
Aantal kinderen
dat wegloopt
blijkt groter

Van onze onderwijsredactie

HILVERSUM -Hetaantal weg-
gelopen jongeren in Nederland
is waarschijnlijk drie maal zo
hoog als tot nu toe werd aange-
nomen. Officieel sijn er 25 000
weggelopen jongeren, maar
lang niet allemaal komen se te-
recht bij hulpverlendende in-
stanties. Volgens de raad voor
het jeugdbeleid bedraagt het
aantal weggelopen kinderen
75 000.

Dit cijfer werd gisteren bekend
gemaakt door de woordvoerder
van de raad B. Ooyen in het
KRO-radioprogramma 'Kruis-
punt. Op een conferentie die de

raad onlangs in Leusden hield,
werd de verwachting uitgespro-
ken dat het aantal weggelopen
jongerendekomende jaren toe-
neemt. Binnenkort zal de raad
voor het jeugdbeleid een nota
uitbrengenmet adviezen aan de
regering. Een van de preventie-
ve maatregelen die daarin zal
worden voorgesteld is: geef kin-
deren vanaf twaalf jaarde mo-
gelijkheid naar de rechter te
stappen als er thuis ernstige
conflicten sijn.

Met de toepassingvan het artikel in Woensdrecht, waardoor iemand vijf dagen in plaats van de
gebruikelijk twee dagen kan worden opgesloten, doet justitiewat al was aangekondigd: harder
optreden tegen vredesdemonstranten die blokkades uitvoeren. Foto ju Everbard

Verzekeraar dekt kosten
alternatieve geneeswijze
Van een onzer verslaggevers

DEN HAAG - Voor parti-
culieren komt er een
nieuwe ziektekostenver-
zekering, waar zij zich
kunnen indekken tegen
kosten in de reguliere en
de alternatieve gezond-
heidszorg. Deze maat-
schappij, Medios, biedt
bovendien een aanvul-

lend pakket voor zieken-
fondsverzekerden die
geen vergoeding krijgen
voor kosten van alterna-
tieve geneeswijzen.
De opzet voor de nieuwe verze-
kering isontwikkelddoor de(an-
troposofische) Triodosbank.
Voor het verzekeringstechni-
sche en administratieve werk
gaat Medios een overeenkomst
aan met de onderlinge waar-

borgmaatschappij Zilveren
Kruis VGCN in Noordwijk.

Medios wil door het invoeren
van eigen-bijdragen verzeker-
den stimuleren bewuster ge-
bruik te gaan maken van ge-
zondheidszorgvoorzieningen.

Verzekerdenkrijgen ook een 'ge-
zondheidsdagafschrift', waar-
doorzij inzichtkrijgen in de kos-
ten die zij hebben gemaakt Ook
dat zal het kostenbewustzijn
moeten verhogen,verwacht Me-
dios. De gegadigdenkunnen ook
zelf hunpakket gaan samenstel-
len. Bovendien kunnen jeugdi-
geneen veel goedkoperepolis ne-
men dan ouderen. De premies
zijn overigensbepaald niet goed-
koper danbij andere verzekerin-
gen, die alternatieve geneeswij-
zen vergoeden. Wat dan wel
aantrekkelijk is, omschrijven de
initiatiefnemers als het ideeële
van de verzekering.

Er wordt ook een keuze geboden
tussen een polis met een vaste
premie en een variabele premie,
die is gebaseerd opvoorschotten.
Het te betalen bedrag wordt dan
naderhand vastgesteld aan de
hand van het werkelijke 'scha-
deverloop. Er komt ook een
noodfondsvoor verzekerden, die
zich niet hadden ingedekttegen
een calamiteit. Zij kunnen dan
toch onder bepaalde voorwaar-
den een vergoeding krijgen.

Volgens de initiatiefnemers be-
zoeken tegenwoordig zon
700 000 Nederlanders een alter-
natieve genezer, maar op welke
toestroom wordt gerekend wil-
denzij gisterenbij depresentatie
van de plannen niet zeggen. De
'geboorte' van Mediosvormtvol-
gens hen 'opnieuw een blijk van
de onstuitbare druk die uitgaat
van de alternatieve geneeswij-
zen en van de daaraan ten
grondslagliggende andere denk-
en benaderingswijze van de ge-
zondheidszorg.

