschaad door de
teenagers die voor hun twintigste zijn opgebrand en zich
terugtrekken. Er zijn voorbeelden te over en steeds dienen
zich weer nieuwe 'teenage burnouts' aan. De jongste is Jennifer Capriati. Zij trok zich
terug voor de Australian Open,
met een elleboogblessure zoals
het officieel heette. Maar
iedereen weet inmiddels dat
het op 13-jarige leeftijd gelanceerde talent volledig aan de
grond zit, geestelijk en lichamelijk. Vader Stefano Capriati
heeft in een interview al uit de
doeken gedaan dat het woord
'tennis' tegenwoordig voldoende is om zijn inmiddels 17-jarige dochter aan het huilen te
krijgen. Ze zal voorlopig geen
racket meer aanraken, heeft
hij gezegd.

Bij Capriati liggen de zaken
duidelijk. Monica Seles, een
andere topper die al bijna een
jaar uit de competitie is, heeft
een geldiger excuus. Ze werd
vorig jaar in april met een mes
gestoken door een geestelijk
gestoorde toeschouwer. Haar
mentale
vergt
revalidatie
lange tijd en voorlopig is haar
rentree gepland voor maart.
Maar er gaan al geruchten dat
de 20-jarige Seles haar rustperiode nodeloos rekt en ze zou
zelfs overwegen om het tennis
even te vergeten. Ze heeft een
vriend, een sportleraar die na
het incident met het mes de
dader overmeesterde. Volgens
insiders is Monica voor het
eerst in haar loopbaan bezig
met een sociaal leven en tennis
telt even niet.
De WTA is geschrokken van
het geval-Capriati en maakt
zich tevens zorgen om Seles.
Maar het fenomeen is niet
nieuw. Capriati en Seles zijn
hooguit moderne voorbeelden,
na de meer klassieke gevallen
van Tracy Austin en Andrea
Jaeger. De vakbond denkt dat
de grens van 16 jaar betekent
dat de kans op geestelijke
wrakjes in het vrouwentennis
afneemt. Dat is op zijn zachtst
gezegd een naieve veronderstelling.
De maatregel, die overigens
nog moet worden besproken in
een vergadering van de WTA,
is bovendien erg kunstmatig.

Engelsman: "Ik vind het
triest dat mijn uitspraak consequenties heeft voor de
maatschappelijke
loopbaan
van meneer Dehing. Ik blijf
achter mijn woorden staan.
Om die getuigen maak ik mij
ook niet druk. Dat waren
twee mensen die mij voor het
programmablad van Geleen
een interview afnamen."

met Ossendrijver om de tweede startplaats mag strijden,
wanneer althans de estafetteploeg naar Hamar gaat.
"Ik had een beetje gehoopt
dat ik ook zou worden aangewezen," zei Landman, die bij
de Nederlandse kampioenschappen op de 500 meter
slechts twaalf honderdste
seconde achter Di Lella eindigde en haar concurrente op
de 1000 meter klopte. "Mijn
nadeel is dat ik geen nominatie heb gehaald. Di Lella haalde in november een keer de
halve finale bij een internationale wedstrijd in Brugge."
Landman vindt dat ze in
Groningen duidelijk heeft
bewezen minstens even sterk
te zijn als Di Lella. "Een week
eerder bij de Europa Cup in
Brugge was ik de beste Nederlandse en haalde ik de finale
op de 1500 meter. Eigenlijk
was dat de verkeerde afstand.
Ik had daarna niet genoeg
energie meer voor de 500 en
de 1000 meter. En dat zijn
juist de olympische afstanden."
Landman, die natuurkunde
studeert in Delft, moest vanmorgen nog een tentamen
maken, maar de komende
twee maanden zal ze zich toch
voornamelijk op het shorttrack richten. "Speciale studiefaciliteiten heb ik eigenlijk
niet, maar ik neem toch maar
een beetje vrijaf. Het schaatsen gaat nu goed, studeren
kan ik later altijd nog wel."

Sport kort
ALGEMEEN China neemt met
27 atleten deel aan de Olympische Winterspelen in Lillehammer. Dat aantal werd in de
Olympische historie alleen in
Sarajevo (1984) overtroffen.
Toen telde de Chinese ploeg 37

Gouden bal voor Roberto Baggio

Afdelingsvoetbal
KNVB-AFD. GRONINGEN

2 8-1.

delstum 2 5-3.

2A: Warffum-Eenrum 4-2, Marcia-GVAVRapiditas 1-2.
2B: Poolster-Viboa 2 0-16, CWB-Oranje
Nassau 2 1-6, HSC-Hoogezand 1-0.
2C: PJC-Muntendam 3 0-2, NoordsterVeendam 1894 4-1, ASVB-Bellingwolde

ZATERDAGVOETBAL
Res. 3C: Onstwedder Boys 2-Gorecht 2
4-5, Lycurgus 5-Zuidhorn 2 5-2. Knickerbockers 4-Omlandia 2 4-2, GRC Groningen 2-CVVB 3 1-1, De Heracliden 2-MidRes. 1A: VVS 2-Middelstum 3 2-5, Glimmen 2-De Wilper Boys 2 2-1, Oranje Nassau 5-FC LEO 2 8-1, SV Aduard 2-Corenos 2 1 -0.
Res. 1B: CVSB 2-Westerlee 2 4-1, VVS
3-Poolster 2 0-9. SJS 2-CWB 5 1-1, Wildervank 2-HS '88 2 1-5, De Pelikanen 3VV Stedum 2 0-2.
2A: Boerakker-Pelikaan S 2-5, GEO-De
Wilper Boys 1-4, CSB-Be Quick 3-2,
PWC-Ezinge 2-1, Zeesler-Sios 0-0.
2B: Astrea-Wildervank 0-2, WesterwoldeSV Mussel 0-2, Nieuwolda-Muntendam 30, Veendam 1894-TEO 3-3, MeedenGlimmen 1-1, Hellas VC-GRC Groningen
2-6.
Res. 2A: WK 2-GCSV 2 2-2, Grijpskerk
3-Potetos 2 3-4, OKVC 2-Helpman 2 6-0,
Lycurgus 6-Gorecht 3 2-0.
Res. 2B: Omlandia 3-TEO 2 4-1, Oranje
Nassau 7-Lycurgus 7 2-4, De Fivel 2Lycurgus 8 b.n.0., Viboa 3-De Heracliden
3 2-1, Helpman 3-Gorecht 4 1-7.
Res. 2C: De Heracliden 4-De Fivel 3 3-0,
HS '88 3-Eems Boys 4 3-6, Holwierde 3De Pelikanen 4 20-1, Viboa 4-SC Loppersum 2 4-1.
Res. 2D: HS '88 4-ASVB 2 9-0, SJS 3Onstwedder Boys 3 1-1, Wildervank 3Noordster 2 0-0, Damacota 2-WVV 2 1 -3.
3A: SV Onderdendam-ZNC 14-0, SVMHKRC 2-2, ZEC-Meedhuizen 4-0, SV Maluku-DIO Groningen 2-3.
Res. 3A: Gronitas-Marum 2 1-1, VEV '67
3-CSVH 3 2-1, Knickerbockers 8-Grijpskerk 4 2-5.
Res. 3B: Zuidhorn 3-Knickerbockers

9 43, Grijpskerk 5-Oranje Nassau 9 0-3, VEV
'67 4-Helpman 5 3-4, Opende 3-Oranje
'58 3 2-0.
Res. 3C: HSD 3-Knickerbockers 10 3-0,
Glimmen 4-VEV '67 5 0-1, Oranje Nassau
10-Lycurgus 12 3-2, CVVB 7-PKC'B3 2
7-2, Knickerbockers 11-HS'BB 5 3-2,
Helpman 6-Gronitas 2 12-2.
Res. 3D: Oranje Nassau 11-OKVC 3 5-2,
CSB 2-Omlandia 5 2-2, Viboa 5-Omlandia
6 3-4.
Res. 3E: De Heracliden 5-Godlinze 3 2-0,
Corenos 3-Eems Boys 5 2-2, Wagenb.
Boys 2-Middelstum 4 5-3, CVVB 8-De
Pelikanen 5 3-2, Holwierde 5-VV Stedum

3 2-7.
Res. 3G: Veendam 1894 2-Meeden 2 10, SJS 4-Wildervank 4 3-3, SJS 5-Nieuwolda 2 4-1, SV Mussel 2-PJC 3-4, Wes-

■ Roberto Baggio, de aanvaller van Juventus, nam gisteren de gouden bal in ontvangst als beste voetballer in Europa van het vorige jaar
© EPA

Fatale dag voor Van der Sterren
WIJK AAN ZEE
Jan Timman laat het bij de FlDEmatches in Wijk aan Zee aankomen op de laatste ronde.
Met een saaie remise hield hij
dinsdag zijn minimale voorsprong tegen Joel Lautier
vast. Paul van der Sterren
deelde met Gata Kamsky
eveneens het punt, maar in
zijn geval maakte dat meteen
een einde aan zijn eerste
optreden als matchspeler in
een gezelschap van louter
topgrootmee sters.
Tot opluchting van Gata
Kamsky die zich meteen te
buiten ging aan erwtensoep,
-

drie grote worsten en patat.
"Bij mijn voorbereiding had
ik Paul weinig serieus genomen, maar na de eerste twee
partijen wist ik wel beter. Hij
bewees overtuigend dat mijn
openingsvoorbereiding nogal
wat zwakheden vertoont."
Vladimir
en
Kramnik
Vizwanatan Anand pakten
ook het laatste halve puntje
dat zij nog nodig hadden.
Daardoor kreeg de principiële
Salov bij de laatste zes gezelschap van drie opportunistische yuppen. Kamsky, Kramnik en Anand gokken zowel
op de FIDE als de concurre-

rende PCA van Kasparov. Ze
willen profiteren van de
tweespalt, die Van der Sterren omschrijft als een 'enorme janboel'
De eenheid zou kunnen
terugkeren als bijvoorbeeld
Anand zich de sterkste toont
in beide organisaties. De 24jarige Indiase grootmeester,
die op de van Kasparov en
Short geschoonde elo-lijst is
opgeklommen naar de tweede
plaats achter Karpov, had er
wel oren naar. Zijn reactie op
het 'Beloofd ?' van de journalisten was een schaterend
'OK'.

wintersporters.

terlee 3-SGV 2 3-2.
4A: GRC Groningen 4-SV Aduard 3 4-2,
HS '88 6-Lycurgus 13 2-4, Hellas VC 2Amicitia VMC 2 1-8, Be Quick 2-Astrea 2
3-0.
4B: Sios 2-UVV '70 3 0-6, CVVB 9-OKVC
4 8-4, Zeester 2-De Heracliden 6 1-0.
4C: GCSV 5-CVVB 10 2-0, Gorecht 6VEV'67 6 4-2, Amicitia VMC 3-Oranje
Nassau 12 3-1, Oosterparkers-Potetos 6
t.n.0., UW '70 4-Zuidhorn 4 4-2.
4D: VEV '67 7-Peize 2 0-0, Pelikaan S 2Glimmen 5 6-0.
4F: SV Aduard 4-PWC 2 6-1, 't Zandt 2Middelstum 5 1-1, UW'7O 5-SV Onderdendam 2 9-2, TEO 3-CVVB 11 2-6.
4G: Godlinze 4-Eems Boys 6 5-3, Nieuwolda 3-' t Zandt 3 24-1, De Pelikanen 6SGV 3 1-2, De Fivel 4-HS'BB 7 4-2,
Appingedam 2-De Heracliden 7 7-0.
4H: WW 3-Siddeburen 2 8-1, HS '88 9De Fivel 5 3-6, Wagenb. Boys 3-Eems
Boys 8 1-1, Wildervank 5-SGV 4 9-0,
Eems Boys 7-SETA 3 3-3, Meedhuizen 2Poolster 6 1 -7.
41: CVSB 4-Muntendam 2 3-1, Westerwolde 2-Veendam 1894 3 1-3, Onstwedder Boys 4-SJS 6 8-1, Westerlee 4-Borgercompagnie 1 -7, Meeden 3-ZNC 2 3-6.
4J: Omlandia 7-Potetos 5 7-4, HS '88 8Oosterparkers 2 0-4, Helpman 7-Astrea 3
0-3.
Klasse 35+ A: Sellingen 3-SJS 0-4, SV
Mussel 3-Damacota 1-3, SETA-Holwierde
3-1, Noordster-WW 17-2.

