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Volgens hoogleraar vooral banken doelwit krakers

Miljardenschade door
fraude niet computers

Van onze correspondent

LEIDEN - De schade die
jaarlijks in Nederland
wordt veroorzaakt door
computerfraude bedraagt
tussen de één en tien mil-
jard gulden. Dit stelt de
Leidse jurist prof. mr H.
Franken. Hij noemde dit
getal tijdens een college ter
viering van de dies natalis
van de Leidse universiteit.
De omvang van de fraude is
berekend in verzekerings-
kringen, aldus Franken.

De schade door computerfraude in
Nederland valt nog in het niet bij
die in de Verenigde Staten. Het Ge-
neral Accounting Office becijferde
de omvang van de fraude in de VS
op anderhalf biljoen dollar (1500
miljard) per jaar. Het bekende ac-
countantskantoor Ernst & Whinney
schatte het fraudebedrag op drie
biljoen dollar.

Vooral banken zijn regelmatig het
doelwit van computerkrakers. Het
komt voor dat krakers van binnen
of buiten het bedrijf grote bedragen
naar eigen rekening in binnen- of
buitenland overmaken. Soms zon-
der sporen van de diefstal achter te
laten.

# De carna-
valsoptocht in
Kerkrade pro-
fiteerde giste-
ren van het
fraaie weer.
Duizenden toe-

■ schouwers
langs de route
genoten van de
voorbijtrek-
kende dwazen
op de vele
praalwagens,
in groepen of
als einzelgan-
ger. Op de
Markt in Kerk-
rade was er
geen doorko-
men meer aan.
Deze bonte
groep vrouwen
genoot zicht-
baar van hun
eigen optreden.

Vandaag
wordt een punt
gezet achter het
driedaagse
feest. De hard-
nekkigste vier-
ders kunnen
morgen nog op
vele plaatsen
terecht voor het
haringbijten.
Foto:
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Man logeerde
in warenhuis

Van onze correspondent
GRONINGEN - Een perso-
neelslid van V&D in Groningen
bpi £lsterochtend op de meu-. «atdeling van het warenhuiseen van de bedden een slaper
*an- De 40-jarige G.Z. bleek
d

er* zaterdag aan het eind vane middag met een paar flessen
v ank in een kast te hebben

!■ d
erschanst. Na sluitingstijd
eed hij zich flink te goed; de

iw= Waren koos hiJ uit in het
1sei nhuis* Ofschoon zijn voed-
\ d expeditie zes keer het alarm
tj J^u afgaan, ontliep hij even
i 2; * malen de politie door
t t c{\ Weer in de kast terug teI irekken.

I t ct\t uitslapen zat er gisteroch-
! onn Voor de man niet in- Des"■ anks arriveerde hij, bege-

lc* door een paar agenten,

're a
edgemutst °P het hoofdbu-

\ au. Daar mocht hij verder sla-iPen. J

Meningitis:
nu elf doden
,-^ECHT - Tot en met vorige
en ziin dit jaarelfmensen overle-
ef aar> meningitis, net zoveel als in
i st|e.hele jaar 1988. Volgens het mi-
eid e van welzÜn> volksgezond-
j,aen cultuur zijn vanaf 1 januari
.J 3̂3' 83 gevallen van meningitis
er Senvliesontsteking) gemeld,
et Preid over het hele land, en voor

overgrote deel bij kinderen.

n26 gevallen betrof het de vorm
l*orri!**eningitis waarbij de ziekte
L ~} veroorzaakt door een bacterie
*okw k*oeo- vergiftigt (meningo-
'Veri n sePsis). Van hen zyn er zes
ge "eden. Van de 57 patiënten met
rÜf °ne meningitis overleden er

Terughoudend
Exacte cijfers over de schade die
computerkrakers aanrichten, zijn
volgens Franken onmogelijk te noe-
men. In de eerste plaats, omdat er
vele gevallen nooit worden ontdekt.
Daarnaast zijn de banken terughou-
dend in het doen van aangifte. De
instellingen denken dat zij het ver-
trouwen van het publiek verliezen,
indien aan het licht komt dat hun
computer is gekraakt.

Onlangs werd wel bekend dat de in
Amsterdam gevestigde Lloyds
Bank een enorme schade had gele-
den. Een computerkraker was erin
geslaagd bedragen van 8,3 en 6 mil-
joen gulden te stelen. ,
Afbetaling
Franken denkt dat als computer-
fraude wordt, ontdekt, de bedrijven
liefst zelfeen oplossing zoeken. „De
werkgever beweegt de werknemer
de kennis van de computer in het
vervolg ten dienste van het bedrijf
te stellen en treft een afbetalingsre-
geling".

Een andere reden waarom bedrij-
ven niet snel naar de politie stap-
pen, is volgens Franken de handel-
wijze van de justitie in de Slaven-
burg-affaire. „De tamtam rond het
politieoptreden waarbij 100 agenten
de administratie in vrachtwagens
laadden, heeft er niet toe bijgedra-
gen dat een bajik snel de justitie in-
schakelt".

Nog geen spoor van ontsnapten
ERSFOORT - De politie heeft.er!j n spoor van de negen gedeti-

"l ir rï-e zondagavond ontsnap-
'etift *~*et huis van bewaring Op
«erd 6rg in Amersfoort- De gedeti-
'Oor or*tsnapten rond zeven uur
ler, een deur in de toiletruimte van

eereatiezaal in te trappen.

Het weer

-^Kenveldenmatige zuidwesten-
i^p worden wolkenvelden

Voerd* De middagtem-

* ioy„Uur is ook vandaag weer
!.fad n Normaal, namelijk 11
Jl.eim1* De komende nacht
Sa/ de wind af en draait
Mm 2uidelijke richting. De
"*Ri*_.Ü?Umtemperatuur wordtS^en.Wf actuele informatie be-

ende hetweer in Limburg
VA ' u bellen 06-91122346.

CJ11 08.10 onder: 17.39
Mrw °P: 08.46 onder: 19.29RjGEN:
"O11 0809 onder: 17.40,/^op: 09.00 onder: 21.00

N°9 even doorzetten!

Strafmaat
Franken denkt verder dat de daders
van de computerfraude - volgens
een Zweeds onderzoek evenveel
mannen als vrouwen - onvoldoende
worden afgeschrikt door de straf-
maat in Nederland. De maximale
straf die is gesteld op oplichting en
diefstal, bedraagt respectievelijk
drie en vier jaar. „Door voorwaarde-
lijke invrijheidsstelling gaat er nog
eens eenderde van de straf af', stelt
de Leidse hoogleraar. Er ligt nu een
wetsontwerp klaar om de strafmaat
te verhogen.

Mogelijk hernieuwd
overleg wegvervoer
Van onze redactie economie

DEN HAAG - De Vervoers-
bonden CNV en FNV zijn niet
bereid opnieuw met de werk-
gevers in het wegvervoer aan
de tafel te gaan zitten, als die
vooraf eisen dat de bonden het
mandaat van hun achterban
terzijde schuiven en de ver-
langde onregelmatigheidstoe-
slag laten vallen. Woordvoer-
ders van CNV en FNV zeiden
dat gisteren inreactie opwerk-
geversvoorstellen in die rich-
ting. Toch bestaat er bij de
bonden enige ruimte voor
nieuwe onderhandelingen
zonder voorwaarden vooraf.
„Alleen maar willen praten over een
dictaat van ons heeft natuurlijk ook
geen enkele zin", aldus woordvoer-
der Bert Duijm van de Vervoers-
bond FNV. „Wij willen echt onder-
handelen en we zullen onze achter-
ban ook voorhouden dat onderhan-
delen niet betekent dat je op je stre-
pen moet blijven staan".

Petitie
Ongeveer tweehonderd actievoe-
rende vrachtwagenchauffeurs heb-
ben gisteren minister Smit-Kroes
(Verkeer en Waterstaat) in een peti-
tie gevraagd er bij de werkgevers op

aan te dringen dat zij 'hun onver-
zoenlijke houding' laten varen. Dat
gebeurde in het Groningse Wedde,
waar de minister een werkbezoek
bracht.
Ondertussen zijn de acties in het
wegvervoer gisteren gewoon door-
gegaan. Bij zon kleine veertig be-
drijven werd gestaakt. Dat aantal
werd vorige week op geen enkele
dag bereikt. FNV-woordvoerder
Duijm spreekt van „een geweldige
klapper. We zijn verder gegaan dan
vriend of vijand had verwacht".

De bonden boekten gisteren succes
met hun acties toen het bedrijf
Kragten uit Nieuwegein als vijfde
transportonderneming het zoge-
naamde protocol ondertekende.
Daarmee verklaart Kragten zich be-
reid zijn werknemers volgens de
eisen van de bond uit te betalen, zo-
lang er nóg geen nieuwe CAO is.

Bestookt
FNV en CNV worden inmiddels da-
gelijks bestookt met telexen van
werkgevers die de bonden somme-
ren een actie te stoppen of zelfs drei-
gen met gerechtelijke stappen.

vandaag

" Dr Engelen ondanks
lof de laan uit
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" Dubliners
gaan door
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" Staking bij
Maas Venlo
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Optocht Sittard
trok 720.000
TV-kijkers

SITTARD - De TV-uitzending
van de carnavalsoptocht in Sit-
tard is volgens een onderzoek

van de NOS zondagmiddag ge-
zien door naar schatting 720.000
kijkers. Zij waardeerden het pro-
gramma met het cijfer 7,1, het-
geen vrij hoog is.

De optocht op Curacao, die daar-
na werd uitgezonden, trok
760.000 belangstellende kijkers,
die daar een waardering van 7,0
voor over hadden.

Produktschap gaat onderzoek instellen

Kwaliteit Nederlandse
aardappel onder vuur

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Dc kwaliteit van dc
Nederlandse consumptie-aardappel
laat te wensen over. Twintig pro-
cent van dc onderzochte partijen
bintjes en eigenheimers bevatte
meerdere rotte en/of door schim-
mels aangetaste aardappelen. In 65
procent was sprake van te veel be-
schadigde, groenverkleurde of mis-
vormde aardappelen. Dat zei voor-
zitter Doornbos van het Landbouw-
schap gisteren op dc Landbouw-
werktuigenbeurs in Zuidlaren.

Doornbos bevestigt daarmee dc be-
vindingen van Konsumenten Kon-
takt, dat onlangs tien partijen
bintjes en tien partijen eigenhei-
mers toetste aan dc kwaliteitseisen
van het Produktschap voor dc
Aardappelen. Doornbos verwijt te-
lers 'onzorgvuldigheid' bij hét telen,
oogsten, dc opslag en het transport.
Zij zouden zich moéten concentre-
ren op het leveren van kwalitatief
goede aardappels in kleinverpak-

king, direkt geschikt voor con-
sumptie.

Onderzoek
Het Produktschap voor de Aardap-
pelen noemde de cijfers 'overdre-
ven', maar zal toch dit voorjaar een
onderzoek instellen naar de wensen
van de Nederlandse aardappelcon-
sument. Ook de eisen van de West-
duitse kopers, de voornaamste ex-
portmarkt voor de Nederlandse
aardappel, worden bekeken.

De export naar de Bondsrepubliek
loopt het laatste jaar terug, nu blijkt
dat de Duitse consument steeds va-
ker de voorkeur geeft aan een pro-
dukt van eigen bodem.

Grootste
Nederland is de grootste producent
en exporteur van aardappelen in de
wereld. Jaarlijks levert de export
300 miljoen gulden op.

sport
# Timman, wonder van

Antwerpen.

# Tour raakt sponsorkwijt.

# Moeiteloze winst
Schapers.

# Peloton zoekt ritme.

# Lewis naar Baskenland.

Nieuwe aanpak
reuma ontdekt

Van onze correspondent
LEIDEN - Leidse onderzoekers
hebben een nieuwe behandelwijze
van reuma ontdekt, die lijkt op vac-
cinatie. De resultaten met dierproe-
ven zijn tot dusverre zo succesvol,
dat overwogen wordt de behande-
ling bij mensen toe te passen. Naar
alle waarschijnlijkheid wordt nog
dit jaar de eerste Leidse reumapa-
tiënt behandeld met de nieuwe me-
thode. Dit meldt het maandblad Ci-
cero, een uitgave van het Acade-
misch Ziekenhuis Leiden.

In eerste instantie zullen patiënten
worden behandeld die al lange tijd
reuma hebben. Als de behandelwij-
ze bij hen succes oplevert, dan gaat
men over op de behandelingvan pa-
tiënten die nog niet zo lang reuma
hebben. Gewrichtschade die is ont-
staan door reuma, is namelijk on-
herstelbaar. Bij laatsgenoemde pa-
tiënten kan dan een hoop pijn en el-
lende worden voorkomen.

Clown overvalt
tankstation

SITTARD - Een tot nu toe onbe-
kend persoon, verkleed als clown,
heeft gistermiddag om 12 uur het
tankstation aan de Nolenslaan in
Sittard overvallen.' Onder bedrei-
ging van een mes maakte de onbe-
kende de cassière de geldla afhan-
digen sloeg op devlucht. Omdat het
tankstation pas was geopend be-
vonden zich in de geldla slechts en-
kele honderden guldens. De over-
valler is ongeveer 1.80 meter lang en
was gekleed in een zwart-wit ge-
blokt clownspak. Hij droeg een ste-
kelige pruik.
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Zondagsschilder
Om in zijn onderhoud te voorzien
vindtPaul een baantje bij de Parijse
beurs. Zijn taak is om langs de cafés
rond de beurs te rennen en daar
eventuele cliënten voor aantrekke-
lijke effecten te interesseren. Als in
1880 de telefoon in Parijs wordt
geïnstalleerd en twee jaar later een
beurskrach volgt, is het met Gau-
guins keurige betrekking afgelo-
pen. Het was de laatste die hij ooit
had. Intussen is de jeugdige 'bour-
sier' getrouwd met de 23-jarige

blonde Mette Gad, een Deens meis-
jevan keurige familie, bijwie hij vijf
kinderen verwekt in een periode
waarin hun huwelijk steeds verder
op de klippen loopt. Niet alleen
heeft het ontslag bij de beurs de fa-
milie financieel aangetast. Gauguin
ontpoptzich bovendien als een ver-
dienstelijk zondagsschilder, die
zich steeds meer voor de kunst en
steeds minder voor zijn gezin inte-
resseert. Hij neemt lessen bij Pissar-
ro en schildert dan 'impressionis-
tisch. In die periode neemt de ro-
man van Gauguins bestaan als tra-
gisch, onbegrepen en tegen armoe
en ziekte worstelend artiest een aan-
vang. Een roman waaraan de held
zelf niet in geringe mate opzettelijk
heeft bijgedragen. Gauguins klein-
zoon Paul René merkte nog afgelo-
penjaar in het voorwoord tot een fo-

toboek over zijn grootvader op:
'Paul Gauguin was in hart en nieren
een Latijn, en wat men Mette zou
.kunnenverwijten is dat het haar aan
hartstocht ontbrak.Daarbij heeft ze
- zoals ze zelf later bekende tegen-
over kleinzoon Paul René - nooit
iets van Pauls kunst begrepen.
Met Latijnse hartstocht en onder
Latijns geklaag zet Gauguin zich
dan aan het schilderen, waarbij hij
zich al snel van Pissarro en zijn les-
sen in het impressionisme los-
maakt. Gauguin vertrekt naar Pont-
Aven, een schilderskolonie in Bre-
tagne, waar hij de weg vindt naar
een eigen stijl waarmee hij - net als
Van Gogh - in onze dagen al uit de
verte meteen te herkennen valt. Die
eigen stijl was bovendien een wer-
kelijke bijdrage tot de ontwikkeling
van de zogenaamdemoderne kunst.

Gauguin begon in Bretagne tot de
'overtuiging te komen dat schilde-
ren niet een directe overbrenging
dient te zijn van wat de kunstenaar
om zich heen 'ziet' (zoals bijvoor-
beeld de impressionisten te werk
gingen), maar dat het veel meer
moet worden opgevat als een 'syn-
these' van ervaringen die in de her-
innering 'opgeslagen' zijn. En hij
ging op zoek naar kleur- en lijnhar-
monieën, die deweg wezen naar het
symbolisme.

Deze doorGauguin met steeds meer
nadruk in de praktijk gebrachte op-
vatting brengt hem ook in conflict
met Vincent van Gogh, als hij eind
oktober 1888 in Arles arriveert om
er met de Hollander 'samen' te gaan
schilderen. Artistieke en persoonlij-
ke verschillen leiden daar dan op 14

december tot het beroemde con-
flict, waarbij Van Gogh zich in een
vlaag van waanzin een stuk van zijn
por afsnijdt. Maar behalve Gau-
guins manier van schilderen, die in
een bepaald stadium ook wel 'cloi-
sonnisme' werd genoemd en veel
weg had van glas-in-loodkunst,
werd de in hooghartige eenzaam-
heid worstelende schilder (Tk ben
een groot artiest en ik weet het'
schreef hij in 1892 aan zijn vrouw)
bovenal bepaald door zijn zucht
naar het exotische. Weliswaar leef-
de Gauguin in een tijd, waarin -vooral in de letterkunde - kunste.
naars blijk gaven van een naïeve
avonturenzucht die meestal neer-
kwam op de 'exotische-eiland-
droom'. Het ging daarbij niet alleen
om de 'escape', maar ook om de te-
rugkeer tot een bepaalde vorm van
primitivisme.

Gauguin werd niet uitsluitend tot
deze exotische zucht gedreven om-
dat ze in de mode was. Hij had im-
mers het grootste deel van zijn
jeugd in Zuid-Amerika en op de
grote vaart doorgebracht en was,
wat zijn familie van moeders kant
betreft, uitgesproken 'exotisch. Uit
al die factoren is waarschijnlijk zijn
onvermoeibaar heen en weer gereis
te verklaren naar verre en in die da-
gen slechts moeizaam te bereiken
oorden als Tahiti, waar hij tweemaal
is (in 1891 en 1895) en naar de Mar-
kiezen-eilanden, waarheen hij in
1901 vertrekt en - op Hiva Oa - in, 1903 overlijdt.

%Een
pagina uit
Gauguins

manuscript
'Noa Noa'.

Passieconcert van
Studium Chorale

MAASTRICHT - Studium Chorale,
onlangs nog op TV te bewonderen
met o.a. Eliz van Henri Delnooz,
houdt zich de laatste tijd heel na-
drukkelijk bezig met het romantisch
repertoire. De motetten en de Fünf
Gesange van Brahms, die tijdens het
Delnooz-concert werden uitgevoerd,
waren het eerste begin; met het pro-
ject 'Romantische koormuziek' heeft
het koor zich nog verder verdiept in
de romantiek, met het doel een pro-
gramma samen te stellen voor de
Passietijd.
Onder leiding van Eric Hermans zal
Limburgs semi-professionele ka-
merkoor tijdens dit project Via Cru-
cis van Franz Liszt uitvoeren, een
Werk voor koor, soli en piano. Via
Crucis verklankt op uiterst sobere
wuze de 14 staties van de kruisweg.
Liszt schreef dit werk in zijn laatste
levensfase (1878/1879): zijn stijl is
dan ontdaan van alle opsmuk. Een-
stemmige hymnes, recitatieven, ko-
raalzettingen en muzikale meditaties
door de piano vormen een evenwich-
tig en bijzonder harmonieus geheel.
De pianopartij wordt gespeeld door
Tonie Ehlen. Naast dit 50 minuten

durende werk zal Studium Chorale
enkele korte composities voor de
Passietijd uitvoeren: 'Herr, nun las-
sest du deinen Diener in Frieden fah-
ren', 'Richte mich, Gott, und führe
meine Sache' en 'Mem Gott, warum
hast du mich verlassen' van Men-
delssohn Bartholdi en 'Ave verurn
corpus Christi' en 'Jesu Christe. Die
fünfWunden van Liszt'.
Dit programma wordt drie keer uit-
gevoerd: óp zaterdag 18 februari in
de St. Agathakerk van Eys-Wittem
(aanvang 20.30 uur), op zondag 19 fe-
bruari om 15.00 uur in Kasteel Alden
Biezen en op dinsdag 21 februari in
de O.L. Vrouwebasiliek van Maas-
tricht (20.30 uur). Studium Chorale
houdt het Brahms/Delnooz-pro-
gramma overigens gewoon op zijn
repertoire. Zo staan er nog uitvoerin-
gen geprogrammeerd in de Oranjerie
van Roermond (5 maart), de St. Mau-
ritiuskerk van Bilzen (2 juni), de
Neue Galerie van Aken (3 juni) en de
Kopermolen in Vaals (25 november).

" Studium Chorale, op de ro-
mantische toer.

kunst
Gigantische Gauguin-expositie in Grand Palais te Parijs kunst en cultuu

'Ik ben een
groot artiest

en ik weet het'
PARIJS - In het plantsoen voor het Parij se 'Grand Palais' slin-
geren de rijen wachtenden zich over de stoep, tot ze om de
hoek uit het gezicht verdwijnen. Op de affiches blinken het
oranje en rood, het geel en groen, van Gauguins 'Pastorales Ta-
hitiennes', een doek dat voor de gelegenheid uit Moskou geko-
men is en met nog zon tweehonderd en vijftig van Gauguins
schilderijen, sculptures en houtsneden tot 24 april in Parijs te
zien is. Het Grand Palais rekent op 600.000 bezoekers. Met Vin-
cent van Gogh werd Paul Gauguin een van de populairste
schilders van onze eeuw. Dat komt voor een deel omdat de
rampzaligheid van zijn bestaan net als in het geval van Van
Gogh aan zijn doeken een extra dimensie van eenzaamheid en
ontbering gaf, en er de sporen naliet van de worstelstrijd om
een ideaal.

Als Gauguin 8 mei 1903 op Hiva-Oa,
een van de Markiezen-eilanden in
de Stille Zuidzee, aan ziekte en uit-
putting overleden is, wordt een
groot deel van wat er aan kunstwer-
ken in zijn atelier restte meteen op
de vuilnisbelt gegooid. Toch vindt
er op 2 september nog een openbare
verkoping van zijn spullen plaats.
Een van de niet op de vuilnisbelt ge-
gooide doeken wordt door de vei-
lingmeester aangekondigd als 'De
watervallenvan Niagara'. Het levert
zeven francs op. Toch stelde het he-
lemaal geen waterval voor, maar
een: 'Bretons dorp in de sneeuw' en
dat terwijl op Hiva-Oa nooit nie-
mand sneeuw gezien had, ook de
veilingmeester niet. Hij hield het
wintergezicht dan ook onderstebo-
ven en hij trok zijn conclusie uit wat
hij toen zag.
Paul Gauguin zag in 1848 het le-
venslicht en werd op zijn derde al
meegenomen naar Peru, waar de
staatspresident familie was van zijn
moeder Aline. Vader Gauguin stierf
onderweg, maar de moeder, zoon
Paul en dochter Marie werden vier
jaar lang in het exotische Lima ver-
wend en vertroeteld. Als moeder
Aline naar Frankrijk terugkeert
woont het gezin in Orleans, waar
Paul de school bezoekt, maar al in

1865 gaat hij - op zijn zeventiende -
naar zee als leerlingbij dekoopvaar-
dij. Jarenlang is de jonge Gauguin
onderweg tussen le Havre en Rio.
Pas als zijn moeder in 1871 overlijdt,
keert Paulaan de wal terug. Aline
had in haar testament een oude
vriend, Gustave Arosa, als voogd
over de kinderen aangewezen en
het is ten huize van Arosa dat Paul
kennis maakt met diens voor die da-
gen opzienbarende collectie doeken
van onder meer Courbet, Delacroix,
Corot, Jongkind en zelfs van Pissar-
ro, die een van de eerste impressio-
nisten was en diePaul bij zijnvoogd
waarschijnlijk ook voor het eerst
ontmoet.

Tragiek
Het was onder andere Gauguins tra-
giek dat het primitivisme en de reli-
gies die hij in de Stille Zuidzee
zocht toen alleen nog maar door tan-
deloze oude bessen konden worden
,naverteld, terwijl deFranse kolonis-
ten de brutale schilder die, in voor
die dagen ongebreidelde erotiek,
met inheemse meisjes samenleefde,
het bestaan er niet vrolijker op
maakten. De tragiek van Gauguins
leven blijkt ook uit de intensieve
correspondentie, die hij nog jaren-
lang met zijn vrouw Mette en metde
kinderen onderhield. De brieven
houden pas op als Mette hem op
korte toon bericht dat zijn lieve-
lingsdochter Aline aan de griep is
bezweken. Het meisje was toen 20
jaar. Voor haar schreef hij ook een
van zijn mooiste 'logboeken', naast
al die andere getuigenissen van zijn
leven (zoals het beroemd geworden
'Noa Noa') dienet als debrieven van
Van Gogh tot de literatuur kunnen
worden gerekend.
Het wordt uit zijnbrieven duidelijk
dat hij nog jarenlangvan zijn vrouw
was blijven houden, die op haar
beurt volledig in beslag werd geno-

men door de taak zichfinancie^
ven water te houdenen haar W >"

kroost een behoorlijke opvoed' c
geven. Mette zal ook niet zijnlj
muleerd door de wetenschapl,
Paul in de StilleZuidzee bij zij»l
jeugdigevriendinnen nog eens Jkinderen verwekte en dat al e* *

in Parijs bij nog weer een and# j
gedaan. Zo blijven zijn hele I *
door Gauguins pas laat ontwikl
artisticiteit en zijn Tatijnshei' 'voortdurende botsing met het
geois-milieu dat hijzichzelf gelj 1
had door met de Deense Met I
het huwelijk te treden en met 'te zorgen voor een uitgebreid' 'slacht.
De tentoonstelling in het P<
Grand Paleis is deeerste en de
ste van een dergelijke gigant-
omvang. Ze omvat vele doek?"
sculptures uit particuliere verde-
lingen en uit musea in de VereiS
Staten en de Sovjet-Unie, die Te-
rugkeer geen wereldreizen \
zullen ondernemen. Het mat^waarmee Gauguin diende te WW
was dikwijls van laag allooi. BB
ophangen van de doeken ml
Grand Palais bleek opnieuw ml
ke slechte staat velen ervan vfl
ren. Toen een lid van de staf ééiL
de schilderijen per ongeluk ot
grond liet glijden, viel het tot
uiteen. Het is meer dan de ffl
waard om voor deze tentoonstQ
in de rij te gaan staan. Het is jan
dat er nog te veel bezoekers teê
in de tentoonstellingsruimten
den toegelaten, zodat het col
met de schilderijen vaak be-*1
lijkt wordt.
Het Grand Palais is op dinsdag
sloten. Tegelijk met deze expj*
zijn er in het Musée d'Orsay Jfuit de Markiezen-eilanden en lp
uit 1869 te zien. (tot 23 april). |
Bibliothèque Nationale is eeA
vallende verzameling gravures
toongesteld van kunstenaars^Pont-Aven in de dagen van *"gum, onder andere van de teUS
rechte wat miskende Brit O'CoHï
(tot 5 maart). e

Oplossingvan gisteren
- o - - e - -1

outsi d e i)
- va t - a r'J
arrest - 1
-eten-o Ij
guano- r';
-sa-e p e 'i
oer-k o I 11

recept
Exotische spruitjes

"»

Benodigdheden: 1 kg spruitjes, 300 g
hamlappen, zout, 1 ui, 1 teentje knof-
look, 2 tl kerriepoede-% 25 g boter of
margarine, 4 nootjes gember met si-
roop, peper. Voor de saus: 1 kleine
ui, 30 g boter of margarine, 2 tl kerrie-
poeder, 30 g bloem, 5 dl bouillon, een
scheutje melk of room.

Maak de spruitjes schoon en was ze.
Snijd het vlees in dobbelstennen en
bestrooi het licht met zout. Maak de
ui schoon en snijd klein. Verhit de
boter en fruit de ui met de kerriepoe-
der goudgeel en voeg eventueel iets
boter toe en bak het vlees om en om
bruin. Pers erboven knoflook uit.
Snijd nootjes gember klein en voeg
met siroop en versgemalen peper
aan het vlees toe. Deksel op de pan
en een kwartiertje laten stoven. Doe

de spruitjes erbij, schep alles door el-
kaar en laat spruitjes in 10 minuten
gaar worden.
Maak intussen de kerriesaus. Fruit
de gesnipperde uit met de kerriepoe-
der in de hete boter, voeg de bloem
toe, roer tot een bal ontstaat en
schenk er al roerende de bouillon bij.
Breng de saus op smaak met een
scheutje melk of room. Serveer de
spruitjes-vleesschotel met droge (zil-
vervlies-)rijst en kerriesaus.

hub meijer.
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Omroepen
Verder maakt het onder-
zoek duidelijk dat de
kijkdichtheid van Neder-
land 1 en 2 ongeveer ge-
lijk is. De gemiddelde
kijkdichtheid van Neder-
land 1, 2 en 3 was, eind
vorig jaar, respectievelijk
8, 9 en 2 procent. De
hoogste kijkdichtheid
werd behaald door de
Vara en de Tros. Het
laagst scoren de Evange-
lische Omroep en de
VPRO.

Sjevardnadze keert onverrichterzake terug naar Moskou

Pakistan blijft verzet
Afghanistan steunen
i.

j Van onze correspondent

ffit - Pakistan en de Sovjetunie zijn het erover eens
Ij een politieke regeling noodzakelijk is voor Afghanistan,
i£ ar Pakistaanse leiders hebben geweigerd om de militaire
u j n̂ aan de Moedjahedien-rebellen te stoppen. Dat is het re-r aat van tweedaagse besprekingen van de Russische minis-
iac_Van buitenlandse zaken, Eduard Sjevardnadze, in Islama-
"ent oet zi**n Pakistaanse ambtgenoot, Yacoub Khan, presi-
en yhulam Ishaq Khan en premier Benazir Bhutto, die voor

officieel bezoek aan de Sovjetunie is uitgenodigd.

"tpll nadze zei dat hij in zijn be-
r*rs "? gen met de Pakistaanse lei-
"Ïïq duidelijk had gemaakt dat.gje*°u er op staat dat het huidige
°rdt lnKaboel vertegenwoordigd
i^ }'n een toekomstige regering".

'ebbp ghaanse verzetsbewegingen
je ö t dit tot dusver geweigerd.
"sta Ssische minister verliet Pa-

nder 20r*der ac m Islamabad ver-
■^tm enc*e Moedjahedien-leiders te
ler_?eten. Een woordvoerder van
'tiet d en verklaarde, dat zij alleen
irat e Russische minister wilden
"vaj ** als er tevoren een agenda
öej- °jPgesteld. Eind deze week ko-
j^ ."e rebellenleiders bij elkaar
■n e toekomstige leider en rege-
J s vo0r Afghanistan te kiezen.

Por adze herhaalde zijn oproep
Wr a «*n internationale conferentieLt Afghanistan. Hij zei dat VN se-
Hjr r's-generaal Perez de Cuellar
CSr

et moet ingrijpen om een vre-
ki f 1 nS veilië te stellen". De
hw -ninister zei, dat hoewel de
[os?en Kaboel hebben verlaten,
teefs gehouden is aan het Ge-
tn_ * akkoord. Hij waarschuwde
"-*dr *^ovietunie krachtens een
"ajj a 8 Kaboel te hulp zal komen,
ejj eer buitenlandse mogendhe-
e 4fl(^ met de interne zaken vanghaanseregering bemoeien.

rocpen
_Hehe sen5en hebben bijna alle Russi-
e«is r°ePen Kaboel verlaten. Vol-
*tv worden de lucht-
-H J* en enkele strategische pun-
°or de hoofdstad nog bewaakteen kleine 500 Russische sol-

daten. Sovjet-transportvliegtuigen
vliegen afen aan opKaboel met gro-
te hoeveelheden voedsel en wapens
om het regiem van president Naji-
bullah op de been te houden.

In het westelijke deel van Afghanis-
tan zijn nog naar schatting 20.000
Russische soldaten die zich in co-
lonnes in de richting van de Russi-
sche grens bewegen. Vóór 15 fe-
bruari moeten allleRussen weg zijn
uit Afghanistan, dat zij negen jaar
en tien maanden hebben bezet. De
troepen die de grens bereikten, wer-
den daar door familieleden begroet.

" Met een herhaling van de standpunten
van beide partijen zijn gisteren in Polen de
ronde-tafeïbesprekingen begonnen tussen
de oppositie en de regering. Solidariteits-
leider Lech Walesa hield een gepassioneerd
pleidooi voor erkenning van zijn vakver-
bond. De Poolse minister van binnenlandse

zaken, Czeslaw Kiszczak, noemde in zijn
openingstoespraak nog eens de voorwaar-
den voor legalisering van het in 1981 verbo-
den vakverbond, zoals onvoorwaardelijke
steun geven aan de economische en politieke
hervormingen die de regering voor ogen
staan.

Nrouwenhandelkon ingedrukt
■ojjy^ERDAM - De Amsterdamse
[fje ’ heeft met de aanhouding van
a 1_oeg°slaveneen einde gemaakt
Hitj en handel in vrouwen. Ten-
laiiji *: vier vrouwen zijn van deze
)6 ,el. het slachtoffer geworden.
""K ?e arrestanten, de 20-jarige
Ify' ac 25-jarige LI. en de 30-jarige
■Ve Verbleven illegaal in ons land.van hen haddenzich al eerder
W^ouwenhandel schuldig ge-
10g j\De politie zoekt in deze zaak

rie Joegoslaven.
iet nuerzoek in deze zaak is in no-
*eMptr Van net voriê jaar gestart.
Nla "?n is dat de vrouwen in Joe-
pr0

Vlë en de Bondsrepubliek zijn
K} feld onder het mom in ons
Rijg n restaurants werk te zullen
p«t a " In alle gevallen begon het
h*Jtilm°ureuze relaties, aldus een
■^(■g woordvoerder. Eenmaal in
%H no- werden de vrouwen ze-
v°Hdgen per weekvan zeven uur 's
f°stit *°* zeven uur 's ochtends tot

"tutie gedwongen.

Actievoerders
ingehouden

Sfti?9VEN ~De marechaussee
b ve*f f, ren °P de vliegbasis Eind-
fc^de anti-militaristische actie-
i s o__r h aangehouden. De groep
)M er ue basis doorgedrongen en

» *.cfSPandoeken ontvouwd.
w l, dpl6 Was onder meer gericht te-
V, 66tu eventuele verkoop van NF-5
i^s gen aan Turkije. Bovendien. actie bedoeld als sympatie-
l^lle £g aan C. Koning en C. van
vfyten °P Nieuwjaarsdag vernie-
A-^ inrichtten aan twee NF-5
Vcht rt n op de vliegbasis Woens-
vör^p -Dit tweetal zit in verbandcc nog in vqprajres^

Vrijstelling van
dienst mogelijk

voor ongehuwde
kostwinners

DEN HAAG- Ongehuwde kostwin-
ners kunnen over enige tijd onder
voorwaarden in aanmerking komen
voor vrijstelling van militaire
dienst. Daarbij wordt elk geval af-
zonderlijk beoordeeld. Tot nu toe
geldt de mogelijkheid van vrijstel-
ling wegens kostwinnerschap al-
leen voor gehuwden. Voor de nieu-
we regeling is een wijziging van de
Dienstplichtwet nodig. Dat bete-
kent dat de regeling naar verwach-
ting in de loop van 1990 in werking
treedt.