Personeel De Terp
wil dat top opstapt
Van een onzer verslaggevers

DEN HAAG - Het perso-
neel van het Haagse ver-
zorgingstehuis De Terp
wil dat zowel het bestuur
als de directrice opstapt.

Een meerderheidvan derond ze-
ventig personeelsleden heeft dit
laten weten aan een commissie
van goedediensten, die momen-
teel een onderzoek in De Terp
instelt. De personeelsleden drei-
gen zelf op te stappen als aan
hun eis niet wordt voldaan.
Slechts een andere leiding kan
iets veranderen aan de slechte
sfeervoor personeel en bewoners
en het onduidelijkebeleid in het
huis, aldus het personeel.

De commissie van goede dien-
sten is in opdracht van B en W
al een half jaar bezig te onder-
zoeken of het bestuur orde op
zaken heeft weten te stellen na
degeruchtmakendezaak metde
huisartsB. en de hoofdverpleger
8.Zij werden begin 1985 gearres-

teerd op verdenking van moord
op drie bejaarden. De huisarts,
die is veroordeeld tot een jaar
gevangenisstraf, heeft steeds ge-
zegd dat het om verantwoorde
euthanasie ging. Zijn hoger be-
roep wordt eind deze maand be-
handeld. De zaak tegen de ver-
pleger is, in afwachting het pro-
ces tegen de arts, aangehouden.

Volgens het voormalige be-
stuurslid mr. M. van Doorn-De
Leeuw zijn verscheidene perso-
neelsleden „op een arbeidsrech-
telijk twijfelachtige manier weg-
gewerkt". Mevrouw Van Doorn
functioneert nu als vertrou-
wensfiguur voor het personeel.

Volgens haar is de verzorging
van de circa 135bejaarden in De
Terp momenteel minimaal. Dit
zou mede het gevolgzijn van het
grote verloopvan het personeel.
Het tehuis werkt nu veel met
uitzendkrachten. „De bewoners
lijdeneronder. Zekrijgen te eten
en tedrinken, maar daar is alles
mee gezegd. Er kan geen praatje
meer vanaf. Voor persoonlijke
aandacht is geen tijd meer."

RECEPT
TOETJES

Paprikas
krumpli
Algemene richtlijnen:
Let op devolgende richtlijnen ais u
ift de toekomst Hongaarse gerech-
ten klaar maakt:

" papnkapoeder altijd even kort
meefruiten waardoor het aroma
beter tot zijn recht komt,

" uien liefst met (in heel klein
gesneden) spek fruiten indien u
margarine gebruikt, omdat dan de
in de uien aanwezige oliën beter
tot hun recht komen,

" kofcasz kunt u wel door Spaan-
se paprikaworst vervangen, maar
net door een andere worst; als u
kolbasz te duur vindt, neem dan
liever wat minder.
Paprika-aardappels
(paprikas-kmmpi)
Dit is een zeer populair gerecht in

Hongarije. Het smaakt lekker en is
goedkoop, n prettige afwisseling
op de Nederlandse aardappelen.

Benodigdheden:
1-2 kg aardappels,
100 gr vet of spek,
2 kleine uien,
1 teentje knoflook, kummel,
zout,
150 gram kolbasz,
2 theelepels paprikapoeder,
eventueel 1 theelepel sambal,
2 tomaten of 1 eetlepel tomatenpu-
ree,
1 groene paprika.

Het spek uitbakken, de fijngesne-
den uien hierin goudgeel bakken.
Eventueel margarine toevoegen.
Knoflook, paprikapoeder, gesne-
den kolbasz bijvoegen, even mee
laten fruiten, doorroeren.De toma-
ten en de kleingesneden paprika
meesmoren. De geschildeen in de
lengte in vieren gesneden aardap-
pelen erin doen. Zout en zoveel
water erbij doen, dat het halfonder
water staat. Gaar koken en met
vocht opdienen. U kunt er sla bij
serveren.

Erzsebet Jakos

even puzzelen
Van buiten naar bin-
nen zestien woorden
van vijf letters invul-
len, die dus alle met
dezelfde letter eindi-
gen.
t. Vroeger heerser;
2. Deel van Frankrijk;
3. Vrouwen: 4. Bui-
tensporigheid; 5.
Spoorlijnen; 6. Voet-
balterm; 7. Niets uit-
gezonderd; 8. Beel-
draadsel; 9. Hoeveel-
heid; 10. Heldendicht;
11. Geen enkele; 12.
Spaanse wijn; 13.
Gerecht; 14. Gasten
aan tafel; 15. Schoei-
sel; 16. Mal.
Op debuitenrandvan decirkel van
1-16: Zuiarioilandse plaats.