VROUWEN
Hoofdklasse A: Velocitas 2-Viboa 1-2,
Corenos-Eems Boys 4-3, DIVA '83-BATO
0-4, Knickerbockers-Tolbert 0-2.
1A: FW-SETA 2-0, Muntendam 2-Bareveld 0-10, Westerlee-Alreveer 1-2, De
Pelikanen-Westerbroek 6-0.
1B: Astrea-Omlandia 1-9, De VogelsLycurgus 2 1-5, Knickerbockers 2-Haren

Voetbal

Dat geeft vader Capriati zelfs
toe. "Als een meisje op haar
vijfde de baan wordt opgestuurd dan moet je niet raar
opkijken als ze op haar dertiende een ster is. Ze verslaat
al haar leeftijdgenootjes en wil
nieuwe uitdagingen, nieuwe
doelen. Het zou vreemd zijn
om dat te verbieden."
Pam Shriver is voorzitter

van de WTA en heeft er moeite
mee een standpunt in te
nemen, dat zegt ze eerlijk. "Je
kunt tegen een wonderkind
niet zeggen: je bent 14 jaar, je

■ Jennifer Capriati

wint van een wereldtopper,
maar dat mag niet. Ik heb er
daarom moeite mee om de leeftijd te verhogen. Aan de andere kant wil ik er alles aan doen
om de gevallen zoals Austin,
Jaeger en Capriati te beper-

ken." Shriver is 31, speelt nog
als prof en stond zelf als 16jarige in de finale van de US
Open. Zij weet waarover ze
praat, al is ze nooit tenonder
gegaan aan haar eigen talent.
Het wordt ook steeds gekker
bij de vrouwen. Vorig jaar won
ene Martina Hingis het juniorentoernooi van Roland Garros. Die jeugdkampioenen zijn
doorgaans opgeschoten pubers
van 16, 17 jaar die binnenkort
de grote stap gaan maken.
Maar meisje Hingis was 12
jaar toen,ze in Parijs won en
een paar maanden later op
Wimbledon de finale verloor.
Een ander geval is Anna Kournikova, een jaartje jonger nog
dan Hingis, toe maar. De Russische werd, net als Hingis,
ook al ingelijfd door het grote
managementbureau IMG. Een
ander veelbelovend kindsterretje is de zwarte Venus Williams.
De onschuld en spontaniteit
is er al snel af bij het prille
geluk. Volgens een bekende
manager in het circuit, lon
Tiriac, worden de bureaus
dagelijks benaderd door ouders
die hun zoon of dochter onder
willen brengen. School is min-

der belangrijk dan tennis. De
druk op de ranke schouders
van de kinderen is onmenselijk. De ouders melken hun
zoon of dochter uit en krijgen
de rekening vaak jaren later

Engeland.
F.A. Cup, derde ronde: Liverpool
tol City 0-1.

-

Bris-

Schotland.
Premier divisie: Motherwell
Raith
Rovers 3-1, St. Johnstone Dundee United 1-1.
Italië.
Kwartfinales beker: Torino Piacenza 21. Eerste wedstrijd 2-2.
Spanje.
Kwartfinales beker, eerste wedstrijd:
Tenerife Real Madrid 2-1.
-

-

-

gepresenteerd.

Dat de talenten geestelijk en
lichamelijk in de knoop komen
is niet zo vreemd. De 'teen-tennissers' moeten de eerste game
nog winnen in het profcircuit
maar ze hebben al contracten
gesloten voor miljoenen dollars. Wat te denken van Jennifer Capriati die 13 jaar en 49
weken was toen ze debuteerde
tussen de 'groten' (de pubers
mogen aan een proftoernooi
meedoen vanaf de maand
waarin ze veertien worden).
'Jenny', of eigenlijk haar
managementbrueau, sloot een
overeenkomst af met Diadora
waarbij ze tien miljoen Nederlandse guldens ontving zonder
dat ze ook nog maar iets had
bewezen op hoog niveau. Daar
kon een andere Diadora-klant,
Marco van Basten, nog een
puntje aan zuigen.
De bureaus denken de nieuwe Steffi Graf te hebben
gevonden en dagdromen over
gouden bergen. Maar ze kleunen ook wel eens mis, zoals in
het geval Cpariati, die buiten
haar olympische goud van
1992 nog nooit een grote prijs
pakte. De vraag is of ze dat
ooit zal doen.

Eredivisie.
Mannen: BS Weert Zwijndrecht 85-54,
Rotterdam Den Helder 75-91.
-

NIEUWEGEIN
De Judo
Bond Nederland heeft een
sterke delegatie ingeschreven
voor de open Franse Judostrijd
van 11 t/m 13 februari in
Stade de Coubertin in Parijs.
Deze open strijd, waar judoka's uit 28 landen aan meedoen, is een selectiewedstrijd
voor de Europese judokampioenschappen van 19 t/m 22
mei in het Poolse Gdansk.
Karin Kienhuis, Nederlands
kampioene onder de 72 kg, is
een van de negen judoka's die
bij de dames wordt uitgezonden. Ze zal ook meedoen aan
de Europese judostage die een
dag later eveneens in Parijs
begint. Daar doen 200 judoka's
—

aan mee.

-

Zaalhandbal
Eredivisie.
Mannen: Olympia Hermes 20-19.
-

Schaken
WIJK AAN ZEE, FIDE-kandidatenmatches, achtste finales.
Zevende ronde: Van der Sterren (Ned)

-

Kamsky (VSt) 1/2-1/2 (eindstand 4 1/2- 2
1/2 voor Kamsky), Timman (Ned) Lautier (Fra) 1/2-1/2 (stand 4-3 in het voordeel van Timman), Anand (Ind) Joesoepov (Dui) 1/2-1/2 (eindstand 4 1/2-2 1/2
voor Anand), Yudasin (Isr)
Kramnik
(Rus) 1/2-1/2 (eindstand 4 1/2-2 1/2 voor
Kramnik), Adams (GBr) Gelfand (WRu)
afgebroken (stand 3 1/2-2 1/2 voor Geltand en een afgebroken partij).
Grootmeestergroep A: vijfde ronde
Tivjakov (Rus) Hansen (Den) 1/2-1/2,
Van Wely (Ned) Nikolic (Bos) 0-1, Van
der Wiel (Ned)
Morovic (Chi) 1/2-1/2,
Smirin (Isr) Piket (Ned) 1/2-1/2, Sokolov
(Bos) Leko (Hon) 0-1.
Stand: 1. Nikolic en Piket beiden 3 1/2
pnt, 3. Sokolov en Tivjakov beiden 3, 5.
Hansen, Leko en Smirin allen 2 1/2, 8.
Van der Wiel 2, 9. Morovic 1 1/2, 10. Van
Wely 1.
-

-

-

-

-

-

-

2-1.

1B: ASVB-Nieuw Buinen 2-4, Hoogezand
2-Wildervank 2-9, Eems Boys-De Pelikanen 2-2, PJC-Veendam 1894 2 2-5.
B-JUNIOREN
Hoofdklasse: Zuidhorn-GVAV-Rapiditas
2 1-5, Appingedam-Eems Boys 3-1, Muntendam-Noordster 1-4, Nieuw Buinen-HS
'88 10-1, SJS-SC Stadskanaal 0-19.
C-JUNIOREN
Hoofdklasse: Hoogezand-Neptunia 6-1,
Rodenburg '91-Eems Boys 3-2, Veendam
1894-Be Quick 7-0, Noordwolde-SC
Stadskanaal 0-1.
ZONDAGVOETBAL
2A: Peize 3-De Wilper Boys 2 1-1.
2D: HSC 3-WEO 2 2-2
3A: Hoogezand 6-Knickerbockers 2 3-4.
3C: Peize 5-WK 4 2-6
3G: Veelerveen 3-WEO 3 0-3.
3H: JW 2-Nieuw Buinen 5 7-5.
4C: Blauw Geel '15 2-Froombosch 4 9-0.
4H: Alteveer 3-BATO 5 1-5.
41: Heiligerlee 4-Kwiek 7 6-1.
Klasse 35+ A: HSC-Froombosch 6-1.

ZATERDAGVOETBAL.
2e klasse: SV Pesse-Erica '86 2-0, Borger-TEVV 0-2, VAKO-Schoonoord 2-0.
Reserve 1e klasse: ACV 4-CSVC 3 1-1,
SSSV
2-Klazienaveen
3
't
3-2,
Klooster/Dak 2-VCG 2 2-2, Noordscheschut 4-Sp Zweeloo 2 0-1, ACV 5-SC
Angelslo 4 9-1.
Reserve 2A: SCN 3-WAK 2 3-2, HZW
5-VEV 2 5-1, ACV 6-ONR 3 1-3, ZVZ 2SVBO 7 5-2.
Reserve 2B: SV Twedo 2-LTC 4 7-0,
SCN 2-CEC 2 1-1, ONR 4-ACV 7 2-5,
Elim 4-Drenthina 4 34-1, De Weide 3SVBO 8 2-4.
Reserve 3A: Elim 5-Veenhuizen 2 1-6,
ZVZ 3-HZW 7 2-1, Een-De Weide 5 0-0,
BSW 3-ONR 5 2-3.
Reserve 3B: De Weide 6-Elim 6 4-4,
Noordscheschut 5-Klazienaveen 5 4-2,
SV Pesse 2-BSVV 4 2-1, Tiendeveen 2Hollandscheveld 4 1-4, NKW 2-HZVV 8
4-2, WAK 3-Nieuw Balinge 2 1-0.
Reserve 3C: CSVC 4-SC Angelslo 6 4-2,
Klazienaveen 4-Schoonoord 2 0-1, VEV
3-Drenthina 5 1-2, HZW 6-NWVV 2 5-0,
Gasselternijveen 5-CEC 3 4-1.
Reserve 3D: SC Angelslo 7-Minjak 3 1-2,
CEC 4-CSVC 5 4-2, HZW 9-Noordscheschut 6 1-1. Drenthina 6-Sp Erica 7 10-1,
DVC '59 5-EHS '85 6 4-0, Schoonoord 3Klazienaveen 6 1 -4.
Reserve 4A: Veenhuizen 3-SSSV 3 3-0,
ACV 9-Borger 2 3-2, ZVZ 4-HZVV 10
bno, ONR 6-ACV 10 4-1, LTC 7-Gieterveen 4 8-2, Fit Boys 4-VAKO 2 6-0.
Reserve 4B: VEV 4-Minjak 4 2-5, 't
Klooster/DAK 3-Drenthina 7 3-3, DZOH 3Sp Sleen 2 2-0, SVBO 9-Emmen 6 0-3,
TEW 2-SV Twedo 3 4-4.
Reserve 4C: Noordscheschut 7-CSVC 6
bno, Sp Zweeloo 3-Hoogeveen 12 2-1,
Hollandscheveld 5-Tiendeveen 3 2-1,
HZW 12-HZW 112-1, VCG 3-SCN 4 06.

Reserve 4D: LTC 6-De Weide 7 12-1,
VAKO 3-ONR 7 0-0, Fit Boys 5-HZW 13
5-1, ACV 11-Rolder Boys 9 2-4, BSW 5SV Pesse 3 3-3, Veenhuizen 4-SSSV 4 63.
Reserve 4E: SC Angelslo 8-Noordscheschut 9 9-1, DZOH 4-Nieuw Balinge 3 14, Erica '86 3-NKVV 3 2-2, Emmen 7Tiendeveen 4 bno, Sp Sleen 3-Drenthina
8 1-4, WAK 4-Noordscheschut 8 0-5.
Reserve 4F: SVBO 10-Drenthina 11 bno,
Drenthina 9-DVC '59 6 1-2, Klazienaveen
7-Klazienaveen 8 3-2, Drenthina 10DZOH 5 0-2.

11-13, Dovo 2 13-9, Doles
12-7.
1e klasse A: Thalassa 2-Lewenborg 3 30, Excelsior 2-Dovo 3 3-1, Donitas 3APSA2 3-1, Menhir' 74 2-Peize 3-0, Stentor 2-DAK/H'zand 3 3-1.

-

1e klasse B: Thalassa 3-Lycurgus 3 2-2,
Excelsior-CZN 3-0, Donitas 2-Übbo 3-1,
Beijum-Veracles 2 0-3, Lewenborg 2Olympia 2 3-0, W&O WinschotenDAK/H'zand 2 0-3.