Rond dewijzigingheeft dezaak van
de 28-jarige Hagenaar H. Florissen
eenrol gespeeld. Hij is in beroep ge-
gaan omdat hij geen vrijstelling van
dienst kreeg wegens kostwinner-
schap, terwijl zijnlevenspartnervan
zijn inkomen afhankelijk was. Flo-
rissen is onlangs toch vrijstelling
verleend, nog niet op grond van de
nieuweregeling, maar vanwege 'een
bijzonder geval', zoals de wet dit
omschrijft.
De nieuwe regeling gaat niet alleen
gelden bij samenwonen van man en
vrouw, maar ook van homoseksuele
mannen. Voorwaarde is dat er een
notarieel samenlevingscontract be-
staat.
Eén van de redenen waarom een
verzoek tot vrijstellingwegens kost-
winnerscahp kan worden afgewe-
zen is dat de betreffende dienst-
plichtige geschikt is voor een moei-
lijk vervulbare functie.

Europa
De NCW-voorzitter deelt niet in het
algemene optimisme dat de Europe-
se economische eenwording na 1992
alleen maar positieve effecten zal

hebben. In eerste instantie ver-
wacht hij zelfs een afname van de
werkgelegenheid, doordat allerlei
zaken efficiënter geregeld kunnen
worden en er minder mensen voor
nodig zijn. „Pas later zal de werkge,-
legenheid kunnen groeien".

Hij ziet de huidige werkloosheid
overigens als een structurele zaak:
„Die is niet op te lossen door groei
of herverdeling van werk. Als we
niet bereid zijn ingrijpende conse-
quenties te nemen, waaronder aan-
passingvan het loonniveau, dan zul-
len bepaalde groepen structureel
buiten de arbeidsmarkt blijven
staan".

binnen/buitenland

Nederlanders kijken
iets minder televisie

I Van onze rtv-redactie

JHILVERSUM - In hetplaatste kwartaal van 1988Jwerd door de Nederland-se kijker, per dag, een
ikwartier minder naar de

gekeken dan inII«e laatste drie maandenjvan 1987. De gemiddeldepkijkduur liep terug van 2«uur en 13 minuten naar 1«uur en 57 minuten. Dat
1 blijkt uit het kijk- en luis-teronderzoek dat door de
jNOS is gehouden.

'iu-t het onderzoek blijkt
]voorts dat men name jon-
Jgeren (in de leeftijdscate-
gorie 13 tot 24 jaar) min-

I°er tijd voor de televisie.?0(?rbrengen. Ten op-lzichte van eind 1987 daal-de hun 'kijktijd' eind vo-"g jaar met 20 procent.'tUlr>sdag, woensdag en

zondag bleken voor de
jongeren de minst aan-
trekkelijke televisie-
avonden te zijn. Op de
donderdagavonden ke-
ken ze juist meer televi-
sie. Volgens de afdeling
kijk- en luisteronderzoek
heeft deze verschuiving
onder meer te maken met
het feit dat de EO nu op
woensdag in plaats van
op donderdag uitzendt.
Uit de NOS-cijfers blijkt
ook dat de buitenlandse
stations minder worden
bekeken. Met name de

BRT en Sky» Channel
trekken steeds minder
kijkers. Van de buiten-
landse zenders zijn
Duitsland 1 en 2 het
meest in trek (allebei 3
procent van de kijktijd).

Vooral series en speel-
films worden druk beke-
ken. De belangstelling
voor de informatieve pro-
gramma's liep licht terug.
Op woensdagavond, zo
blijkt uit het onderzoek,
wordt het minst naar de
Nederlandse zenders ge-

keken. Het meest wordt
gekeken op devrijdag- en
de zaterdagavond.

Ook op de buitenlandse
zenders behoren shows,
films, sport en series dui-
delijk tot de best beke-
ken programmacatego-
rieën.
Als best bekeken pro-
gramma's kwamen - zo-
wel op de buitenlandse
als de op de binnenland-
se zenders - voetbalwed-
strijden uit de bus. De

wedstrijd Bayern Mün-
chen-Inter Milan (Duits-
land 1, 23 november) trok
1,1 miljoen Nederlandse
kijkers. Naar West-Duits-
land-Nederland (NOS)
keken 5,5 miljoen men-
sen.

WVC: te veel straling
bij medisch onderzoek
UTRECHT- De gemiddeldeNeder-
lander wordt in zijn leven - door
medisch onderzoek of behandeling
waarbij ioniserende straling wordt
toegepast - blootgesteld aan een
hoeveelheid straling die gelijk is
aan driemaal de (geringe) straling
die ons land bereikte na de kern-
ramp in Tsjernobyl.

Tot deze conclusie komt een werk-
groep van het ministerie van wel-
zijn, volksgezondheid en cultuur
(WVC). De werkgroep is bezig met
een verkennende inventarisatie van
de stralingsbelasting ten gevolge
van medische toepassingen.

Artsen moeten volgens deze werk-
groep voorzichtiger zijn met het
aanvragen van dit soort onderzoe-
ken. Ook moet beter worden bijge-
houden hoe vaak iemand geduren-
de zijn leven in de gezondheidszorg
aan straling wordt blootgesteld.
Uiteraard moeten deskundige art-
sen derisico's van straling, óf nala-
ten van onderzoek, óf behandeling
tegen elkaar afwegen.

Staatssecretaris Dees (WVC) komt
voor medio 1989 met een notitie
over de stralingsbelasting en met
beleidsvoornemens tot bescher-
ming van de individuele patiënt en
consument tegen de nadelige gevol-
gen.

Klacht
Dees verwijst ook naar deze notitie

in een briefaan devaste TweedeKa-
mercommissie voor volksgezond-
heid naar aanleiding van een klacht
van de Vereniging tegen de Kwak-
zalverij over het volgens haar onbe-
voegd gebruik van röntgenappara-
tuur door chiropraktors ('bottenkra-
kers').

De chiropraktors zelf zeggen overi-
gens dat zij tijdens hun opleiding (in
het buitenland) wel met röntgenap-
paratuur hebben leren omgaan.
Volgens Dees gehruiken de chiro-
praktors toestellen met een gering
vermogen, die voor diagnostische
doeleinden niet zijn onderworpen
aan een vergunningsplicht op grond
van de Kernenergiewet.

Christelijke werkgeversorganisatie tegen herstel koppeling

NCW: nieuw kabinet
moet fors bezuinigen

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Ook in de volgende kabinetsperiode zal er voor-
zichtig begroot moeten worden. Forse bezuinigingen blijven
nodig om het financieringstekort weg te werken en een aantal
noodzakelijke beleidsdoelstellingen zoals lastenverlaging, uit-
breiding van de infrastructuur en milieumaatregelen waar te
maken. Politieke partijen gaan, met de verkiezingen van vol-
gend jaar in het vooruitzicht, van te optimistische uitgangs-
punten uit door de economische groei op 2,5 procent en de in-
flatie op 2 procent te stellen. Die waarschuwing komt van prof.
drs J. Weitenberg, voorzitter van de werkgeversorganisatie
NCW.

Het NCW gaat in zijn verwachtin-
gen uit van een economische groei
van twee procent. Volgens Weiten-
berg is in de komende jareneen las-

tenverlichting van 8 miljard gulden
nodig, die ten dele bestemd is om de
koopkracht van mensen met een
uitkering op peil te houden.

In een herstel van dekoppeling tus-
sen lonen en uitkeringen gelooft de
NCW-voorzitter niet. Om deze en
andere doelstellingen waar te ma-
ken moet een nieuw kabinet vol-
gens hem zon 15 tot 20 miljard be-
zuinigen. Welke departementen nog
verder moeten inleveren, kon Wei-
tenberg ook niet zeggen.

Weitenberg noemt een economi-
sche groei van 2,5 procent in de ko-
mende jaren een zeer optimistisch
verwachting. De Nederlandse eco-
nomie staat er op dit moment gun-
stigvoor, maar dat zou volgens hem
wel eens de top van een opgaande
golf kunnen zijn. Hij wijst op de
moeizame situatiewaarin de Ameri-
kaanse economie zich op dit mo-
ment bevindt, met een groot finan-
cieringstekort, een lage dollarkoers,
een hoge rente en een groot tekort
op de handelsbalans. Dat zal zijn
weerslag op de wereldhandel heb-
ben.

Paraguay op
1 mei naar
de stembus

ASUNCION/ITUMBIARA - Op 1
mei zullen er in Paraguay presi-
dents- en parlementverkiezingen
worden gehouden, zo heeft de nieu-
we president Andres Rodriguez gis-
teren gezegd. Vrijdag beloofde hij
dat de democratie in het land in ere
hersteld zou worden. Het parlement
is inmiddels ontbonden, zo zei Ro-
driguez tegen journalisten.

Alle politieke partijen die tot nu toe
verboden waren, zijn weer toege-
staan, behalve de communistische
partij. Eerder had Rodriguez al ge-
zegd dat hij zich bij de presidents-
verkiezingen kandidaat zou stellen
voor de regerende Colorado-partij,
als de partij hem daarom zou vra-
gen.
Politici van de oppositie reageerden
direct dat zij op deze korte termijn
geen voorbereidingen konden tref-
fen. Ook leden van de Colorado-par-
tij vinden 1 mei te vroeg. De partijen
hebben zon twaalf maanden nodig
om campagnes te organiseren, al-
dus een vooraanstaande politicus.
De verdreven president Alfredo
Stroessner, die Paraguay 34 jaar
met ijzeren vuistregeerde, is inmid-
dels met zijn familie in Brazilië
gearriveerd, waar hij overigens
maar tijdelijk zou verblijven.

Hervatting
vredesoverleg

Iran-Irak
NICOSIA -De Iraanse minister van
Buitenlandse Zaken, Ali Akbar Ve-
layati, heeft gisteren gezegd dat de
vredesbesprekingen met Irak bin-
nenkort zullen worden hervat.

In een toespraak die doorRadio-Te-
heran werd uitgezonden, waar-
schuwde Velayati dat de onderhan-
delingen op niets zullen uitlopen als
'Irak koppig blijft en weigert zich
terug te trekken' van Iraans grond-
gebied. Velayati noemde geen da-
tum voor de hervatting van de vre-
desbesprekingen.
Iran en Irak kondigden in augustus
een wapenstilstand af. Maar de on-
derhandelingen over een vredesre-
geling die vijf dagen later begon-
nen, kwamen al snel.vast te zitten.
De afgelopen drie maanden is er
niet onderhandeld.
De Iraakse minister van Buiten-
landse Zaken, Tareq Aziz, vertrok
gisteren naar New Vork voor een
onderhoud met VN-chef Perez de
Cuellar. De Iraakse minister had vo-
rige week in een brief aan Perez de
Cuellar laten weten dat Bagdad be-
reid is de besprekingen te hervat-
ten.

Grote
drugvangst

PARIJS - De Franse politie heeft
gisteren in het departement Nievre
de hand gelegd op 471 kilogram co-
caïne. Volgens het ministerie van
binnenlandse zaken in Parijs gaat
het om de grootste vangst aan coca-
ïne ooit in Frankrijk. De Franse po-
litie heeft tijdens het onderzoek
nauw met Amerikaanse narcotica-
brigade samengewerkt.

punt uit
" Auto-RAI
De Auto-RAI in Amsterdam
heeft gisteren rond het middag-
uur tot een file van 20 kilometer
op de A2geleid. Tot Breukelen
toe stond het verkeer vast, al-
dus een woordvoerder van de
Algemene Verkeersdienst in
Driebergen. De file was om-
streeks halftwee maandagmid-
dag weer aan het oplossen. De .
automobilisten wachtte in Am-
sterdam een tweede probleem.
Rond twaalf uur waren er voor*
de RAI-bezoekers nog maar 200
parkeerplaatsen over, zo zei de
woordvoerder van de Amster-
damse politie. De parkeer-
plaats in het Amsterdamse Bos
voor bezoekers van de perso-
nenauto-RAI waren allemaal ali
bezet. Ook op de AIO richting
Amsterdam ontstond een file
als gevolg van debelangstelling 'voor deRAI.

" Vervuilers
Eenieder die in de toekomst in
Groot-Brittannië nog achteloos
glas-, etens- en papierresten
achterlaat in straten of in par-
ken, moet er rekening mee hou-
den daarvoor zwaar te moeten
betalen. De Britse regering is
van plan vervuilers voortaan
geldboetes op te leggen tot
maximaal ruim 1.400 gulden.
Tot nu toe liep men in Groot-
Brittannië (de overigenskleine)
kans zon 100 gulden kwijt te
raken aan het weggooien van
afval.

" Diamantroof
In het Belgische Mechelen is
zondagavond voor een miljoen
gulden aan diamanten en juwe-
len geroofd. Slachtoffer van de
roof is een 50-jarige vertegen-
woordiger in juwelen. De man
werd toen hij zondagavond bij
zijn huis arriveerde plotseling
geconfronteerd met vier gewa-
pende en gemaskerde mannen.
Het viertal dwong de man in
zijn huis een kluis te openen ert
nam vervolgens de inhoud
daarvan mee. Daarna verdwe-
nen de rovers in de auto waar-
mee ze gekomen waren en met
de auto van de vertegenwoordi-
ger, nadat ze eerst nog diens te-
lefoon hadden vernield.

" Afgelast
Kennelijk uit vrees voor anti-
Chinese rellen is het Mon Lam .
Qenmo, het grootstereligueuze
festival in Tibet dat sinds 1986
weer is toegestaan, afgelast. Dit
heeft het officiële persbureau
Nieuw-China gisteren bekend-
gemaakt. Het festival, dat
meestal twee weken duurt en
duizenden gelovigen naar de
hoofdstad Lhasa trekt, zou eind
februari beginnen.

" Weggewaaid
Politieagenten en buschauf-
feurs hebben zaterdagavond in
enkele straten in Den Helder
naarstig gezocht naar bankbil-
jetten. Die waren weggewaaid
na een mislukte overval op een
Helderse winkelier. Van de da-
ders ontbreekt nog elk spoor:
De winkelier werd door twee
jongemannen overvallen toen
hij een geldcassette in de kluis
van de NMB-bank wilde depo-
neren. De twee sommeerden
hem de cassette met achtdui-
zend gulden af te staan. Toen
de winkelier weigerde, kreeg
hij een klap op het hoofd en
rukte één van de overvallers dé
cassette uit zijn handen. De cas-
sette viel op de grond enklapte
open, waarna de sterke wind de.
biljetten wegblies. De daders
zetten het op een lopen. Vol-
gens de politie is er nog 575 gul'
den zoek.

" Overleden
In de nacht van zondag op;
maandag is in zijn woning i*j-
Parijs de Franse filmregiseur"
André Cayatte overleden aan-
de gevolgen van een hartaan-7
val. Cayatte was op 3 februari
1903 geboren in de Zuidfranse"
plaats Carcassonne en liet in
1938 zijn carrière in de advoca>
tuur en de journalistiek in de.
steek om te gaan filmen. Vanaf
1943 maakte hij ruim 20 films
die voornamelijk handelden
over morele kwesties die hun
neerslag hebben gevonden in
het Franse rechtssysteem. De
regisseur schreefzelf de scena-
rio's van zijn films of werkte
daaraan mee. Voor enkele er-
van werd hij internationaal be-
kroond.

" Declaraties
Een wandelaar heeft gisteren,
aan een slootkant in Alkmaar
een grote hoeveelheid declara-
ties van het Medisch Centrum
Alkmaar aan het ziekenfonds
Noord-Holland-Noord gevon-;
den. Adjunct-directeur W. Jan-
sen van het ziekenfonds is niet
erg gelukkig met de vondst en'
zal een onderzoek instellen. De
declaraties betreffen poliklini-.
sche behandelingen. Er staan
gegevens op over patiënten en
de kosten die gemaakt zijn,
maar er komen geen medische
indicaties op voor. „Dat maakt
het iets minder erg, maar goed
is het niet," aldus Jansen.
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Miele-Keuken-Centrum
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Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700
(industrieterrein "In deCramer")
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25,-korting voor mensen die geen bril willet
||iMMMMMMM^ é*_____v#Ë-_m*e/_2<~.. ■nttg^Mjß^^^^H«wa«a| Brilmij geeft op ieder paar contactlenze

tijdelijk f 25,- korting. En omdat lenzen va?
M ' enige gewenning vragen mag u ze 2 ma 3

t^^^<*«~m^ den uitproberen.

B|pfl vallen, dan kunt u ze gewoon teruggevef

En t/m 4 maart a.s. op elk paar contaj
IÉ ■ : l^ffi ■|*i| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

_
||||||||||||||||a|^^ 1

:■.-:■->-"- ************^__l I I _____ _____ I _L _________
*^^^^^^^M^^Mi . —___?____ am^^KÊÊt:. _ . ii—-^^ggflflfljjiHfflJagyiaï^^

HEERLEN: Geleenstraat 15, tel. 045-712306. SITTARD: Tempelplein 7b (tegenover Edah), tel. 04490-29133. BEEK: In de Makado, ingang Oost, 7/xr/it nnr_r. n/w\r lr_ r.nr_n
tel. 04490 - 76471 MAASTRICHT: Vrijthof 16, tel. 043 - 214480. Z.OKJI yO-tfU UOOI JE Oljen.,

~ /EfiVICE RUBRIEK
Winter-, doorwerk- en regenkleding

o.a. ook thermo-boven- en
-onderkleding, PU-doorwerkkleding,
bodywarmers + warm.-up-jacks,
chauffeursvesten + origin. parka's.

HYDRAFLEX NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131

Bij vonnis van de rechtbank'te Maastricht d.d. 2-2-
-1989 zijn de volgende faillissementen
A. UITGESPROKEN:
1. G.E.G. Hermans, Platsmolenweg 48, 6361 EM

Nuth, h.o.d.n. Vee, Vlees en Vleeswaren G.
Hermans, Kissel 44, 6416 AC Heerlen. Rechter-
commissaris: Mr. G.M.C.J. Gemmeke-van
Delft. Curator: Mr. G.B. van Soerland, Temps-
plein 21-22, 6411 FT Heerlen. Tel. 045-719005
(flnr. 13629).

2. K. Gardenier e.v. Gabriel, Op de Bies 24, 6333
BK Schimmert, gem. Nuth, h.o.d.n. K.Gabriel-
Gardenier, De Steeg 2, 6333 AP Schimmert,
gem. Nuth. Rechter-Commissaris: Mr. G.M.C.J.
Gemmeke-van Delft. Curator: Mr. E.R.T.A. Luij-
ten, Ruys de Beerenbroucklaan 14, 6411 GB
Heerlen. Tel. 045-713888 (flnr. 13630).

B. OPGEHEVEN:
3 Prevos & Partner 8.V., Rennemigstraat 19 D,

Heerlen (flnr. 13494).
4. W.M. Coolen, h.o.d.n. Copra Bouw, Cupidohof

72, Maastricht (flnr. 13558).
SURSEANCE:
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d.
2-2-1989 is voorlopig surseance van betaling ver-
leend aan:
H.N.F.L. van de Laarschot, Markt 5, 6271 BD Gul-
pen, h.o.d.n. Stratenmakersbedrijf Hoensbroek-
Zuid en tevens h.o.d.n. café het Brouwerswapen.
Tot rechter-commissaris is benoemd mr. G.M.C.J.
Gemmeke-van Delft en tot bewindvoerder mr. W.C.
M. Coenen, St. Jacobstraat 15, 6211 LA Maastricht.
Tel. 043-210416.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 30
maart 1989 te 11.15 uur in voornoemde rechtbank.
Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord ge-
voegd. (Rep.nr. 89 5084).

Ga je graag met mensen
om? St. Gezond Lichaam
zoekt een MEDEWERK-
STER, ± 20-30 jr. Soll. tel.
045-352044.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.Gladtach-Köln BET.-
TIMM., mets. en ijzervlech-
ters. Ook col. Ned. verz. Tel.
045-229529 of 229548.
Wij zoeken voor nieuwepri-
véclub in Selfkant nog en-
kele nette MEISJES, voor 'dag en nacht, woongele-
genheid. Tel. 09-49-2456-
-1053.

MEISJES gevraagd voor
goedlopende club. Info
04499-5828.

Wordt RIJINSTRUC-
TEUR/TRICE! Of rijschool-
houder (m/v). Kan met ka-
derschooldiploma zonder
middenstandsdiploma.
Dag-, avond- en zaterdag-
opleiding starten binnen-
kort. In Best en Utrecht.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures met dagopleiding al
na drie maanden aan de
slag. Wilt u een goede toe-
komst en een fijne baan?
Vraag dan (ook s avonds)
gratis studiegids kader-
school: 04998-99425.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas. water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK. P.H. Boumans,
dakdekkersbedrijf. Tel.
045-321252.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Dakdekkersbedrijf M. Haas| is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-

" WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415. .
Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
KLEURENTV'S met tele-
tekst gevr. Ook VHS vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516,ook 's avonds.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
BOOMERS, york en foxter-
riertjes. Tel. 04459-1237.
Te k. YORKSHIRE ter-
riertjes zeer klein. Tel.
04490-71833.

Te k. versgekalfde MELK-
KOEIEN, ± 34 liter. Tel.

' 043-617853.

fe.A.G.D. GESLACHTS-
ZIEKTENBESTRIJDING,
24-uurs infolijn. Tel.
740136.
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes va. ’ 75,—.
04492-3198. Ass. gevr.
Pak dr in „DE VOOZBOX"
'n keiharde sexbox, waar
alles mag! 06-320.325.13,
50 c.p.m. Vooral dames
moeten bellen!.
06-06-06-06-06-06-06-06-

-320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68
320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

620.324.01...50ft
320.324.02...p0tten

320.324.03...1ive
320.324.05...1ive hot

320.325.02...heet
320.325.03...macaber

50 c.p.m. Pb 157 z'voort
Voor jouw sex-vriend(in)
„ERORISCHE-Afspraken-
lijn" 06-320.325.80 (50
c.p.m.).
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak snel nieuwe
vrienden! 06-320.330.21
(50 c.p.m.).
Zin in 'n wip? Bel dan snel
de TIPPELLIJN! 06-
-320.330.66 (50 c.p.m.).
Op zoek naar 'n lekker
GAY! Gay! Date! Live! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).
Ook open op zat. en zond.

van 14-24 u."
ma. t/m vr. 11-24 u.

Club
2000

Rijksweg Noord 22a,
Geleen

Tel. 04490-42315
Diana Escort 045-

-320905-213142
Diana Escortservice
045-215113
Afro-sexü

Zoenbabwe
06-32032522
Black porno!!

50 et. p.m. Pb. 208 Utrecht.

Nombre Hombre
voor

1001 nachten
06-32032023

Zo klaar!!
50 et. p.m. Pb. 208 Utrecht.
Heren v. harte welkom bij
BARBACELLA vanaf 10
u. 045-721759.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen, tel. 04490-50921. Ge-
leen.
PRIVÉ meisjes Selfkant,
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 uur.

Nieuw! Nieuw!

Oooohh!
06-320.320.66

CLUB 2000: carnavals-
zondag en -maandag ge-
sloten. Dinsdag open van
11.00 tot 24.00 uur. Tel.
04490-42315.

Nieuw privé
045-321038

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.

Haar macht is
onweerstaan-

baar!
SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng,
soms vernederend.

Maar schokkend
is ze altijd!

Luister zelf! 50 c.p.m.
Postbus 185, R'dam.

Privé en ESCORT, iedere
dag. 045-220866.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Rosi, Regina,
Karin, Heike, Areane en
Matina. Ma. t/m zo. van
20.00 tot 04.00 uur, 045-
-463943; tevens meisjes
gevraagd.

Pussy Cat
vol verrassingen

50 et/min. 06-

-320.320.09
Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas opvoor
kortsluiting. 06-32032569.
50 et. p.m.
Heb je al kennis gemaakt
met deKLODDERBOX? 'n
Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14; 50 et.
p.m.
Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen maar om
sex? Bel de de JEUKBOX.
06-320.325.16, 50 et. p.mT
Neem 'ns een jongen of
meisje bij de BEURTBOX.
06-320.325.34, 50 et. p.m.
Sexcontacten zonder fran-
je! Probeer 't!!!
Glibberen en glijden doe je
bij de GLIBBERBOX. 06-
-320.325.36, 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.

En als zon lekker ding
te intiem wordt, neem je toch
een lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 ct./min.

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Met hoeveel tegelijk kan jij het?
Eroslijn: 06-320.321.22

50 c.p.m.

De kletslijn waar jezeker |
aan jetrekken komt.

Bel voor 'n superkontakt:
06-220.324.30 fL 50c/pen>n>M<f \

Provinciebox
Babbel, klets,
ratel, roddel

Bel voor Limburg
06-

-320.330.86
viditel pag. 611 - 0,50 p.m.

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers.
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
Viditel pag. 34010

50 et. p.m.

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje? Vraag dan

Bobby of hij jullie even apart zet.
Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam
06-320.323.01

Mirjam
van de

TUK

met super hete
sexverhalen

06-
-320.323.6 3

(50 c.p.m.)

Bel snel, m'n
knoopjes zijn al

los!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Postbus 185, R'dam.
Toen ik met het elftal ge-
speeld had, kon ik drie da-
gen niet meer lopen! 06-
-320.325.12-50 et. per min.
't NYMPHOMAANTE.

Escort
met jonge exotische

meisjes. Tel. 04746-5563.
STOEIPOES „Lorraine",
jong, heet en wellustig!! 06-
-32032511. 50 c p/m, bij de
konijnen af!!
„Maak 'n sex-afspraak..."!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!".
Bel 06-320.320.55 (50
c.p.m.).

Privé en ESCORT. 045-
-723029.

' oe-32^2S_51___________M
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Wie weet, misschien maak je wef
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen
met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wanneer je

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets).

('s Nachts alleen voor volwassenen)so ct./min.
Postbus 185, R'dam

06-320.330.02

„Zoek je 'n lekker ding?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel 06-320.320.33
(50 c.p.m.).

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.

Nieuw privé
045-321038

Erotheater
Lekker genieten voor

maar 50 cent p.m. Bel 06--. ★ Topsex! ★

320*325*25
* Hardsex! *320*325*35
★ Blacksex! *320*324*24
Privéhuis MICHELLE met:
Melanie, Veronique, Joy-
ce, Jill en Connie wachten
vol smacht op de prins
(carnaval)!!! Tel. 045-
-228481. Tev. meisje gevr.

De Box Voor Mooie Meiden & Leuke Jonge^
Flirt-Box 06-320.330.01 (50 c.pj

Gezellig met zn allen flirten en...
Flirt-box 06-320.330.01 J

CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.
Ook dames aanw. 04499-
-3003.

PE -HEETSTE FOX r>*
VAN NEDKLANPXj\
Pittig en zonder Jn?SfiJ.taboes na 21.00 uur-Ly2//a

106320.320.51NH, .J

Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr: van
11.00 tot 23.00 uur;

zat. van 10.00-18.00 uur
Tevens meisjes gevraagd.

[ ',L- _.^-^i rS_*^^:'/^_~W-^V**Hi'—■(?I2ÖQ3KjN
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fÜ 6AY-ANONIEM I
TT 06-320-320-21

LUISTER MEE...WAT MANNEN VER-

' TEItET. AAN (HWEI i ANDRgJ
Jj 6AY-ESCORT |ff 06-320-323-04 |

VOOA BELEVEN ISSSN EN
NUMMERS WN CALt-BOVSl!

<*♦*___ t£HTne»Mi;!! 'h

ff06'320-323-05- |
ONDERDANIGE SWAF3ES EN DC
BEKEKP3TE HOMO-MEESTERJj 6AY-PHONE |

W 06-320J22-06 \
CE MEEST OPWINDENDE

SPETTEm-Ur-J.-..il GAY-CONTACT-CUJB Iff 06-320-322-07 |
MANNEN OP ZOE_C WAAR EEN

1 REIATIE/VERTEUENOVERZIcHZaF
"O** * IIMKTtfOtT F. MIHVUT

Heren opgelet, de d*
van CLUB EXCLI*
zijn exclusief maar
niet duurder. Kom v-
en overtuig uzelf. P
va. ’ 75,-. Industriesf
Kerkrade-West. Tel.
423634. „
Live - Live - Live -
Sex-Bo:

50 et/min. 06-

-320.325.0
Live - Live - Live ■__,

- Standje 555
Marcha 06-

-320.325.5
50 et/min. bel vo<3
gratis sex storyj

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis fot*
06-320.320.Ö

★★★★★★★★★★-*'
Zevende hero

Gratis surprisepakH
06-320.320.d

★★★★★★★★★★■J
Sex Non Sta

Amanda vertelt I
200 verhalen per 9

06-320.320.Ö
★★★★★★★★★★-* 1

!!! Live I
Sex Relaxbo

Superheet
Strikt volwassenei1

06
320.324.0f

I -1
Sex Society's

Jonge meisjes.o6-32032121
vinden de spanning voelbaar; va. 7-15 en 15-23 ü«
's Nachts live sex.o6-32032121
v.a. 23 tot 7 uur (boven 18 jaar).
De liederlijke lijn.o6-32032521
alleen voor tuig.
Let it be-zar.o6-32032421
een natte rit.
Sexschandaal.o6-32032451
in spin - de bocht gaat in.
Live spektakel.o6-32032441
eigenlijk gaan ze te ver, maar toch, 50 cent per rnjjl

J

't Allerbeste voor 'n wiendelijke prijs
van Jan Linders. f^Q^ m} M '^ 'E Magera verse speklapjes 500 gram 3.98 O-
Nu 1 meter 11 ____^**^k^^^^ «I Bik' ook aan het stuk verkrii9baar om blokjes te snijden o.a. voor in destamppot.

.72 73 74.75 76 77 78 79 80 81 82 B#B4lPßÉfc ; *
* *JÉËPF JtIIJ'JK ,t. I f f^rïffi^r'f 5Ui

VOOR DE TWEEDE DORST: VOOR'EVEN TUSSENDOOR': jL^ * jj| Carnavals-mini-puntbroodjes Hollandse uien AW
Hero cerise Light Baya Saté van Ad van Geloven ||jl.s, JJF 10 stuks nu "|TI Nu 2 kilo I-

TWEE KOPEN+TWEE GRATIS* Nu 5 porties voor || jj| Gewassen winterpeen Qfc
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Onderzoek stroomproducenten:

Maandag geen
wasdag meer

Van onze correspondent
j^HEM- Maandag is in de meeste huishoudens geen was-
'l Een steeds groter aantal, inmiddels zon 20 procent
} aHe huishoudens, geeft de voorkeur aan wassen in het
ff«-einde. Dat geldt vooral voor de één- en tweepersoons-
"jshoudens. In ons land zijn in totaal ongeveer 5,3 miljoen
.pnoudens aangesloten op het openbare elektriciteitsnet.

s°£oe„ s komen uit het Basison-
Elektriciteitsverbruik

(BEK) over 1987,
/jl.°erd door de Vereniging van
\ '««anten van Elektriciteitsbe-
lh

n m Nederland (VEEN) in
s e"h **et onderzoek wordt jaar-

a iet om inzicht te krÜgen
is geDruiksgedrag van huishou-

dt' 'Oken
JprJ-onderzoek blijkt verder dat
1Mga nt van de huishoudens op
*ktri S- kookt en 12 procent op

cK_ktr|^te-t- Het aandeel koken op
(ti stakte*t is in de lo°P der JarenSjifipK * gebleven. Het elektrisch
«dsf -ruik daarentegen neemtem getijd toe.

5r UitVv.ai-macmne komt het meest
dj_gr huishoudingen met een ge-
j3rocottevan vier personen (ruim
(X ent)- Ongeveer 8 procent van

het totaal aantal huishoudens heeft
een vaatwasser. In 38 procent van
de huishoudens staat een koelkast
met een apart vriesgedeelte. Onge-
veer 46 procent heeft een koelkast
met een klein vriesgedeelte erin en
16 procent heeft er een zonder vries-
gedeelte. In 0,6 procent van de huis-
houdens komt geen koelkast voor.

" In een niet alle-
daagse optocht
'trekken' in Colum-
bus in de Ameri-
kaanse staat Ohio
drie huizen naar
percelen van de ge-
meente elders in de
stad om er een gron-
dige opknapbeurt te
ondergaan. In to-
taal verhuist de ge-
meente twintig wo-
ningen op dezewijze
om ze na renovatie
te verkopen.

Verlichting
De gemiddelde verlichting in de
huishoudingen bestaat uit 21,7 lam-
pen (vermogen 911 Watt). Daarvan
branden er 's avonds gemiddeld zes
(vermogen 263 Watt).

Het gebruik van gasgeisers en gas-
boilers blijft dalen, terwijl de warm-
watervoorziening via de eigen CV-
installaties en het gebruik van klei-
ne keukenboilers (14 liter) toe-
neemt. Ongeveer 75 procent van de
huishoudens verwarmt met CV en
25 procent gebruikt kachels, waar-
voor het meest aardgas wordt ge-
bruikt. Elektrische verwarming
wordt hoofdzakelijk als bijverwar-
ming gebruikt, by voorbeeld in de
badruimte. Gedurende de relatief
strenge wintermaanden 1986-1987
gebruikte ongeveer zes procent van
de huishoudens bovendien elektri-
sche kachels om het bevriezen van
leidingen te voorkomen of om be-
vroren leidingen te onttdooien.

Ongeveer 23 procent van de klein-
verbruikers heeft het afgelopen jaar
contact gehad met zijn energiebe-
drijf. In de meeste gevallen ginghet
om de rekening of over de betaling
ervan

beurs-overzicht
Succes
fen^ERDAM - De introduktie
fe et u °P o-e Amsterdamse ef-
■U _ c gisteren is een groot

n/er.ripS geworden. Het chemie-
mvj e* werd in de ochtend ge-
-I*s op fll4 en later op
e_j 'koersen die in de buurt la-
an f?*1 die in de spookhandel
°k n voorgaande dagen. (Zie

Pagina 13).