OPLOSSING
VORIGE PUZZEL
Horizontaai: 1. Cabriolet; 2. Arres-
tant; 3. Stal - Lente; 4. Tin - Aar -
Oen; 5. RK -Dame - Ent; 6. lers -

Enige; 7. Clementie; 8. Ued - Oma
- Een; 9. Mn - Eest - Mrs.

Verticaal: 1. Castricum; 2. Artike-
len; 3. Brand - Rede; 4. Relaas -
Moe; 5. Islam - Eems; 6. OT - Eren
- Nat; 7. Lange - Item; 8. Enten -
Gier; 9. T - Tent - Eens.

Pyromaan krijgt 2 jaar en TBR
LEEUWARDEN (ANP) - Het
gerechtshof in Leeuwarden
heeft een 25-jarige man uit Gro-
ningen gisteren conform de eis
veroordeeld tot twee jaar gevan-
genisstraf en TBR. De Gronin-
ger rechtbank veroordeelde de
verdachte In februari van dit
Jaar tot één jaar celstraf en
TBR, naeen eisvan twee jaaren
TBR. De man stak in totaal vijf
panden in zijn woonplaats aan.

Daarbij werd voor enkelemiljoe-
nen guldens schade aangericht
Op 24 januarivorig jaarstichtte
hij brand in een woning waarbij
debewoners ternauwernoodaan
devuurzee konden ontsnappen.
Hierbij brandden ook twee win-
kelpanden geheel af. Op 3 sep-
tember van dat jaar stak hij het
huis van zijn oom op diens ver-
zoek aan zodat die het verzeke-
ringsgeld kon opstrijken.

BINNENLAND

Gedoogzone weg
in Amsterdam,
het tippelen niet
AMSTERDAM - B. en W. van
Amsterdam volgen het advies
van hun ambtenaren op om de
gedoogzone aan de De Ruyter-
kade per 1 januariop te heffen.
Buurtbewoners hebben lang ac-
tie gevoerd omdat ze vinden dat
de vrouwen de buurt onveilig
maken.
Niet alle straatprostituées wor-
den straks door depolitie beboet
als zij tippelen. Volgens de
woordvoerder van burgemeester
Van Thijn, is straatprostitutie
nog wel mogelijk in de binnen-
stad en dan dat gedeelte waar
prostitutiebedrijven zijn gecon-
centreerd. „Niet-verslaafde
prostituees mogen op de Wallen
werken maar de politie zal op-
treden tegen verslaafde prosti-
tuees, die mogen niet samen-
scholen."
De PvdA, de grootstepartij in de
raad, is tegen het opheffen van
dezone. „Ze weten niet waarover
ze praten," zegt Armemarie Gre-
wel. „In de prostitutie heb je
rangen en standen. Een aantal
vrouwen zal op de Wallen geac-
cepteerd worden, maarer is gro-
te kans dat er oorlog uitbreekt
als de vrouwen daar naar toe
moeten. Bovendien is het voor
autoprostituées onmogelijk om
daar te werken omdat hetgebied
voor auto's bijna niet toeganke-
lijk is."

HET WEER doorHans deJong

IJsland: storm
Over IJsland praat ik niet veel in
deze rubriek, maar deze keer
gaat mijn blik nu toch eerst naar
het verre noordwesten van Euro-
pa. En dit natuurlijk omdat
Reagan en Gorbatsjow deko-
mende dagen op dat eiland zullen
verblijven. De beide heren zullen
daar een specifiek depressionaire
entourageaantreffen.

Morgen ligt een 975 hPa-depres-
sie noordoostelijk van het eiland,
terwijl tegelijkertijd een 965 hPa-
depressie langzaam van de
Groenlandse kant dichterbijkomt,
Gevolg is flinke onbestendigheid
meteerst aanhoudendregen,
plaatselijk van betekenis. Die
wordt begeleid door een krachtige
tot harde en zondag stormachtige
zuidwestelijke tot westen wind,
storm niet uitgesloten.