Waterpolo
Vrouwen 1: PSV-Donk 7-8, Gooi 2-Rapido 7-11, Roderlo-Esca 9-5, Alliance 2Martini 10-8, LZ'B6-OZPC 5-14.
Stand: GZC 12-22, Roderlo 11-18, Rapido 11-17, OZPC 11-16, PSV 11-13, Gooi
11-12, LZ'B6 11-10, Esca 11-9, Njord 127, Donk 11-6, Martini 12-4, Alliance 11-2.
2A: Neptunia-ZWV 4-5, DJK/ZAR-Skelp
5-11, NVA/HHC-Brandenburg 2 9-5,
ZCG-Robben 4-16, UZSC-DAW 2-4, Dolfijn-Nereus 3-5.
Stand: NVA/HHC 11-22, Brandenburg
11-18, ZWV 11-16, Robben 11-15,
Nereus 11-14, Skelp 11-14, Neptunia 118, Dolfijn 11-7, DJK/ZAR 11-5, DAW 115, ZCG 11-4, UZSC 11-2.
Mannen 2A: Kikker-Walvisch 7-6, ZPARapido 8-11, Woelwaters-DAW 7-9,
NVA/HHC-Flevo 6-10, Dolfijn-ZCE 14-11.
Stand: Rapido 10-20, Kikker 10-16, Donk
10-16, Dolfijn 10-13, NVA/HHC 10-9,
Walvisch 10-9, Flevo 10-9, ZCE 10-7,
DAW 10-4, ZPA 10-4, Woelwaters 10-3.
2B: ZCG-Livo 14-4, Stadskanaal-Orca 65, Amer-Esca 8-8, BZPC-Vuursche 11-5,
UZSC-Katwijk 11-5, OZPC—Losser 7-9.
Stand: UZSC 11-22, Losser 10-20, Katwijk 10-18, Amer 10-15, Esca 10-14,
OZPC 10-9, ZCG 10-9, Orca 10-7, BZPC
10-6, Vuursche 10-4, Livo 10-4, Stadskanaal 10-4,

-

Volleybal
Mannen, promotieklasse: ExcelsiorCZN 3-0, Donitas 3-Flash 2 0-3, Lewenborg 2-Winkhem 3-0, Menhir'74-Stentor 2
3-0.

Stand: De

VOETBAL Roger Milla heeft
tot aan het einde van het seizoen een contract getekend bij
zijn oude club Tonnerre Jaunde. De 41-jarige aanvaller uit
Kameroen maakt zondag zijn
rentree in de competitie en
wordt per wedstrijd betaald.

SVMH 0-3.
ZATERDAG A-JUNIOREN
Hoofdklasse: SC Stadskanaal-Viboa 4-3,
Hoogezand-CWB 2-2, Noordster-Oranje
Nassau 0-4, Muntendam-FC Lewenborg
4-0, Musselkanaal-Rodenburg '91 7-0,
Peize-Appingedam 0-0.
1A: Omlandia-Haren 9-0, Amicitia VMCBedum 1-2, GVAV-Rapiditas 2-Velocitas
1-0, Marum-HS '88 2-4, FC LEO-Zuidhorn

DIO/Bedum

Basketbal

Karin Kienhuis
naar Frankrijk

3-1.
2D: Hoogezand 2-Knickerbockers 3 2-2,
Tolbert 2-GVB 2-1, DIVA'B3 2-Lycurgus
3 10-0, Glimmen-HS'BB 2 5-4, Peize-

Sport in cijfers

-

Vrouwentennis wil einde aan kinderarbeid
Van onze speciale verslaggever
Rob van der Zanden

heb Tamme wel gezegd dat ik
vond dat hij die avond niet
best had gefloten. Ik had echter geen reden om hem op de
een of andere manier te bedreigen. Dat heb ik dan ook niet
gedaan. Ik heb twee getuigen
die dat kunnen verklaren."

dam 2.

Landman houdt
haar twijfels
over OS-ticket
Van onze sportmedewerker
Bernard Groeneveld

woensdag

Geleen eist rectificatie

Drenten loon naar werken.
Aijan Blaauw kopte de bal
door, waarna Harold Wekema
vernietigend uithaalde (0-1).
De noordelingen stonden iets
te lang na te genieten, want
even later lag de knikker achter uitblinker Griemink (1-1).
Emmen hield de laatste twintig minuten goed stand en
pakte verdiend een punt.
Overige uitslagen: Telstar 2-Go Ahead
Eagles 2 0-0.
Stand: 1. FC Utrecht 12-20; 2. Cambuur
L. 11-15; 3. FC Volendam 10-13; 4. AZ
11-13; 5. FC Zwolle 11-13; 6. FC Groningen 8-11; 7. Go Ahead Eagles 11-8; 8.
Emmen 10-7; 9. Telstar 11-7; 10. Veendam 9-6; 11. Haarlem 10-5; 12. SC Heracles'74 8-4.
Programma dinsdag 1 februari: FC
Groningen 2-Cambuur Leeuwarden 2,
Emmen 2-Telstar 2 en Haarlem 2-Veen-

-

Meeuwen 11-33, Lewenborg 2

12-33, CZN 11-21, Excelsior 12-20, Flash
2 12-19, Menhir'74 12-16, Stentor 2 1215, Actief 11-13, Lycurgus 3 11-13, Donitas 3 12-8, Winkhem 12-1, Impala 0-0.
1e klasse A: Thalassa 2-VIOS/Kolham 03, DIO/Bedum-Dovo 1-3, DFS-Voklubol
2-2, Donitas 4-Rovoc 3-0, CoendersborgVeracles 2 3-0.
1e klasse B: DIO/Bedum 2-DAK/H'zand
0-3, Menhir'74 2-VSV74 2-2, stentor 3Flash 3 1-3, W&O/Winschoten-Ubbo 1-3.
Vrouwen, promotieklasse: DIO/Bedum-

Dovo 2 3-2, DFS-Veracles 2-3, KrotonVOETBAL Bayern München Flash
2 3-0, Lewenborg-Doles 3-1, Menkan ongeveer drie weken niet hir'74-Actief 2 0-3, Impala-De Meeuwen
beschikken over libero Olaf 0-3.
Flash 2 13-33, Lewenborg 13-30,
Thon. De 27-jarige internation- Stand:
De Meeuwen 13-28, Veracles 13-24,
al onderging dinsdag een ope- Actief 2 13-21, Kroton 13-18, Impala 13ratie aan zijn rechter enkel.
17, Menhir'74 12-14, DFS
13-14.

3A: Bubble-Houtrib 12-12, ZPCA-Wetterwille 7-5, Neptunia-Nunspeet 6-6, ReestMartini 8-4, HZPC-Zignea 12-8, SwolSkelp 4-12.
Stand: HZPC 10-19, Nunspeet 10-18,
Bubble 10-18, Zignea 10-15, Houtrib 1013, Skelp 10-13, Reest 10-13, Martini 108, Wetterwille 10-6, Neptunia 10-6, ZPCA
10-4, Swol 10-1.
Distrikt

Vrouwen 1: Reest-Martini 6-5, Stadskanaal 2-PK'92 7-5, Eemsrobben-DZPC 511, Stadskanaal-Moby Dick 8-5.
2: Skelp-Hoogeveen 5-11, Inktvis 2-Walvisch 5-5, HZPC-Ritola 8-4, Martini 3Orca 2 2-6, Skelp 2-Hoogeveen 5-11.
Mannen 1: Plons-Inktvis 3-7, Eemsrobben-Spatters 8-13, LZC-Hoogeveen 3-20,
DZPC-GZVW 11-8.
2: PWC-Moby Dick 9-5, Bolsward-Aqua
19-3, PK'92 2-Ritola 10-5

Prijsvragen
Toto 3:
Eerste prijs: 1 winnaar f. 17.109,50; tweede prijs: 122 winnaars f. 93,40; derde
prijs: 1492 winnaars f. 19,10.
Lucky Ten, dinsdag 25 januari
4-8-15-19-28
30 33 35 38 42
44 54 58 59 -£2
66 75 78 79 80
(onder voorbehoud)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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� BMW 7281, orig. Ie eig.

Kamers

Autobedrijf Post, off.
in Mitsubishi-dealer, diverse
nieuwstaat. Veel extra's. Bj. gebruikte auto's. Inruil en
1984, f 4.950.-. Inruil moge- financiering mogelijk. Palijk. Tel. 050-413791.
radijsvogelstraat 14. Tel.
Mini Jumbo super j 33222,
Groningen,
i�deSubaru
luxe, bijna '87, APK jan.
totl0n
jQP*»
'i'95, 4-drs., 72.000 km, boekjes
gon
Tel.
£aanwezig,
.
als nieuw.
10'nnnn J prijs
120.000,
�
C
w n n »«R f23.000.-. Evt. BTW-fact. Tel.
Tel. 05945-17000 of 16879, vr. n.
f3750l
Liewes.
(050-140137.
Opel Kadett Diesel 1600
� Voor liefhebber Renault 16
TL, bj.'7B, le eigenaar. Tel. bj.'B4, vaste prijs f2500- Tel.
050-425303.
05991-2517.

� Breimachines. De grootste sortering van Nrd.-Ned.
Alle merken, ook occasions en
wol. Vrijd. koopavond. Naaibreistudio Rosita (v/h Da-Capo), Hoofdstr. 49,
Tolbert. Tel. 05945-12429.

Balansopruiming 1994

*

echt

I

i

goudkleurig,

Allerlei

/

caravans

�

Griekenland

CORFU en SAMOS vak.-wo� Ermelo, Veluwe,
vans, voll. inger., bosr. omg. ningen en pensions, 2-8-p. va.
strand.
Tel. f 135- p.w. Evt. ook vlucht
nabij
vanaf f499.-. Gratis brochure
09^90-1719Q
stacara-

|UaulUffimH|

I

jv

<=»

ROSS 08894-24848 lid SGR.
� 9t. Maartenszee, kambij
peerplaatsen/bungalows

*

strand, zwemparadijs. Ook
wTcndVmidw. Bung. bezet
27/6-12/8. Tel. 02246-3109.
� Net als u zijn er iedere dag
vele tienduizenden, die de ruHuizen
briek Haasjes lezen bijvoorMoesstraat,
�
Groningen,
beeld om een kamer te verhuop
2-kamerappartement
mooi
ren. Zoekt u een kamer?
uitzicht
woonlaag,
vrij
2e
een
Plaats dan
advertentie.
bj. '79. L-woonkamer met balkon, slaapkamer met aan\ grenz. badkamer, berging.
Keuken met inb. kookplaat en

� T.h. winkelruimte event.
met woning 60 m centrum
Hoogeveen, tel. 05280-67458.
� Norg: voll. gemeub./gestoff.
vak. bung. met C.V. en O.H.
26/01-24/06/94. 05928-13682.
2,

Exclusief

BADCULTUUR

koel/vriescomb.

|4

Bijz.:

ge-

tuin,
meensch.
servTVvE
f72.-. p/m. Het app. is stijlvol
modern verbouwd en wordt
met vele extra's zonder overopgeleverd,
namekosten
Vraagprijs f 119.000.- k.k. Tel.
na 18.00 050-711829.
� Net als u zijn er iedere dag
vele tienduizenden, die de rubriek Haasjes lezen

sW
"

c

Bij Figron is de nieuwe Fiat Punto binnen.
Daarom maken wij schoon schip.
Om alle autorijders een goede prijs voor hun
eigen auto te geven.

®

-

1200 CD'S af 19.90

2 recreatiewoningen aan

de haven Oostmahorn (Lauwersmeer) op eigen grond.
Met gunstige verhuurmogelijkheden. Tel. 05193-21968.
*
Hypotheekrente 6,0 %!!
Voor meer informatie bel:
dhr. T. Migchelsen.
Tel. 05982-2047.
aan
het
� Woonboot
Winschoterdiep (in Oosterpoort), 11.60 x 3 m. Ind.: keuken, toilet, douche, hal, woonkamer, sl.kamer. Voorzien
van alle nutsvoorzieningen,
Vraagprijs f29.500.-. bal.:
tel. 05986-8470.