-at aiiiq j-j les vond plaats op een rus-
l.rv at r̂ak, dat de weerslag on-

i^na van net begin van de
i^ttw en crocusvakantie. De
"*fcenet kwam uit op f1129 mil-
'"ïri-j ,Waarvan f727 miljoen in

ter s'en. Veel koersen waren la-
ar de scr*ade bleef veelal

■Ütig . ■ Toch moest de stem-
-64 g 'ndex terug van 164,7 naar
t*°èst op de obligatiemarkt
efU len veel fondsen fractioneel

l.r. iTe grootste aandelenwaar-
v*nst amen slecht weinige tot
*.s(ï Middenstandsbank ging
/fjc .yooruit naar f 196. Ook
jotj ' psM en KLM gingen frac-
-0(.(j el omhoog. Het luchtvaart-
'ePuhi °k zich weinig aan van
}j_ g Jjceerde vervoerscijfers.
riet r] bruari komt het bedrijf
'ijkst meer zeggende belang-
*erc}e financiële cijfers over het
-■Oeu van het lopende

kleinere fondsen leidde
Wist ln een dunne markt tot een
f%T V<?or Norit van f5°P f 66°-

rj .^Phinx werd tevergeefs
*{> f meer geboden
9 o '°*50. De Telegraaf schoot
!il *g f o og naar f438 en Furness

A3O vooruit naar f 101,80.

hWÜt n H°lding raakte 60 cent
k*W °P f 16*40 en Berghuizer
Vm r fl,Bo op f53. Medicop-
°°k 5 st°nd ook onder druk en
o^er gewilde partner Hage-

-s*l g,. 1?06^ een gulden prijsge-______ P t 82.t^.*^-**************************************************************Ss Ursgang van DSM had te-
u"*e>^ n goed effect voor dered-
% J^atschappij KNZHRM.
a^nd stuur overhandigde
ri *-qi_iag het beursbestuur een
°°rd van f2O-000 voor deze

». ue beurs geliefde instelling.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 94,10 93,40
Ahold 92,40 91,90
Akzo 153,00 152,10
ABN 43,10 42,70
Alrenta 160,70 160,90
Amev 55,30 54,60
Amro-Bank 82,30 81,70
Ass. R'dam 150,20 150,20
Bols 140,00 139,50
Borsumij W. 130,50 130,50
Bührm.Tet. 63,60 63,50
C.S.M.eert 65,10 65,20
Dordtsche P. 232,00 231,80
DSM - 116,00
Elsevier 64,60 64,30
Fokker eert. 29,90 29,80
Gist-Broc. c. 37,40 37,20
Heineken 149,50 148,90
Hoogovens 73,90 74,00
Hunter Dougl. 91.00 91,00
IntMüller 80,50 80,50
KLM 45,90 46,00
Kon.Ned.Pap. 50,50 49,90
Kon. Olie 126,00 125,30
Nat. Nederl. 67,00 66,60
N.M.B. 194,50 197,00
Nedlloyd Gr. 303,00 301,50
Nijv. Cate 89,00 88,60
Océ-v.d.Gr. 303,00 302,00
Pakhoed Hold. 122,40 121,00
Philips 36,20 36,00
Philips divB9 34,90 34,70
Robeco " 105,10 105,40
Rodamco 159,70 160,10
Rolinco 100,70 101,10
Rorento 61,80 61,90f
Stork VMF 29,80 29,40
Unilever 131,60 130,90
Ver.Bezit VNU 92,90 92,30
VOC 37,50 37,60
Wessanen 82,70 82,00
Wolt Kluwer 157,50 157,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 32,30 32,20
ACF-Holding 65,00 64,90
AhrendGr.c 174,60 174,20
Alg.Bank.Ned 43,90 43,50
ABN div'B9 42,20 42,00
Asd Opt. Tr. 24,90 24,50
Asd Rubber 8,70 8,60
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 80,10 80,10
Autlnd.R'dam 64,00 63,00
BAM-Holding 302,00 298,00
Batenburg 77,00 77,50
Beers 125,50 126,00
Begemann 72,30 72,30
Belindo 423,00 424,00
Berkei's P. 7,95 7,80
Blyd.-Will. 26,20 26,20
Boer De, Kon. 318,00 324,00
deBoer Winkelbedr. 56,60 56,50
Boskalis W. 13,00 13,30
Boskalis pr 10,35 10,40
Braat Bouw 853,00 845,00
Burgman-H. 3250.00 3250.00

Calvé-Delft c 858,00 858,00
Calvépref.c 4690,00 4690,00
Center Parcs 67,80 67,00
Centr.Suiker 65,00 65,10
Chamotte Unie 13,40 13,60
Cindu-Key 98,00 97,50
Claimindo 408,00 412,00
Cred.LßN 76,20 75,80
Crown v.G.c 74,00 74,30
Desseaux 193,50 193,50
Dordtsche pr. 230,50 230,30
Dorp-Groep 41,00 42,00 'Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 207,00 205,50
EMBA 119,00 119,00
Enraf-N.c. 46,50 46,50
Eriks hold. 318,00 319,00
Frans Maas c. 67,30 67,00
Furness 98,50 101,80
Gamma Holding 70,70 72,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 28,40 28,30
Geveke 40,30 40,10
Giessen-de N. 118,80 118,00
Goudsmit Ed. 203,00 198.00
Grasso'sKon. 95,10 95,80
Grolsch 167,00 106,80
GTI-Holding 152,50 152,50
Hagemeyer 83,00 82,00
H.B.G. 188,00 187,50
HCS Techn 15,10 14,80
Hein Hold 129,00 128,00
Hoek's Mach. 168,00 167,00
Holdoh Hout 423,00 423,00
Holec 19,70 19,20
H.A.L.Tr. b 1465,00 1463,00
Holl.Am.Line 1475,00 1467,00
Heineken Hld 129,00 128,00
Holl.SeaS. 1,58 1,55
Holl. Kloos 350,00 335,00
Hoop en Co 13,90 14,20
Hunter D.pr. 2,05
ICA Holding 16,50 16,80
IGB Holding 40,20 40,30
IHC Caland 21,50 21,80
Industr. My 170,00 170,00
Ing.Bur.Kondor 605,00 608,00
Kas-Ass. 38,40 38,00
Kempen Holding 17,00 16,40
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 76,00 75,50
KBB (eert.) 75,90 75,20
Kon.Sphinx 76,00 79,00
Koppelpoort H. 272,00 273,00
Krasnapolsky 156,40 156,40
Landré & Gl. 46,40 47,50
Macintosh 45,50 45,1)0
Maxwell Petr. 592,50 590,00
Medicopharma 76,00 75,80
Melia Int. 7,10 7,00
MHVAmsterdam 2t),50 20,70
Moeara Enim 1080,00 1085,00
M.Enim 08-cert 14150,00 14200,00
MoolenenCo 33,00 33,10
Mulder Bosk. 38,30 38,50
Multihouse 9,60 9,20
Mynbouwk. W. 431,00 431,00
Naeff 225,00

NAGRON 48,00 48,30
NIB 515,00 515,00
NBM-Amstelland 16,60 16,30
NEDAP 280,00 280,50
NKF Hold.cert. 232,00 233,80
Ned.Part.Mij 32,30 32,30
Ned.Springst. 10500,00 10500,00
Norit 655,00 660,00
Nutricia 258,00 258,00
Omnium Europe 19,20 19,20
Orco Bank c. 80,10 80,00
'OTRA 497,50 498,00
Palthe 155,00 155,00
Polynorm 93,00 93,00
Porcel. Fles 127,00 127,00
Ravast 56,20 57,00
Reesink 62,60 62,50
Riva 54,70 56,50
Riva (eert.) 54,80 56,50
Samas Groep 61,20 60,90
Sanders Ben. 79,00 79,00
Sarakreek 36,30 36,00
Schuitema 1208,00 1210,00
Schuttersv. 85,00 85,20
Smit Intern. 26,60 26,00
St.Bankiers c. 25,80 25,90
TelegraafDe 429,00 438,00
TextTwenthe 250,00 243,00
Tulip Comp. 58,50 58,00
Tw.Kabel Hold 126,90 127,00
Übbink 97,50 97,40
Union Fiets. 15,50 15,90
Ver.Glasfabr. 245,00 245.00
Verto 68,10 68,00
Volker Stev. 53,00 54,00
Volmac Softw. 83,90 83,60
Vredestein 20,20 20,20
VRG-Groep 44,80 44,80
WegenerTyl 172,00 172,00
West Invest 25^0 25,50
Wolters Kluwer 157,00 157,20
idemdiv 89 153,50 153,00
Wyers 65,00 63,00
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,40 36,40
ABN Aand.f. 69,10 69,00
ABN Beleg.f. 52,50 52,30
ALBEFO 51,50 51,70
Aldollar BF $ 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 230,00 229,00
AlUance Fd 12,40 12,40
Amba 45,00 45.00
America Fund 282,00 284,00
AmroAinF. 91,60 91,70
Amro Neth.F. 70,20 69,90
Amro Eur.F. 67,90 68,20
Amvabel 98,80 99,00
AsianTigersFd 56,10 56,40
Bemco Austr. 67,50 67,00
Berendaal 106,00 106,00
Bever Belegg. 28,10 28,10
BOGAMU 116,80 116,80
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Lloyd 40,70 39,40
DPAm. Gr.F. 22,00 f 22,10
Dp Energy.Res. 33,00 32,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00

EMFrentefonds 74,10 74,20
Eurinvestd) 105,00 105,00 a
EurAss. Tr. 5,60 5,50
EurGrFund 52,50 52,10
Hend.Eur.Gr.F. 166,00 167,70
Henderson Spirit 72,50 73,60
Holland Fund 62,60 63,00
HoU.Obl.Fonds 120,50 120,00
Holl.Pac.F. 110,50 112,00
Interbonds 570,00 570,00
lntereff.soo 35,50 35,70
Intereff.Warr. 245,90 250,00f
Japan Fund 49,40 49,90
MX Int.Vent. 60,50 60,50
Nat.Res.Fund 1385,00 1390,00 d
NMB DutchFund 34,30 34,30
NMB Oblig.F. 36,30 36,30
NMBRente F. 101,80 101,80
NMB Vast Goed 38,60 38,70
Obam, Belegg. 196,50 197,30
OAMFRentef. 15,20 15,25
Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
Rentalent Bel. 1355,20 1355,50
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 101,50 101,50
Sci/Tech 18,00 ' 18,00
Technology F. 18,80 18,60
Tokyo Pac. H. 240,00 242,00
Trans Eur.F. 70,60 70,00
Transpac.F. 535,00 533,00
Uni-Invest 119,00 119,00
Unico Inv.F. 83,50 83,50
Unifonds 26,70 26,70
Vast Ned 122,60 122,60
Venture F.N. 41,00 40,30
-VIB NV 86,80 86,80
WBO Int. 78,40 78,70
Wereldhave NV 206,30 206,30
Wereldh.divB9 203,00 203,00
Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 104,50 104,50
3/2 EngWarL 37,30 37,30
53/. EIB 65 99,20 99,20
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 34,50
Amer. Brands 64,20 64,20
Amer. Expres 30,20 30,20
Am.Tel.&Tel. 32,00 32,00
Ameritech 51,30 52,00
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 29,00 29,00
Atl. Richf. 84,70 84,80
BAT Industr. 5,38 5,45
Bell Atlantic 74,60 74,00
BellCanEnterpr 36,90 37,00
Bell Res.Adlr 1,42 1,42
Bell South 42,00 41,80
BET Public 2,35
Bethl. Steel 27,10 27,10
Boeing Comp. 63,50 63,50d
Chevron Corp. 49,50
Chrysler 28,50 28,20
Citicorp. 27,20 26,90
Colgate-Palm. 46.20 46,00
Comm. Edison 34,00 34,10

Comp.Gen.El. 400,00 405,00
Control Data 20,30 21,30
Dai-IchiYen 3560,00 3600,00
Dow Chemical 98,00 98,00
Du Pont 100,75 101,00
lastman Kodak 48,20 48,20
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 245,00 243,00
Exxon Corp. 46,00 45,75 d
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 24,25 24,00
Ford Motor 54,90 54,40
Gen. Electric 48,30 47,50
Gen. Motors 90,20 89,20
Gillette 35,50 35,50
Goodyear 50,00 50,00
Grace & Co. 28,00 27,50
Honeywell 63,50 63,50
Int.Bus.Mach. 128,10 127,80
Intern.Flavor 51,00 51,40
Intern. Paper 51,00 50,50
ITT Corp. 54,00 54,90
Utton Ind. 77,50 77,50
Lockheed 47,00 48,30
Minnesota Mining 67,50 67,00
Mobil Oil 47,80 47,50
News Corp Auss 10,70 10,70
Nynex 69,50 69,00
Occ.Petr.Corp 27,70 27,70
Pac. Telesis 32,60 32,60
P.& O. © 5,80 6,20
Pepsico 40,00 40,00
PhiUp Morris C. 109,80 109,60
Phill.Petr. 21,00 20,80
Polaroid 41,70 42,00
Privatb Dkr 296,00 294,00
QuakerOats 54,00 53,50
RJR Nabisco 97,70 98,50
St.Gobin Ffr 610,00 605,00
Saralee 48,00 48,00
Schlumberger 36,00 36,50
Sears Roebuck 42,80 42,80
Southw. BeU 42,70 42,80
Suzuki (yen) 784,00 798,00
Tandy Corp. 41,60 42,75
Texaco 50,00 49,50
Texas Instr. 43,50 43,20
T.I.P Eur. 1,78 2,00
ToshibaCorp. 1065,00 1090,00
Union Carbide 27,75 28,35
Union Pacific 68,00 68,00
Unisys 29,75 29,80
USX Corp 32,00 31,70d
US West 61,20 60,80
Warner Lamb. 80,00 80,30d
Westinghouse 56,75 57,00
Woolworth 54,50 55,00
Xerox Corp. 64,00 63,40
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 55,00 55,00
Am. Home Prod. 177,50 181,00b
ATT Nedam 65,00 66,00
ASARCO Ine. 56,00
Atl.Richf. 177,50 179,00
Boeing Corp. 131,00 132,00
Can. Pacific 41,20 42,20
Chevron Corp. 100.00 100.00b

Chrysler 57,50 59,90
Citicorp. 56,00 55,80
Colgate-Palm. 98,00 98,00
ControlData 37,50 40,80
Dow Chemical 204,00 205,50
Eastman Kodak 99,00 99,00
Exxon Corp. 94,00 94,50
Fluor Corp. 49,00 48,70
Gen.Electric 100,00 100,00
Gen. Motors 188,50 186,20
Gillette 74,00 74,00
Goodyear 104,00 106,00
Inco 80,00 85,00
1.8.M. 266,00 266,50
Int. Flavors 106,00 107,50
ITT Corp. 112,50 113,00
Kroger 19,00 18,50
Lockheed 93,50 99,00
Merck & Co. 137,00 137,30
Minn. Min. 142,00 140,00
Pepsi Co. 82,00 83,00
Philip Morris C. 225,50 228,00
Phill. Petr. 41,50 42,00
Polaroid 79,70 80,00
Procter&G. 190,50 190,50
Quaker Oats 112,00 112,00
Schlumberger 74,50 75,50
Sears Roebuck 86,50 88,50
SheU Canada 80,50 81,00
Tandy Corp. 85,80 88,50
Texas Instr. 90,00 90,50
Union Pacific 143,00 143,00
Unisys Corp 61,00 61,30
USX Corp 64,80 64,50
Varity Corp 4,10
Westinghouse 118,50 120,50
Woolworth 113,10 114,50
Xerox Corp. 127,00 127,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 527,00 530,00
Dresdner B. 298,00 299,00
Hitachi(soo) 1400,00 1400,00
Hoechst 303,00 305,00
Mits.El.(soo) 420,00 420,00
Nestlé 7250,00
Siemens 522,00 526,00
Warrants
Akzo 40,40 39,40
AMRO warr. 2,30 2,40
Asia Pac Gr F. 6,50 6,40
Bogamij 6,50 6,50
Falcons Sec. 15,15 14,90
Honda motor co. 2640,00 2630,00
K.L.M. 8592 128,80 134,00
Philips 85-89 15,00 15,00
St.Bankiers a 2,20 2,40
St.Bank.ers b 3,10 3,10

Euro-obligaties & conv.
10'/.Aegon 85 100,00 100,00
Aegon warr 13,00 13,00
10'/.ABN 87 98,00 98,50
13Amev 85 98,00 98,00
13Amev 85 94,75 94,75
10Amev85 101,25 101,25
HAmevB6 98.00 98,50

14V.Amro87 97,50 97,10
13 Amro-BankB2 101,70 101,70
10V_Amro 86 97,00 97,00
10 Amro 87 98,80 98,80
5-7. Amro 86 101,00 101,15
Amro Bank wr 27,30 26,30
Amro zw 86 68,50 68,50
9 BMHecu 85-92 102,00 102,10
7 BMH 87 98,00 98,00
HCCRaboB3 101,60 101,60
9 CCRabo 85 104,75 104,75
7CCRabo 84 108,00 108,00
IOVsEEG-ecu 84 101,25 101,25
9-V.EIB-ecu 85 105,25 105,25
12V. HlAirl.F 93.00 93,00
12NIB(B) 85-90 102,00 102,00
111/. NGU 83 101,50 101,50
10NGU 83 100,50 100,50
2'/. NMB 86 85,25 85,25
NMB warrants 41.50 41,30
8% Phil. 86 95,30 95,00
6-V. Phil.B3 94,75 95,00
12V.Unil. 98,00 98,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,40 5,40
Bredero eert. 1.65 1,65
11 Bredero 0,80 0,80
Breev. aand. 6,70 6,70
Breev. eert. 6,00 6,00
Leidsche Wol 3,00 e 4,00 b
LTV Corp. 2,10 2,35
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,55 1,52
7VbRSV 69 90,00 90,00

Parallelmarkt
Alanheri 16,70 16,80
Berghuizer 54,80 53,00
Besouw Van c. 40,00 41,00
CB Oblig.F.l 100,70 100,70
CB Obhg.F.2 100,90 100,90
CB ObUg.F.3 102,50 102,40
De Drie Electr. 27,70 27,90
Dentex Groep 37,50 e 37,50
Dico Intern. 83,50 84,50
DOCdata 32,00 31,20
Geld.Pap.c 78,50 80,30
Gouda Vuurvc 67,80 67,20
Groenendijk 31,00 31,00
GrontmijC. 102,50e 104,00
Hes Beheer 236,00 236,80
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 3,50 3,50
InfotheekGr 20,50 20,50
Interview Eur. 8,20 8,10
Inv. Mij Ned. 51,00 51,20
KLM Kleding 30,00 31,00
Kuehne+Heitz 26,50 26,50
LCI Comp.Gr. 36.40 36.50
Melle 280,00 278,00
Nedschroef 81,00 b 84,20
Neways Elec. 10,40 10,20
NOG BeLfonds 29,90
PieMed. 11,30 10,50
Poolgarant 10,50 10.90

Simac Tech. 17,10 17,30
TextLite 6,40 6,20
Verkade Kon. 260,00 251,00
Weweler 78,28» 78,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k.

Abn p jul 40.00 209 1,10 1,10
abn p okt 40,00 136 1,90 a 1,90
akzo c apr 150,00 627 7,70 7,00
akzo e apr 160,00 328 3,00 2,50
akzo c jul 150,00 575 9,00 8,20 b
buhr c jul 65,00 163 2,60 2,60
d/Fl c feb 210,00 354 3,00 3,20
dm c mrt 210,00 249 4,40 4,10
d/Fl c mrt 215,00 157 1,80 2,00
d/Fl p mrt 210,00 232 2,60 2,40
eoE c feb 260,00 154 10.20 9,00
eoE c feb 265,00 255 6.20 5,00
eoE c feb 270,00 318 3,20 2,30
eoE c mrt 270,00 209 6,20 5.20
eoE p feb 260,00 180 0,90 0,80
eoE p feb 265,00 207 1,90 2,10
eoE p feb 270,00 132 3,70 4,70
goud c feb 400,00 140 2,10 1,50
goud c mei 400,00 138 13,00 11.50
goud p feb 390,00 179 3,50 a 5,00
goud p feb 400,00 298 8,50 12.00
goud p mei 380,00 205 4,70 6,00
goud p aug 400,00 135 15,00 15,50
giSt c apr 40,00 167 1,20 1,10
giSt p jul 40,00 1025 4,30 b 4,90
hoog c apr 70,00 180 6,70 6,50
hoog c apr 75,00 198 4,00 3,80
kim c apr 40,00 421 6,70 6,50
kim c apr 45,00 655 2,60 2,70
kim c apr 50,00 216 0,90 o.Bob
kim p apr 40,00 371 0,10 0.20
kim p apr 45,00 348 1,30 1.20
kim p apr 50,00 126 5,00 4,30
nedl c apr 310,00 123 11,10b 10,50a
nlq p aug 97,50 500 0,75 0,75
nis p mei 110,00 500 0,90 a 0,75
nis p mei 112,50 500 2,70 a 2,70
nlw p mei 100,00 250 1,60a 1,50
nly p mei 100,00 250 2,20 a 2.20
nly p aug 97,50 1500 0,60 0,80
nlz p nov 100,00 500 2,80 a 2,90
natn c apr 65,00 125 4,00 3,50
natn p apr 65,00 225 1,10 1,20
obl p aug 100,00 405 2,55 2,70
phil c apr 35,00 126 2,60 2,40
olie c apr 125,00 224 4,00 3,60
olie c apr 130,00 206 2,00 1,60
umi c apr 130,00 142 5,50 5,20
voc c jul 40,00 125 1,30 1,60

a=laten gebieden - ex-dr».
b=bieden h=laten+ei-div.
c=ei-claim k=gedaan+h
d=ei-dividend l=gedaan+g
e gedaan--bieden »k=slotkoers vorige dag
f=gedaanï laten sk=slotkoers gisteren. ~

DAF naar beurzen van
Amsterdam en Londen

EINDHOVEN - Het vrachtwagen-
concern DAF bv in Eindhoven gaat
in mei naar de beurzen van Amster-
dam en Londen. De plaatsing van
de aandelen wordt overgenomen
door een bankconsortium onder lei-
ding van de Amrobank. De Raad
van Bestuur van DAF bv heeft dit

zaterdag meegedeeld. Amro was
ook leider van de mammoetemissie
van DSM.

De huidige aandeelhouders Daf Be-
heer (60 procent) en Rover Group
(40 procent) zijnvan plan 60 procent

van het aandelenkapitaal te her-
plaatsen. Gelijktijdig wordt een be-
perkte uitbreiding van het aande-
lenkapitaal overwogen. De Amro-
bank is niet alleen de leider van het
bankconsortium maar ook leider
voor de Benelux. In het Verenigd
Koninkrijk treedt als zodanig S.G.
Warburg op. Voor derest van de we-
reld treedt Credit Suisse-First Bos-
ton als leider op.Pas in een later sta-
diumworden de overige banken be-
kend gemaakt. Als adviseurs zijn
aangetrokken N.M. Rothschild &
Sons Limited en F. van Lanschot
Bankiers.

Duurste
De prijs van een reis wordt ook be-
paald door de vakantiebestemming.
Daarbij komen Benidorm, Cyprus
en de Algarve in Portugal als duur-
ste vakantiebestemmingen uit de

bus. Zo kost een reis van 22 dagen
naar Benidorm al gauw 2850 gul-
den, terwijl je die drie weken ook
voor minder dan 2000 gulden in Joe-
goslavië had kunnen doorbrengen
in een identieke accommodatie.
Om als consument tot de beste be-
slissing te komen wat betreft reisor-
ganisaties en touroperators, raadt
Konsumenten Kontakt aan de boe-
ken van Toeristiek door te nemen.
Daarin staat objectieve informatie
over hotelaccommodatieen prijzen
van de diverse reisorganisaties.

economie

Overheersende positie in Verenigde Staten

Luchtvaartmaatschappij en
undelen boekingssystemen
yA - De Amerikaanse lucht-
maatschappijen American Air-
,en Delta Airlines hebben be-
y om hun geautomatiseerde
?ngssystemen samen te voe-
lde twee.maatschappijen wor-
■laarmee een geduchte concur-yoor reserveringssystemen el-m de wereld. De positie in de
f-'gde Staten wordt zo over-
iend dat bezwaren tegen de
-t*en zijn te verwachten van de

Amerikaanse anti-trustautoriteiten.
De twee maatschappijen worden
elkvoor vijftigprocent eigenaar van
een gezamenlijke onderneming die
43 procent in handen zal hebben
van de Amerikaanse markt voor
computerreserveringen van vluch-
ten, hotels, huurauto's etc. Het
marktaandeel van American Airli-
nes bedraagt nu 37 procent en dat
van Delta zes procent. Om dit ver-
schil te compenseren betaalt Delta

650 miljoen dollar. Het gezamenlij-
ke systeem zal worden gebruikt
door 17.000van de 30.000 reisorgani-
saties in de VS.
American Airlines en Delta Airlines
waren nog de enige maatschappijen
die er een eigen boekingssysteem
op na hielden. De overige negen
systemen in de wereld zijn geza-
menlijk eigendom van meerdere
maatschappijen. Zo zit deKLM met
een aantal andere Europese maat-

schappijen en de Amerikaanse Uni-
ted Airlines in Galileo. De grote
concurrent in Europa is het Ama-
deus-systeem.
United Airlines verkocht vorig jaar
vijftig procent van haar reserve-
ringssysteem (het op één na groot-
ste in de VS) aan USAir en vier
Europese maatschappijen waaron-
der de KLM. De Nederlandse maat-
schappij betaalde byna 100 miljoen
dollar voor een deelneming van 9,98
procent. American Airlines en Delta
hebben zondag laten weten ook
deelnemingen te willen verkopen,
waardoor hun belangen zouden
kunnen afnemen tot 25 procent.

Maatschappijen die zich willen in-
kopen moeten voor een deelneming
van een procent twintig miljoen dol-
lar betalen. In kringen van de Ame-
rikaanse luchtvaartindustrie is ver-
nomen dat vooral Lufthansa en Ja-
pan AirLines aantrekkelijke kandi-
daten worden geacht.

Vergelijken van gidsen kan geldsparen

Groot prijsverschil
in identieke reizen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Er zit vaak een ver-
schil van honderden guldens tussen
de reizen van diverse reisorganisa-
ties naar dezelfde vakantiebestem-
mingen en accomodaties. Het goed
bestuderen van verscheiden reis-
gidsen is dus geen overbodige be-
zigheid. Dat blijkt uit een onder-
zoek van Konsumenten Kontakt
naar hetreisaanbod van verscheide-
ne touroperators in twaalf verschil-
lende gebieden. Per bestemming
werd 1 hotel geselecteerd en wer-
den in voor- en hoogseizoen de prij-
zen met elkaar vergeleken. I
Uit het onderzoekkwam naarvoren
dat een consument voor een vakan-
tie van 15 dagen in het voorseizoen
gemiddeld 221 gulden te veel kan
betalen als hij de verkeerde reisor-
ganisatie heeft uitgezocht. In het
hoogseizoen ligt dat bedrag op 209
gulden. Het grootste verschil werd
geconstateerd bij een 15-daagsereis
naar Turkije. Voor dezelfde reis
werd bij de duurste reisorganisatie
345 gulden per persoon meer be-
taald dan bij de goedkoopste.

Winst Elf
Aquitaine

fors omhoog
PARIJS - De nettowinst van het
Franse olie- en chemieconcern Elf
Aquitaine is vorig jaar ondanks de
daling van de olieprijzen fors geste-
gen van 4,1 miljard frank tot zeven
miljard frank (2,3 miljard gulden).
De omzet verminderde van 127,4
miljard frank tot 125 miljard frank
(41,5 miljard gulden), zo heeft het
concern gisteren bekendgemaakt.

De besteresultaten werden behaald
in de chemiedivisie (Atochem).
Deze tak boekte een omzetgroei van
achttien procent en was goed voor
de helft van het bedrijfsresultaat.
Twintig procent van de winst kwam
uit de olieproduktie en tien procent
van de dochteronderneming Sanofi
(farmacie, cosmetica en bio-indu-
strie). De raffinage was maar net
kostendekkend. De produktie van
olie- en gas nam vorig jaar toe van
32,2 miljoen ton olie-equivalent tot
36 miljoen ton. Voor dit jaaren 1990
wordt gestreefd naar een produktie
van veertig miljoen ton.
De uitgaven voor overnemingen
stegen ten opzichte van 1987 van 3,3
miljard frank tot 11,5 miljard frank
(3,8 miljard gulden), terwijl detotale
investeringen (exclusief onderzoek)
groeiden van 15,9 tot 23 miljard
frank (7,6 miljard gulden). Het aan-
tal werknemers steeg als gevolgvan
de overnemingen met 2.000 tot
75.000.

Vliegtuigen KLM
in januari
beter bezet

AMSTELVEEN - De vliegtuigen
van deKLM zijn in januaribeter De-
zet geweest dan in dezelfde maand
van 1988. De beladingsgraad van de
toestellen verbeterde van 66,6 tot
69,2 procent. Hierdoor zyn de vlieg-
tuigen in de periode april 1988 toten
met januari 1989 voor 70,5 procent
bezet geweest tegen 70,2 procent in
dezelfde periode een jaareerder.
Volgens de KLM is het totale ver-
voer in januarimet 11 procent toe-
genomen tot 344,3 miljoen tonkilo-
meter. De produktie steeg in deze
periode met 11 procent tot 497,4 mil-
joen tonkilometer. In het tijdvak
april - het begin van het boekjaar -
tot en met januaristeeg het vervoer
met 7 procent tot 3545 miljoen ton-
kilometer en de produktie met 6
procent tot 5026 miljoen tonkilome-
ter.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin- -gen goud en zilver op 6-2-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.500/27.000,
vorige ’ 26.350/ 26.850, bewerkt ver-
koop ’ 28.600, vorige ’ 28.450,1aten.
ZILVER: onbewerkt ’ 365/ 435, vori-
ge ’ 360-/430; bewerkt verkoop ’4BO
laten, vorige ’ 480 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,07 2,19
Brits pond 3,55 3,80
Can. dollar 1,74 1,86
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,81 1,93
Jap. yen (10.000) 160,75 165,75
Ital. Ure. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,75 135,25 *
Zweedse kr. (100) 51,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,60 30,10
Oost.schiU.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,20 1.40
Finse mark (100) 47,25 50,25
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,12825-13075
Brits pond 3,6825-6875
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,165-33,215
Belg. franc 5,3855-3905
Zwits. franc 132,825-875
Japanse yen 163,85-163,95
Ital. lire 15,450-500
Zweedse kroon 33,325-33,375
Deense kroon 29,055-29,105
Noorse kroon 31,280-31,330
Canad. dollar 1,79775-80025
Oost. schül 16,0510-0610
lers pond 3,0140-0240
Spaanse pes 1,8130-8230
Gr. drachme 1,3100-4100 I
Austr.dollar 1,8700-8800
Hongk.dollar 27,25-27,50
Nieuwz.doUar 1,2975-3075
AntiU.gulden 1,1800-2100
Surin. gulden 1,1800-2200
Saudischerial 56,70-56,95
Ecu gulden 2,3530-3580

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, eea. volgens
1979 = 100):
algemeen 9 307,3
alg.-lokaal 298,2 298,4
internationals 318,4 317,1
industrie 269,8 269,9
seheep/luchtv. 278,5 282,1
banken 357,9 356,3
verzekering 606,3 604,1
handel 491,6 491,4
cbsobl.index 111,3 110,9
rend. staatsl. 6,75 6,79
waarvan 3-5 jr 6,70 6,76
waarvan 5-8 jr 6,76 6,80waarv.s langst 6,81 6,85
rend. bng-len. 6,79 6,80
rend. banklen. 6,75 6,80

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 151,80-152,10(152,10)
Kon.Olie 124,00-125,30 (125,10)
Philips 35,90-36,10(36,00)
Unilever 130,20-130,90 (130,90)
KLM 45,80-46,00 (46,00)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-.
menlijke gemiddelde:

Begin 2326.61 1082.96 189.31 889.48
Hoogst 2338.04 1095.73 190.02 895.49
Laagst 2307.68 1074.06 187.94 882.33
Slot 2321.07 1084.73 189.19 888.62
Wi"st/ -10.18 +1.29 . -0.35 -2.14verlies
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

weekblad. Presentatie: Mireille Be-
kooy en Tetske van Ossewaarde.

16.55 Hallo...met de TROS! Kijkers
bellen met programmamakers van ra-
dio en televisie.

17.25 De bal is rond. 8-delig jeugd-
voetbalprogramma in samenwerking
met de K.N.V.B. Deel 8 (slot): W.
S.T.E.E.N. uit St. Jans Steen.

18.00 ""TROS popformule. Muziek-
programma gepresenteerd door Mar-
tijn Krabbé en Mariska van Kolck.

18.40 Handig in huis. 8-delige cursus
voor de doe-'t-zelver. Afl.2: Materiaal
voor bevestiging. Presentatie: Cees
Snoey en Mireille Bekooij.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Juf-
frouw Ooievaar gepasseerd.

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: Mystieke krachten. On-
der leiding van hypnotiseur Professor
Pulasjöre drinkt iedereen champagne

als water. Dit heeft onthutsende ge-
volgen.

19.25 Linda. Gevarieerd magazine.
Presentatie: Linda de Mol.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Derick. Duitse politieserie. Afl.:
Keihard. Jakob Lohbach toont geenIspoor van rouw of verdriet na de\
moord op zijn vrouw. Derrick komt er j
al snel achter dat het echtpaar een "zeer slecht huwelijk had. Er valt ech- j
ter niets aan te merken op zijn alibi.

21.35 TROS TV-show. Talkshow van I
Ivo Niche.

22.35 TROS Aktua. Actualiteiten ma- j
gazine.

23.10 Duel der piano's. Muziekpro-j
gramma met Pim Jacobs en Louis:
van Dijk (2).

23.56-00.01 Journaal.

" Nouchka Thomas presenteert 'Hier en Nu. (Nederland 1- 21.39 uur)

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Verbraucher. Van-

daag: Melkprodukten.
10.00 Heute.
10.03 lm Himmel ist die Holle los.
11.30 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-

gazine, (herh.).
12.10 Urnschau.
12.25 WISO.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.40 ""Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Af 1.83.

15.30 Traume, die keine blieben.
Portret van de vlieg-pionier Otto Li-
lienthal.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. Kinder-

programma met Werner en Zini.
17.15 Tagesschau.
17.25 Das Nest. Serie. Afl.: Der Hoch-

zeitstag.
18.00 Spielergeschichten. Afl.: Po-

ker im Savoy.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Simon & Simon. 50 Jahre und

kein bisschen tot.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 In diesem Sinne ihr Jurgen

von der Lippe. Hoogtepunten uit de
tour Guten Morgen Liebe Sorgen.

21.00 Report. Reportages, analyses
en meningen.

21.42 Pro und contra Themenwahl
Kijkers beslissen.

21.45 Dallas. Afl.: Erbitterter Kampf.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Kulturwelt. Zwischen den Fron-

ten, reportage over lerse kunstenaars
en hun opstelling in de Noordierse
kwestie.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55. Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

# Jurgen von der Lippe in 'Guten Morgen liebe Sorgen'.
(Duitsland 1 -20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma
"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29 46 SI 53 en 57

Nederland 2: 31. 33, 35, 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 1
—_-_-_---------___-___-__-_______________---_-_-__-_-_-_--__.

15.00 Home, sweet home. 13-delige
Australische komische serie. Afl.s:
Open huis.

15.30 Van Pool tot Evenaar. Van-
daag: Kentucky. (herh.).

,16.45 Huizen kijken. Afl.3. (herh.).
17.30 Johan en Pierewiet. 16-delige

tekenfilmserie naar de verhalen van
de Belgische striptekenaar Peyo. Afl.
9: Het spookslot.