Positief is deniet zo lage tempe-
ratuur, eerst circa twaalf graden,
later acht tot vijf graden, maar
vooral ook de opklaringen die in
de loop van zondagmiddag van
het westen uit worden verwacht.
We hopen nu maar dat de politie-
ke hemel binnenkort ook gaande-
weg gaat opklaren. Maar zon
stabiliteit als de laatste weken en
ook dekomende dagen op het
continent is vermoedelijk niet mo-
gelijk. Vooral in Noordwest-Scan-
dinavie, deNoorse westkust waar
dewind nu en dan vrij spel heeft,
regent het hier en daar, ook ler-
land en Schotland liggen bij tijd en
wijle in debaan van Atlantische
depressies en als er al een kou-
front in onze omgeving doordringt
dat is dat meestal een zwakke uit-
loper die hoogstens een buitje, of
plaatselijk wat lichte regen te-
weeg brengt die nauwelijks noe-
menswaardig is.

Nee, ik geloof dat in West-Europa
de hogedrukgebieden het heft in
handen houden. Ook na het
weekeinde, dus ook in deweek
waarin veel Nederlanders herfst-
vakantie hebben. De Middelland-
se zeelanden hebben een weerty-
pe dat uitmuntdooraangename
temperatuur. Dekans op eenre-

gen- of onweersbui is niet weg te
cijferen maar het is over het alge-
meen toch watrustiger gewor-
den, zowel in Spanje als boven
het oostelijk bekken van de Mid-
dellandse zee.
Op 30 september beleefden wij de
St. Michielszomer. Het was toen
prachtig weer. En de natuur laat
het er niet bij. Tijdens het eerstko-
mend weekeinde zullen wedeSt.
Gommaruszomer krijgen. Die is
opgehangen aan de naamdag
van de heiligeGommarus, te we-
ten 11 oktober. Mooi najaarsweer
heeft in dezetijd van het jaarde
neiging voort te duren en de Vla-
mingen tot deze uitspraak brengt:
„Treedt Gommarus met droogte
in, dewinter zal nat zijn in het be-
gin." Tot op zekere hoogtekan ik
daar wel in mee gaan. Het is na-
melijk onaannemelijk dat de nu al
drieënhalveweek voortdurende
droogteperiode tot in december
zal aanhouden.
Wat het karakter van de komende
winter aangaat houdt elke serieu-
ze meteoroloog zich op de vlakte.
Hij is maar al te zeer bekend met
het feit dat statistisch de winter
ongevoelig is voor nat zowel als
droog herfstweer. Negentig pro-
cent van alle gevallen met een op-
vallend laag landgemiddeldevan
de neerslag werd gevolgd door
een normale of zachte winter (uit-
zondering 1953, gevolgd door een
koude januari 54). Maar, en dat
is ook tekenend: na een zeer nat-
te herfst is er ook geen verband
met winterkou te vinden en dus
blijft het afwachten.
Er zijn op diverse plaatsen in het
land nog koppeltjes boerenzwalu-
wen, in Friesland soms 30 tot 45
per koppel. Dienemen dus ook

een afwachtende houding aan als
het om de trek gaat. Verder bloeit
op dit moment vrij uitgebreid de
blauwe crocus speziozus.

weerrapporten
Weempporten Tan gisteravond 20 uur

weer max nrsl
tmp

Amsterdam licht bew. 17 0
De Bilt licht bew. 19 0
Deelen licht bew. 18 0
Eelde zwaar bew. 17 0
Eindhoven licht bew. 18 0
Den Helder zwaar bew. 16 0
Rotterdam onbewolkt 17 0
Twente onbewolkt 18 0
Vlissingen licht bew. 17 0
Zd Limburg onbewolkt 19 0
Aberdeen zwaar bew. 19 0
Athene half bew. 26 0
Barcelona half bew. 23 0
Berlijn half bew. 16 0
Bordeaux onbewolkt 21 0
Brussel onbewolkt - 0
Dublin regen 17 0.4
Frankfort onbewolkt 19 0
Genève onbewolkt 18 0
Helsinki onbewolkt 6 0
Innsbruck onbewolkt 19 0
Klagenfurt onbewolkt 18 0
Kopenhagen zwaar bew. 12 0
Lissabon onbewolkt 28 0
Locarno zwaar bew. 19 0
Londen zwaar bew. 22 0
Luxemburg onbewolkt 17 0
Madrid onbewolkt 25 0
Malaga half bew. 25 0
Mallorca zwaar bew. 26 0
Malta licht bew. 26 0
München onbewolkt 14 0
Nice licht bew. 24 0
Oslo regen 9 1
Parijs onbewolkt 21 0
Rome half bew. 24 0.4
Split onbewolkt 25 0
Stockholm half bew. 7 0
Wenen half bew. 18 0
Zürïch zwaar bew. 13 0
Casablanca half bew. 24 0
Istanbul onbewolkt 21 0
Las Palmas licht bew. 27 0
Tel-Aviv onbewolkt 27 0
HOOGWATER zaterdag 11/10
Vlissingen 7.26-20.10Haringvlietsluizen
7.31-20.11 Rotterdam 9.24-21.59 Scheve-
ningen 8.32-21.06 IJmuiden 9.14-21.54
Den Helder 12.48—Harlingen 9.00-15.28
Delfzijl 4.49-17.39