POP DANCE HOUSE HIP HOP JAZZ
FUSION NEW AGE METAL BLUES ENZ.
-

-

-

-

-
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� Nissan
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� Passat diesel bj 1987,

Centre Culturel Frangais, Harmoniegebouw,
kamer 1909
Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Groningen,
tel. 050-636106
van 10-18 uur, woensdag 26 en donderdag
27 van 10-20 uur.
AARDAPPELEN, GROENTE EN FRUIT, ZUIVEL,
BROOD EN BROODBELEG, KOFFIE
EN (KRUIDEN)THEE, KOEKJES EN
SNOEPGOED, KINDERVOEDING,

VEGETARISCHE PRODUKTEN

f r 11
de ruim gesorteerde winkel
voor natuurlijke levensmiddelen
boterdiep 24 groningen telefoon 050-122355

5-drs, in prima st. Prijs
n.o.t.k. Tel. 050-251895.
� Nissan Micra, bj. 1986,
mooie auto, prijs f5.950.-. Tel.
05120-32706.
~~

'

Kinderen in Cambodja
kunnen met uw hulp weer
naar school nadat 20 jaar oor-

log dat onmogelijk maakte.
Help Terre des Hommes
om scholen te bouwen die
kinderen kans geven op een

zelfstandige toekomst.
.
Bel voor inlichtingen 0703637940 of stort een bijdrage
op giro 252525 ten name
van Terre des Hommes
te Den Haag
~

r,

«C/.COC
gir0252525
.

terre des hommes

O

� Wegens VUT Citroën AX
14 RD, diesel, '90, 75.000 km.
Tel.
pj.
f 15.000.-.

ANWB-keunov.'BB,
Nu
aanwezig.
ringgrapp.
f7750- Tel. 05921-42214.
� Jetta diesel 4+E bak,

ïïissan

reid, achterruitewisser, stootstrips, 2 buitenspiegels, speciale stoelbekleding, 3 jaar of 100.000
0f 06-52905145.
km volledige fabrieksgarantie, slechts f 133.- we3
drS
opel Corsa
0
genbelasting per 3 mnd., brandstofverbruik 1 op
jum 1935, licht blauw. Mooie
20,8
bij 90 km per uur, privé lease v.a. f 295.- per
auto. Incl. keuring. Prijs
maand.
f4.750.-. Tel. 05905-93959

L

s>

.

)

(vanaf 11.00 uur.).
*

BMW

� Bestelwagens

� Houdt u van degelijk
heid? Fabricage van alle
_

°

GRONINGEN
HAREN
HOOGEZAND
RODEN

"

1
non' km,
l179.000
pnjs
wit,
fn.750.-. Tel. 05120-32706.
'

™

Protonstraat 6
Jachtlaari 4
Kerkstraat 70
Ceintuurbaan N 107

050-139025
050-344813
05980-23116
05908-13100

Tei.oso-731458.__

� Kawasaki GPX 600 R, bj.
1989, prijs f8.950.-. Tel.
en gebruikte bromfietsen, 05120-32706.
voor onderdelen
*

—

Bromfietsen

Constant enorme voorraad
nwe. en gebr. bromfietsen,
*

altijd aanbiedingen. Inr., fin.

Paddepoel
Korreweg 43

Kerkstraat o6
r,erKsiraai

Hoogezand:
Winkelcentrum Gorecht

Delfzijl:
Leek

Kuilsburg 19
De Schans 120

Stadskanaal:

in Autoramacenter

01.91 f 29.500,05.87 f 8.950,340 3d wit
01.89 f 12.950,340 3d wit
340 Winner Special 3d silver
05.86 f 8.500,02.87 f 9.950,340 Winner Special 3d wit
01.88 f 10.950,340 DL 3d wit
03.88 f 11.950,340 DL 3d wit
01.88 f 11.950,340 DL 5-sp 3d li.blauw/get. gl
09.86 f 8.950,340 DL Aut Special 3d wit
01.87 f 9.950,340 DL Aut. 3d do.blauw
06.87 f 9.750,340 DL 4d sedan wit
340 DL 5d "Family" silver
03.88 f 11.950,05.88 f 10.950,340 DL 5d "Family" silver
07.90 f 17.500,340 GL Special 5d 5-sp. silver
90.000 km 04.86 f 8.950,340 GL Automaat 4d do.grijs
80.000 km 01.88 f 12.500,360 inj. 3d bl./grijsmet
40.000 km 06.90 f 20.950,440 Jubilee 5d wit
440 DL 5d blauw
94.000 km 05.89 f 14.950,77.000 km 10.90 f 20.950,440 DL 5d zwartmetallic
440 DL 5d rood
71.000 km 09.90 f 20.500,74.000 km 03.90 f 19.950,440 DL 5d wit
440 DL 1.8 inj. 5d lavendelmet
21.000 km 04.92 f 28.950,21.000 km 03.92 f 27.950,440 DL 1.8 inj. 5d blauw
440 DL 1.8 inj. 5d blauw
28.000km 01.92 f 26.950,440 DL 1.8 inj. aut. st.bekr., silver.. 20.000 km 03.93 f 35.950,440 GL 5d auberginemetallic
61.000 km 01.89 f 19.950,440 GL 5d spoiler wit
71.000 km 04.89 «19.950,70.000 km 01.90 f 21.950,440 GL 5d silvermet
440 GL 5d smaragdmet
71.000 km 01.90 f 22.500,440 GL inj. 5d rood
69.000 km 03.90 f 23.950,440 GL 1.8 inj. 5d do.bluemet
54.000 km 10.91 f 26.950,440 GL 1.8 inj. 5d wit
34.000 km 04.92 f 28.950,53.000 km 11.92 f 33.950,440 GL 2.0 inj. 5d stbekr. rood
32.000 km 08.91 f 27.950,440 GLT sunroof sd, silver
440 GLT inj. info-c. stbekr. 5d lav.met. 13.000 km 01.92 f 35.950,440 GL 4d sedan, zwartmet
44.000 km 10.90 f 24.950,460 GLi autom. stbekr. groenmet. .. 20.000 km 03.92 f 34.950,78.000 km 01.91 f 29.950,460 GLE inj. 4d s.dak, st.bekr. LPG
460 GLE inj. 4d, st.bekr LM-vlgn
46.000 km 04.91 f 32.950,30.000 km 02.92 f 43.950,480 ES inj. LM-vlgn, info-centr
740 GL 2.3 i s.dak Ipg 4d wit
119.000 km 05.88 f 22.500,740 GL Diesel 4d grijsmet
67.000 km 06.89 f 29.950,77.000 km 06.89 f 32.500,740 GL Turbo Diesel s.dak 4d
740 Estate 2.3 i 5d Ipg rood
81.000 km 04.90 f 37.950,740 GL Estate 2.3 i bluemet
180.000 km 06.88 f 24.950,740 GL Diesel 5d Estate wit
nw.motor 06.88 f 27.500,760 GLE Aut. 4d silver el.s.dak,
124.000 km 01.88 f 27.500,airco, leer, cruise control
940 GL 2.3 i 4d bluemet
52.000 km 11.90 f 36.950,107.000 km 01.91 f 37.500,940 GL 2.3 i Ipg 4d do.grijsmet
940 SE (Special Edition) 4d ABS leer,
59.000 km 03.92 f 54.500,airco, lichtmet. velgen
51.000 km 02.92 f 53.500,940 GL Estate 2.3 i 5d groenmet
940 GL Estate 2.3 i 5d grijsmet.
107.000 km 02.92 f 46.500,78.000 km 11.90 f 41.500,940 GL Estate 2.3 i s.dak, roodmet
940 GL Estate Turbo Diesel 5d
77.000 km 01.91 f 53.950,..

...

.

....

...

...

..

....

Levering met Volvo Paspoort voor Zekerheid.
� Nationale Autopas � ANWB-keuringsrapport

Muziek
Donderdag 27 jan.

in Autoramacenter

08.87 f 17.500,01.88 f 25.500,-

...

Friesestr.weg, Groningen. Bovag-lid Gerard Mulder, Engelbert. Tel. 050-416226.
Tel. 050-133775.
_

211.000 km
143.000 km
99.000 km
100.000 km
65.000 km
107.000 km
87.000 km
74.000 km
48.000 km
85.000 km
59.000 km
84.000 km
43.000 km
67.000 km
92.000 km
31.000 km

05.90 f 14.950,01.88 1 12.500,07.93 f 23.500,02.93 f 24.950,08.92 f 44.950,01.87 f 14.950,-

...

—-——

Beijum West
Dirk Huizingastraat 9
Winkelcentrum

12.92 f 24.950,09.88 f 20.950,08.88 f 17.950,•
01.93 f 23.500,-

....

Yamaha XS 1100 1980.
� Honda CBX, 6 cü., bj.
1980, z.g.0.h., prijs f8.500.-. Vetter-kuip, koffers, f4.250.Honda GT 650 HAWK 1993
Tel. 05120-32706.
5500 km, racekuip, f8.750.-.

BROMFIETSHUIS
MARTINI
Kraneweg 92, nabij

Alfa Romeo 33 L 1.4 i sd, do.bl
21.000 km
62.000 km
BMW 316 I.Bi 2d s.dak, d.green
23.000 km
BMW 316 1.8 2d do.grijsmet
Hyundai Lantra GLl,5i 4d, silver... 28.000 km
75.000 km
Opel Corsa 1.4 i 3d rood
87.000 km
Opel Kadett 1.3 "Club" 4d sed
12.000km
Peugeot 106 XND Diesel sd, zwart
21.000 km
Renault 19 RN 1.4 i 3d, zwartmet
38.000 km
VW Corrado I.Bi G6O 3d rood
116.000 km
VW Golf GTi I.Bi groenmet

.

Motoren

en voor reparaties
ga je naar:

"

240 GL 2.3 Ipg 5d stationcar
240 GL 2.3 5o stationcar wit
240 DL 2.3 i stationcar s.dak silver

*

� Voor nieuwe

-

6

5953 1501

...

anhaiig-

Bromfietsen

,

|HvolvoJH

*

mo d. '87, i.z.g.st., autom., inr.
mog. Tel. 050-778806.
e
1 90 s bal

Met spoed gevraagd;
Lada s alle types, voor export
*

'

soorten aanhangwagens,
waaeriS
vv aacnj
paarde- en veetrailers op
kg.
T/m
maat gemaakt.
3500
Show van alle nieuwe moOok speciaalbouw.
Anssems, Westfalia,
dellen
Alles uit eigen werkplaats.
aanhangers.
Brenderup
BV,
Aanhangw.bouw IMPEX
DrouwenerWieldraaijer
Burg. Legroweg 110 te
mond, 05990-14599.
Eelde. Tel. 05907-93810.

Vmntpiwir.

325E, motor 2.7,

....

,

Auto's

lichte

en

vrachtauto's.
Tel. 05115-43252/41862.

Fiat-onderdelen, Uno, Panda, Croma enz. Tevens inkoop
fiets
vanaf bj. '84, Tel.
05966-311. Fiat Specialist.

Wagens

� Woningen en beleggingspanden in/nabij Groningen.
Tel. 050-136718 of 416691.

Autos

*

"

Tel. 05908-34370.

Tel. 05907-91474.

Osloweg 137, a. d. Oostelijke Ringweg
op de nieuwe autoboulevard,
tel. 050-447160.

Aanhann.

*

leeg of verhuurd.

Alléén voor auto's boven f 10.000.Niet voor opdrachtauto's
Voor elke oude auto mits APK-gekeurd en
3 mnd. op naam

Micra 10 Jive nu
f21.500.-

4-drs., m.blauw, bj. 85,
f 6250.- of Volvo 340 aut.
wit, bj. '85, f 4250.-.
Tel. 05927-12711.
Zeer compleet v.v. een sterke 1.0 liter 16 V motor
Corolla
4-drs.
� Toyota
f3250- Corolla 2-drs. f650- met multipoint injectie 55 PK, 2 katalysators,
Galant '85, f2500- Prairie 2 x veiligheidsbalken in de zijpanelen, radio voorbe-

*

*

Woonhuis in stad Groningen. Geen nieuwbouw.

koopwoning.

� Groningen, woonhuis

WW&mßPiiin onna

18c;'ï4

,
V7
c w
Uno 45 b.
�
bj.
Z.g.o.h. Fiat,TT„az

1

CURSUSSEN FRANS
inschrijving en inlichtingen

~

'

A.
R
"

05920-13953.

AutO'S

'

®INTENSIEVE CONVERSATIE-

-05120-12114.