18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.73.
(herh.).

18.05 Plons. Afl.: Plons en de
sneeuwgans. (herh.).

18.10 Prikballon. Kleutermagazine.
Presentatie: Francis Verdoodt.

18.25 Carlos en Co. Kindermagazine
waarin poppen vertellen wat kinderen
willen weten. Afl. 16: Pitten.

18.40 Bassie en Adriaan. Kinderse-
rie. Af1.20: Vergissing.

18.45 60-plus. Seniorenmagazine.
Vandaag: Renaat Braem. Presenta-
tie: Denise Maes.

19.25 Lotto-winnaars, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Af1.57.

20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent. Vandaag: Louis
van Ballaer metDe boer van Massen-
hoven.

20.30 Rwanda, het hart van Afrika.
Tweedelige documentaire. Deel 2
(slot).

21.00 Modem. Klimaat. M.m.v. Ar-
mand Pien (KNI) en professoren uit
De Bilt, Louvain-la-neuve en Genève.
Presentatie: Wim Offeciers.

21.40 50 prijzen van Jos Ghijsen.
Spelprogramma. Presentatie: Jos
Ghijsen.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Draad van Ariadne. Stress.

M.m.v. prof Stan Maes, gezondheids-
psycholoog K.U. Brabant, dr. Nady
van Broeck, psychologe U.Z. Gent en
Dr. Benny Fischler, neuropsychicater
A.Z. V.U.B. Presentatie;Kris Smet.

23.35-23.40 Coda. Sonate van Ravel,
uitgevoerd door Jenny Spanoghe,
viool en Vivian Spanoghe, cello.

" Daniel van Avermaet in
'De drie wijzen. (BelgiêfTV 2- 20.00 uur)

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie.

Afl.: Een zaak van leven en dood.
(herh.). James kan een zieke hond
niet meer redden, maar wel een var-
ken.

16.20 (TT)Ander nieuws. Doofblind,
documentaire over mensen die
doof/slechtziend en blind/slechtziend
zijn. (herh.).

17.00 Liever sportiever. IJsspecial
over allevormen van schaatsen. Pre-
sentatie: Christiaan Scheen, (herh.).

17.30 Journaal.
17.44 De Kids. 13-delige Canadese

jeugdserie. Afl.6: Het gevecht. Joey
wordt uitgedaagd door de boomlange
Dwayne en Stephanie zet haar zin-
nen op Simon.

18.11 Ducktales. Tekenfilmserie van

Walt Disney. Af1.34: Robots op roof-
tocht.

18.33 Alex. Tekenfilmserie.
18.38 Pieter Post. 13-delige Engelse

poppenserie.
19.00 Journaal.
19.18 (TT) Drempels weg. Actiejour-

naal. Presentatie: Dick Passchier.
19.29 Dinges. Spelprogramma. Pre-

sentatie: Frank Masmeijer. Panelle-
den: Loes Haasdijk en Edwin Rutten.

19.54 Cosby show. Amerikaanse co-
medyserie. De hamster van Rudy's
vriendinnetje verstoort de nachtrust
van de Huxtables.

20.18 Different world. Amerikaanse
comedyserie. Denise en Jaleesa
moeten voor een experiment even op
een ei passen, maar het eiraakt zoek.

20.49 Ja, natuurlijk. Gast: Natuurfo-
tograaf Frits Gommers.

21.39 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.30 Journaal.
22.40 Liever sportiever. Sportmaga-

zine. Presentatie: Christiaan Scheen.
23.05-23.30 Nocturne. Muzikale slui-

ting." Cees Snoey in 'Omgaan
met gereedschappen. (Ne-
derland 2 - 18.40 uur)

Duitsland 2
09.55 Die Sport-Reportage. WK

biathlon te Freistritz in Oostenrijk, 20
km heren. Commentaar: Hermann
Ohletz.

13.15 Jugend in der Bütt. (herh.).
14.15 Venedig im Wilden Westen,

Een kunstenaarsdorp in Californi'e
(herh.).

14.45 Von Weimar nach Bonn - Zeu-
gen des Jahrhunderts. Vandaag:
Martha Feuchtwanger in gesprek met
Reinhart Hoffmeister. (herh.).

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Siebenstein. Jeugdserie. Afl.:

Geschmackssache. (herh.).
16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Bas-Boris Bode. 12-delige se-

rie naar een roman van Justus Pfaufe
en Harry Baer. Afl.: Der Junge, denes
zweimal gab (6).

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Der Landarzt. Serie. Afl.: Routi-
ne-Eingriff.

18.20 Der Landarzt. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. WK alpine

skiën te Vail in de V.S. Super-reuze-
slalom voor heren. Commentaar:
Bernd Heller.

20.15 Louis de Funès. Balduin der
Trockenschwimmer. Frans-Italiaanse
speelfilm uit 1967 van Robert Dhéry,
met Louis de Funès, Robert Dhéry,
Colette Brosset e.a.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Apropos Film. Actualiteiten uit

de filmwereld.
22.40 ZDF-WM-Studio Vail. Samen-

vattingen van de WK skiën.
23.00 Theaterwerkstatt. Theatro Due- Collettivo di Parma, driefragmenten

uit toneelprodukties van dit Italiaanse
toneelgezelschap. 1. Lulu van Frank
Wedekind. 2. A che punto siamo della
notte van Georg Büchner. 3. Marat-
/Sade van peter Weiss.

00.50-00.55 Heute.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.672.
19.23 2x7. Spelletje met Mark De-

mesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 De drie wijzen. Quiz. Presenta-

tie: Daniel van Avermaet.
20.50 Uitzending door derden. Pro-

gramma van de Socialistische Om-
roep.

21.35-22.05 CD. Een goed idee. Afl.l:
Driemaal zoveel. Presentatie: Patrick
Colemont.

België/RTBF 1
16.00 L'écran des vacances met om
16.00 Alice au pays des merveilles.
16.25 Croc-note. 16.30 Look at me.
16.55 Tao Tao. 17.20 De Smurfen.
17.45 Comic strip. 17.55 Téléparade.
18.00 Nouba nouba, met: Les tripodes
en Stripy. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.
19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir,
Waalse actualiteiten. 19.25Lotto en Jo-
ker. 19.30 Journaal. 20.00 Actualités a
la une. 20.05 Doublé sept, spelpro-
gramma. 21.20 Planète des hommes:
1.Les fils de Shiva, Amerikaanse docu-
mentaire over het ontstaan van de kas-
tenverschillen onder de aanhangers
van Shiva in Bengalen. 2. Notre Dieu
condor, documentaire over de strijd

tussen de Peruaanse cultuur Quechua
en de Spaanse overheersende cultuur.
22.20 Laatste nieuws. 22.50-00.15 Ci-
né-club de minuit: Cycle brittanique:
Dröle de missionnaire, Engelse speel-
film uit 1981 van Richard Loncraine.
Met: Michael Palm, Maggie Smith, Tre-
vor Howard e.a.

België/Télé 21
18.30 Tribune économique et sociale:
La C.S.C. 19.00 WK Skiën: Reuzesla-
lom voor heren vanuit Vail, USA. Com-
mentaar: Eric Krol. 19.30 Journaal met
simultaanvertaling in gebarentaal.
20.00 Ciné-Club: Stardust memories,
Amerikaanse speelfilm uit 1980 van
Woody Allen, met Woody Allen, Char-
lotte Rampling, Jessica Harper e.a.
21.30-22.20 Tanner 88, Amerikaanse
serie, met Michael Murphy, Pamela
Reed, Daniel Jenkins e.a. Afl.s: The
girlfriend factor.

TVS
16.05 Bréves. 16.10L'Homme Au Képi
Noir. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Brèves Météo Europee-
ne. 18.00 Le Voyageur Imprident.
19.30 Papier glacé. 20.00 Sports ma-
gazine. 21.00 Ciel Mon Mardi. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Météo Europee-
ne. 22.35 Ciné-Club. 00.20 Apos.
00.35-01.00 Papier Glacé.

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.04 Echo-maga-
zine. 7.15 Het levende woord. 7.30
Nieuws. 7.33 Echo-magazine. 8.08
Echo-magazine. 8.45 Kruispunt.
9.06 Met deKRO, met Arme. 10.06
M/V-Magazine. 11.06 Echo-maga-
zine. 12.06 KROs Schone Kun-
sten. 12.56 Meded. t.b.v. land- en
tuinb. 13.09 Echo-magazine. 14.06
Veronica Nieuwsradio. 19.03 Vero-
nica nieuwsradio extra. 20.02 BO-
RAT, gespeld 8.0.R.A. accent aigu
T. 21.02 De radiovereniging. 22.02
De Vlaamse connectie. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00 De
nacht klinkt anders; 2.02 Muziek in
de nacht; 5.02-7.00 VARA's Och-
tendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's

"radiojournaal met 7.30 en 8.30
Nws.overz. 8.04 Actual. 8.25 Fi-
nanc. nws. 9.04 De muzikale fruit-
mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
zou wel eens willen weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein. 13.30 Als mensen verande-
ren. 13.54 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 14.04 De plantage met om
14.04 Soortgenoten; 14.48De jazz
van Pete Felleman; 15.04 Het
spoor, met Cheerio; Vandaag: Het
amusement. De na-oorlogse show-
bizz. 15.50 Margreet Dolman;
16.04 Ischa. 16.53 Vrije geluiden.
17.04 De Plantage, met om 17.04
Plantage magazine. 18.30 Menin-
gen; 19.03 Plantage magazine.
20.02-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.00-24.00
VARA's verrukkelijke dinsdag. 6.02
Holland wordt wakker! 9.04 Rigter.
11.04 Angelique. 12.04 VARA's
Steen & Been Show. 14.04 Twee

meter de lucht in. 16.04 De verruk-
kelijke vijftien. 18.04 Driespoor.
19.03 Dubbellisjes. 20.03 Pop-
krant. 21.03 VARA's Vuurwerk.
22.03 VARA's Poppodium. 23.02-
-24.00 Tracks.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en ;

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en;

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-;

horenden.
17.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.
18.00 Medelanders, Nederlanders. I

Een onverwacht traject - Selita's erf. I
(herh.). j

18.30 Your welcome. cursus Engels. !
Les 14.

19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaa!.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. On- j

derwerp: Fanfare Sint Jutternis.
21.06 Nederlandse pianisten.: Rian \- de Waal. Klavierstücke opus 76 van i

Brahms.
21.32 Bohr versus Einstein. Docu-

mentaire.
22.30 Journaal.
22.40 Cinemagazine. Filmfestival ,

Rotterdam.
23.05 Studio Sport. Met WK skiën te i
Vail.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en i
slechthorenden.

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag. (5).
09.10 Sesamstrasse.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

19. (herh.).
10.10-10.50 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Der stumme Freund. Serie.

Afl.3: Geheimnisvolle Küchenkünste.
17.15 Leben im Gebirge. Serie. Afl.l:

Land der 1000 Berge - das Sauer-
land.

17.30 Korkmazlar. Serie over een
Turkse familie in Duitsland. Afl.6: Der
Unfall.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 32.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
19.40-19.55 Raamprogramma van

de regionale studio's.
20.00 Alles unter einer Kappe. Op-

namen van carnavalsvieringen in
Düsseldorf, Munster en Aken.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Alles unter einer Kappe. Ver-

volg. Aansl.: Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus algebra.

Les 32.
17.30 Telekolleg 11. Cursus algebra.

Les 32. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Der Fleck muss weg.
18.31 Welt der Tiere. Natuurserie.

Afl.: Dieren in het oerwoud.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Aansl.: Rheinsender.
19.30 Schauplatz Europa.
20.15 Mickeys Welt. Die neven Tem-

pel der Freizeitsgesellschaft, reporta-
ge over de zakelijke en creatieve kan-
ten van attractieparken.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Die Frau in Rot. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Gene Wilder,
met Gene Wilder, Kelly Lebrock, Ju-
dith Ivey e.a.

22.40 Warum Christen glauben. Re-
ligieuze serie. Afl.s: Een man voor het
leven.

23.10-23.15 Laatste nieuws.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.00 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
11.00 Delvecchio. Amerikaanse se-
rie, (herh.).

11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel
International (1).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask,
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Die
Miniatur-Maschine.

13.20 Ein Schicksaljahr. Amerikaan-
se serie. Afl.: Die Pokerpartie.

14.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Man. Amerikaanse serie. (herh.).

15.00 Rapido. Muziekmagazine.
(herh.). (herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Afl.: 682.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: A family group.
17.25 «Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Ming, der Gnadenlose.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der rote Faden.
18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Knightrider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der japanischeGeheimbund.
20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Ironside, Amerikaan-

se misdaadserie. Afl.: Falsche Spu-
ren.

21.05 Crime Story. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Der Aufstieger.

22.00 RTL aktuell.
22.25 Eine Chance für dieLiebe. Re-

latiebemiddeling door Erika Berger.
23.00 Kaliber 38 - Genau zwischen
die Augen. Italiaanse speelfilm uit
1977 van M. Dallamano, met Marcel
Bozuffi, Ivan Rassinow, Carole André
e.a; De leden van de bende 'Marseil-
las' hebben op brutale manier wraak
genomen op Politieinspecteur Vanni
door zijn jonge vrouw 't vermoorden.

00.50-00.55 Betthupferl.

SAT 1

06.00 Guten Morgen mit SAT 1.«
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma^
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Sj
reiher. 09.35 Mr. Magoo. Afl.:
Schatzinsel (1). 10.00 SAT 1 \10.05 General Hospital. Afl.: Rocw
ker. 10.50 Koehen mit SAT 1. _
SAT 1 Bliek. 11.05 Bevor der W
kommt. Engelse oorlogsfilm uit ]
van J.Lee Thompson. 13.00 Tele.
se. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.:
gramma-overzicht. 14.05 Jackiel
Jill. Die Barenkinder vom Berg Tj
Afl.: Schlimme Tage für JackieurK]
14.30 ■ Lassie. Afl.: Die BogenSJ
zen. 14.55 Der Goldene Schuss. 1
General Hospital. Afl.: Ein Traumn
zich. 15.50 Teletip Natur. 16.00;
cherfreut mit Harold Lloyd. Afl.: SJtest in Wildwest. 16.25 Der GoW
Schuss. 16.35 Die Leute von derSJRanch. Afl.: Auf David wartet der]
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Bezaubfl
Jeannie. Afl.: An der NASA hem*
führt. 18.15 Glücksrad. 18.45 S*,
Bliek. 19.00 Weerbericht. Aansl.:
winn in SAT 1. 19.10 Cannon. Afl-j
Sechserbande. 20.00 SAT 1 120.10 Special Squad. Afl.:Bomberj
Gemüse. 21.00 SAT 1 Bliek. 21.1»!
sere Tante ist das Letzte. Duitse K*|
die uit 1973 van Rolf Olsen. 22.55]
1 Bliek. 23.05 Dreimal Liebe m
Engelse komedie uit 1960 van \
Thomas. 00.40-00.50 Programma<j
zicht.

SSVC
12.30 For Schools: Scienc - Start

here. Afl.: Playground visitors.
12.45 For Schools: Zig Zag. Afl.:

Wildlife Safari. Breeding.
13.05 Children's SSVC. The Raggy
Dolls.

13.20 Rainbow. Serie met Geoffrey,
Zippy, George en Bungle.

13.35 Give vs a clue. Nieuwe serie
met gastheer Michael Parkinson en
teamleiders Lionel Blair en Lizza
Goddard.

14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie. Jane wordt

eindelijk volwassen als haar kinder-
dromen in duigen vallen.

14.50 International Pro-Celebrity
Golf. De profs zijn Lee Trevino en
Sandy Lyle en hun partners vandaag
zijn Jimmy Taruck en Torn O'Connor.

15.40 Children's SSVC. Afl.: Playbox.
16.00 The Sooty Show. Matt nodigt

de koningin uit voor een ontmoeting
met Sooty, Sweep en Soo.

16.20 The snorks. The blue Coral
Necklace.

16.35 Bad Boyes. Serie. Afl.: The
Wedding. De vraag is hoe je een brui-
loft kunt verhinderen. Het antwoord:
Zorg dat Bryan een piccolo wordt.

17.05 Blue Peter. Met Mark Curry,
Caron Keating en Yvette Fielding.

17.30 The Blockbusters. Gepresen-
teerd door Bob Holness.

17.55 The Flying Doctors. Afl.: Hor-
ses for courses. Wanneer de dagvan
de jaarlijkse rodeo nadert, probeert
Chris het mysterie te ontrafelen dat
achter de plaatselijke houding steekt.

18.45 News and Weather.
19.00 Wish you were here....? John

Carter bekijkt een vakantiereis, die in
zeven dagen vier verschillende lan-
den aandoet.

19.25 Blankety Blank. Spelshow met
Les Dawson.

20.00 Tomorrow's world. De laatste
ontwikkelingen in de wereld van de
wetenschap en technologie.

20.30 Eastenders.
21.00 The variety club Awards. De

uitreiking voor de 37e maal van de

i
jaarlijkseonderscheidingen in de[
reld van show en toneel.

22.00 News and Weather. )
22.30 Film '89. Barry Norman b^de laatste produkties..
23.00-00.00 Rugby Special. HoM
punten. j

Radio 4
7.00 Nws. 7.04 Een goede morgen
met professor Jan Glastra van
Loon. (8.00 Nws). 9.00 Continu
klassiek. 11.00TROS Concertzaal:
Radio Kamer Orkest 0.1.v. Ernest
Bour m.m.v. Ingrid Haebler, piano.
12.30 Nieuwe klassieke platen.
13.00 Nws. 13.02 De klassieke top
tien. 13.30 Belcantorium: Radio
Symfonie Orkest 0.1.v. Kenneth
Montgomery m.m.v. Monserrat Ca-
ballé, sopraan, en Jaime Aragall,
tenor. 16.00 Het Kunstbedrijf.
17.00 Edith Wiens, sopraan, en
Rudolf Jansen, piano. 18.00 Nws.
18.02Lied van de week. 18.15 Le-
ger des Heilskwartier. 18.30 Mu-
ziek in vrije tijd: Fanfare Promotie
Concert (1). 19.30 Kamermuziek
uit de barok: Werken van Simonetti
(3). 20.00 Nieuws. 20.02 Patience
or, Bunthorne's bride, opera van A.
Sullivabn. Pro Arte Orchestra 0.1.v.
Sir Malcolm Sargent m.m.v. koor
en sol. 21.30 Literama-Kwis. 22.30
Orgels in Hanzesteden (7). 23.10-
-24.00 Muiek van eigen tijd, Werken
van Hans Kox, Otto Ketting en Ro-
man Palester.

Radio 5

6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De creatie. 10.00

De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 Nederland en
zijn buren. 13.30 Rondom het
Woord. 14.00 NCRV-Leerspiegel,
met om 14.00 NCRV-Leerhuis.
14.10 Dagvaardig. 14.30Zelf mode
maken. 15.00 Schone wereld.
16.00 Op de rand van het recht.
16.30 NOS Ombudsman. 17.35
Postbus 51. NOS: 17.55Meded. en
Schippersberichten. 18.00 Nws..
18.10 Vers op vijf. 18.20 Uitz van
de RPF. 18.30Vertel me wat. 18.40
Taal en teken. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 You're
welcome. 21.00 Ca va? 21.30 La-
tijn. 22.00-22.30 Troyaanse oorlo-
gen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: act.,
achtergronden, het weer, service
en muziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02
en 12.02 Nieuws. 12 05-12.59 Mid-
dagmagazine: in carnavalssfeer.
13.05, 14.02, 15.02 en 16.02
Nieuws. 17.02 Reg Weerbericht.
17.05 Limburg actueel, nieuws en
act. 17.10 Carnaval. 18.05-18.07
Nieuws.

BRT 2
5.30 Sjapoo. (6.00, 7.00 Nws., 7.30
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12
NV hoop doet leven. 10.00 Nws
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10 Muziekboetiek. 14.00De ge-
wapende man. 17.00 Focus. 17.10
Het algemeen belang. 18.00
Nieuws. 18.10 Het orgeltje van

Yesterday. 19.00 RockgoH %
Nws. 22.05Je weet het maa' 'J23.30-2.00 Twee tot Twee 'Nws.)

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. JFestkonzert aus Neumünster. Mj
van George Gershwin. 16.15 WeW
che Musik. 17.15 Heute abend in*L
17.20 Mini-Ziß. 17.30 Tierbilder.P-
Babbler-clan. Opnames van een A^
sche vogelsoort. 18.00 Bilder aus,
Schweiz. 19.00 Heute. 19.223-sal'
dio. 19.30 Ich heirate eine FamilieC
Schumanns Winterreise. 21.00 "j
landsjournaal. Presentatie: Hilde
der. 21.45 Kulturjournal. 21.53 SP
zeit Nachrichten. 22.00 Zeit im B^j
22.15 Der brave Soldat Schwelft.
Prag. Tsjechische speelfilm uit f
van Kaerl Stekly. 23.45 3sat-SchlaQ
len. . j.

Sky Channel
■

07.00 The DJ Kat Wake-Up <k
Kinderprogramma.

09.30 The Lucy Show. Amerika?
komedieserie met Lucide Ball.

10.00 Panel Pot Pouri. Spelprog^
ma. h

11.30 Sky By Day. Magazine h
12.30 The Sullivans. Australische»]

rie. n
13.00 Another World. Amerika^

dramaserie.
14.00 General Hospital.
15.00 As The World Turns. Af\kaanse dramaserie. I
16.00 Loving.
16.30 Family Affair. Amerikaanse

medyserie. .
17.00 ««Countdown. Muziek»

gramma.
18.00 Young Doctors. Amerika*]

serie.
18.30 Three's Company. I
19.00 Eurosport Sports Progl^

mes on Sky. I
04.30 Arts Channel. I
06.30 European Business Chan>l
i

4
Super Channel

07.00 World News and Business
08.00 The Mix.
14.30 Lookout Europe.
15.30 European Top 40.
16.30 Hot Line.
18.30 Series.
20.00 Super Sports Night.
21.45 World News.
22.00 Super Sports Night.
23.00 Super Sports Night.
00.00 The Mix.

.i

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstuck. 7.15 W<i
kasten. 7.30 Regionalrn*Wj!
7.45 Veranstaltungskalende'■3
Presseschau. 8.30 Besm'V
Worte. 9.00 Regionalmagaz"^ J
Musikexpress. 10.00 Gut *»1
legt. 11.05 Gut Aufgelegt JJMusik bei Tisch. 12.15 VeVtungskalender. 12.30
schau. 13.00 Frischauf. I*o f
sikzeit Heute: Orchesterklangfj
aller Welt. 15.00 Nachtmi««Ef
dio. 16.05 Spotlight. 17.05 y
kiste. 18.00 Regionalnachi* J
BRF-Aktuell. 18.40-20.00 <*
journal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Éi"y
wie kein anderer. 11.00'Tr?%^
elf. 12.00 Is jan Ding. 14-°SV
16.00Entenjagd. 17.00 MuS|*j/
17.50Sportshop. 18.00M**S'V
19.00-1.00 Ein junges M"51

gramm.
WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05
melodie. 9.05 MusikpavilloJJ . f_
Gut autgelegt. 14.05 Auf °%tf
menade. 15.00 Café-^ V
16.05 Heimatmelodie.
sik-Express. 20.05 fgot
Broadway undKudamm. ?, jo-*
sik zum Traumen. 2Z
Nachtexpress. ,i

Hill
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Bokkerijders
|overst"deerde af op een scriptie

"e Bokkerijders.
■>..

ail^.^'hliotheek bevat ongeveer
ven D°eken die erover zijn geschre-
2ijn "En dat zijn er niet weinig. Er
Wer,PoPulaire en wetenschappelijkeen bij; goede en slechte."

\*' laatste categorie rekent
Engelen ook het boek 'Ze re-

den bij nacht' van Ben Lindekens.
„Ik geloof niet in zijn hocus-pocus-
verhalen. De Bokkerijders waren
geen zware criminelen. Evenmin
was hun optreden uniek. Het was al
eerder en ook elders voorgekomen.

Het had alles te maken met de
schrijnende armoede, waaronder
keuterboeren, dagloners en werklo-
zen in de achttiende eeuw gebukt
gingen. In perioden van schaarste
restte de paupers weinig anders dan
te gaan stelen. Er waren twee mo-
menten dat de rechtelijke macht
daartegen ongekend fel optrad: de
eerste keer tussen 1740 en 1741, de
tweede keer tussen 1770 en 1773.
Beide malen heerste er een ernstig
voedseltekort."

De rechtsgang was een zwarte blad-
zijde in de geschiedenis.

„Een willekeurige aangifte was vol-
doende om iemand in hechtenis te
nemen. Wie in zijn onschuld vol-
hardde werd gefolterd tot hij be-
kende. Die vervolging moet meer
tot de verbeeldingvan de bevolking
hebben gesproken dan de werkelij-
ke vergrijpen. Moet men de getui-
genissen van tijdgenoten geloven
dan was er vrijwel geen viersprong
in de streek waar geen lijken aan de
galg hingen."

In feite was de scriptie van Theo
Engelen een bevestiging van de stel-
ling van de historicus dr Hans Jan-
sen, thans hoogleraar aan de Rijks-
universiteit in Maastricht, dat de
Bokkerijders door armoede tot hun
wandaden werden gedreven. Jan-
sen kwalificeerde de Bokkerijder-

sprocessen dan ook als 'de grootste
gerechtelijke misgreep uit de Lim-
burgse geschiedenis.
Onder de titel 'Banditisme tijdens
het Ancien Régime' verscheen een
deel van de studie van Theo Enge-
len in het Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenisvan mei 1977. Het de-
mografisch gedeelte werd opgeno-
men in het Jaarboekvan hetSociaal
Historisch Centrum van 1977.
Inmiddels was Theo Engelen ver-
bonden aan het Historisch Instituut
te Nijmegen. „Professor dr Mathieu
Spiertz had me gevraagd iemand
voor een jaar te willen vervangen.
Hij was in 1976 waarnemend voor-
zitter van de Vakgroep Economi-
sche en Sociale Geschiedenis. Toen
er een echte vacature kwam, heb ik

gesolliciteerd. Vanaf 1 januari 1978
ben ik dan ook in vaste dienst van
het instituut."

Drs Engelen gaf colleges en ver-
richtte wetenschappelijk onder-
zoek. Een voorliefde had hij voor
bevolkingsgeschiedenis.

'„De geschiedenis van de gewone
man heeft mij altijd geboeid. Over
hem is weinig geboekstaafd. Alleen
over de hoge heren van het dorp
werd geschreven. Bijgevolg beperkt
de informatie van 95 procent van de
bevolkingzich tot geboorte-, trouw-
en sterfdatum. Maar ook in die cij-
fers zit een verhaal.

" Theo Engelen,
geheel rechts, tij-
dens de uitreiking
van de Erasmus-
prijs.

Foto NATIONAAL

Fertiliteit
Zo intrigeerde mij de vraag hoe het
kwam dat de huwelijken van Lim-

burgers in 1850de meest vruchtbare
en in 1970 de minst vruchtbare van
Nederland waren. Een studie over
fertiliteit leek me extra interessant
voor Derde Wereldlanden, waar de
bevolking ondanks de voedselte-
korten blijft groeien. Kennelijk zijn
ook daar mechanismen die geboor-
tenbeperking tegenhouden."
Theo Engelen stelde vast dat er
vóór 1900 in Limburg niet aan ge-
boortenbeperking werd gedaan.
Om het kindertal te beperken werd
een voor West-Europa uniek sys-
teem bedacht. Men trouwde niet of
op latere leeftijd. Het was geboor-
tenbeperking door huwelijksbeper-
king.

Met de werkgelegenheid nam op
het einde van de vorige eeuw ook
het aantal huwelijken toe. Om het
aantal geboorten te beperken wer-

den moderne methoden en midde-
len toegepast.

Dat nieuwe gedrag manifesteerde
zich het eerst en het sterkst in Maas-
tricht en in de mijnstreek; het laatst
en het minst in de agrarische gebie-
den van Limburg. Dat kwam omdat
de geestelijkheid fel tegen het neo-
malthusianisme was gekant. De ka-
tholieke leer over gezinsvorming en
geboortenbeperking heeft in Lim-
burg dan ook onmiskenbaar als een
filter gewerkt.

Toch wordt er in Limburg vanaf
1970 op jeugdigerleeftijd getrouwd
dan in andere provincies van Neder-
land en is de fertiliteit van de huwe-
lijken er lager dan elders. Daaruit
blijkt dat er niet naar de pastoor is
geluisterd en dat het gebruik van
voorbehoedmiddelen ook in Lim-
burg algemeen is.

Overigens loopt de studie van Theo
Engelen maar tot 1960.

„Tot 1960 kon ik de mentaliteit van
de bevolking meten op haar stemge-
drag. Na 1960wordt de samenle-
ving ingewikkelder. Er komen af-
splitsingen. Bijgevolg moeten ande-
re meetmodellen worden gehan-
teerd."

Theo Engelen gebruikte voor zijn
onderzoek meettechnieken die op
het Centre of Population Studies in
Princeton zijn ontwikkeld. Daar-
mee kon hij overtuigend aantonen
'dat het niveau van de vruchtbaar-
heid door mentale factoren en de
ontwikkeling door economische
factoren wordt bepaald.

Met glans verdedigde hij op 10 sep-
tember 1987 die stelling. Promotor
was prof. dr Paul Klep, hoofd van
de Vakgroep Economische en So-
ciale Geschiedenis.

Van het proefschrift 'Fertiliteit, Ar-
beid, Mentaliteit' verscheen ook
een Maaslandse monografie die niet
loopt. Het boek is moeilijk toegan-
kelijk. De geavanceerde statistische
technieken en de vaktaal zijn voor
velen abracadabra. Begrippen als
'fertiliteitstransitie' (de overgang
van hoge naar lage vruchtbaarheid)
en 'nuptialiteit' (trouwintensiteit)
zoekt men tevergeefs in de Dikke
Van Dale.

Toch vond de universiteit van Nij-
megen de studie, waarop Theo En
gelen 'cum laude' promoveerde,
van een dermate hoog gehalte dat
de Limburger werd voorgedragen
voor de Studieprijs van deErasmus
stichting in Amsterdam. Tot vorig
jaar kende de Erasmusstichting en-
kel prijzen aan het einde van de car-
rière van verdienstelijke Europea-
nen toe; sinds vorig jaarook aan het
begin van de carrière van aanko-
mend talent

extra

Ondanks prijs
en lof toch
de laan uit

IJ studeerde 'cum laude'
s Ook promoveerde hij
i-urn laude' op een proef-
fnnft over de afgenomen
■Fuchtbaarheid van het

aantal huwe-nen in Limburg in de pe-
£°de tussen 1850 en 1960.e -Aanmoedigingsprijs,aarmee de Erasmusstich-
Fg in Amsterdam aanko-
mend talent wil eren, was

'lnd 1988 zijn deel. Maar!.ndanks prijs en lof moetrheo Engelen dit kalen-
j?r]aar toch de laan uit.
j^sapril 1976 is hij als
l c^nt en onderzoeker
r -"bonden aan het Histo-
' Cn Instituut te Nijme-
fcjj- Eind 1987 werd hem

s*ag aangezegd.

is °e bttter en belachelijk het ook
I,^ °en kan ik me voorstellen dat
P niet anders kan. Het is nu een-
«j . de consequentie van de bezui-
lV\v-lr?en <"*e Je eigenlijk niemand
Piir. '^ leunt nemen," zegt hij zijn
PP stoppend.
£ z'jn vrouw heeft er begripLJ.' a' blijft zij het aangezegdea 8 'onrechtvaardig' vinden.

(tily pL Ar.reens en Theo Engelen wonen
*H U'jlc' waar veel intellect uit Nij-
bnd " 's gehuisvest. In de wei-
p a(j ? n *angs de Maas, waar eens de
£eye

en Paarden, verrees in de jaren
t_ e

nt*g een complete satellietwijk.
tia;irs,raten in het Padbroek zijn
\ti

w*'d en gevogelte genoemd. In
a atl sJnaakvol ingerichte rijtjeshuis
J-op,., e Houtsnipwal is Limburgs de
k ün aal- Thijs (4) en Sanne (8)

Cj, .e *" de oma's uit Geulle dan
'n het dialect te woord staan.

l.jj.o.Engelen werd op 19 oktober
*vas f "J 9eu*,e geboren. Zijn vader
F(j: abrieksarbeider in Borgharen.
SPsPortUnde ziJn zonen een hogere
der °P de maatschappelijke lad-
k|as Vandaar dat Theo de zesde
'n u * de Broeders in de Barakken
r,c aastricht maakte. Op het Hen-
"-'Jn dn kreeg hij.tn_„^mnasiale opleidingen in Nij-'Ben studeerde hij geschiedenis.

" Dr Theo En-
gelen: Alles cum
laude, toch zon-
der werk...

Foto
JAN PAUL KUIT

Verrassing
De toekenning van de Studieprijs
van de Erasmusstichting was voor
dr TheoEngelen 'een volslagen ver-
rassing. „Ik was juist mijn koffers
aan het pakken voor een congres in

Bonn, toen de post kwam. Vlug
nam ik haar door. Op 16 november
werd mij de prijs van vijfduizend
gulden in het Paleis op de Dam, mei
koningin en prins erbij, uitgereikt.

In dat licht is het natuurlijkbelache-
lijk dat ik in de volgende bezuini-
gingsronde moet afvloeien. Maar
het gebeurt conform ambtelijke
ontslagregelingen. Eerst vertrekken
de mensen die dat wensen; vervol-
gens de mensen van rond de 60 en
tenslotte zijn de jongst gedienden
aan de beurt. Er bestaat een moge-
lijkheid om van die volgorde af te
wijken, maar voor de interne werk-
situatie is dat niet gewenst. Aan
werk is geen gebrek. Met viere-
neenhalve man konden we het werk
al niet af, laat staan dat het met
drieëneenhalve man kan. Het komt
het onderwijs niet ten goede. Ge-
schiedenis zit sowieso al in de moei-
lijke hoek. Het is een keuzevak ge
worden. Ik vind dat een slechte
zaak. Historische achtergronden
zijn vaak erg belangrijk om te be-
grijpen hoe dewereld in elkaar zit."

„Jongeren, die zonder adequaat ge
schiedenisonderwijs te hebben ge-
noten de school verlaten, zijn als
reizigers die zich met een lacuneuzc
wegenkaart op weg begeven," is
dan ook een van de stellingen die
Theo Engelen voor zijn promotie
formuleerde.

Overleven voor gevorderden
ii m

v echt dorst hebt moet
w^r denken: in de ogen
K n leren zit water, en dat
a|s . Je er dus uitzuigen. En
cj0 Je een grote inktvis wilt
djg^n doe je dat eenvou-
Vn ? door de ingewan-
_e u,t trekken. Kortom,
ov mens doet wat om tebleven.

De gemiddelde Westeuropeaan zal
uiteraard vermoedelijk nooit, zelfs
niet tijdens zijn avontuurlijke va-
kantie, met de noodzaak tot dit
soort drastische ingrepen gecon-
fronteerd worden. En dus ook nooit
het zoet water uit zeevlssen behoe-
ven drinken of te proberen met een
ingewikkelde speerval een wild
zwijn te doden.

Maar een enkeling kan wel eens nut
hebben van de overlevingsweten-
schap, zoals samengevat in het boek

'Survival: het SAS-handboek van
JohnWiseman. Dat boek geeft hon-
derden tips voor iemand die als eni-
ge overlevende van een vlieg-,
scheeps- of andere ramp in een
woestijn, op een onbewoond
eiland, in enig hooggebergte, een
woestijn dan wel op het poolijs te-
recht komt en zijn uiterste best wil
doen op eigen houtje naar de be-
woonde wereld terug te keren, dan
wel ordentelijk in leven te blijven
tot de reddingsploeg hem in de kij-
ker heeft.

U weet het wel: blijf bij het wrak, of
laat daar een briefje achter met ver-
melding van de richting waarin u
vertrokken bent. Smelt ijs en geen
sneeuw (kost meer energie). Drink
geen zeewater of urine, maar destil-
leer ze (proost). Wiseman heeft het
allemaal uitgezocht en vermoede-
lijk ookvaak gebruikt, want hij was
lid van de Special Air Service van
het Britse leger, die natuurlijkover-
al ter wereld de nodige akkevietjes
uitvoerde en dat gaa.t niet altijd per
eerste klas lijndienst.

Moet de eenvoudige burger nu dat
hele boek van buiten leren, voor die
toch werkelijk minuscule kans die
hij loopt ooit geconfronteerd te
worden met de bittere werkelijk-
heid? Nee natuurlijk, het Survival
Handboek zal echter wel voor velen
een fascinerend leesboek blijven.
Het kan trouwens geen kwaad je
eens te verdiepen in de essenties
van het leven, waar je in een van de
genoemde situaties rechtstreeks
mee geconfronteerd wordt: water
schaduw, eventueel warmte, eet-

baars, en hoe jemet dat alles zo zui-
nig mogelijk omspringt. Het is niet
altijd leuk wat je dan moet doen
(zie boven) en een heleboel dingen
zijn volgens de Nederlandse wet
zelfs verboden (vallen zetten), maar
het is wel eens goed te beseffen wat
de werkelijke betekenis is van
Brechts stelling, 'zuerst kotnml das
Fressen, und aann komtnt die Mo-
rat'.

Wiseman schrijft voor om ook voor
het onwaarschijnlijke geval zich

voordoet altijd een dichtgetape-te
blikken doos bij u te steken met het
overlevingspakket. Wel iedere keer
open maken als u een vliegreis be-
gint, want het mes dat er bij hoort
moet u inleveren bij de stewardess.

En dan maar hopen dat de stewar-
dess ook de vliegramp overleeft. Al
was het maar om aan te wijzen waar
ze het mes heeft gedeponeerd.

santé brun

Hoop
„De Studieprijs van de Erasmus-
stichtingmaakt het de directeur van
de faculteit nog moeilijker om de
ontslagbrief te schrijven. Het facul-
teitsbestuur zit er ook mee in zijn
maag. Er wordt geprobeerd om het
onheil af te wenden. Als dat niet
lukt, zal ik naar iets anders moeten
uitzien. Ik kan natuurlijk mijn we-
tenschappelijk werk thuis voortzet-
ten en stuivertje wisselen met mijn
vrouw. Zij was onderwijzeres. In de
krant las ik dat er momenteel een
groot tekort aan onderwijzers is. Ik
de laan uit; mijn vrouw weer voor
de klas. Toch hoop ik dat het niet
zover hoeft te komen."

jan van lieshout
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Drankje
Het is de avond tevoren tijdens
het concert in de Olympia al te
merken. Ronnie verdwijnt regel-

matig achter de schermen om
een drankje te nuttigen. Als hij
weer een lied voor zijn rekening
moet nemen is hij de tekst kwijt
en murmelt wat in de microfoon.
Het roept herinneringen op aan
een van de laatste concerten van
Elvis Presly, die met zijn trieste
improvisaties zelfs enkele la-
chers op de hand kreeg. Ronnie
doet geen pogingen daartoe en
slaagt er daardoor in een werke-
lijk zielige vertoning te vermij-
den. „Ronnie is voorafgaand aan
een concert altijd erg zenuwach-
tig", zegt de Nederlandse promo-
tor Tjalling Huizinga als verkla-
ring. „Nu speelt dat temeer, om-
dat er televisie-opnamen worden
gemaakt".
„Hij is te laat gestopt met drin-
ken", zegt McKennan, die er zelf
ook niet vies van is, maar er
meestal wel in slaagt op kritieke
momenten de kurk op de fles te
laten. Hij loopt mank, omdat hij
enkele dagen tevoren dronken
de trappen van een kasteel had
beklommen en bij een valpartij
op zijn knieën terecht was geko-
men. Hij had daags voor het con-
cert nog een feestje, dat tot zes
uur in de ochtend duurde en
waarbij hij 16 pints van het calo-
rierijke donkerbruine bier Guin-
ness verzwolg. Normaal stopt
Ronnie Drew volgens hem tijdig
met drinken. Twee dagen tevo-
ren was echter een overleden
vriend begraven. Drew had zich
toen niet kunnen beheersen.
Daarom is hij niet fit tijdens het
concert. Na afloop zijgt hij als
een zoutzak in een stoel ineen,
zijn oogballen schuin omhoog
gedraaid. Zijn borst zwoegt op
en neer. Het duurt een hele tjjd
voor hij weer op adem is en ande-

ren contact met hem kunnen
krijgen. Na een half uur hyst hij,
zich uit de stoel en loopt naar de
kleedkamers, waar hij zich met
de overige groepsleden laat foto-
grafen, met advertentiebladenin
de hand. De anderen proberen
grappen te maken, waardoor zij
lachend de cameralens in kun-
nen kijken. Drew staat er bij met
gebogen hoofd, zwijgend, gebro-
ken. Hij kan het niet meer aan en
loopt weg, de kleedkamer uit. De
overige foto's worden zonder
hem gemaakt.
De Britse pers suggereert dat de
Dubliners uiteen gaan. Het ge-
dragvan Ronnie Drew geeft voe-
dingaan deze geruchten. Tjalling
Huizinga ontkent ze ten stellig-
ste. „De toernee wordt in ieder
gevalafgewerkt in de huidigebe-
zetting", beklemtoont hij.

" The Dubliners: muzikale test hoe de muziek klinkt met een symfonie-orkest

Solo
Scan Cannon heeft een verkla-
ring voor de geruchten. Ronnie
Drew heeft tijdens interviews te
kennen gegeven een solo-carriè-
re te overwegen, zoals hij ook
probeerde in de jaren zeventig.
Dat zou wel eens het einde van
de lerse groep kunnen beteke-
nen, vreest deBritse pers.
„Onzin", zegt Scan Cannon. „TheDubliners blijven bestaan. Die
verhalen doenregelmatig de ron-
de. We kunnen ze alleen ontken-
nen en dan verstommen ze uit-
eindelijk. Wij gaan gewoon
door".

" Met of zonder Ronnie?

„Met of zonder Ronnie", wordt
bevestigd.

Barney McKenna deelt deze
overtuiging. John Sheanan
(Luke noemde me John Sebas-
tian Sheanan) eveneens, hoewel
hij zelf solo-activiteiten niet
schuwt. Vorig jaar maakte hij
een elpee met zanger-componist
Michael Howard, die ook als gast
optrad tijdens het concert in
Olympia, evenals zanger Paddy
Reilly, celliste Aisling Drury
Byrne en fluitiste Deirdre Brady.
John Sheanan vertelt van huidi-
ge experimenten met Michael
Howard. Ze hebben uitgetest
hoe hun nummers klinken met
begeleiding van een symfonie-
orkest. Hij laat horen hoe het re-
sultaat is met The Marino Waltz,
op een cassettebandje dat in de
auto wordt afgespeeld. Een ge-
slaagd experiment, vindt hij ook.
Hy denkt er aan dat verder ge-
stalte te geven in de vorm van
een elpee. Wanneer die ver-
schijnt? Daarover is niets te zeg-
gen. Er is nog geen enkele echte
opname gemaakt.
Is de uitbreiding van de groep
met gitarist Eamonn Campbell
vorig jaar een voorbode van de
ontwikkelingen die The Dubli-
ners te wachten staan? Wordt hij
gezien als een aanvulling van het
geluid die voorheen werd gemist
of waarvan wordt gevreesd dat
die nodig is om een verlies in de
toekomst op te vangen?
„Welnee", verzekert Sheannan.
„Er is nooit gezegd: Nu ben je
een van The Dubliners. Hij speel-
de sinds 1967 bij een lerse band,
popmuziek en dixieland. Wij
maakten samen een toernee en
door ons raakte hij geïnteres-
seerd in folkmuziek. We deden
leuke sessies samen, hij produ-
ceerde veel platen, ook voor ons,

en we leerden elkaar persoonlijk
kennen. In 1987 deed hij veel stu-
diowerk als gitarist. Wij werkten
aan een dubbel-elpee ter gele-
genheid van ons 25-jarig jubi-
leumen vroegen hem ons daarbij
te helpen. Zo raakte hij betrok-
ken en dat bleef hij. Zo gaat dat
bij The Dubliners".

Als gitarist heeft Eamonn Camp-
bell zijn plaats gevonden binnen
de groep en is hij bijna niet meer
weg te denken. Dat geldtvoor de
anderen in nog sterkere mate.
Scan Cannon, die in 1983 bij de
groep kwam, omdat Luke Kelly
toen al fysiek niet meer de optre-
denskon opbrengen, is als tenor
niet te vergelijken met Ronnie
Drew, die een diepe bas produ-
ceert met de indringende kracht
van golven in de branding. The
Dubliners zonder Luke Kelly en
Ronnie Drew lijkt onvoorstel-
baar. Wie de conditievan Ronnie
Drew kent, kan ook niet geloven
in een solo-carière van deze ras-
artiest. De ontwikkelingen zijn
echter niet te voorspellen.

Wie de groep in de huidige for-
matie en met het vertrouwde ge-
luid wil horen krijgt nog een
kans. The Dubliners treden van-
af 16 februari op in Groningen
(Oosterpoort), Leeuwarden(Frieslandhal), Zwolle (IJssel-
hal), Eindhoven (Karregat), Am-
sterdam (Carr'e), Rotterdam (De
Doelen), Amersfoort (De Flint),
Nijmegen (De Vereeniging), Sas
van Gent (Vlaanderenhal), op Te-
xel (Lindeboom) en in Utrecht
(Vredenburg).
Daarna is niets meer zeker, alle
garanties van de betrokkenen
ten spijt.

show
Ronnie Drew overweegt weer solo-carrière

Dubliners gaan ondanks
geruchten gewoon door

Van onze
showpagina-redactie

DUBLIN - Er waait een ve-
nijnige wind over de be-
graafplaats in een van de
buitenwijken van Dublin.
Familieleden en vrienden
staan bij het graf van Luke
Kelly, de in 1984 op 44-jari-
ge leeftijd aan een hersentu-
mor overleden inspirator
van The Dubliners. 'He was
a Dubliner', staat op de
hoge, eenvoudige zerk. Een
vriend houdt een korte toe-
spraak, waarin Kelly op ka-
rakteristieke wijze in herin-
nering wordt geroepen.

John Sheanan haalt zjn viool te-
voorschijn en Eamonn Campbell
stemt zijn gitaar. Zij spelen The
Prodigal Son en de hymne Christ
Church. Dan verlaat iedereen
keuvelend de begraafplaats bü
Dublin, waar vorig jaar de eerste
herdenking werd gehouden van
het overlijden van de zanger-
componist en inspirator van de
folkloristische groep, die naruim
25 jaar nog steeds volle zalen
trekt en het publiek tot groot en-
thousiasme brengt.

Dat blijkt een dag eerder, in de
klassiek ogende scheuwburg
Olympia in Dublin. Elke stoel is
bezet en langs de kant staat een
rij mensen de liedjes mee te zin-
gen. Soms worden de armen in-
eengehaakt en golft een rij toe-
schouwers mee op het ritme.
Kreten moedigen de muzikanten
aan, dwingen een verzoeknum-
mer af, of eisen de opkomst van
Ronnie Drew, die zich tijdelijk
achter de coulissen heeft terug-
getrokken, omdat Scan Cannon
de solopartij zingt en hij dusniet
nodig is op het podium. Dat
blijkt niet de enige reden.

Het gaat niet goed met Ronnie
Drew, die met banjospeler Bar-
ney McKennan vanaf de oprich-
ting lid is van The Dubliners en
met zijn diepe, zware stem een
belangrijke bijdrage levert aan
het markante geluid van de
groep. Dat is van tijdelijke aard,
verzekert Barney McKennan, als
we de volgende dag in zijn auto
naar de ceremonie op debegraaf-
plaats rijden. „Laten we zeggen
dat hy een beetje ziek is".

# Zal hij in februari weer
voldoende hersteld zijn om
deel te kunnen nemen aan
de toernee door Nederland?

„Ongetwijfeld. Hij drinkt niet
meer tot Pasen en dan is er geen
probleem", verklaart McKennan.
Ronnie Drew is niet aanwezig tij-
dens de herdenkingsbijeen-
komst. Hij wordt gemist, maar er
worden geen vragen gesteld.
ledereen is op de hoogte.

show

Van onze
showpagina-

redactie

LANDGRAAF -
De Amerikaanse
zangeres Donna
Lynton, die o.a.
grote bekendheid
kreeg met de her-
kenningstune
van de tv-serie
Charly's Angels,
zal eveneens van
de partij zijn tij-
dens de RTL-Ra-
dioshow die op
deze dinsdagoch-
tend vanaf 11.30
uur in de hal van
het nieuwe raad-
huis van Land-
graaf van start
gaat. Behalve Re-
né Shuman, Den-
nie Christian en
Frans Tiedtke, is

redactie: harrie crémi^Mr

" Donna Lynton
.eens maakte zij deel uit van de legendarische 'Ronettes' en vü

de tv-serie Charly's Angels zong zij de herkenningsmelodie-

Donna Lynto
vandaag in
Landgraaf

tijdens dit gratis
toegankelijke,
door Hugo Egon
Balder en Biggi
Lechtermann te
presenteren, pro-
gramma óók de
zanger Shakin'
Enno van de par-
tij. Uit het pu-
bliek kunnen op-
nieuw kandida-
ten meedoen aan
diverse radiospel-
letjes (met in de
zogehéten 'muzi-
kale brandkast'

een bedrag vail
1555 Mark) en I
burgemeester 'Hans Coendersf
zal tijdens het Jprogramma de
gemeente Lan4
graaf nader vo<?
stellen aan de »
luisteraars vanr
RTL. In verbarf
met de carnaval
optochten is hejj
aanvangstij dstil
voor de radio-o?
namen vervroeg
naar 11.30 uur.,

Na verlies van weddenschap

Derrick hield
zijn woord...

Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Mj
joenen tv-kijkef
hebben hem gij
teravond oft*
nieuw kunne**
zien in 'Wedde*
dat': tv-commi*f
saris Derrick. V\
rige week verlof
deze Horst Tai
pert zijn wedd<^schap. De kano
daat wist toen A
niet alle the^soorten te raden*
Als tegenprest»J
tic bood DeriC"
aan om voor Mj
paleis van konilf
gin Beatrix ot
wacht te gaaf
staan. Dat deej
hij ook met 'M
ninklijke instel
ming' en zelj
met een 'gli4
lach' van Beatrij
Op het mome-1
dat Derrick °jj
wacht stond, vtéj
de die namenlin
haar 51ste vefl
jaardag

" Derrick (Ho^i
Tappert) °\
wacht 'voor W.
koninklijk paW
Noordeinde. e

Limburger Loc. Beerens manager van populaire meidengroep

'Sisters' doen mee aan:
Nationaal Songfestival

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Op weg naar
Oostenrijk om tv-opnamen
te maken voor de 'alterna-
tieve stedentocht' die de
NCRV binnenkort op het
scherm brengt, waren de
'Sisters' even in Heerlen.
Meidengroepen doen het
momenteel goed in de Ne-
derlandse showbizz. Daar-
om wagen de vier aanlokke-
lijke en goed ogende zange-
ressen een gokje tijdens het
Nationaal Songfestival dat
op 10 maart, voorafgaande
aan het Eurovisie Songfesti-
val, door de NOS via Neder-
land 3 wordt uitgezonden.
Manager, de uit Maastricht
afkomstige fotograaf, Loc
Beerens schat de kansen
voor de 'Sisters' zeer hoog.
„De overige deelnemers zijn

voor het grote publiek nog
volstrekt onbekend en van
de Sisters kun je dat niet
zeggen".

De Sisters bestaan uit de Linda
(oorspronkelijk afkomstig uit de
Verenigde Staten en nu woon-
achtig in Rotterdam), Saskia,
Roelina en Phyllis uit Den Haag.
Saskia (Riemens) nam het initia-
tief om met de Sisters als vocal-
group van start te gaan. Vanwaar
de naam Sisters?. Saskia: „We
voelen ons een eenheid, net alsof
we zusjes van elkaar zijn. Boven-
dien is de naam kort en dus ge-
makkelijk te onthouden".

# Sisters: op doorreis voor tv-opnamen in Oostenrijk even in Heerlen

Bananasplit
De groep is beslist geen imitatie
van andere groepen. Zij heeft
een eigen sound en gezicht, het
repertoire bevat o.a. muziek uit
de jaren vijftig, maar men brengt
ook werken met big bands en

grote orkesten met stukken j
b.v. Duke Ellington. Bij het Kj
bliek werd de groep in het ve
den bekend met het nu'l^.,
'Swingtime' dat ook genot*-*
stond in de hitparade. Het
werd ook steeds gebruikt als
kenninsmelodie voor het r\
gramma 'Bananasplit' wao()
met Ralph Inbar voor de Tl*
steeds met een 'verborgen ca .
ra' onderweg was. Op tv W**i
de Sisters al vaker te zien e,^
horen in programma's als
derland Muziekland' en
Vast Live. i
Jn de komende weken laten.j
vier meiden ruimschoots J
zich horen. Behalve dat meil J
de partij is bij de alternatieve
dentocht die de NCRV op
scherm brengt, komt deze
van de Sisters ook een e A
langspeelplaat op de mark' jj
als titel 'Call me. En met a&A
lijknamigelied is men ook e
in het eerstvolgende Vara^gramma van 'Doet ie 't of d°
't niet.

Dinsdag / teoruan ïwa w8
Limburgs dagblad



Hoe de brand in de zaakkon ont-
staan, is voorlopig niet duidelijk.
Aangenomen wordt dat een de-
fecte verwarmingsketel de boos-
doener is. De brand verspreidde'
zich in ieder geval van de zolder
naar de benedenverdiepingen en
richtte een schade aan van ruim
drie ton. Er deden zich geen per-
soonlijke ongelukken voor. De
eigenaar van de winkel is op va-
kantie. bushalte aan de Rée-

weg. Even later stond
een man in een witte
overal en een zwart
geschminkt gezicht
naast zijn voertuig. De
chauffeur, die veron-

Van onze verslaggever
HEERLEN - De onge-
veer dertigjarige man,
die op carnavalszondag
rond 22.00uur een VSL-
buschauffeur aan de
Reeweg in Landgraaf,
met een pistool bedreig-'
de en hem ruim 300 gul-
den afhandig maakte, is
na de overval in een taxi
gevlucht. De politie van
Landgraaf (328333)
zoekt dan ook naar de
taxichauffeur van een
Opel Omega, die vol-
gens de politie in zijn

Politie neemt zaak hoog op

Overvaller bus
vlucht per taxi

derstelde met een klant
te maken te hebben,
opende toen de deur.
Meteen daarop haalde
de onbekende een pi-
stool tevoorschijn.
Onder bedreiging van
het wapen gaf de chauf-
feur zijn dagopbrengst
af, ruim 300 gulden.
Daarna verdween de
overvaller in de richting
van Abdissenbosch,
waar hij in de Omega-
taxi is gestapt.
De buschauffeur raakte
tijdens de beroving ove-
rigens niet gewond.

Zondagavond stopte
een veertigjarige bus-
chauffeur uit Kerkrade
om tien voor tien bij de

onwetendheid de over-
valler heeft helpen
vluchten.

Gewestelijke Raad uit kritiek op nota ruimtelijke ordening:
'Landbouw krijgt weinig aandacht

Onduidelijkheid na aanrijding
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Op het kruispunt Nieuwenhagenerweg/Rimburgerweg
heeft gisteravond om halfzes een aanrijding plaatsgevonden. Bij de aanrij-
ding waren een Nederlander en een Duitser betrokken.
Een getuige meldde het ongeluk by de politie. Toen deze ter plekke was
om poolshoogte te nemen, bleken de twee automobilisteneen tegenstrijdi-
ge verklaring af te leggen. De Brunssumse politie (045-252555) zoekt dan
ook contact met mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. De mate-
riële schade bleef overigens beperkt.

'Markt geenalternatief schouwburg'
'Winkbülle' toch niet ontevreden

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Heerlense stadscarnavalsvereniging De Wink-
bülle zal er het komende jaar alles aan doen om een geschikte
lokatie te vinden waar het optochtbal gehouden kan worden.
„De markt in Heerlen is geen alternatiefvoor de stadsschouw-
burg", zei Wim Beckx van De Winkbülle gisteren, „maar het
was wel het beste alternatief.

brandweer volstrekt onverant-
woord. Vandaar dat de Heerlense
optocht zondag uiteenvfel in de
open lucht op het marktplein.

De carnavalsvereniging die 'Sjpas-
semig' regeert vanuit de Schelmen-
toren heeft voorwaar geen gemak-
kelijk jaar gehad. Elk alternatief
voor een onderdak stuitte opverzet.
De schouwburg kon niet gebruikt
worden, de garage Canton Reiss
moest als alternatief geschrapt wor-
den vanwege de boze horeca, en een
tent op het marktplein achtte de

# Samen onder
een trosje blau-
we balonnen.
Carnaval in
Kerkrade.

Foto: DRIES LINSSEN

Balans
De drukte is Beckx in ieder geval
meegevallen. Maar eigenlijk vindt
hij het niet kunnen. Weliswaar ble-
ven een hoop mensen nog even han-
gen na deoptocht maar door dekou
was datzeker niet erg lang. De kroe-
gen en hier en daar een hotel daar-
entegen puilden gewoonweg uit.
Beckx: „Over een paar dagen ma-
ken we de balans op. Je kunt er op
rekenen dat een lokatie als Canton-
Reiss in hetkomende jaarweer naar
voren komt. We mogen niet klagen,
maar eigenlijk kan het zo niet".
Overigens stipten vele groepen in
de optocht de Heerlense carnavals-
problemen aan.

Van onze verslaggever
VALKENBURG - De belangrijke
functie van de Zuidlimburgse land-
bouw krijgt in de vierde nota ruim-
telijke ordening veel te weinig aan-
dateht. Een duurzaam agrarisch ge-
bruik is van wezenlijk belang voor
het behoud van de landschappelijke
en toeristisch-recreatieve kwalitei-
ten van Zuid-Limburg. Tot die con-
clusie komt de Gewestelijke Raad
van het Landbouwschap, die van
mening is dat de landbouw alsnog
een veel duidelijker plaats in de
nota dient te krijgen.

vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer van de bezwaren op
de hoogte stellen. Zoals bekend
wordt de vierde nota uiteindelijk
door de TweedeKamer vastgesteld.

dergelijke verbetering van het mi-
lieu worden nagestreefd voor de
hele provincie, inclusief de stedelij-
ke gebieden",aldus de Gewestelijke
Raad.

Grondwater
Tenslotte is men van mening dat
Zuid-Limburg ten onrechte is aan-
gemerkt als een gebiedmet strategi-
sche grondwatervoorraden. Vol-
gens het onlangs vastgestelde
Grondwaterbeschermingsplan van
de provincie kan hiervan in Zuid-
Limburg niet worden gesproken, zo
merkt de Gewestelijke Raad van het
Landbouwschap op.

De bijeenkomst begint om acht uur
's avonds en vindt plaats in het Mis-
sionair Centrum van Heerlen aan de
Gasthuisstraat.

Lezing over El Salvador
HEERLEN - Francisco Metzi uit El
Salvador is woensdag te gastvan de
Heerlense werkgroep Latijns-Ame-
rika en het MedischKomitee El Sal-
vador, om te spreken over zijn erva-
ringen als gezondheidswerker en
het bevrijdingsproces in zyn ge-
boorteland.

De Gewestelijke Raad zal de vaste
kamercommissie voor Volkshuis-

Verbetering
De regering is niet tegemoet geko-
men aan de kritiek die de Geweste-
lijke Raad, gesteund door de pro-
vincie, eerder hebben geuit. In de
regeringsnota is opgenomen dat het
provinciaal bestuur en het rijk geza-
menlijk een nader uitgewerkt plan
voor Zuid-Limburg gaan opstellen.
Dat plan dient dan gericht te zijn op
de verbetering van de toeristisch-re-
creatieve voorzieningen in dit ge-
bied. Ook gaat de nota in op de grote
landschappelijke waarden van
Zuid-Limburg. De landbouw wordt,
zo betreurt deGewestelijke Raad, in
dit verband echter niet genoemd.

Ook ten aanzien van de plannen om
de kwaliteit van het milieu te verbe-
teren uit de Raad kritiek. „Die mi-
lieukwaliteit moet niet alleen voor
het landelijk gebied van onze pro-
vincie worden nagestreefd. Wil er
sprake zijn van een eenduidig en
consequent beleid dan moet een

Politie Heerlen roept hulp in
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Heerlense politie heeft zondagnacht assistentie
moeten vragen van de korpsen in Kerkrade, Landgraaf en Brunssum
om een dertigtal jongeren te kalmeren bij de discotheek Studio 54 in
Heerlen. De jongeren stonden om onduidelijke redenen iemand of
meerdere mensen op te wachten. Toen zij weigerden op te krassen,
riep de politie de collega's te hulp. Er werden enkele charges uitge-
voerd zonder dat daarbij klappen vielen.

Hond eet gif
in Schinveld

Van onze verslaggever
SCHINVELD - Na Hoensbroek
is nu ook in Schinveld een hond
vergiftigd. Dank zij snel optre-
den van een dierenarts kon de
hond worden gered.

Het voorval gebeurde gisteren
omstreeks 13.00 uur toen de
hond werd uitgelaten even bui-
ten Schinveld, vlak bij de mane-
ge. Over de oorzaak van de ver-
giftiging tast de politie nog in het
duister. Men denkt dat het beest
iets van de straat heeft opgege-
ten wat giftig zou zijn. De baas
van de hond acht dit echter on-
waarschijnlijk. De politie onder-
zoekt de zaak momenteel.

Alternatief kamperen
steeds meer in zwang

Limburgse kampeerboeren boeken al eerste reserveringen

moet dag en nacht voor je gasten
klaar staan".

samen kunnen organiseren", zegt
Har Augustinus. Samenwerken
doet de vereniging al met haar zus-
terorganisatie in Zeeland. Samen
adverteren en samen naar de beurs*
is hun eerste opzet.

De gids is in januari massaal uitge-
deeld op de vakantiebeurs in
Utrecht. Met succes zoals blijkt. Nu
al zijn de eerste reserveringen bin-
nen. „Erzijnbedrijven dienooit eer-
der reclame hebben gemaakt en nu
al maanden volgeboekt zitten" al-
dus Har Augustinus.

Van onze verslaggever
ROERMOND - De vraag naar
alternatieve vormen van kam-
peren in Limburg groeit. Na-
tuurcampings, naturistencam-
pings en kampeerboerderijen
zijn steeds meer in zwang.
Vooral het kamperen bij de
boer gaat in Limburg net als in
Zeeland, een provincie met
een traditie op dit gebied, gro-
te vormen aannemen. Vooral
ouderen prefereren in toene-
mende mate rustige campings
metrelatief weinig voorzienin-
gen. Waar jevoor betrekkelijk
weinig geld vakantie kunt vie-
ren.
De Limburgse kampeerboeren heb-
ben in 'november jongstleden de
handen ineengeslagen. De Vereni-
ging Limburgse Kampeerboeren
telt al 36 leden. Hun woordvoerder
Har Augustinus in Neer is optimis-
tisch. Hij denkt dat het aantal leden
snel zal toenemen.

Zijn ervaring is dat het vooral de
ouderenzijn met academische scho-
linguit deRandstad, maar ook dich-
terbij Noord-Brabant en zelfs uit
eigen provincie een standplaats met
tent of caravan bij een kampeerboer
preferen boven een commerciële
camping met alle voorzieningen zo-
als winkels, kantine en disco.
„De meesten komen voor derust en
ruimte. Maar natuurlijk ook vanwe-
ge de geringere kosten. Bij ons be-
taal je in de regel de helft van de
normale tarieven. Er zyn er zelfs bij
die voor een rijksdaalder per dag
een standplaats verhuren", aldus
Augustinus.
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Hobby
Het aantrekkelijke van kampeer-
boeren is ook dat de gasten met hun
neus bovenop het bedrijf zitten en
het agrarisch bedrijfsleven van
dichtby leren kennen. Nu het in
sommige agrarische takken moeilij-
ker gaat denken steeds meer boeren
eraan om op hun erf tenten of cara-
vans toe te laten vanwege de ver-
diensten.

Gids
Amper opgericht dus en de vereni-
gingheeft zich nu al de borst nat ge-
maakt voor het komend seizoen.
Een speciale gids met een oplage
van een paar duizend exemplaren is
net van de pers gerold. Daarin staan
alle adressen van de Limburgse
kampeerboeren genoemd.

„Ja, we willen graag meer leden.
Want hoe meer leden hoe meer we

„Ik denk echter niét dat de meeste
boeren het puur voor neveninkom-
sten te doen is, maar het veeleer als
een hobby beschouwen. Want je
moet er wel voor 100 procent achter
staan. Anders lukt het toch niet. Je

Ook hij meent dat een boer er niet
aan moet beginnen indien het hem
alleen te doen is om dè extra inkom-
sten. „De motivatie moet zijn dat het
leuk is om gastheer te spelen. Dat er
ook wat inkomsten tegenover staan
is een tweede. Als het je echter als
boer slecht gaat dan kom je er ook
niet met die paar centen van de
camping".

De vereniging houdt overigens zelf
nauwlettend een oogje in het zeilbij
de leden.Er is al iemand aangetrok-
ken om regelmatig controles uit te
voeren. „Om te zorgen dat de gasten
niet in de troep terecht komen", legt
Augustinus uit. Kamperen by de
boerderij kan immers ook afzien be-
tekenen. Er is geen enkele verplich-
ting van de boer om bijvoorbeeld
sanitaire voorzieningen aan te leg-
gen. De Limburgse kampeerboeren
echter hebben in hun statuten wel
degelijkregels opgenomen waaraan
ieder lid zich moet houden.

De VW's in Limburg merken ook
een duidelijk toenemende belang-
stelling voor het kamperen by de

Kleinschalig
Elke gemeente kan via de A.P.V.
tien standplaatsen toelaten. „Het
moet echter kleinschalig blijven.
Als er ergens een mooie boerderij in
een mooie omgeving staat en je laat
er vijftien caravans toe dan is er al
snel sprake van een mini-camping
die het landschap verstoord. En dat
is nou net wat we niet willen. Ook
de gast niet", aldus een zegsman van
de VW.

Wildgroei
Elke boer mag thans maximaal vyf
standplaatsen op zijn erf hebben.
Volgens Augustinus is dat aantal
nauwelijks rendabel. Hy pleit dan
ook voor uitbreiding. Eens is hij het
echter ook met het provinciebe-
stuur dat wildgroei voorkomen
moet worden. „Daar ben ik ook
voor. Ze mogen het rustig wat in de
hand houden.".

boer. Om wat meer inzicht te krij-
gen in de huidigesituatie is de VW
deze week gestart met een enquête
onder de gemeenten.Men wil weten
welke gemeentenvia de plaatselijke
verordening uitbreiding van het
aantal standplaatsen al toestaan.

idder

# Har Augustinus
'... graag meer leden...'

Foto: JAN PAUL KUIT

(ADVERTENTIE)

Limburas Daablad' presenteert C/ C/

RTL-Supershow
Is ja 'n Ding
Presentatie:
Biggi Lechtermann, Hugo Egon Balder
vanuit Raadhuis Landgraaf (Op de-Kamp)
Vandaag met _^_^
★ Donna Lynton _4Ê _^
★ René Shuman M TYT B
★ Dennie Christian I J A
★ Shakin' Enno ■ kj
★ Frans Tiedtke M W
★ Gastgemeente Langraaf Br
Entree vrij, zaal open 11.00 uur.
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Uitslaande brand
verwoest modezaak

Politie Landgraafschat schade op 3 ton

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Een modezaak
aan de Streeperstraat in Land-
graaf is gistermorgen rond half
vier door een uitslaande brand
nagenoeg helemaal verwoest. De

Kerkraadse brandweer, die vlug
ter plekke was maar de grootste
moeite had om het vuur te be-
dwingen, kon nog net voorko-
men dat de buur van de mode-
zaak, een Chinees restaurant,
ook in vlammen opging.

De politie vraagt eventuele getui-
gen, die rond half vier nog in een
Shoarmazaak aan de Streeper-
straat aanwezig waren, conctact
op te nemen met het korps in
Landgraaf (328333).



Goede middag
Fred en Ria

Gefeliciteerd
met jullie
12V2-jarig
Huwelijk

Pap, Mam,
Peter, Bea.

Debbie, Riek

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat, toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Finny Beckers
weduwe van

Nic Jetten
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Treebeek: Wim Jetten
Rikie Jetten-Glatzhofer
Armand en Frank

Brunssum: Jos Jetten
Maria Jetten-Bartholomé
Jos, Astrid

Maasmechelen (B): Marianne Speetjens-Jetten
Jan Speetjens
Niel en Kim

Übach over Worms: Carola Stein-Jetten
Hans Stem
Nieke en Mirko

Heerlen: Yvonne Jetten
Familie Beckers
Familie Jetten

6446 SZ Brunssum, 5 februari 1989
Wijenweg 300
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 9 februari as. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Barbara te Treebeek-Bruns-
sum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van woensdag 8 februari as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

Wegens het overlijden van onze moeder, is dezaak

slagerij Jetten
donderdag 9 februari as. de gehele dag gesloten.

t
In devrede van God is heden, na een levenvan een-
voud en goedheid, na een liefdevolle verzorging in
de St.-Odiliakliniek, van ons heengegaan, onze lie-
ve en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Alphons Antonius
Knoben

echtgenootvan wijlen

Maria Josephina Hubertina
Van Den Akker

Hij overleed op de leeftijd van 80 jaar, na te 'zijn
voorzien van de h.h. sacramenten.