Ford Orion 1.6 CL 1987 f 12.750.Honda Accord Aerodeck 1989 f 19.950.Honda Civic 1.5 i GL 1989 f 18.950.Hyundai Scoupé 1.5 GT LPG 1991 f24.950.Hyundai Pony 1.5 L 1990 f 13.950.Lancia Ypsilon 10 Turbo 1988 f 15.950.Mitsubishi Galant 1.6 EL 1987 f 12.950.Nissan Micra 1.2 L 1991 f 16.950.Nissan Micra 1.2 Trend 1991 f 16.950.Nissan Micra 1.2 Super Sport 1990 f 18.950.Nissan Primera 1.6 LX Sedan 1991 f 26.950.Nissan Sunny 1.6 LX Florida 1987 f 12.950.Nissan Sunny 1.6 GT Sedan 1990 f 19.950.Nissan Sunny 1.6 SLX Florida 1990 f 18.950.Nissan Sunny 1.4 SLX LPG 1990 f 16.950.Nissan Sunny 1.6 SLX Sedan 1991 f27.500.Nissan Sunny 1.4 SLX 3-drs. 1991 f22.950.Nissan Sunny 1.4 LX 1992 f25.900.Nissan Sunny 1.7 LX diesel 1987 f 12.950.Opel Kadett 1.3 LS Sedan LPG 1987 f 11.950.Opel Kadett 1.6 i LS LPG 1989 f 16.950.Opel Kadett 1.6 i LS 1990 f 18.950.Opel Kadett 1.6 LS diesel 1987 f 12.950.Opel Kadett 1.7 LS diesel 1990 f 19.900.Renault 21 Symphonie 1989 f 16.950.Saab 90 LPG 1986 f 14.950.Saab 900 GL Sedan 1986 f 14.950.Seat Malaga 1.5 GLX 1991 f 16.950.Subaru Mini Jumbo 1991 f 13.950.Suzuki Swifl 1.3 GL Sedan 1991 f20.950.Volvo 340 DL diesel 5-drs. 1987 f 12.500.VW Golf 1.4 CL 1991 f25.950.VW Golf 1.3 CL 1987 f 12.950.Vw Polo 1988 f 11.950.Honda Accord 2.0 EX LPG 1989 f 19.950.Peugeot 205 1.4 XS 1991 f21.950.-

IVOORWITTE HALFVRUSTAANDE
LANDHUIZEN IN ZUIDHORN

,

� Gezocht:

Alfa Romeo 164 T-Spark LPG 1988 f22.950.Alfa Romeo 33 1.3 S 1987 f 11.950.Alfa Romeo 33 1.3 1988 f 13.950.Citroën CX 2.0 Break rechts stuur 1987 f 14.950.Daihatsu Charade 1991f 16.950.Fiat Panda 1000 ie Sport 1992 f 16.950.Fiat Tipo 1.4 1988 f 14.950.Fiat Tipo 1.4 ie 1990 f 19.950.Fiat Uno Lido 1989 f 16.950.Fiat Uno 45 ie 1990 f 14.950.Fiat Uno 70 1.4 Sport 1992 f 22.500.-

'

reindkslES'

Huizen

Voorbeeld: VW Golf 1.4 Ch. 1991 f 25.950.Afleveringskosten f 250.-, f 26.200.Minimale inruil f 4.000.-, f 22.200.Figron topoccasions

-

Bluebird 2.0 LX, � Volvo 440 GL, bj. 1990,
stuurbekr.,
4-drs., c.v., trekh., bumpers in kleur
1987,
Huisraad
79.000
Tel. + spoiler. Prijs slechts
km,
f7.950.-.
� Bankstel 2Yï- + 2-zits, gec
f 14.950.-. Tel. 05120-32706.
05120-32706.
gtoff 2 mnd oud) red
rijs
� Nissan Micra 1.2 LX, bj. � Ford Escort 1.6 D, bj. eind
� Delta caravans, een nieu- rp j
e 05991-1257
we creatie voor lage prijs. Nu.
1991, 43.000 km, prijs '84. APK tot dec.'94. Z.g.o.h.
13.950.-. Tel. 05120-32706.
Tel. 05955-1764.
f
kopen=halen en betalen v.a.
Caravans
l-4-'94. Een ABI-produkt. + Caravantenten maken
S
Miedema Caravans, Noorderv elke caravan . Tenten
6 ' MarUm - TeL
atelier v.d. Hom BV, Mr.
i
Oosterkade 13 Groningen 050-124646 / 05944-30H.
M 0 v Veenweg 36a,
Flipper, w
� Toercaravan
B ergum v.h. Hardegarijp,
3.80 m,,in pr. s
j.
,
Industrieterrein Noord.
stacaravan
Kamers
Tel. 05116-4444.
'
Aan de Koekoeksbloem in het plan Hoendiep
. A
Te
huur:
Stacarakoop/te
�
� Ruime gestoffeerde kamer
� Caravan occasions ruime vans
en woonunits voor tij dein centrum f5OO.- incl. Tel.
Kamers
MET DAKTERRAS!
keuze, lage pnjs. Nu kopen is üjke bewonin g 0f camping.
050-411730.
J
1-4-94,
halen
en
betalen
v.a.
Kamers, Tynaarlo, LindenWoonkamer met schuifT el 05945 186| 7
straat 34, na 20.00 uur, tel. met gratis winteropslag. MieRntpn /
Stacaravan
taca va met
et schuurtie
üken
dema caravans, Noorderring- stpl
05921-41926.
f
Hardenberg.
Pnjs
'
caravans
wee
6
Marum
Telf 1.750.-. Tel. 05120-30358.
.
.—:
Allerlei
m:
05944-3011
� Mooie stacaravan 5-6 pers.
Geheel kompleet ingericht; �Te huur op Terschelling,
Dieren
vlakbij het strand. Camping gezellig 4-pers. zomerverblijf.
Tel. Vrij 25-6 tot 9-7; 13-8 tot 3-9; � Yorkshire terriërpups,
� Malthezer leeuwtjes, shih„Ronostrand".
17
tzu's,
voor
mei
na
ontwormd.
Yorkshire terriers, pesept.
1
Inl.
ingeënt,
en
05946-14287.
f 249.500.- v.o.n.
koningspoedels.
05620-2869.
050-416038.
kingeesjes,
Tel.
OjST||nRM
+
Schrift,
garantie
tatoeage
� Duitse-herderpups, ouders,
K|3UU&gU|H � Garagebox
Bezoek onze Speciale Woonbeurs op zaterdag
st.b. en keurklasse. Evt. reu- S.R.G.N. 05129-2323.
9M Omg. Ulgersmaweg. Tel.
ri 3WÉ
van
mnd.
4
Inl. � Gezocht: een goed tehuis
tje
QSQ-413004/06-52902223.
29 januari a.s. van 11.00 tot 15.00 uur in ons
voor mooie poes bellen na
Huizen
Info-Centrum aan de Gast 27 te Zuidhorn.
METSKTiIiIi il 05930-25117.
oud,
Friese
10
19.00u. Tel. 05904-1514.
stabij,
�
wk.
� le-jrs. H6O-V student, 21,
ingeënt en ontwormd. Tel. � Wit dwergpoedeltje teefje
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BELLEN MET:
zkt. kamer in/nabij centrum
05945-19088.
3 mnd.
met st.b. Tel.
Groningen. Tel. 05120-30519.
-r,
05990-18760.
JVauiera
� Haasjes kopen 't snelst.
� Medewerker van RUG
zoekt z.s.m. g.o.h. woon- � Jong stel vraagt een huurAuto's
Beeld
ruimte in de stad Groningen woning omg. Haren/Helpman,
Zeer
qeluid
�
onderh. Toyota
goed
en
huur tot plm. f 1.000.-. p.m.
voor 4 pers. Tel. 050-634510
Tel. 05940-3040
kl.rood ' De Gast 27, 9801 AA Zuidhorn.
1000
Speciaal,
Starlet
Tel.
050-349173/fax
� Haasjes reageren het
APK-gek. bj.'B3, prijs f2300.� Afstandsbediening
050-344941.
snelst
defekt? Wij helpen direkt!
Tel. 05905-95426.
Verzending door geheel Ned.
� Ford Siërra 2.0 CL. '87,
Mulders Electron-Leek.
LPG, trekh. 3-drs. 5 versn.
ana * l e '3ruar' 1994:
05945-13700.
APK '6-94, f4700- Tel.
—

Franco levering.
Meubeldorp, Vriescheloo.
� ± 100 grote-letterboeken
i.z.g.st. vnl. streekromans samen f200.-. Ideaal voor b.v.
bejaardentehuis.
Tel.
05990-19980 na 18.00 uur.
� 3-deurs kast + opzet
f 100.-, grill f35.-, elektr. typemachine IBM f35.-, gordijnen, gratis af te halen. Tel.
050-277751.
� Autotelefoon nw. of gebruikt. Gebr. vanaf f595- excl. DTC, Meeuwerderweg
39/41. Tel. 050-188343.

-

HEMMES

-

witte slaapkamers ruimen wij

op voor super lage prijzen.

3,

Vrijdagmorgen a.s. 9.00 uur

slaapkamers,

teenerbedden,
boxspringbedden enz. Enkele

� Doe-het-zelf

Als u een van onderstaande topoccasions koopt

i

� Enorme keus
senioren- en

cv-pakketten, reeds v.a.
f2995; energiezuinige cv-ketels v.a. f995; radiatoren afgeplakt en verpakt 40% korting.
Alle cv-materialen met kortingen tot 40%. Alle prijzen incl.
btw. Handelmij Installatiebureau Regio Dijkstra BV, Oosterhamrikkade 2Y, Groningen. Tel. 050-732730.
ge� Open-haardhout,
droogd en gekloofd, f65- per
Tel.
incl. bezorgen.
m
05954-64520, b.g.g. 64341.

Nu minimaal f 4.000.-*
inruil terug

*

Huizen
*

*

"
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Attentie: Alleen advertenzoekt kamer of
huisje in/nabij centrum Gron. ties waaronder staat Brieven
Beloning: rondvlucht boven bur. dez. onder nummer
Nienke,
tel. dient u voorzien van het numGroningen.
Mer in de linkerbovenhoek
050-126357.
van de enveloppe te zenden
100.� WIL JE f
naar ons kantooradres: Lü-'
VERDIENEN?
beckweg
2, 9723 HE GroninZoek dan voor mij een grote
en
K
Gron.,
tnax.
kamer in centr.
f450- incl. Tel. 05940-4535. ■RgfIKTSnH
� Studente

l

Boten

woensdag 26 januari 1994

� BOVAG-garantiebewijs en APK-keuringsbewijs
� Omruilgarantie � Veilig Verkeer Nederland vignet
� Volvo Touring Service � Gratis 1000km inspektiebeurt.

van 15.00 tot 21.00 uur

Grandioze

General Music
Keyboardshow

Financiering regelen wij via het
Volvo Financieringsplan.

Muziekhuis Westerhaven
A-straat 15, Groningen
Tel. 050-144444

Computers
� Clever

486

DX2-66L8
snelle 66 Mhz, PC 170 MB
HD, 4 MB intern, SVGA kl.
mon., 3 jr. gar. f3.250.-,
DTC, Meeuwerderweg 39/41.
Tel. 050-188343

Luidsprekers van B&W,
KEF, Magnat, JBL. enz.
voor SUPERLACE prijzerp!

'j

Apparatuur, démo- en plankmodellen van' KENyVOOp,

BB toWIn

DENON, ONKVO, LUXMAN,
NAD7MARANTZ"ëtcrgaan
nul weg met de

� Net als u zijn er iedere dag
vele tienduizenden, die de ru-

briek Haasjes lezen bijvoorbeeld om een kamer te verhuren. Zoekt u een kamer?
Plaats dan een advertentie.

Antiek

� 4 Gispen jaren 50 buisstoelen met armleuning f600.-.;
stalen bureau
jaren 50
f350.-.; witte design directietafel f750.-. Alles verkeerd in
staat.
Tel.
zeer
goede
05910-42881.

� Voor 3 tientjes hebt ual
op
een
de
standplaats
Vlooienmarkt op zondag

13 febr. in Stadskanaal, Pagecentrum en op zondag 27 febr.
in Emmen, Zuidoosthal. Inl.
Vitalis 05910-10527.