Geulle: J.W.G. Knoben
A.M.L. Knoben-Winteraecken
Manon en John
Daniëlle en Jan
Roger en Lisette

Dorne (B): J.G.M. Knoben
C.J. Knoben-Damiaens

Elsloo: M.A.J. Scheepers-Knoben
M.Th. Scheepers
Mattie
Familie Knoben
Familie Van Den Akker

6181 JD Elsloo, 6 februari 1989
Mgr. Kerckhofsstraat 18
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 10 februari om
10.00 uur in de Mariakerk te Elsloo.
Donderdagavond om 18.45 uur zal de rozenkrans
tot intentie van de dierbare overledene, worden ge-
beden in de St.-Augustinuskerk (oude kerk) te Els-
loo. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo; bezoek da-
gelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de ouderdom
van 89 jaar, onze zorgzame vader, grootvader, over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Harry Vanhommerig
weduwnaar van wijlen

Anna Clignet
Wij bevelen zijn ziel in uw godvruchtige gebeden
aan.

Bocholtz: F. Sauren-Vanhommerig
J. Sauren

Bocholtz: B. Steinbusch-Vanhommerig
Geleen: T. Haemers-Vanhommerig

J. Haemers
Vianen: H. 80ltong-Vanhommerig

W. Boltong
Bocholtz: J. Vanhommerig

K. Vanhommerig-Hollstein
Amby: R. Vijgen-Vanhommerig

H. Vijgen
klein- en achterkleinkinderen
Familie Vanhommerig
Familie Clignet.

Bocholtz. 4 februari 1989
Corr.adres: De Slag 21, 6351 GW Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 10 februari om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De avondmiszal worden gehouden op donderdag9
februari 1989 om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium te
Simpelveld, Dr. Ottenstraat 60. Bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat, geheel
onverwacht, uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man, onze onvergetelijke vader, schoon-
vader, zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Wiel Frings
echtgenoot van

Louise Wiertz
in de leeftijd van 62 jaar.

In dankbare herinnering:
Bocholtz: L. Frings-Wiertz
Bocholtz: Alwin en Pattie
Bocholtz: Fred
Bocholtz: Hub

Familie Frings
Familie Wiertz

6351 BC Bocholtz, 3 februari 1989
Paumstraat 52
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 9 februari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te Bo-
choltz, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Aswoensdag om 18.45 uur, rozenkrans bidden,
waarna aansluitend, mede ter intentievan de over-
ledene, een h. mis zal worden opgedragen in voor-
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid vernamen wij dat op vrijdag 3
februari is overleden, ons erebestuurslid de heer

Wiel Frings
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten
aan.onze vereniging bewezen.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blij-
ven voortleven.

Bestuur, dirigent en leden
Kon. Philharmonie
Bocholtz

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid geno-
men van onze goede en zorgzame vader, behuwd-
en grootvader, behuwdbroer, oom en neef

Andreas Gehring
echtgenoot van wijlen

Louise Anna Putman
op de leeftijd van 78 jaar.

Kerkrade: A. Hollander-Gehring
W. Hollander
Marie-Louise, Martin
Marie-Thérèse

's-Hertogenbosch: J. Gehring
J. Gehring-Rooijakkers
André, Kitty
Bertine
Jacqueline, Henk, Maarten
Familie Gehring
Familie Putman

6463 AA Kerkrade, 6 februari 1989
Zonstraat 25
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 9 februari as. om 14.30 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopneming
(Nassaustraat), Chevremont, waarna aansluitend
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Woensdag, tijdens de avondmis van 19.00 uur,
wordt vader bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
Vader is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek; be-
zoekuur van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, zoon, broer, zwager,
oom en neef

Herman Kusters
echtgenoot van

Lies Koeken
Hij overleed op 53-jarige leeftijd, na een liefdevolle
verzorging in de verpleegkliniek te Heerlen, voor-
zien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: Lies Kusters-Koeken
Schaesberg: Marian, Piet en Simone
Schaesberg: Joop, Gerrie en Guido
Schaesberg: Huub

Familie Kusters
Familie Koeken

6372 GG Landgraaf, 6 februari 1989
Prickenleenstraat 17
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 10 februari as. om 11.00 uur in de deke-
nale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg, Hoofdstraat, waarna aansluitend de crematie
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Hetrozenkransgebed tot intentievan onze dierbare
overledene, wordt gebeden op donderdag 9 februa-
ri as. om 18.45 uur in voornoemde dekenale kerk.
Aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Wij bedanken u allen voor de hartelijke condolean-
ces, bloemen, h. missen en begeleidingnaar de laat-
ste rustplaats van onze lieve moeder, schoonmoe-
der en oma

Mia
Timmers-Kuijpers

D. van Wezel-Timmers
K.H. van Wezel
Chris en Carina

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden 11
februari om 19.00 uur in de parochiekerk van de
Verschijning van de Onbevlekte Maagd.

t n
Bedroefd, maar in grote dankbaarheidvoor wat hij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, in de ouderdom van 82 jaar,
voorzien van het h. oliesel, mijn lieve vader,
schoonvader, opa, onze broer, zwager, oom en neef

Cristian Hubert
Hanssen

weduwnaarvan

Anna Barbara Rademakers
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: JJ. Hanssen
C.H.E. Hanssen-Van Kann
Janine
Familie Hanssen
Familie Rademakers

Landgraaf, 3 februari 1989
Op den Heugden 38
Corr.adres: Hoogstraat 205, 6373 HT Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 9 februari as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie te Schaesberg, Veld-
straat, waarna aansluitend de begrafenis op der.-k.
begraafplaats te Schaesberg, Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van woensdag 8 februari om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
God heeft ons geen gemakkelijke reis beloofd,
maar wel een behouden thuiskomst.

Wij namen afscheid van mijn lieve man en vader

Wim Nerkens
echtgenootvan

Sophie Ritzen
Hij overleedzoals hij geleefd heeft, in alle eenvoud.
Voorzien van het h. oliesel overleed hij in de leef-
tijd van 66 jaar.

Heerlen: Sophie Nerkens-Ritzen
Tessy en Maarten
Familie Nerkens
Famile Ritzen

6411 DM Heerlen, 4 februari 1989
De Heugden 63
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 9 februari om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk St. Franciscus van Assisië in Heerlen,
Laanderstraat, waarna om 11.30 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium,
Imstenrade in Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede tot intentievan de dierbare over-
ledene woensdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van Wim, heden
dinsdagen woensdag van 18.00 tot 19.00 uur in het
uitvaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

m^_^_^_mmkm 9Mmmw+

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden \v
wijsheid de dood aanvaard en is heden val
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
lieVe vrouw, onze goede en zorgzame moed'
schoonmoeder

Ger Sak-Bolder
echtgenote van

Peter Sak
op de leeftijd van 67 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: Peter Sak

Heerlen: Peter en Marina
Sak-Pitzer

Kerkrade: Henri Sak
5 februari 1989
Trichterwég 9, 6446 AM Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebbe
donderdag 9 februari om 10.30 uur in de para
kerk van O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans te
beek-Brunssum, gevolgddoor de crematie tel
len.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheil
schriftelijke condoleances.
Woensdag a.s. om 19.15 uur avondwake in
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamelj
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15 0'
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangc'
lieven deze annonce als zodanig te beschouw'

_.

I r IHeden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in het De Weverziekenhuis te Heerlen,
in de leeftijd van 74 jaar, mijn lieve man, onze broer, schoonbroer, oom en
neef .

Sef Engelen
echtgenootvan

Fieny Römkens
Übachsberg: M.J. Engelen-Römkens

Familie Engelen
Familie Römkens

Übachsberg, 5 februari 1989
Dalstraat 5, 6367 JR Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 9februari a.s.
om 12.00uur in de kerk van de H. Bernardus te Übachsberg, met aanslui-
tend crematie te Imstenrade.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Sef wordt bijzonder herdacht op woensdag 8 februari a.s. tijdens het ro-
zenransgebed om 18.45 uur met aansluitend avondwake in voornoemde
kerk.
Bezoekuur rouwkapelDe Weverziekenhuis te Heerlen dagelijksvan 16.00
tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

I t "1Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, delen wij
u mede dat is overleden, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Zeefje Meens
weduwe van

Jup Rinkens
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: Dora en Karel
Odeljo en Jolanda

De Kwakel: Marita en Bert
Lauretto
Karin, Jan en Eva
Edwin enLonneke
Familie Meens
Familie Rinkens

Uithoorn, 4 februari 1989
Corr.adres: Brugmolenweg 17, 6468 AA Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenop donderdag 9 februari
as. om 12.00 uur in de parochiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopne-
ming te Chevremont-Kerkrade, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats te Chevremont.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis van woensdag 8 februa-
ri as. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortuarium (gelegen op het
terrein van deLückerheidekliniek), St.-Pieterstraat 145, Chevremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

- t nTemidden van allen die hem zo dierbaar waren is heden zacht en kalm in
devrede van Christus van ons heengegaan, voorzien van het h. sacrament
der zieken, op de gezegende leeftijd van 86 jaar, onze zorgzame vader,
schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

Johannes Honings
weduwnaar van

Anna Knubben
De diepbedroefde familie:

Hoogland: G.M. Honings
E. Honings-Robroek

Übach over Worms: A. Urlings-Honings
P. Urlings

Kerkrade: J. Honings
S. Honings-Hubben

Übach over Worms: G. Karhausen-Honings
A. Karhausen

Nieuwenhagen: T. v.d. Hoff-Honings
J. v.d. Hoff
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Honings
Familie Knubben

6374 EW Landgraaf, 5 februari 1989
Heereveldje 4
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal worden ge-
houden op donderdag 9 februari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Jozefte Waubach.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.40 uur gelegenheid is tot schrif-
telijke condoleance.
Woensdagavond a.s. wordt om 19.00 uur in voornoemde kerk een h.
eucharistieviering gehouden tot intentie van de overledene, vooraf om
18.45 uur rozenkransgebed.
Vader is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32.
Bezoektijd dagelijks tussen 18.15 en 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Raad van Kerken il
steden pleit voor

humaner asielbeleid
HEERLEN - De politieke partijen
moeten een humaner asielbeleid in
hun programma's opnemen. Dit
hebben de plaatselijke Raden van
Kerken in negen steden, waaronder
Heerlen, bepleit in een brief waarin
ze de overige plaatselijke en regio-
nale Raden oproepen druk op de
partyen uit te oefenen.

In de komende tyd zullen de partij-
en hun nieuwe verkiezingspro-
gramma's formuleren. Partijbe-
stuurders en politici moeten besef-
fen dat de kerken zich geroepen
voelen om te protesteren wanneer
mensen tussen wal en schip dreigen
te raken.

In de Westerse landen vermindert
de bereidheid om asielzoekende
vluchtelingen op te nemen, terwijl
Derde Wereldlanden 95 procent van
de vluchtelingen opvangen. Het
Hoge Commissariaaat voor Vluch-
telingen van de Verenigde Naties
heeft bij herhaling de Westerse lan-
den om meer opvangplaatsen ge-
vraagd.

Harder
Ook het Nederlandse beleid wordt
steeds harder, aldus de oproep.
Door de verscherping van het asiel-
beleid vallen er in ons land slachtof-
fers. Het terugzenden van uitgepro-
cedeerde asielzoekers geschiedt on-
zorgvuldig. Bij verhoren wordt vaak
te weinig rekening gehouden met
de geestesgesteldheid van de be-
trokkene.Verder wordt kritiek geuit
op de ambtsberichten van het mi-
nisterie van buitenlandsezaken aan
het ministerievan justitie. Deze zijn
gebaseerd op rapporten van ambas-
sades, die de politieke, religieuze en
culturele situatie vaak anders be-
oordelen dan Amnesty en het VN-
commissariaat voor de vluchtelin-

Burgemeester
Lanaken sluit

bedrijfje
Van onze correspondent

LANAKEN - De geurhinder en
roetneerslag waarmee het dorpje
Rekem (gemeente Lanaken) de
jongste tijd moest afrekenen, lijken
nu eindelijk voorbij. Het eenmans-
bedrijfje dat de milieuhinder ver-
oorzaakte werd op last van de Lana-
kense burgemeester gesloten.

De inwoners van Rekem kregen de
jongste tijd af te rekenen met heel
wat roethinder en stankoverlast die
werd veroorzaakt door een man die
in zijn woning textieloverschotten
verbrandde. De persoon in kwestie
kocht bij bedrijven beroepskleding
op en verbrandde die dan gewoon in
een allesbrander.

Diverse klachten leidden er eind vo-
rig jaar al toe dat de Openbare
Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij
een onderzoek instelde. Dat resul-
teerde in een bevel tot een onmidde-
lijke stopzetting van deverbranding
en tot het verzegelen van de installa-
tie. Enkele dagenna dit bevel begon
het hele spelletje echter opnieuw.

De burgemeester van Lanaken aar-
zelde niet en liet de hele textielvoor-
raad door gemeentewerklui opha-
len. Het boeltje werd verzegeld en
de bedrijven die het textielover-
schot leverden kregen de raad uit te
kijken naar een andere mogelijk-
heid.

Examens
Aan deTechnische Universiteit van
Eindhoven slaagden voor het docto-
raal examen technische natuurkun-
de^. Bollen Maastricht, J. Dohmen
Übach over Worms, G. Krutzen
Simpelveld, F. Schnitzeler Nieu-
wenhagen en R. Snijkers Schaes-
berg.

gen. De Raad van State heeft i
malen zulke rapporten als 0
van de hand gewezen.

Meestal waren de asielzoeker
al het land uitgezet. Reden vo
kerken om een ruimer beleid<
punt van de schorsende werH
bepleiten. De brief is ondertf
door de Raden van Kerken i"
sterdam, Arnhem, Enschede,
ningen, Den Haag, Heerlen, W
10, Middelburg en Utrecht.

Keuken uitgebra
boven dancing

VALKENBURG - Bij een br*
de Koninginnelaan in Valke'
is gisteravond rond elf uur d'
ken van de woning van de eü
van dancing Ahoy volledig
brand.
De brandweer Valkenburg w»
snel ter plaatse en kon voorK
dat de brand zich verplaats»
het hoofdgebouw. Oorzaak e\
vang van de schade waren I
avond nog niet bekend. W*
duidelijk dat de rookschade
zienlijk was.

Welzijnswerke
Maaseik in aC

Van onze correspondent
MAASEIK - Ontevreden v/d>
werkers uit het Koninklijk InS
O.L.V. der Engelen uit Maasei'
in een autokaravaan naar de W'
van drie Belgischlimburgse Pj
getrokken. Ze hadden hun "*op voorhand telefonisch aani>*
digd met de melding dat ze cct1
tic wilden afgeven.

De Limburgse minister en d^
volksvertegenwoordigers
echter niet thuis zodat het v*
aktievoerders behelpen wer»
petitie zal nu per aanget*'
schrijven verstuurd worden.

Niet alleen in Maaseik werd I
ren aktie gevoerd. Ook in Leuv"
Gent kwamen de welzijnsW'
op straat om tijdens een eef
stakingsaktie te protesteren
het feit dat in de sector van he
zijnswerk een personeelsstop
kracht is. Dat leidt tot een fli^derbezetting van het person^
In Belgisch-Limburg alleen *er circa 200 mensen te weinig °geldende normen te halen. Ve,
werd gevoerd voor opheffing
personeelsstop, betere lonene,
mies voor onregelmatige V
den.

Cursussen ter
versterking vat

ondernemerschaf
HEERLEN - Het KNO'-
een onderdeel van de groot5 1
dernemersorganisatie KNOV'J
niseert op verschillende plaa*
Limburg korte cursussen te'J
sterking van het ondernemers,]
Het KNOV heeft vastgeste^J
veel nieuwe en gevestigde of"J
mers nauwelijks of slechts rl*^
te moeite allerlei nieuwe ontL<lingen binnen en buiten hun
de baas kunnen. BovendiejL
sterkt 'de komst van 1992' ~,
hoefte aan het opvijzelen v*1

ondernemerschap, zo la 3
KNOV weten.

Cursusonderwerpen zijn o*l.^dere automatisering, kwalite' j
marketing en financieel rr> i
nent. De cursussen gaan dl j
jaar van start, waarna in sep' t
een tweede reeks volgt. In L>' jji
worden ze gehouden in Ma 3*'.,
Sittard en Venlo. Inlichting^)
de cursussen, die acht halve 1
in beslag nemen, zijn te ver1:|
bij KNOV-advies, Postbus 3'*'J
AJ Rijswijk, tel. 015-600260 (°

Bartels)
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Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving
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EUROPA'S GROOTSTE DISCO-IJSBAAN
=*?, Vrijdagavond en
mi zondagmiddag

>fs?*ft^^_~. met d.j. ______________________H*il\\^ V

_____! ____i_w_r__ I^_>! Donderdag gesloten
_____ tp-*M*A W&XmÊf^^^^^ Entree ’ 5,00 per persoon
mm K» W~^^^^ 10-rittenkaart ’ 45,00

GEULHAL-VALKENBURG

Rolluiken_(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

[PERSOONLIJKE U -t^t=^^
LtNlNvaMis^iSt^
■*""^ V e°^"\ .1* " "O.*» f 357.90 282.0;1,11.000,- ".1* 696A4

, 488.04 3M.57 I

M*Ï5" 1 % M.I«U3 f ■«£ ,645.88

_$_*W V \_/V^^ Overlijdensns.cogedewra Mr

' a \^s__s__^__^==M-' -E_r ==*-—.___________
' CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294

TELEFOON 045-2510 43. o*j\ ,—Ni—V~ITV/-7 i^l A ___ ll__r
Van 17.00-21.00uuTen zaterdagsvan V^/A ( O-3.Ik i \V/ KAMIC
900-1300 uur:o6-022 7272 (gratis) / //f v—/UULI \-J UrVI "IIX
VOORDELIG. DISCREET EN SNEL OOK //Jf I J»*/ |/rpH_Pt \M7\t\Xc\\oVOORAL UWVERZEKERINGSZAKEN /grf/g -JW MCUICI WfIOIUIg
i i

LEZERSSERVICE

Limburgs Dagblad
ERNST MOSCH

und seine
Original Egerlander Musikanten

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35- en ’ 40,-.

Kaartverkoop bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals. 92139 I

Inschrijvingvan de door de
Maastrichtse Rechtbank
goedgekeurde huwelijkse
voorwaarden in het huwe-
lijksgoederenregister tus-
sen de echtelieden Jozef
Jelle Zoethout en Leenie
Maria Louise Smeets, bei-
den wonend te Heerlen aan
De Doom nr. 23. vond
plaats op 23 december 1988
onder nummer 012998.
Mr. J.P.J.M. Föllings,
advocaat en procureur
Schinkelstraat 25
">. Heerlen.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
§arantie. R/J Handelson-

erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN. rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.

Goede KLEURENTV'S.
Het juiste adres voor een
goede tv met gar. Philips

frootb. nu reeds vanaf
145,-; ook veel tv's in ho-

gee prijsklasse. TV Occ.
Centr. Geel, Grasbroeker-
weg 25 Heerlen. Tel. 045-
-724760.
KLEURENTELEVISIE, 12
tiptoetsen, mooi toestel.
Tel. 045-270083.
STEREO VIDEO VHS met
afst.bed. en stereotoren te
koop. Tel. 045-727669.
GOMMUNIEJURKEN te
koop, coll. 1989, nieuw, ook
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's.
Voor informatie: 045-
-272516.

VOORDEURLUIFELS,
div. modellen uit voorraad
leverbaar. Ook compleet ter
plaatse aangebracht. Geur-
ten. 045-212531, Hoens-
broek, Hommerterweg 27.
VOORDEUREN, tuindeu-
ren, buitendeuren, inbraak-
werende deuren, in elke
maat en houtsoort. Ook
compleet ter plaatse afge-
hangen. Geurten, 045-
-212531, Hommerterweg 27,Hoensbroek.
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Te k. COMMODORE 64,
diskdrive, joyst, disks-
+softw. ’700,-; Tel. 045-
-223128.. Gemeub. ZIT-/SLPK, dou-
"che, keuken. Panneshei-
derstr. 1 en 19,Kerkrade.
Gemeub. KAMER, gebr.

' van keuken, douche en wc.
Schaesbergerweg 152,
Heerlen.
Pens. De Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.'

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.

Wegens uitbreiding van onze bezetting vragen wij
voor vestiging in Roermond

Verkoper
v.a. 18 jaar m

voor 39 uur in de week vast
Ben je: * taktvol

* sevice-gericht
* energiek
* zelfstandig
* adviesgericht 135.0 e

\ V\ V> V reageer dan schriftelijk.1 )) )) )
_—IL—LUU Steenweg 67, 6131 BD Sittard

Uwl9 JIUÏI 119 verl - behang - raamdecoratie I
Verf en behSr.9 autolak- vloerbed. en gordijnstotlen I

Te k. 550 DAKPANNEN,
tuiles du nord. Tel. 04490-
-25019.

Te k. BOERDERIJ met
tuin en garage. Prijs
’226.000,-. Ook als beleg-
ging. Tel. 045-720350, Heer-
len.

VERBOUWINGSVOOR-
DEEL. Garage J. Coenen
ruimt op. Subaru 1800 RX
turbo, 4 wd, '86; Subaru
1800 GL turbo, 4 wd, com-
bi, '87; Subaru Tl2 4 wd,
7-pers.bus, '87-Subaru Jus-
ty FL 11, '87; Subaru Justy
FL 11, '86; Subaru 1800 GL
coupé; Subaru 16 GL cou-
pé, 83; Subaru Mini Jum-
bo, '83, '84, '85 en '88; Ci-
troen Visa RE Super, 2x '84;
Nissan Micra GL, '85; Mit-
subishi Lancer, '83; Nissan
Sunny 1500 GL, '84; Suzuki
Alto FX, '85; Ford Fiësta
1600 diesel; Opel Kadett

LS, '86. Automaten: Honda
Civic, 3x '81; Suzuki Alto
FX, '83; Nissan Sunny 1500
GL, '84. Off. Subaru-dealer,
Garage J. Coenen, Prinsen-
baan 65, Koningsbosch, tel.
04743-1574.
Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.

Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045-222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: Seat Ibi-
za 1.5 GLX, '88; Ibiza 1.2
GL, '87; Ibiza 1.2 GL Del
Sol, '86; Ibiza 1.2L '86; Seat
Ibiza Van diesel, '86; Ibiza
Van, '85; Seat Marbella L,
'87; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.2 L, '88; Seat
Ronda 1.2 GL, '85 en '84;
Seat Fura GL, '84;' Subaru
1800 GL 4WD, '88; Subaru
1800 GL, '85; Subaru 1300,
'81 en '80; Subaru 1300, '86;
Seat 133 Luxe, '80; Alfasud
1.5, '81; Renauit R5, '85 en
'81; Honda Civic, '80' Lada
2105 GL, '83 en '82; Talbot
Solara 1.6 GLS, '81; Opel
Kadett 1.2 S, '84 en '77J Opel
Corsa 1.2 S, '84; Fiat Ritmo
diesel, '80; Fiat Panda 45,
'81; Fiat 127, '78; Austin Al-
legro, '78; Mazda 1300, '77;
Sunbeam 1000, '79; Toyota
Corolla, '80; Fiat Polski, '77.
Inruil en financiering mo-
gelijk; 's donderdags K,oop-
avónd.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
RENAULT 5 TC super nw.
model bwj.'B6 33.000 km.
vr.pr.’ 11.000-, als nw.
TeLO45-228469.
Opel CORSA bwj. '84 3 drs,
51.000 km, zeer mooi tel.
045-321815.
Te k. FORD Granada, bj.
'78, APK. Koelmoer. 72,
Schaesberg, na 19.00 uur.
Tek. Ford TAUNUS 1600L L
bwj. '79, apk tot febr. '90.
Vraagprijs ’ 1500,-. Tel. 045-
-243548.

80 nieuwe Amerikaanse wagens van alle merken in
voorraad. Lease/financiering binnen 24 uur geregeld.
Speciale Chrysler lease-actie. Globemaster luxe bus-
importeur. AMERICAN Cars H. Bastings Schimmert,
tel. 04404-1888, fax 2048. GM - Crysler - Jeep - Ford -
Globemaster.

PTT
autotelefoon
Car-Vox

Lease va. ’ 99 - p.m.
Autronic B.V. Oirsbeek

04492-3888
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Het succes van de Peugeot 405 krijgt Want de Peugeot 405 Break stelt vin Peugeot voor de superieure techniek en f

een nieuwe dimensie: de405 Break isgearri- staat om hetnuttige stijlvol te verenigen met briljante concept
veerd. Uitgerust met hetcomfort, depresta- het aangename. Maak kennis met de Peugeot 4*
ties en detechniek die de Peugeot 405 met U heeft de keus uit maar liefst 8 uit- Breaken ontdek datde405 nuookeenonj

ruime voorsprong de titel Auto van het Jaar voeringen: van dezuinige 1.6 GL,metofzon- kend talentvoor ruimte heeft I
1988 bezorgden. der katalysator tot de sportieve 125 DIN pk Neem snel contact op met de dich'

Maar aan de meer dan voortreffelijke van de SRI, ofvan de 1.9 liter diesel tot de 92 bijzijnde Peugeot-dealer voor het maken*
kwaliteiten van de 405 Sedan, voegt de DIN pk van de turbodiesel met intercooler. een proefrit Zijn adres vindt vin de Goud1
nieuwe 405 Break nog meer toe. Kortom een Break die qua prestaties Gids. De Peugeot405 Break vanaf31.360 J

Ruimte voor gebruik door de week, enuitrusting nietonderdoetvoor eenSedan. afcebeeld 405 sri lichtmetalen velcen tecen meerH. . , . , LEVERBAAR. PRIJZEN INCL BTW LXCI AH.LVLRINGSKOS]
maar vooralruimte voor uw weekends, hob- Bovendien: Pinintanna tekende voor 495,-.wijzigingen voorbehouden peugeot leasi .1N. TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. VANAF 795,- PER M*
by's en vakanties. Tbt maar liefst 1640 dm .de bijzondere vormgeving van deze Break, iexcl. btwiop basis van 48 maanden en 20.000km pi rP

E»
t

PEUGEOT 4Q5 !
CE! PEUGEOT. DYNAMISCII OP WEG. Ongekend talent. c

.^_______________________»^_________»****************— ■ I I I _____■■! —. .. I 11- I ■ ■■ ■! - "__«/

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs in Lim-
burg. Tel. 045-254049.
Inkoop AUTO'S. Contant
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, tel. 043-
-634978.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. gevr. alle merken
AUTO'S, tel. 045-416239.

Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14, Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. FIAT Uno 55 Super,
bj. '84, in nieuwstaat. Mgr.
Hanssenstr. 6, Landgraaf

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.

ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond indancing Gorissen, Kerk-
straat 49, Brunssum, op het
gekostumeerd alleenstaan-
denbal met orkest Henny
Lubbers. Tel. 045-252304.
All.st CONTACTAVOND.
ledere dond. va. 20 u. Dan-
cing Heliport. Gezellig dan-
sen. Legitim. verpl. Tel.
043-219704, achterkant
Eurohal, Griend 9-11, Maas-
tricht.

Aanbieding: YAMAHA
DT-MX, in blauw, nu van

’ 3199,- voor ’ 2750,-. Brom-
fietsspecialist Math Salden,
Limbricht

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. BeJ Geleen,
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.

Voor alle koelkast- <A
vriesreparaties Vï
Tel. 045-441566 of 46»
Deskundige invullifïuw BELASTINGA/MTE, belastingadv'* 1Drs. Timmermans
752284.
STOELMATTERIJ
nieuwt rieten-, bicz1*
rotanstoelen met g*
045-418820. I
GEBIT gebroken? 1
terwijl u wacht. Bor-j
en Moers. StrceperS
Schaesberg. 045-3lsgj
De goddelijke mass«
VERONIQUE is m3uniek!!! Tel. 045-'
(geen sex). ,

Cursus droomgroepbegeleiding in Limburg

Dromen uitleggen is
leuk en verrijkend
Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Dromen,
iedereen doet het. De een ont-
houdt het alleen beter dan de
ander. Maar wat betekenen die
dromen? Sommigen vinden
dromen bedrog. Anderen ont-
lenen er een betekenis aan.
„Dromen vertellen direct iets
over jezelf. Het is verrijkend
om ermee bezig te zijn. Je leert
over gevoelens die diep zijn
weggestopt. Bovendien is het
leuk om de droomtaal te leren
kennen." „Als jedroomt en het
onthoudt, wil die droom jeook
iets vertellen."

Dat vinden de twee Maastrichtse
studentes Marieke Reymers en Si-
mone Seelen. Nieuwsgierigheid
was hun voornaamste beweegreden
om mee te doen aan een droom-
groep van het Humanistisch Ver-
bond. Want waarom droom jewatje
droomt?

Vanaf de vroege oudheid is de mens
gefascineerd door dromen. Dromen
worden bijvoorbeeld vaak be-
schouwd als basis voor therapie
Jung, Freud). Daar zijn de droom-

groepen van het Humanistisch Ver-
bond echter niet voor bedoeld. „Wij
.zijn niet therapeutisch bezig, alhoe-
wel af en toe wel een gevoelige
snaar wordt geraakt."

Wat doe je in een droomgroep? Een
klein groepje van maximaal acht
personen komt een keer per week
bij elkaar. De bijeenkomst duurt an-
derhalf, twee uur. De deelnemers
schrijven drie keer per week een
droom op. In de droomgroep lezen
een of meerdere mensen een
droomverslag voor. De anderen
stellen vragen en zo wordt gepro-
beerd de betekenis van de droom te
achterhalen.

Weg
Een droom kan je de weg wijzen,
waarvan je eigenlijk diep in je hart
al weet datje die gaat volgen, denkt
Simone. Vooral bij twijfels kunnen
dromen de doorslag geven. Marieke
Reymers vindt dat dromen je dich-
ter bij je gevoel brengen. „Ze ster-
ken en steunen je. In dromen heb je
geen last van normen en waarden.
Dromen brengen je in contact met
wat je werkelijk zou willen." „Een
droomgroepbijeenkomst is net als
de bioscoop. Elke week een andere
voorstelling. Elke week een nieuw
gegeven. En dan is het een sport om
de juiste interpretatie te vinden,"
menen de twee studentes.

In veel dromen komen dezelfde
symbolen terug: vliegen, vluchten,
naar beneden vallen of ineens naakt
op straat lopen. Soms zijn er wel
eens overeenkomsten, maar de uit-
leg van een bepaald symbool is geen
wet. Op zich heeft elke droom iets

aparts te vertellen. „Soms heb je
hele simpele dromen. Dan ben je in
vijfminuten klaar." Een droom over
een auto die niet meer verder wil,
kan heel symbolisch zijn. Maar het
kan ook zijn datjeonbewust allerlei
geluiden in de motor hebt gehoord
en een blik op het oliepeil al resul-
taat op zou kunnen leveren.

Dromen hebben altijd een aanlei-
ding. „Meestal ga je daarom eerst
kijken wat er de dag zelf of dag er-
voor is gebeurd," zegt Simone. „Bij-
na alles wat je droomt staat in ver-
band met iets wat er gebeurd is.
Maar danmoetje verder. De vraag is
waarom je nou net daarover
droomt."

Begeleider
Frans Kurstjens is humanistisch
studenten raadsman in Maastricht.
Uit dien hoofde begeleidt hij onder
meer droomgroepen. „Ik genietelke
keer weer," zegt hij. Het is zijn taak
de belangen van degene die in de
droomgroep zijn droom vertelt in de
gaten te houden. „De uitleg van de
anderen hoeft niet aan te slaan. Of
het zit zo diep of emotioneel dat
iemand wil stoppen. Dan moet je
stoppen."

In Limburg zijn nu nog onvoldoen-
de begeleiders. Kurstjens is eigen-
lijk de enige droombegeleider in
deze provincie. Hij heeft twee groe-
pen in Maastricht. Er is echter wel
veel interesse voor droomgroepen.

" Marieke Reymers en Simone Seelen vinden dromen uitleggen niet alleen zinvol maar ook leuk.
Frans Kurstjens begeleidt de groep waarin zij zitten.

Foto: WIDDERSHOVEN

Vandaar dat het Humanistisch Ver-
bond (HV) een cursus droomgroep
begeleiding organiseert in Limburg.
Op die manier hoopt HV ook
droomgroepen op te kunnen zetten
in plaatsen als Sittard, Venlo en

Roermond.
De cursus wordt gegeven door drs
A. Nieuwland. De duur is twee
weekeinden met enkele tussentijd-
se bijeenkomsten. Voor informatie
en aanmelding kan tot 22 februari

contact worden opgenomen met
Jan Bruning, 04759-4501. De kosten
zijn 200 gulden voor de gehele cur-
sus. Ook mensen die geïnteresseerd
zijn in deelneming aan een droom-
groep, kunnen contact opnemen.

Lezing ove
verzet

BEEK - De Stichting Herdej
oorlogsslachtoffers Beek
dinsdagavond 28 februari
avond over het verzet in de T*
Wereldoorlog. Spreker is ir J*-j
tiaanse, voormalig knokploeg'
dens de oorlog. De spreekbei*
gint om 19.30 en duurt tot onj?
21.00 uur in de aula van de 1*
sche School aan de mgr 8*
straat in Beek.

Zestig miljoer
voor schoonma

in De kemper
DEN HAAG/WEERT - Minis*:
pels (Milieubeheer) heeft zesfj
joen gulden gereserveerd °.
zware-metaalverontreiniging ,
Kempen aan te pakken. Zijl*
terie heeft dit meegedeeld. ~In een brief aan Gedeputeerd
ten van Noord-Brabant en Li^de provincies in het grens»,
waarvan deze streek ligt, hee
pels geschreven in te stemrtl^.hun 'Uitwerkingsplan ÖJaanpak zware metaalverofl
ging in de Kempen. Het mi*^'van VROM heeft daarvoor ée°de vier jaar vijftien miljoen e,
per jaar gereserveerd. Voor*
is dat de deelplannen vo°r.etember van het betreffen",
'worden ingediend en dat
doende geld voor de bode^
ring voorhanden blijft, ald"
Pels. ,
Vertegenwoordigers van ° ,
provincies en VROM hebbe*\
jaunari een aantal deelpr _,<
voorgesteld. Dat zijn de S» "van de tuinen van een deelg^
Budel-Dorplein; onderzoek
tuinen in Budel en Weert e* 1 e
zoek naar de assenwegen i-1
bied.
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CAO belangrijker dan vieren van carnaval '
Actie chauffeurs bij
Frans Maas in Venlo

MAASTRICHT - Bij een steek-
partij op de Markt in Maastricht
is zondagavond een 19-jarige jon-
gen uit die plaats ernstig gewond
geraakt. Het slachtoffer werd bij
een handgemeen met een groep-
jeals militairen verklede jongens
met een mes in zijn zij gestoken.
Zoals gisteren in deze krant ge-
meld werd de jongenin allerijl in
het academisch ziekenhuis opge-
nomen, waar hij inmiddels voor
de derde keer is geopereerd..
Hoewel het slachtoffer werd ver-
gezeld door een vriend, is nog
niet bekend wie de steek heeft
toegebracht.
Het incident deed zich even na

Slachtoffer
steekpartij

ernstig gewond
half negen zondagavond voor.
Tussen de op de Markt opgestel-
de kraampjes kwam een groepje
jongens, in leeftijd variërend tus-
sen 13 en 17 jaar, naar voren dat
het slachtoffer lastig viel. Eén
van hen spoot een soort gas in
het gezicht van de jongen. Nadat
deze schreeuwend van de pijn op
zijn knieën zakte, probeerde de

vriend de zaak te sussen.

Volgens verklaringen aan de po-
litie afgelegd werd het slachtof-
fer daarop uitgelachen. De
vriend hoorde vervolgens
iemand in Maastrichts dialect
zeggen: 'Pak dat mes. Pak dat
stiletto. Hij heeft echter niet ge-
zien wie de messteek toebracht.

Het groepje nep-militairen was
onherkenbaar omdat hun ge-
zichten zwart geschminktwaren.
Maar volgens de politie moeten
er meer getuigen van het voorval
zijn geweest dan alleen de vriend
van het slachtoffer.

Van onze verslaggeefster

|NLO - Ondanks carnaval voert een aantal Limburgse
fUffeurs uit het beroepsgoederenvervoer actie. Bij het trans-
ftbedrijf Frans Maas in Venlo wordt vandaag, evenals giste-
I' nauwelijks gereden omdat een groot deel van de chauf-
|rs maandagmorgen een staking is begonnen die minimaal
F? maal 24-uur zal duren. FNV-bestuurder en actieleider Jel-
prol: „De CAO is belangrijker dan de carnaval."

r- «f. Men/een

Hoogleraar
UTP benoemd
?**LEN - Het Curatorium van
universiteit voor Theologie en

enuraat in Heerlen heeft dr M.
9pen (40) benoemd tot hoogle-
'st

'n e Exegese van het Nieuwe
e «irnent. Sinds 1977 is Menken
&rk a^s wetenschappelijk mede-
,2^er en universitair docent in
jp Jeerstoel verbonden aan de
W.^et hoogleraarschap zal hij in
ar» Vervunen-Menken werd ge-
w 1" 'n Leiden en behaalde het
_th°raa* examen theologie aan de
jZ-oiieke Theologische Hoge-

öl en de Universiteit van Am-

OR Dagblad v. Noord-Limburg verzet zich
. u^ - De ondernemingsraad
.net Dagblad van Noord-Lim-
A 2al zich met 'alle beschikbare5^elen' verzetten tegen het ver-
>nt de eiSen identiteit van de
r " Zoals bekend vreest de on-

dat de verleden
* aangekondigde studie naar

T|~°ver mogelijk gaande samen-
t r) lng tussen De Limburger en__ ,agblad, zal leiden tot opheffen
fe i DaSblad van Noord-Lim-s als zelfstandige krant.

jot*dernemingsraad heeft giste-
ëjJ'l een verklaring opnieuw
ien ■ at net VNU-concern de ver-
-1(j Jaar bij de overname van de
t 1l gedane belofte gestand doet,
w e Venlose krant als zelfstandi-

lE)
er***maatschappij blijft voortbe-

t. gH*-.e ondernemingsraad gaat
ki-^ *esbureau inschakelen om
t_ ken hoe men zich het best te-
h,, e Plannen van de directie kan'*eren.

Bij Frans Maas in Venlo zijn bijna
tachtig chauffeurs in dienst. Veertig
a vijftig daarvan doen mee aan de
actie, schat Marianne Schrijnemae-
kers van de FNV Vervoersbond.

„Elf chauffeurs die vandaag hadden
moeten uitrijden, staan hier aan de
poort. Anderen die nog vrij zijn ge-
ven de carnaval op om hen te steu-
nen," zei ze gisteren. De chauffeurs
diezondag, voor de aanvang van de
bedrijfsstaking, zijn begonnen met
werken, rijden nog. Ook een aantal
contractanten gaat door met het
werk.

A. Gerards, directeur van Frans
Maas Venlo, kan nog niet vertellen
hoeveel ritten niet zijn doorgegaan
vanwege de staking. Ook weet hij
nog niet hoeveel deze actie het be-
drijfzal gaan kosten. Gisterochtend
had Gerards drieklachten van klan-
ten binnengekregen over chauf-
feurs die niet waren komen opda-
gen.

Benders
De bedrijfsactie bij Frans Maas
maakt deel uit van een reeks van 38
stakingen bij bedrijven overal in
den lande. De actiebij Frans Maas is
tot nu toe de enige bedrijfsactie in
Limburg. Vanmiddag om 17.00 uur
loopt een ultimatum af bij de Tegel-
se transportonderneming W.J. Ben-
ders. Chauffeurs van dit bedrijf wil-
len dat het protocol wordt onderte-
kend, waarmee wordt toegegeven
aan de eisen van de vakbonden. Ge-
beurt dat niet dan volgt mogelijk
een staking.

De chauffeurs in het beroepsgoede-
renvervoer willen met hun acties de
werkgevers dwingen weer te gaan
onderhandelen met de eisen van de
bonden, onregelmatigheidstoeslag
en salarisverhoging, als uitgangs-
punt. Die eisen kosten te veel, zo
menen echter de werkgevers. Vol-
gens directeur Gerards van Frans
Maas zouden de eisen van CNV en
FNV leiden tot een kostenverho-
ging van bijna 15 procent, terwijl de
vakbonden het op 5 procent hou-
den. Tot nu toe hebben vijf bedrij-
ven het protocol ondertekend.

De vier werkgeversorganisaties ho-
pen nog dezeweek met een voorstel
te komen dat als uitgangspunt kan
dienen voor hernieuwde onderhan-
delingen over een cao in het be-
roepsgoederenvervoer. De 2 pro-
cent onregelmatigheidstoeslag
blijft daarbij het grootste struikel-
blok.

Nieuwe pastoor
in Itteren

ITTEREN - Bisschop van Roer-: mond mgr Gijsen heeft een nieuwe. pastoor benoemd in de parochie H.. Martinus in Itteren. Het is J.B. Bok,
i die nu kapelaan is van de H. Marti-

nusparochie in Gronsveld.

" Stakende chauffeurs bij Frans Maas in Venlo proberen het vertrek van werkende chauffeurs te
vertragen door enige tijd voor de wagen te gaan staan.

Foto: JANPAUL KUIT

Tweejaarlijks geldbedrag vanf25.000
DSM-prijs voor

milieutechnologie
HEERLEN - Het chemieconcern
DSM heeft gisteren een stichting
opgericht, die een tweejaarlijkse
'DSM-Milieutechnologieprijs' zal
gaan toekennen.

De prijs, een geldbedrag van circa
f25.000 gulden, zal worden uitge-
reikt aan een persoon of organisatie
die in Nederland een essentiële bij-
drage heeft geleverd aan de ontwik-
keling van nieuwe technologie op
het gebied van het milieu. De prijs
zal waarschijnlijk dit jaar al voor de
eerste keer worden uitgereikt.

Het DSM-concern zegt het van
groot maatschappelijk belang te
vinden dat de belasting van het mi-
lieu verder wordt teruggedrongen.
Het concern verwacht dat daarvoor
grote doorbraken op het gebied van
de milieu-technologie nodig zijn.
Met de prijs wil de onderneming
hieraan een extra stimulans geven.

De 'Stichting ter bevordering van
Ontwikkelingen op het terrein van
de Milieutechnologie' is opgericht
ter gelegenheid van de beursgang
van DSM en ontvangt een werkka-
pitaal van twee ton. De toekenning
van de prijs zal onafhankelijk van
DSM plaats vinden. In het bestuur
hebbenzitting prof. ir W. Reij, hoog-
leraar milieutechnologie aan de TU
in Delft, ir H. van de Werf, voorma-
lig lid van de Raad van bestuur van

Akzo NV, dr A. Wiggers, voorzitter
van de Raad voor het Milieu en Na-
tuuronderzoek en dr Pieter Winse-
mius,, directeur van McKinsey en
oud-minister van VROM.
Bij gelegenheid van de introductie
van DSM op de beurs heeft de raad
van bestuur van DSM aan het be-
stuur van de Amsterdamse Effec-
tenbeurs een cheque van twintig
mille overhandigd ter ondersteu-
ning van het werk van de
KNZHRM, de Koninklijke Noord-
en Zuid-Hollandse Redding Maat-
schappij.

Nog meer aangiften
van zakkenrollerij

MAASTRICHT - Zakkenrollers
blijven in Maastricht actief. Na aan-
giftes bij de gemeentepolitie van
diefstallen afgelopen weekeinde,
melddezich gisteren nog een viertal
gedupeerden. In één gevalwerd een
bedrag van 750 gulden gemist.
De politie waarschuwde zondag al
eens voor de actieve zakkenrollers.
Bij diefstallen in het carnavals-
weekeinde was toen al in meer dan
20 gevallen voor ruim duizend gul-
den gerold. Gisteren kwamen er
nogvier aangiftes bij, voor nog eens
een bedrag van bijna duizend gul-
den. Zowel in café's als op straat
worden mensen van hun beurs be-
stolen.

Eerste notering
DSM: 'Mooie prijs'

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - „Een heel mooie
prijs". De meeste handelaren op de
Amsterdamse effectenbeurs waren
het erover eens dat de eerste note-
ring voor DSM van 116 gulden op
maandag om 13 uur in ieder geval
niet aan de lage kant was. De twee-
de gereguleerde koers was dan ook
een dubbeltje lager en daarna gin-
gen er in de doorlopende handel
nog wat dubbeltjes af. Maar in de
loop van de middag trok de koers
weer aan. DSM sloot op 116 gulden,
gelijk aan de openingskoers.

De grootste emissie tot nu toe op de
Amsterdamse beurs is in alle op-
zichten een succes geworden. De
vrees dat er een forse koersdaling
zou optreden, bleek ongegrond. De
belangstelling voor aandelen DSM,
die al tot uiting was gekomen door
de forse overtekening op de in-
schrijving, was bij de introductie
niet weggeëbd.

Beperkt
In ieder geval zijn zeer veel particu-
lieren niet tot onmiddellijke winst-
neming overgegaan. Volgens een

handelaar komt dat omdat er voor
de meeste particuliere beleggers,
die op DSM hadden ingeschreven,
niet veel viel te verdienen. Welis-
waar zat er tussen de uitgiftekoers
van 108 gulden en deeerste notering
al gelijk een verschil van 8 gulden,
maar omdat aan verreweg de mees-
te particuliere inschrijvers niet
meer dan 35 aandelen zijn toegewe-
zen, zou de totale winst bij directe
verkoop beperkt zijn gebleven tot
ongeveer 220 gulden(280 minusver-
koopkosten).

Via het Amsterdam Interprofessio-
neel Marktsysteem (AIM, netto han-
del buiten de notering om) verwis-
selden al om halftwee wel twee gro-
te pakketten DSM van respectieve-
lijk 10.000 en 25.000 stuks tegen
koersen van 115,50 gulden van eige-
naar. Die waren echter in handen
van institutionele beleggers.

Files

" De eerste notering van DSM op de Amsterdamse beurs.

" DSM-directeur Hans van Liempt (links) tekent het protocol
bij de introductie van de DSM-aandelen op de Effectenbeurs.
Beursvoorzitter B.F. baron van Ittersum kijkt toe.

Heerlenaar gearresteerd

Actie tegen
leveren NF 5
HEERLEN - Onder de naam 'Sire-
nemaandag' betraden gistermiddag
om 12.00 uur een groep actievoer-
ders het platform van het NAVO
vliegveld Eindhoven. Op deze ma-
nier wilde zij protesteren tégen het
voornemen van de NAVO om NF 5
straaljagers aan Turkije te leveren.

De actievoerders wezen tijdens hun
actie onder andere op de schending
van de mensenrechten in Koerdis-
tan. Levering van NF 5 straaljagers
vonden zij een typisch voorbeeld
van NAVO-machtspolitiek. De ac-
tievoerders eiste onder meer van de
NAVO dat ze geen straaljagers aan
Turkije zouden leveren en kernwa-
pens niet zouden moderniseren.
Daarnaast eiste ze de vrijlating van
de 'Co' en 'Cees'. Deze aalmoezenier
en arts zitten nog steeds vast na het
vernielen van een aantal straalja-
gers.
Onder de actievoerders bevonden
zich zes Limburgers. Twee uitRoer-
mond, een uit Maastricht, een uit
Stem en een uit Heerlen. Tijdens de
actie werd de Heerlenaar gearres-
teerd. Aanstaande donderdag moet
hij om half tien voor het Bredaase
gerecht verschijnen.

Examen
Aan de Technische Universiteit
Eindhoven slaagden voor het docto-
raal examen bedrijfskunde P. Tho-
mas Brunssum en P. Kreemers
Swalmen; voor het doctoraal Infor-
matica G. Kleijkers Spaubeek en J.
Pieters Voerendaal; voor het docto-
raal Wiskunde W. Kenstra Geleen,
J. Rongen Heerlen en R. Koevoets
Geleen; voor het doctoraal schei-
kundige technologie J. Janssen
Heerlen.

(ADVERTENTIE)

NEEM HET
LOT IN EIGEN

HANDEN.
»A '^ v /-E WEDERLANDSE jTAATSLOXigiJ ■*»« ...f £"*- »
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W/e s/im is koopt meteen een /ot. Want ook deze maand zijn er meer dan 1 miljoenprijzen te winnen tegenover
zon 2 miljoen loten. Verdeeld over 3 trekkingen. Alles bij elkaarruim 33 miljoen guldenaan prijzen. Van een tientje

llg^Se'ZkwotX- MÉÊRKANSINDESTAATSLOTERII -♦<

Op de zogenaamde grijze markt, de
'as ifand when issued'- handel, deed
het nog niet verhandelbare aandeel
DSM vorige week al circa 114 gul-
den. De adviesprijs op maandag-
ochtend om half tien was ook 114
gulden. Later kwam daar eerst een
gulden en vervolgens nog eens 50
cent bij. De officiëlevaststelling van
deeerste koers werd vertraagd door
files. Toen uiteindelijk alle verte-
genwoordigers van DSM, het minis-
terie van financiën, de Amrobank
als syndicaatleider en de Beurs op
de vloer verzameld waren, konden
de betreffende hdeklieden onder
massale belangstelling de eerste
koers 'neerzetten.

In Neerbeek gebed voor omstreden dichter

Comité wil toch weer
Moens-herdenking
Van onze verslaggever

NEERBEEK - Het herdenkingsco-
mité Wiens Moens heeft afgelopen
zondag in de kerk van Neerbeek 'ge-
beden en gezongen' ter nagedachte-
nis van de in Neerbeek begraven
Vlaamse dichter Wies Moens. Het
gebed van zondag is het startschot
geweest voor een nieuwepoging om
de omstreden Vlaams nationale
dichter in St.-Callistuskerk van
Neerbeek te herdenken.

Medio 1987 verboden zowel burge-
meester Van Goethem van Beek als

bisschop Gijsen de Wies Moensher-
denkingen in Neerbeek. Dit nadat
een eerdere herdenking tot rellen
had geleid. De Wies Moesherden-
king werd door rechtse Vlaamse
groepen aangegrepen om hun
ideeën in Neerbeek naar voren tebregen. Dit was weer voor antifas-
cistische groepen aanleiding om
hiertegen te protesteren. In 1987
botsten beide groepen op elkaar en
dat leidde tot vechtpartijen.

Het Wies Moensherdenkingscomité
distancieert zich van de rellen en
voelt zich er niet voor verantwoor-

delijk. Het comtié weigert zich daar-
om neer te leggen bij het herden-
kingsverbod.

Streven
Het herdenkingscomité, dat bestaat
uit Vlaamse intellectuelenen politi-
ci zien in Moens een dichter dievoor
de Wereldoorlog een leidende rol
heeft gespeeld in het Vlaamse lite-
raire leven. Daarnaast was hij een
voorvechter van de 'Heel Neder-
landse gedachte. Dat is het streven
om Vlaanderen en Nederland in een
nieuwe staat te herenigen.

Zijn rol in deTweede Wereldoorlog,
toen hij als directeur van de Vlaam-
se Radio-zender Brussel met de
Duitsers collaboreerde, wordt door
het herdenkingscomité goedge-
praat. Volgens het comité heeft
Moens zich met hand en tandverzet
tegen -de 'verduitsende ingrepen
van de nazibezetters.

Dat neemt niet weg dat Moens na de
oorlog ter dood verklaard werd. En
dat hij door naar Nederland te
vluchten aan executie ontkwam. Hij
kreeg in 1968 gratie. Zijn collabora-
tie met de Duitsers is juist voor
voormalige verzetsgroeperingen en
andere antifascistische organisaties
aanleiding geweest om aan te drin-
gen op het verbieden van de bijeen-
komsten in Neerbeek.

Leraar

In Limburg is Moens eerst leraar ge-
weest en later directeur van de
Volksuniversiteit (Carmelstichting)
in Geleen. Hij woonde in Neerbeek.
Moens overleed in 1982.
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Optocht in aantocht in Mijnstreek

" Dat ambtenaren lui zijn datwas toch achterhaald? In Hulsberg denken ze daarblijkbaar an-
ders over.

Uitslag optocht
Heerlerheide
en Brunssum

HEERLERHEIDE- De uitslag
van de gisteren gehouden op-
tocht in Heerlerheide is:
Praalwagens: 1. Sjpasvinke.
Grote groepen: 1. Ummer Doa;
2. De Braggeleere; 3. Dortant;
4. Rood Wit Varenbeuk; 5. De
Hampelman; 6. CV Gene
Noam; 7. Dames Jonge Bock.
Kleine groepen: 1. De Dujdrik-
kuse; 2. De vermiste poezen
van Ghen Heij; 3. P. Leerssen;
4. V. Gennip Osterlitz; 5. Stro-
lenberg; 6. Hoofs; 7. Planinsek.
Einzelganger: 1. M. v. Oyen; 2.
J. Schillings; 3. J.v. Eeghem; 4.
H. en M. Zuketto; 5. N.v.d. Ak-

ker; 6. R. Schillings.
Muziekkorpsen: 1. Edelweiss;
2. Kon. fanfare St. Joseph; 3.
Juliana '27; 4. Kon. schutterij
St. Sebastiaan.
Sjpaskapellen: 1. Kwatsch a la
carte.

BRUNSSUM - Prijzen voor de
carnavalsoptocht in Brunssum
1989:
Grote wagens: 1. Oud Prinsen;
2. De sjoepkar; 3. Vier viere ut
dit joar onger ene hood; 4. De
country-club.
Grote groepen: 1. De narren
van de Oeloven; 2. Brunssums
sjtriekorkest; 3. De clownen; 4.
De Sjpaskapel; 5. Vier greune;
6. De gekkenfamilie.
Grote groepen: 1. De sjelle-
boomclub; 2. De balloons; 3.

I Went ut vasteloavond is; 4. De

vogelverschrikkers; 5. Het del-
ta-college.
Koppels: 1. Snoopy; 2. Os is get
dr tustje gekome; 3. Vier lope
neave de sjoon.
Einzelgangers: 1. Krismes; 2.
Truke Trampel; 3. De gebog-

| gelde van de Notre Hendrik.

" Dat kratten makkelijker te vangen zijn dan ratten blijkt wel uit de grote vangst van deze
Brunssumse Krattenvanger.

# Pas op: Brunssumse 'Spider' dame in aantocht.

" Zou televisie slechtzijn voor deogen? Deze einzelganger uit Hoensbroek heeft er in ieder geval geenproblemen mee, zo te z»L

" De gruwelijke konijnenboom is nog niet vergeten in Schin-
veld.

" Wellicht datBrandpunt in Schinveld kan zoekennaar de be-
paald louchefiguur die tijdens de optocht dekop van zijn opoe
wilde verkopen.

" De paashaas koos dit jaar deSchinveldse optocht uit orn^w
eieren ten toon te stellen. £

" Deze Hulsberge voorzitter opende de (klap)'zitting'of 1

op adem te komen.
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PARIJS - De Tour de France is zijn
hoofdsponsor kwijt. De projectont-
wikkelaar Merlin heeft bedankt na
overleg met de nieuwe Tour-direc-
tie Jean-PierreCarenso en Jean-Ma-
rie Leblanc.

Merlin was vanaf 1971 tot en met
198.8 gedurende achttien jaaronver-
brekelijk met het grootste wieier-
spektakel verbonden, de laatste elf
jaar als hoofdsponsor.
Voor de winnaar van de gele trui
werd jaarlijks een apartement be-
schikbaar gesteld met een waarde
van 65.000 gulden. Vorige week
kreeg de Spanjaard Pedro Delgado
nog de sleutel voor een flat in Pra-
poutel-Les-Sept-La ux. Ook organi-

seerde de sponsor verscheidene
etappe-aankomsten in zelf gebouw-
de vakantie-oorden.

De reden voor de terugtrekking is
gelegen in de mondialisering van
het wielrennen en de Tour de Fran-
ce. Er bestond nog een contract
voor het jaar 1989, maar omdat het
bedrijf een Britse directie kreeg
werd ontbinding van de overeen-
komst gevraagd.

Voor de Tourdirectie betekende dit
besluit geen ramp. Carenso en Le-
blanc hadden reeds andere plannen
opgevat betreffende de sponsoring.
Zij wilden het aantal financiële on-
dersteuners van ruim twintig bin-
nen de komende twee jaar terug-
brengen maar vijf of zes.

" Tauscher, de nieuwe wereldkampioen: Jk wilde wel iets wagen

Westduitser wereldkampioen afdaling

Tauscher tart machthebbersPSV-Mechelen
rechtstreeks
op televisie

„Niemand zal meer de hoofdspon-
sor zijn, y.oajs Merlin, die totaal op
de Franse markt gericht was", ver-
telde Leblanc maandagavond des-
gevraagd. „We zijn nu bezig interna-
tionale sponsors aan te trekken.
Coca Cola en Credit Lyonnais lig-
gen al vast, met.andere zijn we nog
in onderhandeling. Ik twijfel er niet
aan of we komen tot overeenstem-
ming

HEERLEN - Morgenavond ver-
zorgt Studio Sport via Nederland
3 een rechtstreekse uitzending
van de tweede wedstrijd om deSupercup tussen PSV en KV Me-
chelen. De uitzending begint om
19.25 uur en duurt tot 21.25 uur.
KV Mechelen won de eerste ont-
moeting met 3-0. Ook BRT 2
zendt de voetbalwedstrijd vanaf
20.00 uur live uit.Dinsdag 7 februari 198915

VAIL - De onaantastbaar geachte
Zwitserse machthebbers hebben
maandag bij de wereldtitelstrijd ski
in Vail een gevoelige nederlaag ge-
leden op de afdaling. De Westduit-
ser Hansjörg Tauscher, die slechts
als een outsider te boek stond en dit
seizoen niet kon bogen op een
plaats in de top-tien, tartte Peter,
Karl en Alleman.

Vooral op het tweede gedeelte van
het Beaver Creek Centennial par-

cours riskeerde Tauscher alles, zon-
der de ideale lijn uit het oog te ver-
liezen of zijn techniek te verwaarlo-
zen. Aan zijn tijd van 2.10,39 kwam
niemand meer toe.
„Ik wist dat er mogelijkheden wa-
ren", zei Tauscher. „Ik was per slot
van rekening in de training ook al
zesde geworden. Deze piste lag me
en mijn materiaal, snelle skies, was
er perfect voor. Ik wilde duswel iets
wagen. Maar dat dit het resultaat

zou zijn, is nog niet te geloven'
Olympisch kampioen Pirmin Zui
briggen kwam niet verder dan d
gedeelde vijftiende pUats en de Lu
xemburger Mare Girardelli eindig
de niet eens bij de beste twintig.

De uitslag: 1. Tauscher (WDld) 2.10.39:

_
Muller 2.10.58; 3. Alpiger 2.10,67; 4. Mahre
2.10,91, 5. Besse (allen Zwitserland) 2.10,9.
6. Skaardal (Noorwegen) 2.10,99); 7. Höfleh
ner 2.11,24; 8. Winsberger2.ll,s2; 9. Rupi
(allen Oostenrijk) 2.11,60; 10. Gattermani
(WDld) 2.11.68.

Lajos Portisch verliest koelbloedigheid Jos Pronk hoopt op strafvermindering
'Ik ben geen pakker'Jan Timman redt

zich miraculeus

BERN - Inter Milaan heeft beroep
aangetekend tegen de boete van
315.000 gulden naar aanleiding van
de wanordelijkheden tijdens de
UEFA-bekerwedstrijd tegen
Bayern München in december.
De hoogte van het bedrag beteken-
de een record. Inter was overigens
houder van het record met 280.000
gulden in maart van 1985 toen vuur-
werk en rookbommen het beginvan
de Europese bekerwedstrijd tegen
FC Köln vertraagden.
Op 10 maart buigt de commissievan
beroep zich over het protest van In-
ter. Bayern München, dat een boete
kreeg van 50.000 gulden, heeft even-
eens beroep aangetekend. Bij de
UEFA kwam ook protest binnen
van de Franse club Girondins Bor-
deaux tegen de schorsing van drie
wedstryden voor de speler Thoune-
nel.

Inter in beroep
tegen boete

Van onze sportredactie
OOSTGRAFTDIJK - Marathon-
schaatser JosPronk kan het niet ge-
noeg benadrukken. „Ik ben geen
pakker", zegt hij. „Ik heb een ge-
neesmiddel ingenomen om te kun-
nen deelnemen aan een wedstrijd,
niet om te kunnen winnen. Ik had
ook de natuur zijn werk kunnen la-

ten doen, dan had ik niet kunnen
schaatsen. Ik erken, dat ik iets ge-
bruikt heb dat op de verboden lijst
staat, maar ik heb te goeder trouw
gehandeld. Daarom noop ik op
strafvermindering tot drie maan-
den. Dat is te overzien. De vijftien
maanden die ik nu heb gekregen,
betekenen voor mij levenslang."
Jos Pronk is er, bij een door hem
zelf belegde persconferentie op zijn
eigen camping 't Rietbosch in Oost-
graftdijk duidelijk beter aan toe dan
24 uur eerder. Bekomen van de
grootste emotie kan hij nu nuchter
terugkijken op de schorsing, die de
KNSB hem het afgelopen weekend
oplegde als straf voor het gebruik
van verboden stimulerende midde-,
len (efedrine) bij de Nederlandse
kampioenschappen op 14 januari.
Alhoewel, nuchter? De stem hapert
spontaan als hij de vijftien maanden
gedwongen stilstand nog eens goed
tot zich laat doordringen.

Volgens de lezing van Pronk en zijn
ploegleider Giling is een percentage
boven 5.0 strafbaar en is een waarde
van 7.4 aangetroffen. Farmacaloog
professor Van Rossum, dopingspe-
cialist en ook betrokken bij dezaak-
Gert-Jan Theunisse, weet echter
niet hoe men aan de norm 5.0 komt.
Volgens Van Rossum is de lOC-
grens 1.2. Daar zou Pronk dan ver
boven zitten en meer dan een paar
lepeltjes moeten hebben gebruikt.
Ook op ander terrein begint de zaak
zo langzamerhand vrij ondoorzich-
tig te worden. Het wordt de stro-
halm waaraan Pronk zich nog vast
houdt: procedurefouten.
„In eerste instantie heb ik na het be-
kend worden van de eerste uitslag
niet eens contra-expertise aange-
vraagd", zegt Pronk, „maar op aan-
dringen van Co Giling hebben we er
toch nog om gevraagd. Die contra-
expertise is heel vreemd verlopen.
Eerst hoefde ik er niet bij te zijn,
maar dat wilde ik wel. Ik moest op
een maandag naar Utrecht komen.
Ik heb het adres nog opgezocht. Via
Bezembinder, de secretaris van de
LTC marathon kreeg ik echter be-
richt dat ik niet hoefde, de contra-
expertise was uitgesteld. Hij had
dat ook weer gehoord van Osinga,
de directeur van het bondsbureau
van deKNSB. Ik ging dusniet heen,
maar drie dagen later was er een
aangetekende brief. Dezelfde uit-
slag en vijftien maanden schor-
sing... Bezembinder ontkent nu dat
hij het bovenstaande tegen mij
heeft gezegd. Hij zegt niet eens con-
tact te hebben gehad met Osinga."

Efedrine
Hij geeft nog eens aan wat hij fout
heeft gedaan en waarom er zon on-
toelaatbaar 'percentage' efedrine in
zijn urine is gevonden. „Ik bestreed
een verkoudheid en heb donderdag
en vrijdag voor de NK een paar le-
peltjes Nattermann gegorgeld. Na-
tuurlijkwist ik dat er efedrine in zat,
dat staat op de verpakking. Ik heb
na vrijdag niets meer genomenin de
veronderstelling dat het de volgen-
de dag uit mijn bloed zou zijn. Dat
bleek dus een vergissing. Maar ik
heb het bewust niet genomen om
harder te schaatsen. Je gaat er trou-
wens niet harder van rijden. Ik reed
tenminste helemaal niet zo best die
dag. Ik heb mijn derde plaats zelfs
te danken aan Jan Wedman, die mij
liever op die plek zag dan Gert Ja-
kobs. Hij liet mij ontsnappen."

# Michiel Schapers: 'Spelen
tegen jongens, die onder mij
staan verschaft mij geen
plezier."

Schapers benut kansen
Het verloop van de vijfdepartij. Wit
Lajos Portisch (Hongarije), zwart
Jan Timman (Nederland).

Partij verloop

Zelfs toen was het ongeloof nog
groot. Sosonko waagde zich aan een
psychologische verklaring: „Tien
jaar geleden heeft Karpov al eens
gezegd, dat Timman op zijn best is
als hij het initiatiefoverneemt. Por-
tisch daarentegen is, datis hier weer
eens gebleken, heel zwak, als hij ir-
rationele stellingen moet behande-
len."

al H-n van het tumult had Tim-
fcaa- dietijd zitten schaken in een
*raf Y?n optimisme, zo bleek ach-
'r°otfvre toevallig aanwezige Britse
Üt. feester Miles zag van het be-, 'telijj. 3an n*ets in de moderne op-
'r°oti*f' Waarmee de Amsterdamse
'o nd ester zich verdedigde.
'Perid rCr er*i&e bedenktijd aan te
rl)aei)f n **reeS Portisch een op-

'chootC g Pionnen-centrum in de„, Seworpen. De Hongaar be-
°eh h-e ne* vervolg ijzersterk.

*H D
'J op de negentiende zet met

soej , chtig kwaliteitsoffer een zo
i ' kee h

gewonnen stelling bereik-
rs ziv n ze^s de laatste suppor-

Sk >"
Van Timman af. Gert Ligte-

"itig jleP vol walging: „Zon ope-
'ai* d goed voor de derde klasse
lit h. e onderbond. Maar niet voor<üveau."

Helemaal mis ging het tussen de
dertigste en veertigste zet toen als
gevolg van een berekeningsfout
achter de als een falanx oprukkende
witte pionnenmacht een zwarte vrij-
pion opdook. Het kleintje liep in de
tijdnoodfase ongehinderd door naar
de voorlaatste rij en was er samen
met de inmiddels vrijgekomen
a-pion oorzaak van, dat Portisch op
de 47ste zet capituleerde.

Fout

klaren, dat hy geheel zonder nood-
zaak - maar wel na lang nadenken -met de doorstoot d6zomaar een
pion op de a-lijn weggaf en vervol-
gens zijn paard vreemde sprongen
liet maken.

NTtyERPEN - Waar zelfs de meest verstokte Timman-sup-
§Wer geen rekening meer mee had gehouden, gebeurde in
Ëgf}werpen. Met de eindzege in de schaaktweekamp voor het. Va verloor Lajos Portisch zijn koelbloedigheid. De aanblik
WhC'e ve*e varianten > waarmee hij de vijfde partij en daarmee
tic to

e maten kon beëindigen, brachten de ascetisch ingestel-
nongaar geheel uit het evenwicht.■Ut)*-....-

|r*l enkele zetten slaagde hij
'ory met diepzinnig spel ver-
ijfj n v°ordelen weg te geven en
* een e P°s*be te veranderen
'°en p°kende Puinnoop.
Bste ortiscb op de zevenenveer-
. a Eet inzag, dat ditmaal de zwar-

"fPgaf10" niet was te stoppen en hij
Jen „' dat de creatie van
rike -ft el nieuwe situatie. Een ge-

(anii .and van 2/2-2/2 met nog één
'"^rn spelen; een PartÜ waarin
Qorrfani * nie^ onaanzienlijke
i0g cc' heeft de witte stukken te
e ,jn hanteren. Na het»verlies van

Ïoajs e Partij dus een opstanding,
éeei i e na de bijbelse tijden nietJ 's voorgekomen.

Voor Ostoja is dat een bijkans nor-
male zaak. De nummer 199 van de
wereld doet de laatste jaren bijna
niets anders. Het ploeteren brengt
hem nauwelijks verder.

ROTTERDAM - Michiel Scha-
pers heeft 'in zijn achteruit' de
tweede ronde van het Grand
Prix-tennistoernooi in Rotter-
dam bereikt. Nederlands beste
speler hoefde zich tegen de
Joegoslaaf Marko Ostoja nau-
welijks in te spannen.

aan hem bood. In de eerste reeks
kwam die kans op 4-3 in het voor-
deel van Schapers. De doorbraak
van de opslag van Ostoja was ge-
noeg voor setwinst. In de tweede
reeks was het klasseverschil nog
groter. Op 2-1 en op 4-2 verloor Osto-
ja zijn opslag. Schapers maakte het
karwei op het tweede wedstrijdpunt
bekwaam af.

turbo's tobsport door dik
bruynesteyn

ï"ent Zelfmaakte zich op dat mo-
**er 2 "2° bleek achteraf- veel min-

„Natuurlijk had ik b4er-
")aar^°eten beantwoorden met b6,
k"" 11 onn zou er een vervlakking
ta(j „ Pgetreden waar ik niets aan

"H Vp ,22 "■" Dxa2 realiseerde hij
ï°egl p°ren te staan- Vreemd ge-

** iet
66 zi*>n aanhang bij diezelf-

"6 teP
Wat °P- Men zag weer kansen

rste pel- Portisch moet bij die
S d

sPeldeprikken gedacht heb-
rd in er met een zwaard op hem"gehakt. Anders is niet te ver-

Moderne verdediging : 1. Pgl-f3 g7-g6; 2. e2-
-e4 LfB-g7; 3. d2-d4 d7-d6; 4. c2-c4 LcB-g4; 5.
Ln-e2 PbB-c6; 6. Lcl-e3 e7-e5; 7. d4-d5
Lg4xfi; 8. Le2xf3 Pc6-d4; 9. Le3xd4 esxd4;
10. Pbl-a3 PgB-e7; 11. 0-0 c7-c6; 12. Tal-bl
0-0; 13. Pa3-c2 c6-c5; 14. b2-b4 Pe7-c8; 15.
Ddl-d3 DdB-c7; 16. Lf3-e2 TfB-e8; 17. b4xcs
döxcö; 18. f2-f4 b7-b5; 19. Tblxbö PcB-d6;
20. e4-e5 Pd6xbs; 21. c4xbs Dc7-a5; 22. do-de Dasxa2; 23. Dd3-c4 Da2-b2; 24. Le2-f3
TaB-b8; 25.Lf3-c6 TeB-d8; 26. Dc4xcs d4-d3'
27. Pc2-b4 d3-d2; 28.Pb4-d3 Db2-b3; 29.
Pd3-f2 Db3-a4; 30. g2-g3 a7-a6; 31. b5-b6TdB-c8; 32. b6-b7 TcBxc6; 33. Dcs-a7
TbBxb7; 34. Da7xb7 Tc6-cl; 35. Db7-f3 Da4-
d4; 36. Kgl-g2 Tel-el; 37. P(2-dl Lg7-f8- 38
Df3-f2 Dd4-ds+; 39. Kg2-gl Telxfl+- 40Kglxfl f7-f6; 41. esxf6 LfBxd6; 42. Df2-e3
KgB-f7; 43. Kfl-e2 Ld6-c5; 44. De3-c3 Dds-
-e4+; 45. Ke2-fl De4-hl + ; 46. Kfl-e2
Dhlxh2+; 47. Ke2-f3 Dh2-hl. Wit geeft het
op.

zich veroorloofde Was een dubbele
fout op het eerste wedstrijdpunt.
Het vlekje werd echter snel wegge-
werkt met een effectieve service-
volley combinatie. Het vertoonde
mag voor het verloop van de week
enigszins hoopvol stemmen. Scha-
pers heeft echter de pech dat hij al
in de tweede ronde kan stuiten op
de Tsjechoslowaak Miloslav Mecir.