Allerlei
twee liter

per liter

®L^Graan

e

per liter

f 15?UifIOTI f

HOOGSTEKORTING\

«

Hooghoud Bessen

� Constante voorraad van
inruilkantoormeubilair tevens div. inruil- en democopiers. Geopend kantooruren. De Kroon, Ulgersmaweg 137,
tel. 050-416936.
� Gratis af te halen brandhout, 05944-1756.
� Rioolreiniger Rior met
200 ltr. watertank 40 mtr.
Ti
f3m

� Open-haardhout
gratis
bezorgd. Groningerweg 31,
Peize. Tel. 05908-32336.
� Div.
gebruikt
aannemersmateriaal, o.a.

steigermateriaal,

woon-

"

a^ a

'

'

.

'
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380

240 Polar 2.0 i
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"Geniet, maar drink met mate".

\

\\B3M

met gratis slijtersglas
per krat

en

2.3 i - 240 GLE 2.3i.
-

-

440 DL Special 1.6i
440 GL 2.0 i - 460 DL 1 Bi.
440 GL I,Bi PLUS (o.a. airco, leer bekleding).

GARAG6

HELPMAN BV
Méér dan 30 jaar Volvo-dealer
Helperoostsingel 15, 9722 AP Groningen
Telefoon: 050-263555*
b.g.g. 050-131046 of 050-415191 of 05902-2127 of 050-342142

IOT

� Voor al uw klussen in en � PC-problemen/storingen
metaalbewerkingsma- takels f 127.50; grote partij om het huis. Bel Klussenbe- Voor adviezen, installaties e
aanpassingen van hard- e
compressoren, gebruikte, zware, mil. nylon drijf Ben Looyen.
chines,
elek- dekzeilen, div. maten f 5.-. per Tel. 05939-2752.
software bel M.W. Comput<
luchtgereedschap,
service, Stadskanaal, t<
trisch en luchtgereed- m J hoge mil. veldschoenen � Onderhoudsbedrijf
schap, kettingzagen enz. vanaf f 37.50; nieuw mil. half- Arnold's o.a. timmer-, schil- 05990-17977.
lang wollen ondergoed f 14,75 der- en loodgieterswerkzaam- � Profiteer! Profiteer van <
Alles moet weg !!!
Techniek
Haasjes-aanbiedingen.
Nieboer
Hink
per stuk. Mil. Dump, Buorren heden. Tel. 050-185545.
BV, Oosterstraat 45, Gro- 2, Rottevalle (bij Drachten),
Zie
Haasjes ook pagina 27
Tel. 05122-1731.
ningen. Tel. 050-126627.
en

A
fI 111l

...

NIEUWE VOLVO'S 440 1993 MODEL
UIT VOORRAAD LEVERBAAR MET
ZÉÉR AANTREKKELIJKE KORTINGEN:

OPRUIMING bruikte Nato-jacks, ook grote
showroommodellen hout- maten f 37.50; 1-tons ketting� GROTE

n
j

g' g'

220

B». Tel /fax: 050-126934.

TwemMm

k

214.000 km 11.88 f 13.500,142.000 km 05.87 f 7.950,65.000 km 11.84 f 6.950,45.000 km 01.89 f 8.500,-

NIEUWE VOLVO'S 240 STATIONCAR
UIT VOORRAAD LEVERBAAR:

en

schaftketen, bouwliften, betonmolens enz., enz. Maklo
b.v.,

S jewei

Volvo 740 GL 2.3 i 4d s.dak,
LPG, do.bl
Volvo 340 DL 1.7 3d, silver
Volvo 340 DL Aut. s.dak 3d
Daihatsu Charade 1.0 TS 3d, wit

;

voor

Nieuwsblad van het Noorden
Ziè voor Haasjes ook pagina 26

-

05980-90662

� Ongeremd Vrijen!!!
Wo. vr. 18.00-23.00 u.
+

afvoerbuizen, vraagt

voor

spoedige indiensttreding.

Tel. 050-735879

monteur

050-417902.

� Relaxen bij Tina en * Prettige
ontspanning,
Karin. Van 10.30-22.00u.
massage of relaxen. Tevens een leuk meisje gevr.
Min. leeftijd 25 jr. Bij voorkeur woonachtig in Oost-Gronin- Tel. 050-710056.
gen. Bereid om onregelmatige diensten te draaien i.b.v. geldig � Meisjes gevr. voor
050-420144.
rijbewijs.
massage en relax
� Meerdere meisjes ontv. priSollicitaties uitsluitend schriftelijk
vé 12-23 u. f 100.-. all-in.
-05980-27827.
Neutronstraat 3A, 9743 AM Groningen
� Marja; blond, langbenig, 05910-42440
gr. borsten, ook Grieks.
T
LANDELIJKE UITGEVERSGROEP zoekt voor haar
06-Lijnen
050-735879.
uitgave Euregio business magazine, ervaren

� Escort He

pioniersmentaliteit bezit. Voor functie B geldt daarnaast
als voorwaarde dat u de Duitse taal dusdanig beheerst,
dat u vanzelfsprekend in Duitsland kunt verkopen.
Wij bieden u een basissalaris met goede provisie en een
ruime zelfstandigheid. Een auto behoort tot de mogelijkheden.

B^Sïã,
»Hu

She

&

£

b L
"

Jch.rida

joi*>

°"^" end en
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,

06-320.320.23.

Z-Amerikaanse aanw.

Body-mass. is ook mog.

Voor informatie en/of sollicitatie kunt u bellen met
tel. 05993-54741
(02972)-62561 (09.00-10.00 u. en na 15.00 u.).
06-Lijnen
20
Part-time chauffeur. Tel. � Kok gevraagd voor
uur p.w. in restaurant in Gro- � Politieagente live! Hoe snel
05905-91462.
kun
me

ledereen krijgt wat-ie verdient
en nu
bukken!!!
Grieks!! (lOOcpm).
...

...

±

jij rijden? Grijp
onder
� Gevraagd:
ningen. Wo. en do. bellen tusagenten/distributeurs
voor sen 16.00-18.00 uur. Tel. m'n uniform! Een echt livegesprek! 1 gpm.
verkoop uniek milieuvriende- 050-134526.
lijk
produkt.
06-95.08
Lage investering, hoge verUitZend� 06-95.91
. Inl.:
02263-54458.
meisje bukt en schuift
Het
bureau'S
� Gevraagd:
rokje omhoog! Op z'n
haar
Uitzendburo
van
vertegenwoordigers/agente
A.H.
Grieks!
1 gpm.
n, welke bekend zijn met de Leeuwen B.V. vraagt: met
�
Volslank
tot dik. Vrouwen
transportmarkt, voor verkoop spoed ervaren havenwerkers
uniek produkt. Hoge verdien- voor het lossen van schepen, van chic tot volks lgpm. Ze
zijn 30 tot 55 jr. Rijp!
sten. Inl.: tel. 02263-54458.
Tel. 05921-43206.
-

:

06-9550

*

� Direct Live Box! Je komt
direct in 'n orgie terecht! Met
� Twee mannen van 50+ zoe- � Ser.
homo-jongen
zkt.
tienen met 1 of 2 vrouwen.
z'n
ken danspartners voor kur- uitbr. kennissenkring. Gro- 1 gpm.
sus zilver 2 in Roden. Br.o.nr. ningen-Winschoten.
06-95.93
2177449.
050-147655.
� 06-96.26
�Jongeman, 42 jr., z.k.m.
Reisgenoten
S&M-livebox. Live met je
leuke vrouw (40-45 jr.), huisl.
Travel-Friend. Op zoek meesteres op een lijn.
type. Br.o.nr. 2197859 met fonaar een reisgenoot? Via TraStraf..... 1 gpm.
to
vel Friend vindt u die. Bel � Livesex met een rijpe don� Sportieve vrouw zoekt voor
informatie kere vrouw! Lekker een livegratis
spontane en vlotte vriend, tus- 050-132687.
gesprek! 1 gpm.
sen 50 en 60 jr. om een leuke � Echtpaar 55+ met cararelatie mee op te bouwen. Ik van zoekt idem, ook met cara- 06-96.86
woon in stad Gron., maar wil van
voor trektocht
door � Op z'n Frans! Live met mij,
wel naar buiten verhuizen.
Frankrijk, voorjaar plm. 5 alleen Franse sex! Mond vol!
1 gpm.
Bro.nr. 2197921.
wkn. 8r.0.nr,2197929.

06-4909

06-9612 (Nu 50 cpm)

06-320.322.11 (75 cpm) 06-320.330.88 (75cpm).

*

Aangeboden plantgoed:

kerstsparren 25/50 cm,
zilyer-;£n blauwspar. Bij o r
grotere aantallen plantmachine gratis beschikbaar, bij
Boomkwekerij Bernd Schulte,
Klazienaveen.
Tel. 05913-12683/14910.
*Wifo grasvork, Spragelse
loofklapper, Borga pers, type
K 450, Meyer pakkenslee,
hoog model. Tel. 05980-96102.
*Te koop: ± 12 ha prima
bouwland, ook inged. aand.
Avebe + bietenquotum, gunstig gelegen aan de rand van
dorp Anloo Dr. ook geschikt
als weiland. Tel. 05922-1264.

~.v

\

IMHMtTRRr\fI

� Straatmeid live. Eindelijk
Tel. kun je live sexen met een ordi
straatmeid! 1 gpm.

� Voerappels
05665-1413.

l

,

;

I J Jjl

J

� Groene

*

(f 1.- p.m.)
Regiocontact 06-9519;

Vrachtwagenrijlessen

80.- per uur, busrijlessen

*

+

*

*

jonge

06-320.320.13.
� Homosex voor 2

I
KOjTj

m

+

blaadjes,

twijgjes: "Calcutta".

+

+

� Dikke vrouwen live. Livegesprek met mollige vrouwen,
enorme bollen. 1 gpm.

06-98.70

*In of rond Noordlaarder- f85.-per urn- met aanhanger
bos gouden ring met opaal. °f°Pj|gger f95.-per uur. Alle
Terug te bez. tegen beloning, chauffeureopleidingen. Hoog
Tel. 050-257228 (tussen 18.00 Pere. geslaagden. We lessen
m
öcania s. Bovag autoen 19 OOu)
en motorrijschool Holmersma,
Euroweg
89, Leek. Tel.
05945-12278.
HWIIjMHHBH
UtbSkEBuiSMUKI � Er is nog plaats workshop
Doe-het-zelf systeempla- clownerie 5 en 6 febr.
fonds v.a. f 18.- 2 excl. Vele TheaterWerkPlaats Visvliet
soorten
verlichting, isole- fel. 05947-49559.
rend, brandwerend. Bouw
Montage
Assen,
Noord
tel. 05920-45826.
Drukwerk nodig? Bijv.:
� Voor GWW en B&H
bnefp. fakt.
visk.
env.
Grote diameters
van elk 500 incl. zetw. f 359.PVC leidingen
uitv. in 2 kleuren f 578.-.
de scherpste prijzen
Tel. 05960-16665 fax: 16214.
Bouwkunststoffen
Jac. Noord BV
Philips TL-buizen v.a.
Stettinweg 9
f2,95 ex. Tel. 050-342091.
9723
HD Groningen
3 hardhouten bars
luieL
050-426400.
fels.
T.e.a.b.
Frascati
Fax. 050-426464.
05990-16161
bee
Num. Semafoons
05233-2745
Spacom Trading biedt
e '. 1
aan: stoomstrijkijzers, oplaadj 050-124398.
bare kruimeldief, diffuser
Spaarbnefbeurs
haarfóhnen,
koffiezetapp.,
7-delige keukensets, bestek- Eindhoven, 040-457080 (tussets, pannensets, pinda- auto- sentydse) verzilvering, hoogmaten, broodroosters, wand- ste waarde, discreet, contant,
voor daarna '
klokken. Spacom Trading, g*"*
363.
Boschdijk
20,
GroBoteringestraat
Nw.
� Autotelefoon, semafoon,
rnngen. Tel. 050-180050.
taxen,
telefooncentrales,
*Te huur: Uithuizermee- draadloze telefoons.
den kantoor/bedrijfswoon- Verkoop lease verhuur,
ruimte
Tel. B & A Telecom Groningen.
f85.-/m2
05951-1524.
Tel. 050-120512, fax 141121.
*

06-98.40

+

J

*

*

*

°

„„„

"

■

"f™"
-

-
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Jack off 06-9735;
Telefoonsex 06-9835;
Draai eerst 06-320 en dan:
SM voor 2 325.10;
Bi-sex 323.36;
Travestie 325.09;
Studenten 327.56;
Darkroom 324.16;
Jongens-sex 325.19;
Gay Super 329.16;
Transsexueel 321.36;
Jack Off Privé 321.16;
Gaysex Groningen 325.73.
� Gratis
telefoonsex

*De primeur in Groningen!
keer gewassen met

Een

osmose-water, altijd wassen

met osmose bij: Geling's Langste Autowasstraat a/d Ringweg. Tel. 050-410170.