Tegen Michiel Schapers werd dui-
delijk waarom de Joegoslaaf zich
nog steeds, en dat waarschijnlijk
ook altijd zal doen, in het grauwe
midden van de ranglijst zal terug-
vinden. Hij mist een goede opslag
en lijkt slechts bij tijd en wijle be-
wustvan het feit dater in tennis ook
zoiets bestaat als een backhand. Os-
toja mijdt het net als een gevreesde
ziekte, maar dat hoeft met sterk spel
van de baseline nog geen bezwaar te
zijn. Tegen Schapers was dat het
wel.

Verder gebeurde er op de eerste dag
weinig opzienbarends. De West-
duitser Riglewski versloeg de Ar-
gentijn Masso, de Westduitser Sa-
ceanu de Zwitser Claudio Mezzadri
en diens landgenoot Jakob Hlasek,
nummer twee op de ranglijst, kwali-
ficeerde zich middels een overwin-
ning op Svantesson.

De Rotterdammer greep gerouti
neerd de kansen die de Oosteurope

Het gevecht met de nummer een
van de ranglijst in Rotterdam trekt
de Nederlander echter wel. „Ik heb
in het tennis altijd geprobeerd de
toppers op te zoeken. Spelen tegen
jongens die onder mij staan op de
ranglijst, verschaft mij geen plezier.
Juist het duel met een speler uit de
top-tien is boeiend. Daar speel ik
voor. Die wedstrijden zijn de stimu-
lans om te blijven trainen."

Uitslagen: Riglewski (WDldj-Masso (Arg)
6-3, 6-0; Saceanu (WDld)-Claudio Mezzadn
(Zwitserland) 6-7 (3-7), 6-2, 6-2; Schapers
(Ned) - Ostoja (Joegoslavië) 6-3, 6-2; Hlasek
(Zwitserland)-Svantesson (Zweden) 7-6, 6-2.
Programma vandaag: centre court vanaf
12.00 uur: Gustafsson-Nargiso; Svensson-
Davis; Cane-Kok; Jelen/Saceanu-Lavalle-
/Schapers. Vanaf 18.30 uur: Mecir-Kühnen;
Koevermans-Jarryd; Masur/Nijssen-Me-
cir/Srejber. Baan 1: Lesch-Jelen; Claudio en
Stefano Mezzadri -Meinecke/Osterthvn;
Gunnarsson-Masur; Srejber-Bergström.

Europa 1992
ook voor sport
grote gevolgen
DEN HAAG - De totstandkoming
van de Europese interne markt in
1992 zal volgens de Nederlandse
Europarlementariër Jessica Larive,
lid van de liberale fractie, belangrij-
ke gevolgen hebben voor de sport.
In haar verslag, dat is uitgebracht
namens de commissie jeugd, cul-
tuur, onderwijs, voorlichting en
sport, wijst zij niet alleen op de
noodzakelijke Europese aanpak van
vandalisme en doping, maar onder-
meer ook op het vrije verkeer en de
vrije vestiging van beroepssporters
en de gevolgen van de fiscale har-
monisatie voor de opbrengsten van
sportevenementen.

DEBRECEN - Lcoos Detari, die na
een periode bij Eintracht Frankfurt
nu erg veel drachmen verdient in
Griekenland, heeft het onderzoek in
het Hongaarse voetbalschandaal
zonder problemen doorstaan. Hij
werd vrijgesproken.
Tegen twintig andere spelers en of-
ficials wordt wel een strafvervol-
ging ingesteld. Debrecen wordt er
van verdacht in 1986 Honved Boe-
dapest, destijds de club van Detari,
voor ruim 20.000 gulden te hebben
omgekocht. De competitiewed-
strijd eindigde in 1-1.
Ook met de wedstrijd tegen Kapos-
var zou zijn gesjoemeld. Vijf ex-spe-
lers van Honved lopen de kans bij
terugkeer in Hongarije te worden
bestraft. Momenteel zijn ze allen in
het buitenland actief. Het gaat om
Garaba (Rennes), Dajka (Las Pal-
mas), Nagy (Ivyrden), Bodonyi (Bul-
Ie) en Gyimisi (Winterslag).

Lajos Detari
vrijgesproken

Weerzien
Het weerzien van Schapers met zijn
woonplaats werd maar door weinig
mensen meegemaakt. Slechts een
klein aantal liefhebbers vond maan-
dag de weg naar het sportpaleis,in
Rotterdam. Veel hebben de thuis-
blijvers niet gemist. Ostoja dient
voor Schapers altijd een maatje te
klein te zijn. De Joegoslaaf speelde
in Rotterdam zijn eerste toernooi
van het jaar en diende zich in het
weekeinde eerst te kwalificeren.

De Rotterdammer zat er na afloop
dan ook content bij. „Ik heb denk ik
inderdaad goed gebruik gemaakt
van de mogelijkheden die hij mij
bood. Zijn spel is bekend. Bijna al-
les probeert hij met zijn forehand te
slaan. Het beste is danom veel rich-
ting de backhand te slaan en dan op
onverwachte momenten de rechter-
zijde van de baan op te zoeken."
Het enige slippertje dat Schapers

Merlin haakt afna achttien jaar

Limburgs sportDagblad Tour zonder
hoofdsponsor

Karpov naar halvefinale
SEATTLE - Ana-
toli Karpov heeft
zich in Seattle ge-
plaatst voor de
halve finales van
het kandidaten-
toernooi om de
wereldtitel scha-
ken.
De 37-jarige Sov-
jetrus.die wereld-
kampioen was
van 1975 tot 1985,
speelde de vijfde
partij tegen de
IJslander Johann
Hjartarson remi-
se en bereikte
daardoor een niet
meer te achterha-
len voorsprong.
van Vh-Vh.
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BRUSSEL - Bondscoach Guy
Thys heeft de Belgische voetbal-
selectie bekend gemaakt, dievol-
gende week naar Lissabon reist
voor het WK-kwalificatieduel te-
gen Portugal. Tot de geselecteer-
den behoort ook weer Jan Ceule-
mans, die hersteld is van een
blessure. De wedstrijd wordt
woensdag 15 februari gespeeld.

In vergelijking met de vorige
keer, toen de Rode Duivels met
Q-0 gelijk speelden tegen Tsje-
choslowakye, heeft Thys geen
beroep gedaan op de Anderlecht-
spelers Patrick Vervoort en Luc

Rode Duivels op volle sterkte naarPortugal

Ceulemans fit
Nilis. Ook Hans Christiaens van
Waregem is er niet bij. Van de
'buitenlanders' ontbreekt zowel
Desmet, die de kleuren van Lille
verdedigt, alsmede Severeyns,
die in Italië clubgenoot is van
Mario Been. „Dit tweetal was ze-
ker van de partij geweest, als ik

niet had kunnen beschikken
over Mare Degryse en Jan Ceule-
mans. Maar zij zijn fit", verklaar-
de de bondscoach.
Het basiselftal stond Thys giste-
ren al bijna voor ogen. „Stephan
Dernol zal tegen Portugal waar-
schijnlijk als libero spelen. Op

links geef ik de voorkeur aan
Bruno Versavel boven Franky
Vercauteren. De laatste begint,
denk ik, op de bank."
De selectie wordt gevormd door:
Preud'Homme (KV Mechelen),'
Bodart (Standard), Gerets (PSV),.
firün (Anderlecht), Dernol (Bo-
logna), Versavel (KV Mechelen),
Albert (Charleroi), Dewolf (Kort-
rijk), Emmers (KV Mechelen),
Vanderelst (Club Brugge), Scifo
(Bordeaux), Vercauteren (Nan-
tes), Veyt (Club Luik), Van der
Linden (Antwerp), Degryse
(Club Brugge) en Ceulemans
(Club Brugge).

Ruben krouwel domineert NK langlauf

Vier keer goud naar Limbur
- Van onze sportredactie

ZWIESEL - Drie keer goud bij de
heren en één keer goud bij de meis-
jesB. Voorts één zilverenplak bij de
dames. Dat was het voor Limburg
succesvolle resultaat van de natio-
nale kampioenschappen langlauf,
die in het Westduitse Zwiesel op een
door de regen extra lastig geworden
parcours plaatsvonden.

3. Van de Bunt (Reeuwiik) 43.51.8;]
Stevens (Heerlen) 45.46 (NK meisje*
Odette Thevis (Oirsbeek) 54.03 (W 1
categorie 30-40 jaar).
Woensdag vindt het kampioenschap
15 kilometer plaats.

Zuid-Europa oefenterrein voor topconfrontaties
Peloton wakker geschud

Van onze sportredactie

PERPIGNAN - De Ronde van de Middellandse Pyreneeën, die
jondag in Perpignan op naam kwam van de 21-jarige Westduit-
se neoprof Marcel Wüst, heeft het peloton wakker geschud.
Vanaf vandaag wordt zelfs al op twee fronten gestreden.

is de Grote Prijs Wielerrevue, die op
woensdag 1 maart voor de vijfde
keer door het gelijknamige wieier-
magazine wordt georganiseerd.
Start en finish in het grensplaatsje 's
Heerenberg.
De route is voor het grootste deel
uitgestippeld in de Achterhoek. Na I
een omloop van 121 kilometer,
waarvan een klein gedeelteop Duits
grondgebied, vormen zes plaatselij-
ke ronden van ieder 14 kilometer
het slotstuk. Vrijwel alle ploegen
zijn met hun sterkste renners in het
circa tweehonderd man sterke deel-
nemersveld present: Kelly, Rooks,
Van der Poel, Gölz, Bauer, Breu-
kink, Anserson, Hermans, Pieters,
Van der Velde, Capiot, Vanderaer-
den, Nijdam, Sergeant en de win-
naar van vorig jaar, Etienne de Wil-
de.

Het goud ging naar Frans Thevis
(Oirsbeek, categorie 40-50 jaar),
Riem Alfenaar (Schinnen, categorie
50-60 jaar), Sjeng Gorissen (Simpel-
veld, categorie 60 plussers) en Inge
Stevens (Heerlen, meisjes B). De zil-
veren plak in de leeftijdsgroep 30-40
jarigen bij de dames kwam terecht
bij Odette Thevis uit Oirsbeek.

De grote favoriet voor de algemene
titel bij de heren (die 30 kilometer
voor de boeg hadden) was Ruben
Krouwel. Hij deed watvan hem ver-
wacht werd. De in het Zweedse Bor-
lange woonachtige economiestu-
dent uit Vianenbereikte na 1 uur, 29
minuten en 13 seconden zegevie-
rend de finish. Bij de dames, die 10
kilometer aflegden, zegevierde Mar-
janVlasveld, dievorig jaarhaar titel
wegens ziekte aan Carolien ten
Bosch (nu tweede op ruim ander-
halve minuut) moest laten. De stu-
dente lichamelijke opvoeding
maakte een tijd van 42 minuten en
14 seconden.

Uitslag heren: 1.Krouwel (Vianen) 30km in
1.29.13; 2. Hopman (Burgerbrug) 1.31.08;3.
Puijk (Blaricum) 1.31.29; 4. Rob Stevens
(Heerlen) 1.37.55; 8. Frans Thevis (Oirsbeek)
1.50.06 (NK 40-50 jarigen); 9. Ward Alfenaar
(Schinnen) 1.52.54; 18. Riem Alfenaar
jfSchinnen) 2.09.28 (NK 50-60 jarigen); 26.
Theo Stevens (Heerlen) 2.20.57; 28. Jules
Brandts (Maastricht) 2.22.32; 31. Sjeng Go-
rissen (Simpelveld) 2.30.26(NK 60 plussers).
Uitslag dames: 1. Vlasveld (Oude Ade) 10
km in 42.14; 2. Ten Bosch (Utrecht) 43.51,3;

trainerscarrousel

" BANHOLT - Jo Rousch, momenteel
werkzaam bij MW '02, gaat met ingang van
volgend seizoen aan de slag bij vierde klas-
ser Banholtia.

JoBonfrèr met Geel weer in lif
GEEL - In de op een na hoo
voetbalklasse in België 'Verbroedering Geel, deploel
getraind wordt door ex'MV
Jo Bonfrère, een kostbare <
winning behaald. Het team
de uitwedstrijd tegen Racinl
Waver met 0-1 en nam daar
weer in de lift plaats. Voort
dert de komst van Bonfrère 1
Geel uitzicht gekregen opkl*
behoud.

Na twintig van de dertig 4
strijden is de stand: 1. Ekera
punten; 2. AA Gent 29 p; 3.
raing 25 p; 4. Eeklo 23 p; 5. W
22 p; 6. Aalst 22 p; 7. Bercherf
p; 8. Diest 19 p; 9. Tongerenfl
10. Patro Eisden 18 p; 11. U
mei 18 p; 12.Racing JetWavfl
p; 13. StadeLeuven 17 p; 14. <3
15 p; 15. Hasselt 13 p; 16. en^ste Harelbeke 12 p. Zaterf
avond om zeven uur heeft __
broedering Geel een thuis-**strijd tegen Tongeren op het F
gramma.

In het zuiden van Spanje klinkt het
startschot voor de zesdaagse Ruta
del Sol en in de Ardêche wordt de
Ster van Bessèges verreden, vooraf-
gegaan door twee eendagswedstrij-
den die niet tot de gelijknamigerit-
tenkoers behoren. Daarnaast maakt
een gedeelte van het rennersveld
zich al gereed om de oversteek naar
Venezuela te maken, alwaar in de
loop van de maand begonnen wordt
aan de zogenaamde Ronde van de
twee Amerika's.
In dit geval betreft het een etappe-
koers waarvan één gedeelte in het
eerdergenoemde Zuidamerikaanse
land wordt verreden, waarna de ka-
ravaan naar Florida reist om in de
Amerikaanse staat het slotgedeelte
van de wedstrijd af te werken. On-
der andere PDM is met een afvaar-
diging in Venezuela en Florida pre-
sent. Op het Europese front ont-
breekt PDM evenmin, maar hetzelf-
de geldt voor de andere Nederland-
se ploegen (Panasonic, TVM, Super-
Confex), die zich de komende we-
ken in wedstrijden rond de Middel-
landse Zee voorbereiden op de be-
langrijke confrontaties van straks.
In maart wordt met dit laatste een
begin gemaakt, onder andere in
Omloop Het Volk (4 maart), Parijs-
Nice (5-12 maart), Tirreno-Adriatico
(9-15 maart) en Milaan-Sanremo (18
maart).

GP Wielerrevue
De openingswedstrijd in Nederland

Consument
De sectie beroepswielrennen van de
Koninklijke Nederlandse Wielren
Unie start binnenkort een consu-
mentenonderzoek. De sectie wil in-
spelen op de behoefte van het pu-
bliek, zeker nu deze sport interna-
tionaalvolop in ontwikkeling is met
onder andere een nieuwe cyclus
wedstrijden om de wereldbeker.
Het Nederlandse wielerbeeld werd
voor lange tijd bepaald door crite-
riums naast het nationaal kam-
pioenschap en de enige klassieker
Amstel Gold Race. De laatste jaren
zijn er enkele grotere eendaagse

" Het startschot heeft geklonken. Op de wegen van Zuid-Europa zoeken derenners naar de grote
vorm voor klassiekers en belangrijke etappekoersen.
wedstrijden bijgekomen zoals de
Ronde van Midden-Zeeland, Ronde
van Friesland, GP Wielerrevue en
Veenendaal-Veenendaal. Indien fer
meer veranderingen noodzakelijk
zijn om het publiek te blijven
boeien, zal de sectie ze doorvoeren.
De sectie heeft zich intussen ver-
sterkt met een nieuwe p.r.-man. Het
is de 26-jarige oud-beroepsrenner
Pascal Kolkhuis Tanke, doctoran-
dus in de politicologie. Hn' is ook
werkzaam aan de universiteit van
Tilburg.

staat onder leiding van oud-ama-
teurwereldkampioen Ryszard Szur-
kowski. Het team neemt volgende
maand ook deel aan Parijs-Nice.
Het programma in Bessèges ziet
deze week als volgt uit: vandaag
Grote Openingsprijs in St-Rémy-de-
Provence; woensdag Grote Prijs
UCB in Port-St-Louis-du-Rhóne;
donderdageerste etappe in Ster van
Bessèges, Aramon-Aramon 140 km,

vrijdag tweede etappe Sète-Sète 140
km, zaterdag derde etappe Lunel-
Lunel 133 km, zondag laatste etappe
Gagnières-Bessèges 141 km.
Behalve Polen heeft ook de Sovjet
Unie met ingang van dit jaar een
profploeg. De Russen worden ge-
sponsord door het Italiaanse Alfa
Lum, dat de hoofdzetelvan de ploeg
in de ministaat San Marino heeft on-
dergebracht.

Marokkaan nadert nieuw wereldrecort
Aouita winterkoning
middenlange afstand

FAIRFAX - Said Aouita heeft in de
Verenigde Staten duidelijk ge-
maakt ook de winterkoning op de
midden-lange afstanden te willen
zyn. Na zijn overwinning vrijdag in
de 3000 meter van deMillrosegames
in New Vork won hij zondag in Fair-
fax de 5000 meter in 13.22,56. Vrij-
wel zonder concurrentie benaderde
hij het bijna acht jaar oude wereld-
record van de Tanzaniaan Suleiman
Nyambui tot op twee seconden.

„Ik heb de vorm om ook in de zaal
wereldrecords te lopen", vertelde de
Marokkaan na afloop, „maar dit
keer had ik twee zaken tegen. Ten
eerste was er heel weinig concur-
rentie, ten tweede heb ik de ronde-
tijden niet goed kunnen opppikken,

' I

LOS ANGELES -
De Schot Sandy
Lyle heeft zich in de
laatste ronde van het
golftoernooi van Los
Angeles de hoofd-
prijs van 180.000 dol-
lar (400.000 gulden)
uit handen laten
slaan. Lyle die voor
de laatste ronde een
voorsprong van twee
slagen had op de
Amerikaan Mark

Pech...
Calcavecchia, kwam
met 71 uit op par,
waar Calcavecchia
drie slagen minder
nodig had.
De hoofdprijs ging
daardoor naar de
Amerikaan, die ook
Phoenix al had ge-
wonnen en het
geldklassement van

de Professional
Golfers Association
aanvoert met een be-
drag van bijna
360.000 dollar. Lyle
verdiende inLos An-
geles iets meer dan
100.000 dollar.
De uitslag: 1. Calcavec-
chia (VS) 272 (68-66-70-
-68) slagen, 2. Lyle (GB)
273 (68-66-68-71), 3. Irwin
(VS) 274, 4. Blackmar
(VS, Pate tVS) en Sauers
(VS) 276.

Poolse ploeg
Exbud, de eerste Poolse profploeg
in de wielerhistorie. debuteert van-
daag in de wielerweek van Bessè-
ges. De negen man sterke formatie

volleybal
HEREN
Eredivisie
Rentokil-Deltall. 3-1
Deltall.-Acco Dos 3-2
Safeco-Brezan 0-3
Nashua-Detach. A. 1-3
Bosta-Orion 1-3
Rentekol-BrotherM. 3-0
Brevok-Reflex 3-0
Stand
Deltalloyd AMVJ 12-22
Orion 12-22
Rentokil ZVH 12-22
Detach Animo 12-16
Brezan SSS 12-14
Acco DOS 12-10
NashuaVCG 12- 18-
Reflex 12- 18
TDKBrevok 12- 18
Bosta The Smash 12- 16
Brother Martinus 12- 14
Safecoßovo 12- 14

Eerste divisie B
Blokkeer-Miniware HBC 3-0
Stand
Gevamy WC 14-35
Youngstar 14-32
MiniwareHBC 15-31
Radius 14-30
Odulphus 14-24
VarelCVV 14-24
Havoc 14-23
NashuasVCG2 14-19
PVC Blokkeer 15-16
DatakVCL 14-11
Pancratiusbank VCH 14-10
Polaris 14- 0

3e ronde nat. beker:
Activia-Gevamy 0-3
VoCaSa-Velden 3-1
Furos-Unisign 3-tt

Districtsbeker
Sjoahn-de Heeg 3-1
Jokers-Sjoahn 2-3

DAMES
Promotieklasse
Sittardia-Artemis 3 3-0
Stand
Dynamic2 14—41
Dynamic 2 14-33
EPV 14-31
Sittardia 14-29
Jokers 2 14-21
Muvoc 13-19
BSV 14-18
Pancratiusbank 4 14-18
Furos 14-16
Sport en Spel 13- 9
Artemisß3 14- 7
Fiscus 14- 7

HEREN
Promotieklasse
Grovoc-Datak 3 1-3

Stand
Pancratiusbank 2 14-40
BSV 14-33
VCV 14-31
Avanti 14-24
Heipoort 14-24
Vluco 14-23
Grovoc 14-22

DatakVCL3 14-17
SEC 2 14-15
Elsloo 14-13
DatakVCL4 14- 9
AMVJ 14- 1

Eerste klasse A
Pancr.bank 5-Sp. en Sp. 3-1

Stand
Furos2 12-36
Fiscus 13-30
Sport en Spel 12-26
Sjoahn 12-23
Pancratiusbank 3 12-19
Vluco2 13-17
Pancratiusbank 5 13-15
Elsloo 2 13-12
VCNAC 13-11
Dovoc 12- 9
Nivoc 13- 9

bowling
Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
8.8.H, dubbel-league
Fontein-Kameleon 1-3
Twilight-Sn.bar Aarveld 0-4
Stap In-Kever Freaks 4-0
Strike a. Sp.-Hodaar 2-2
Ladies First-MPG 1-3
BEHA-VOG 1' _-2'/_

Hoeve de Aar
kwartetten-league
Klim Bim-OngerOs 0-4
Ladies-S'B9 3-1
Roda-Three plus One 3-1
DIC-A2 Piaggio 3-1
Marastima-Mepro 4-0

Bedrijyen-league
Verma-ABP 3-1
Webido-SSOVH 2 2-2
Un. Bears-SSOVH 3-1
Un. Bears 2-AZL 0--1

8.8.H, trio-league
Brown Bears-Spoilers 0-^4
Camp. Gilrs-Polar Bears 0-4
Obies-Kodiaks 4-0
deMeisjes-UD2 W*-lh
Birnangs-UD 3-1
MasterBears-Wombats 3-1
Koalas-HPL Golob " 2-2
Teddies-Bünk 4-0

Hoeve de Aar
trio-league
DDD-Laatste Moment 2-3
Pin Up-Boebelke 2-3
BMN-intemationals 3-2
Joemi-HetRaadsel 2-3

Hoeve de Aar
dubbel-league 1
Midway's-WC 3-1
Lavendel T.-SOS 3¥i-Vi
Lustige Zwei-Blind 4-0
Bingo's-Pin Ups 0-4
Return-The Katz 0-^4
Knakkers-Val Om 4-0
Bowling Angels-Malgrat 1-3

Hoeve de Aar
dubbel-league 2
BZN-Optimisten 4-0
Lablo's-Madonna's 1-3
Good Luck-Puppies 4-0
AB-Riefie 4-0
SnooDV-Anco 0-4

Missers-Pinhunters 2-2
Volhouders-Blind 4-0

biljarten
District Zuid-Limburg
Driebanden afd. A
Luip-Volkshuis 7-0
Wolfrat-OHVZ 0-7
Keizer-Sibbe 2-5
DDK-Modern 0-7
Afd. B
Kantje-Carambool 5-2
Kempke-B.wapen 2-5
Wilza-Volkshuis 5-2
Wilza-BCV 2-5
Afd. C
Schaesb.-Union 2-5
Waubach-Volkshuis 2-5
Heerlen-C^ramb. 7-0
Royal-deVink 4-3
ABC-Kantje 5-2
Union-Heerlen » 2-5
Afd. D
OHVZ-Royal 2-5
Treffers-Brunss. 7-0
Vink-Carambool 2-5
Schaesberg-W.rade 2-5
Royal-Treffers 5-2
Kantje-Schaesberg 5-2
IA
Vaals-St. Bavo 3-4
Wolfrath-Voerend. 5-2
Benelux-BBC 5-2
Bavo-Volkshuis 0-7
Waub.Schaesberg 0-7
1B
Volkshuis-Kantje 3-4
N. Klossen-BBC 4-3
Schaesberg-Gona 5-2
Academie-BCH 5-2
Kantje-Schaesberg 0-7
BCH-Volkshuis 5-2
Gona-Societeit 5-2
Maasband-BBC 0-7
IC
Z.B. Bock-Bavo 3-4
Bavo-Apollo 2-5
Juliana-Volksh. 5-2
Klosje-Z.B. Bock 0-7
2A
BVG-Bluf 7-0
HGK-Quick 2-5
Societeit-TIP 0-7
Holtum-Maasband 5-2
Quick-Wilhelm. 5-2
2B
Heukske-Tip- 2-5
Benelux-Holtum 5-2
Wilza-Quick 2-5
Tl-Societeit 2-5
Kempke-Benelux 2-5
2C
Caramb.-BCV 5-2
Z.B. Bock-ABC 4-3
Schaesb.-Beatrix 7-0
Keizer-Z.B. Bock 5-2
BCV-vr.kring 5-2
ZBB-Vr.kring 5-2
2D
DJB-Lambertus 4-3
N.Klossen-Keizer 7-0
Z.B. Bock-Schaesb. 2-5
Keizer-Hoefïjzer 5-2
Hofke-N. Klossen 4-3
DJB-Schaesberg 3-4
2E
Keizer-B.wapen 5-2
M. Gewan.-N. Kloss. 7-0
Sibbe-Caramb. 5-2

N.Klossen-Keizer 7-0
B.wapen-Hofke 3—4
Caramb.-Schaesb. 5-2
St. Hoger-Klosje 0-7
Schinnen-Caramb. 2-5
3A
HGK-Wilza 5-4
Maasband-Meers s^l
Wilhelm.Eikeb. 7-2
Heukske-Statio 6-3
Meers-HGK 0-9
3B
Eikeb.-Volksh. 5-4
Heukske-TIP 0-9
TIP-Baandert 2-7
HKG-heukske 7-2
Volksh.-Wolfr. 6-3
Born-Kempke 9-0
3C
L.BandSt. Hoger 4-5
W.rade-DJB 4-5
B.wapen-ABP 4-5
L.Band-Caramb. 4-5
Treffers-B.wapen 5-4
DDK-Irene 2-7
W.rade-BBC 9-0
St. Hoger-DJB 5-4
BBC-DDK 2-7
3D
N.Klossen-OHVZ 7-2
DJB-Klimmen 5-4
Vr.kring-Sibbe 0-9
Klimmen-Eikhagen 0-9
Schaesb.-Vr.kring 5-4
BCH-N.Klossen 2-7
4A
Maasband-Holtum 4-5
GONA-Born 0-9
Born-Holtum 0-9
Bluf-Maasband 5-4
Wolfrath-Tjoba 5-4
4B
Maurits-St.Hoger 5-4
O.Ons-Bluf 7-2
Societ.-Baandert 8-1
Baandert-Maurits 3-6
4C
Bluf-Keizer 5-4
Touche-Eikhagen 4-5
Eikhagen-Treffers 9-0
Keizer-Irene 9-0
BCH-Academie 3-6
4D
Eikhagen-ABC 9-0
Zwaantje-DDK 6-3
BCH-in 't Ven 9-0
Brunssum-Keizer 0-9
Heerlen-N.Kloss. 5—4
Eikhagen-Keizer 7-2
4E
Zwaantje-N. Kloss. 7-2
DDK-Sibbe 2-7
Bavo-Keizer 0-9
Hofke-W.rade 2-7
Beatrix-Zwaantje 7-2
Keizer-Hofke 7-2
5A
Tjoba-Kempke 5-4
Stein-Baandert 7-2
5B
Keizer-Kempke 5—4
GONA-Heukske 2-7
Beatrix-Heukse 2-7
Kempke-Caramb. 2-7
M. Gew.-Keizer 5-4
5C
Beatrix-N. Klossen 6-3
Apollo-DJB 0-9
Schaesb.-Irene 4-5
Irene-Heukske 8-1
Apolla-Beatrix 4-5
DJB-in 't Ven 9-0

9 Car Lewis, attractie in Baskenland.

Rivaal van Johnson start op 60 meter

Lewis trekpleister
in San Sebastian

SAN SEBASTIAN - De organi-
satoren van de Grand Prix-atle-
tiekwedstrijden in San Sebastian
wilden niet achterblijven bij hun
wielercollega's van de 'Zes Uur
van Baskenland'. Het wielereve-
nement trok de aandacht met
Ben Johnson, de atletiekliefheb-
bers kunnen zich het vrijdag-
avond vergapen aan diens grote

rivaal op de 100 meter Carl Le-
wis.

De Amerikaan, die ook met het
sprintgoud uit Seoel terugkeerde
na de diskwalificatie van John-
son wegens het gebruik van
spierversterkende middelen, zal
starten op de 60 meter. Hij heeft
daarop de tegenstand van onder

anderen zijn landgenoot Mark
Witherspoon, de Cubaan Andres
Simon en de Belg Ronald Des-
ruelles. Volgens de organisato-
ren overweegt Lewis ook mee te
doen aan het verspringen.
Andere attracties in het sportpa-
leis van San Sebastian zijn vrij-
dag de Bulgaar Christo Markov,
wereldkampioen hinkstapsprin-
gen, en de Cubaanse hoogsprin-
ger Javier Sotomayor, die afgelo-
pen weekeinde in Sofia over 2,36
meter ging.
De Braziliaan Joaquin Barbosa,
de gouden medaillewinnaar van
Los Angeles, is de favoriet op de
800 meter, terwijl de Nigeriaan
Innocent Egbunike en de Jamai-
caan Bert Cameron de belang-
rijkste gegadigden zijn voor de
winstpremie op de 400 meter.

waardoor ik in mijn solo de
strijd niet goed heb kunnen oi
wen." Aouita liep de laatste el>'
denvan 200 meter alleen, nan*i
negentien seconden afstand v'»J
Amerikaan Doug Padilla en *\de Canadees Graham Feil.

Net als Aouita herhaalde ook J
JoynerKersee haartopprestaH
New Vork, waar zij het wen
cord op de incourante 55 metd
den evenaarde. Joyner wonj
meter horden in 7,81 secondd
ven-honderste onder haar M
kaanse record en nog evenvel
de beste wereldprestatie vA
Bulgaarse JordankaDonkova.

De belangrijkste uitslagen uit Fairf*
Vrouwen: 60 meter: 1. Torrenee 7,21'
den. 60 meter horden: 1. Joyner 7,'
meter: 1. Dixon 52,69. 800 meter: '(Roe) 2.02,14, 2. Melinte (Roe) 2.02,2*
1. Sheskey 4.37,55, 2. Puica (Roe) 4.3-
Adiru (Uga) 4.39,01. Hoogspringen:
1,97 meter. Mannen: 60 meter: 1. McB1
seconden, 2. Cason 6,68, 3. Floyd °.
meter horden: 1. Blake 7,54, 2. KJ<
7,57. 400 meter: 1. McKay 46,35, %\
46,52. 800 meter: 1. Brown 1.48,40.»
O'Sullivan (ler) 3.58,06, 2. Atkinson}
5000 meter: 1. Aouita (Mar) 13.22,56,
dilla 13.42,01, 3. FeU (Can) 13.44,08-
-springen: 1. Jacoby 2,29 meter. Polsh'
Dial 5,70.

Victoria blij in hoofdklas
NIEUWEGEIN - BadmintoH
Victoria Hoensbroek speeld*j
seizoen debeste competitie sün
promotie vier jaar ggleden. EJdanks kwam Victoria nog in °'datienood. Een duel tegen Sc
del besliste uiteindelijk ovef
hoofdklasserschap. Op papief
peulèschil, maar de praktijk f
anders uit. Met een 6-4 eind*
continueerde Victoria uitein"
toch het verblijf in de hoogst
delijke klasse. De punten vV*
gescoord door Dion Polman, f
van de Jagt, Marga Notermans'
duo's Swinkels/Ploeger, BreueJtermans en Hanssen/Noterma1*!

toto/lotto
DEN HAAG - De resultaten van de 1
prijsvragen:
Lotto 5: Eerste prijs geen winnaar; 'J
prijs 66 winnaars, ieder f.150.000,00 J
derdeprijs 66winnaars, 3.318,10 bru>°'J
de prijs 4.004 winnaars, 54,60; vijfde
59.732 winnaars, 5,00.
Cijferspel 5: Eerste prijs twee w"1 I
100.000,00bruto. ~ IToto 5: Eerste prijs vijf winnaars, ■'jl
bruto; tweede prijs: 174 winnaars. I
derde prijs: 1.920 winnaars, 15,50. I
Toto gelijk 5; Eerste en tweede prU*,'!
winnaars; derde prijs: 16 winnaars. I
vierde prijs: 347 winnaars, 8,60.

Schaatsinvasie
DEN HAAG - Naar scha^1300 Nederlandse supp°rj^
zullen komend weekeinde j
toernooi om het wereld*4^pioenschap schaatsen voo*
'rounders in Oslo bijwonen-
Volgens een woordvoerder j

het reisbureau zijn er geen a'■*
gingen binnengekomen n _\,
vorige week bekend werd. J
het toernooi niet in het at(liJ'
Bislett-stadion maar op de " .$
van Valle Hovin wordt &e\\èden. Drie weken geleden jjf
in Göteborg omstreeks 700 £
derlanders ooggetuige v^r*1door Leo Visser gewonnen "*"pese titelstrijd. j
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