Mededelingen
� Uw lichaam
ons een zorg.

Ontspanningsmassage.
Weldaad voor
lichaam en geest.

050-136278.
Bart de Bartender ontvangt
Tel. 05980-98635
Ontspannende
massage de IJSPRINSES! Luister en
v oor mannen door ervaren huiver mee op de Cocktailmasseur. Inl. 058-665634.
'Ün! Bel gratis 06-0221010
*

Clubs e.d.

La Gare
Gewoon exclusief
Open v. maandag t/m vrijdag v.a. 15.00 u. Rolderstraat 136,
Assen, schuin t.o. N.S. 05920-11711. Gastdame welkom.

06-320.323.46.

� 100% Wilde Live Sex

06-9714

Geen wachttijd 1 gpm.
One on One

06-9891

Direct apart
met 'n leuk meisje, 75 cpm.
� Direkt-Privé.
Vrouwen
vertellen alles 75 cpm.

06-320.326.56.

� Homo-Direkt Apart, regio
Gron. 'n hete Gay, 50 cpm.

06-9841

Direct-Privé Reg.
meisjes vertellen alles.

Gron.

06-9814/1 pm
� Partnerruil Direct Apart
Vrouw/mannen: sexruil.

06-340.350.71 75 cpm
� SJVÏ. Direct Apart Zweet
zwepen. Durf jij

&

06-340.350.72 75 cpm
� Nieuw! Sex op spannende
plekken! pmlg. In de bios voel
ik je hand langs m'n dijen in
m'n slipje glijden. Ik tintel
van genot. Langzaam kreu
nen we naar een hoogtepunt!

06-320.320.19
� LISA

06-320.331.02
Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet de rest.
f 1 p.m.
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ELECTRONICMBÉ
Lichtgewicht machine
vrije
SPK
10 Steekpatronen
4 stretchsteken

|

SINOERCHIC
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•

•
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Elektronische snelheidsregeling
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4 Fase knoopsgatautomaat
Handige opbergruimte voor accessoires
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06-4311
Spannend, sensatie, kost niks!
Mannen bellen: 06-9596, fl.-

•

p.m. (uitsl. mannen).
Tienersex
100 cpm.
�

06-320.320.50.
� Meisjessex!

zachtjes met
1 gpm. Zalig!

Streel maar
je

tongetje.

06-320.320.52
�'n Spetter in je bed...als je
mij (Joan, 18 jr.) belt blijft 't
geen wens... 100 cpm.

06-320.320.64

� Tieners 100 cpm.

06-320.320.10

Plezier voor 2

06-320.323.10.

� Sex voor 2, gratis voor
vrouwen

06-4366
Mannen bellen:
Super sex 06-9716,
Sex direct 06-9894,
Telefoonsex 06-9713,
Sexcontact 06-9635,
Sexplezier voor 2 06-9718
Live sex 06-320.325.00,
Regio sex 06-320.325.92,
f 1.- p.m. (alleen mannen).
� Gratis telefoonsex
voor meiden
(boven 18 jr.)
Mannen bellen; 06-9845
f 1.- p.m.
� Homocontacten via

06-340.350.30

75 cpm. Insp. 010-4773791.
� Rijpe dame. Kom met je

hand onder m'n rok en trek
m'n slipje uit. 1 gpm.

Ter overname aangeb.
06-320.320.38
Wegens omstandigheden Ca- � Rijpe dame live.
fé-Restaurant in huurpand, Jij mag 'n livegesprek voeren
in het centrum van Gronin- met mij. 1 gpm.
gen. Bellen voor info: tel.
*

� Surinaamse
schatjes.
Wild... en ordi. 1 gpm.

voor vrouwen;

*

MASSEUR/MASSEUSES

06-320.329.19.

NU3DAGEN LANG GRANDIOZE

3 Jaar garantie

06-320.320.63

14 U 132

3-draads

VAN 999 VOOR

!£!""
VAN 1149 VOOR

7(\A
M
fff

� Erox! De Madam verbindt

je door, zeg maar met wie!
1 gpm. 06-95.06

VAN 1799 VOOR
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u BETAALT
MAXIMAAL

Met differentieel transport

UNIEK, ONGELOOFLIJK, MAAR TOCH WAAR!!
p:
SS™
SINGER
eens en altijd
°

111111
250
1?49
HX^W
MA
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Gronin 9en: Winkelcentrum Paddepoel, tel. 050-773585 Haren:
De Brinken 16, tel. 050-349553 Veendam: Bocht Oosterdiep 57,
tel. 05987-12801 Roden: Albertsbaan 10, tel. 05908-17900
Winschoten: Venne 112, tel. 05970-13312
*
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•

•

live sexen
met Rijp & jong! Standjes!

06-320.329.50

,

•

� Sex'o'foonbox

lgpm.

14 U 234* iAAA
■■
VAN 1299 VOOR |\J
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—
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4-draads
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� Dikke vette vrouwen. Wii
jij lekker boven op me liggen?
Vette bollen! 1 gpm.

06-320.321.34

1

en nog veel meer extra's

ALLE LOCKMACHINES NU
MET DRASTISCHE
PRUSVERLAGING

06-4622

Div. massages: Shiatsu,
Zweedse techn., reflex bel
tel. 05980-25499.
*In stad Groningen (centrum)
stalling aangeboden
voor Oldtimers.
*

Gescheiden vrouwtje

werkt in de kennel. 1 gpm.

$IN«R MAAKT'T HELEMAAL PAA

*

06-97.33

�

MM

HALLO NEDERLAND

.

_

06.96.94

=

■

Voor beide functies geldt als voorwaarde dat u over
ruime advertentieverkoopervaring beschikt, alsmede een

.,

!

A). voor de regio N.0.-Nederland
B). voor de regio N.W.-Duitsland

jfc

)

Advertentieacquisiteurs

.

doe het graag in de auto .Ik heet Nadia en ben 21
jr kom uit...jajaü! Dat
vertelikje nog wel... 100 cpm.
+

**

i

Heren, opgelet! Nieuw

Dominik, 18 jr. v.a. 13 uur.
Dond. t/m zat. Echte mooie
Nederl. meid, blond, grote
borsten. Kim op zondag
aanwezig. Tel. 050-711031

.

'
-

**

� Nieuw! zachte massage en
rustig relaxen ma t/m za.

,

(Ho/He/Bi)

:

Tel. 05977-338

„

sexkontakt

06-340.340.90

SM-Telecarrousel

.

.

è* Nieuw! Iris v.a. 18 u. tot � Lief, eerlijk en oprecht.
22.30 u. Studente (brunet.) ma. t/m vr. 11-19.30 uur.

Een buizenreinigings-

06-340.350.75

�

.

Nieuw! Lucia

Tel. 05920-16523.

050-180377

zoekt

.

B.V.

t

vroeg

!

Tel. 05920-30497
+

06-340.340.55

� Schooljuf Sandra

een opwindend heet

doen?"

r

-

en Lies
Tel. 050-411674.
beth jong, blond en sexy.
� Voor een goede relax bij De Witte Hoeve, Hamdijk
een vertrouwd adres.
10, Nieuweschans

Rod-O-Matic Noord Ned.
van

05910-12949

'

Hmsbezoek mogelijk.

06-320.330.01 (75cpm)

� Tikkeltje Ondeugend,
direkt apart met
ondeugende meisjes! Bel nu

geen pijn doen hè?" vroeg het
het naakte meisje. "Jawel" lachte
TURNSTERTJE. "Als ik nu de SADIST gemeen en hij
m'n benen spreid dan....
pakte de leren zweep.
naakt

Gro- 06-320.330.42 (75cpm)
06-340.340.49
(75 cpm).
ningen; meisjes vertellen je � Even vlug direkt apart (75 cpm). SM-kontaktlijn:
06-350.23.050
alles, zelfs hun adres en of met allemaal leuke meisjes. 06-320.330.39. Gratis adv. in(100 cpm)
06-350.290.34
tel.nr. 1 gpm.
Altijd succes!! Bel (75 cpm).
� Hete eenzame vrouwenn � SM-kontaktlijn:
spreken? 01820-38424.
06-9814
06-9822
� Trio & Partnerruil
(30+) zoeken anoniem sex- i- strenge afspraken
bij jou in de regio.
contact. Bel nu (75 cpm).
carrousel
� Nieuw, discreet privé klet- � Sex voor twee: vlug in
bed
een
heet
vrouwen,
meisje!!
(extramet
met
06-9511
sen
hete
06-340.340.52
06-320.325.80(1 OOcpm)
(75 cpm). 06-320.330.82
snel) Bel nu
(75
� Zoek jij echt hete meisjes?i? � *Prive-kontakt*
cpm). Trio-kontaktlijn:
� SM-voor-2: direkt apart 06-320.340.32. Gratis adv. inBel nu sex( thuis )kon takt.t. Je krijgt direct
06-9664 (1 OOcpm)
voor 'n strene sexkontakt.
(75 cpm).
spreken? 01820-70903.
ri meisje aan de lijn
� Voor een Spannend
(75 cpm). 06-320.329.99
� Homo-jongeren
privégesprek met een meisje
06-320.326.33
06-9570(1 OOcpm)
carrousel
� Homokon takten
� Direkt sexkontakt metit � Snel het bed in met een Bel nu
snel
je
Zoek
een
hete
boy?
06-340.340.48
meer dan 400 ondeugende e ondeugend meisje. Bel
06-9667 (1 OOcpm)
(75 cpm). Gay-date:
vrouwen. Bel nu (75 cpm).
� Nieuw: Direkt ri leuk meis- (75 cpm) 06-320.330.18
06-9602 (1 OOcpm)
06-320.332.88
t/m 30 jr. Gra
aan
� Vincent (19) heet, homo
de telefoon! Bel nu
je
06-9604
� Ondeugende
tis
adv.
01820-37590.
inspr.?
06-9500
en
heel
75
erg...
(75cpm)
cpm.
� Tippellijn:
eenzamee vrouwtjes en hete meiden
* Bi-sex voor 2 box
�
Homo-direkt-apart:
vrouwtjes zoeken een vlugger- zoeken nu sexkontakt
06-340.350.31
Zoek je ri hete knul
06-340.340.42
� Hete rijpe-vrouwen (40+)
tje? Bel nu (75 cpm).
06-350.110.70(50cpm) (sexgesprek)
Bel
(75
cpm). Bi-sex-date:
zoeken
snel
sexkontakt!
06-9530
Nieuw: 35 plus sexdating,
nu
(75
06-9830
Bel
06-320.331.61.
Gratis adv.
cpm).
voor
� Sex
twee, direkt
Volop rijpe-vrouwen
inspreken? 01820-33973.
Voor slechts 50cpm
06-9705
telefoonsex met hete meiden.ï. zoeken sexkontakt
� Extreem-box. (1.- Pm)
� Hete meiden
(75 cpm).
� Hete-vrouwen die een06-9616 (1 OOcpm)
bellen
gratis
zaam
06-340.350.04
zijn zoeken snel sex06-320.330.46
� Gratis-sexkontakt,
(75 cpm).
kontakt.
Bel
06-4652
nu
Speciaal
voor mensen met
� Direkt-privé:
vrouwenn meer dan 400 ondeugende
bizarre
en
perverse wensen.
Mannen
06-9780
bellen
vertellen jou alles (zelfs
hete meiden.
Gratis
inspreken?
adv.
*
Hete
06-9816
meisjes
Zoek
je 'n Grieks standje
hun tel.) (75 cpm).
06-350.110.77 (50cpm) Echt Live
01820-32284
06-9817
met
rijpe
vrouwen?
06-9510
� Thuis-sexkontakt
� Lesbi-kon takt lijn
Sex Direkt
06-9819 Sexkontakt (75 cpm).
� lAnonieme sexafspraakjess hete meisjes bij jou in deregio
(1 gpm alleen mannen).
06-320.328.08
06-320.320.55
in Groningen direkt sex.
Bel nu
� Leuke Meiden willen met � (50 cphm). De vader van (75 cpm). Gratis adv. inspr.?
06-320.330.79 (75 cpm) 06-9811 (75cpm)
jou apart voor ri spannende
m'n vriendin bracht me naar 01820-39811 (evt. anoniem).
�
apart
Direkt
met
ondeudate! Direkt privé
� (50 cphm) Ze lag naakt te e
huis, opeens trok hij z'n broek
06-350.260.33
zonnen en werd begluurd doorr gende meisjes en vrouwen! 06-9755 (1 OOcpm)
uit, deed mijn rokje omhoog
Direkt Apart
de zoon v. haar vriendin. Bel en versier maar.
� Sex-voor-twee Snel ri hete en m'n slipje naar beneden.
Bellen Succes! (75 cpm).
"Kom hier KNUL, pak zee 06-9757 (1 OOcpm)
vrouw aan de telefoon.
"Nee niet doen!"
� Bi-sex voor twee, zoek je
maar 'ns lekker beet!"
� Direkt-prive:
06-320.330.81 (75cpm)
06-340.340.20.
een heet triosexavontuur?
snel apart met de
06-340.350.60.
� Homo-kontakten
�
Heerlijk
Discreet
06-320.330.87
(75 cpm)
� Gratis Telefoonsex voorr leukste vrouwen!
Direkt apart met en hete
met
hete
vrouwen
apart
Homo:
onder
elkaar
Jongens
Veel succes Bel
vrouwen. Dames bel:
knul uit Groningen! Bel nu uit Groningen!
ze heet tekeer gaan.
Hoor
06-9710 (75cpm)

*

-

(75cpm)

� Direkt Sexcontact met 'nn � Nieuw: Hete meisjes uit de 06-9776(1 OOcpm)
� Direkt-Privé Regio
hete vrouw bij jou in de regio. regio Groningen Sexdating

Nieuw hete bruine Lily
� Nieuw, Petra 19, Jesicca,
8 terug in Assen ma t/m do
Saskia Privé, massage,
v a -13.00 tot 20.00 uur
striptease, SM slavin
aanwezig. Trio's.

Voor meer info. Tel. 05960-15269
Postbus 76, 9930 AB Delfzijl.

06-9618.

Leuke gastdames
gevraagd voor drukke
sexshop in Emmen.

Blond, Brunette, 2 dames
Body. All In f 50.-, SM f 50.9-24 uur. 7 dgn.

Godlinze, Oudedijk 9

Die zelfstandig en energiek de verkoop ter hand willen
nemen, part/full-time 100% begeleiding en opleiding gegaran-

� ÜlGrieks!!!

Marcha v. achter 100 cpm.

Zeker weten dat er op jou ri � (Geen wachttijden!)
Direct de leukste
heerlijk meisje wacht. Bel
vrouwen aan de lijn
06-9701

,

Enthousiaste mensen, m/v

06-320.320.14

*

*

� (Prive-gesprek):

Mannen bel: 06-9512 (75 cpm)
� (50 cphm) Moeder Nel heeft
een nieuwe vriend.
"Is je dochter nog maagd?".
"Ja en jij mag haar als eerste
nemen!".

1

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.

zoekt voor de verkoop van artikelen voor: interieurverzorging,
«asverzorging, cosmetica, bijouterieën, kado's enz.

Specialist in het reinigen

� Trio sex.
Geniet van twee kanten!
Volslanke Linda 100 cpm.

,

Club Continental

J.S.L. International

deerd.
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� (50 cphm). "Waarom moet � (50 cphm). "U gaat me toch
1
ik deze ringoefening helemaal

•

,
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CESPREIDE BETALT
MOGELIJK
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VLIEGHUIS MAAKT DE VERSTELBARE
BOXSPRING BETAALBAAR

1

yy De worst die we u
S/ deze week voorhouden
is gratis zuurkool.

Er bestaat een manier van slapen, die eigenlijk voor
iedereen het maximum aan komfort biedt. Echter, de
prijs vormde veelal een (te) groot bezwaar. Dankzij

Vlieghuis kan nu heel Noord-Nederland voor de
verstelbare Boxspring kiezen. Want de prijzen van
onze Boxspring zijn zo aantrekkelijk, dat ook u kunt
overschakelen op de meest komfortabele manier van
slapen.

PRIJSVOORBEELD:

2x boxspring 80 of 90/200
verstelbaar 998.- 1.996.2x matras soepele binnenvering
80/200 met afneembare hoes a 645.- 1.290.1 hoofdbord incl. scharnieren
160 cm (3 modellen) 575.2 voetborden 80 cm a 195.- 390.4.251.inhoud
inruil voor uw ledikant
601.-

-

-

-

+

uw

netto prijs

3.650.-

ook leverbaar
als inzet boxspring

VLIEGHUISMEUBELEN
SLOCHTEREN
)OFDWEG 254,

TEL 05982-1673
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Gratis AH zuurkool
bij aankoop van een
AH Gelderse rookworst
250 gram.

Een kraan in India doet wonderen...
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375

SIMAVI WATERFONDS

Jonagold, sappigs, zachtzurG
handappelen, kilo

fö.
C
R

1.49

Rundersalami,
verpakt, 250 gram

ocn

ai Muesli/notenbrood

-

Chico Clementines,
net 1 Kilo

Af\

2.50

li

Ta" gram
500

IOR
L.£.sJ

„

Hacheevlees,
per 100 gram

Q
l.oy

Rundergehakt,
kilo 13% 999

«Uit d 6 diGpvrios.
Ch Spinazie, pak 450 gram Uèfr
01 Grapefruitsap met vruchtS
a S PPeISaP
2.79 mett vruchtvlees
7 q1
(1.79),
1

3.99

l Sll Jïï

verpakt 400 gram

Ovis roggebrood,
Brabants of volkoren
<Lïysn
i/Minyinn nnm
kuip4oogram

/

r

2®©©

/IQ
J-49~ D/R?

i£*r

1?Q
1.&

Pickwick TeaforOneCeylon,
doosje 20 zakjes
.OQ
è 2 gram
J-40-

CU Goudse lichtbelegen kaas 48+,
vers van 't mes
of
@©©

Gegrillde kip,
....

_

/MfÈffÈÈÈ&Ê

ki'o
qqa-

Spruiten bosstraat 6,2012 LK Haarlem

~

©@©©

790

Ch Zuurkoolspek
zonder zwoerd,

99

verpakt,perlOOgram

Uit de bedieningsafdeling:
Artland fijne Keulse lever\£fir\ 3S
wnrct
gram ©@®©j^rx.oo
iüü aram
worst, mn

GRUNNEGER WEERGLAS

CII Chocolade Hagel, melk, puur
(2:89) ©®®©©,of hagelmix (249)
@@©©,pak4oo gram
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Met termometer
en störmglas.
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KLOKKEN

'

Op waarkdoagen

■

~-.M H

-

r\f\n

.

©©©

XM
iiTTllrm

lil ll lil
pot 400 gram of
Cantonese zoetzure saus,
®®©-235~
pot 375 gram

Calvé borrelnootjes,
of Cocktail
Valentino
zak 300 gram

co Cup-è-Sauce
HIrHIE lil R °ygratis
Cup-è-Jus,
+

#

@0©

i/io
1.4y

Bloem-, gorte-, rijste-,
havermout- of griesmeelpap,
nr
beker 0.5 liter
Nü

99
.

©@©©
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Cfl Albi Matlc of
Albi Totaal

P

1.99

34*2.99
ooq

Z..ÓM

Knorr mixen,
diverse soorten, duopak
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AH Servicelijn: bel gratis 06-0305. De artiKe
len in deze advertentie kunt uin alle AH winkel
kopen, behalve de artikelen waar kleine cijfer
tjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kopei
in ah winkels waar één van die cijfertjes opdf
deurstaat. Reclameprijzen gelden t/mzaterda
29 januari a.s. zolang de voorraad strew
*

De nieuwe AllerHande is uit: Deze maand staa
de AllerHande In het teken van o.a. Gehakt
De AllerHande ligt gratis voor u klaar*

.

JJ
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r

750 ml Albi multireiniger,
flacon 500 ml, samen
ci

*

©©©17.95

Ch Albi allesreiniger, 2 flacons
+
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Huggies Ultra-Thin luiers,
proefpakje è 4 stuks
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Ö1 Wattenschijfjes,
3 rollen èBO stuks
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3 Halen, 2 betalen:
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albert hetjn w

iniaiifcir

pak 20 SU
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seschikt

voor gas, électra en keramische plaat, 024 cm

Komo huisvuilzakken,

Par

i2 paar
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Suikerpinda's,
349 on
cup 275 gram

'mm

Faam zachte zoete-®©@©©
of zachte zoute droo
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bUZI-wan pinaa-
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MEER KRANT omdat het nieuwe gebouw aan de Lübeckweg plaats biedt aan de
modernste faciliteiten om de dagelijkse berichtenstroom nog actiever te verwerken.
Razendsnelle communicatielijnen met alle
delen van de wereld zorgen ervoor dat het
nieuws nog dezelfde middag bij u in
de bus rolt. Èn meer krant,
omdat het Nieuwsblad van
het Noorden een groter for-

■ opend van
H 9.00-18.00 uur
H Vrijdagoavend
koopoavend
I

9 ■

1

1

Oryza zilvervliesrijst (2.19
of snelkookrijst (1.89),
pak
]49

,
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Primula Acaulis,
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's LanÖS gTOOtSte kruidenier
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liesten, 9 kleuren,
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KRANT
lÜ NOO MEERgeld

■ In 5 verschillende
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Cötes du Rhöne,
rode Franse *
fles 0.75 liter
4.45
Jz&T A

SoeDDan seëmailleerd

3.95
_

©

i,| o ni.; oC i pttpn
.;;r. Op de Kleintjes
letten.
Dlljtt

.
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;

Mannen kijken nog
steeds meer televisie
en besteden meer
tijd aan het lezen van
dagbladen dan
vrouwen.
Cebuco
'tijdsbestedingsonderzoek

Ook te kriegen in
Frais, Nederlands.

j

i

pak 1 liter

_j\

Gekookte mosselGn,
A&r
verpakt 250 gram

-__

Geramont naturel,
Franse kaas, type Camembert,

:

H

'n Ainmoalig kedo.
hailendoal in
Grunneger toal.

2.29

0

vacuüm verpakt
kilo

—■

-

©@@©

C

«*»

79

"7f\

S

giro

Om reden van goud
succes tiedens
feberwoarimoand
Sprokkelmoand
Groatis Dunderglas
bie bestelling weerglas

maat heeft, haarscherp gedrukt op onze nieuwe persen.

BAROMETERS REPARATIES
-

(^aecb
Midstraat 37, Joure, 05138-13339

.

Als u nu een proefabonnementop het Nieuwsblad van
het Noorden neemt, krijgt u MÉÉR KRANT
VOOR MINDER GELD. Als u wel eens een los
nummer van het Nieuwsblad van het

Noorden koopt, is een proefabonnement al
snel voordelig. U krijgt dan 4 weken de krant
voor f 13.10, per week is dit f 3.27. Koopt u
per week twee kranten (de extra dikke zaterdagkrant plus bijvoorbeeld de maandagKrant), dan kost u dat f 3.35.
Een proefabonnement met zes
kranten per week is dus

WÈC

Z"

\

VOORDELIGER dan 2 kranten
' os
kopen. Als u nog
Per
J
geen regelmatige lezer bent, is
dit een prachtige gelegenheid
De compleetste krant
om kennis te maken met het
vanNoo
er
Nieuwsblad van het Noorden.
Bel GRATIS 06-0224567, dan heeft u
snel de krant in de bus.
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1

Ik wordt voor f 35,- per jaar lid van "De Fugelpits". Ikontvanj
tweemaal per jaar de Nieuwsbrief en een uitnodiging voor een
bezoek.

j Naam/dhr/mevr.

j
1
1

1 Straat

j PC

�

Plaats

1 Geboortedatum
[

1

1

Ik betaal per kalenderjaar en wacht op de acceptgiro. Stuur de
bon in een enveloppe naar "De Fugelpits", Antw.nr. 1375, 9100 WE i|
Anjum. (frankeren hoeft niet, mag wel)
vj