Artsen: meer doen
voor chronisch zieken
Von een onzer verslaggeefsters

NIJMEGEN - De belang-
stelling voor chronisch
zieken is meestal niet
groot. Ze vormen een wei-
nig weerbare groep in de
samenleving en hebben
geen machtsmiddelen. De
geneeskunde kan aan
chronisch zieken maar
weinig eer behalen.
Daarom haalt de Koninklijke
nederlandsche maatschappij tot
bevordering der geneeskunst
(KNMG) hen op haar eeuwfeest
in deschijnwerpers. Dat gebeurt
op een driedaags congres in Nij-
megen.
„Het aantal mensen met handi-
caps wordt veel groter geschat
dan medici gewoonlijk aannne-
men. Hoeveel chronische pa-
tiënten er in Nederland zijn is
niet bekend omdat ze niet gere-
gistreerd staan. Er zijn schattin-
gen dat ze zeven procent van de
bevolking uitmaken. Daarvan is
twee tot drie procent aangewe-
zen op een inrichting. Huisart-
sen zeggen driekwart van hun
tijd aan de chronischepatiënt te
besteden."

Dit was het uitgangspunt van
dokter Th. E. J. Derksen, voor-
zitter van deKNMG, gisteren in
zijn openingstoespraak op het
congres. „Vooral van thuiswo-
nenden is niet veel bekend.
Huisartsen weten vaak amper
welk deelvan hunpatiënteneen
ziektewetuitkering krijgt. Veel
chronisch zieken die van hun
specialist de boodschap hebben
gekregen dat ze er maar mee
moeten leren leven verdwijnen,
nog zonder dat ze de vraag ge-
steld kunnen hebben hoe ze dat
moeten doen, uit het medisch
gezichtsveld."

Hij constateerde dat het aantal
zieken weliswaar is afgenomen,
maar het aantal personen met
blijvende stoornissen nog steeds
dramatisch stijgt. Hij pleitte
voor een registratie van deze
langdurigezieken, metwaarbor-
gen voor hun privacy.

Hij vond dat de rechtspositie
van de chronische patiënt ver-
beterd moet worden.Dat wilzeg-
gen dat hij op de hoogte wordt
gebracht van de oorzaken van
zijn ziekte, van een mogelijke
therapie, maar vooral van de
mogelijheden voor hem om
maatschappelijk zo goed moge-
lijk te functioneren.

Boekenetalage

Jean Severeijns: 'Het vermoe-
den'uitg. Nijghen Van Ditmar.
82 bladz. f 22,50
Jean Severeijns beschreef zijn
katholieke jeugdin Limburg en
zijn ervaringen op het klein se-
minarie, waar hij heengestuurd
werd omdat hijbestemd zou zijn
voor het priesterschap. Diekeus
kwam niet uit het kind zelf
voort. Hij werd er naartoe gema-
nipuleerd. De jongen kwam op
deze manier al vroeg onder druk
te staan, want beroepsvoorlich-
ting was er niet bij. De specifieke
begaaf dheden van het kind de-
denerniet toe. Mislukkenop het
seminarie betekende een totaal
falen want ook de gemeenschap
van zijn woonplaats reageerde
daarop met een algemene af-
schrijving.

Hoeveel kost het een kind uit
een dergelijke geestelijke gevan-
genschap los te breken ? Daar
kwam bij dat het regiem van het
seminarie even strak (en blijk-
baar ook meedogenloos) was als

een gevangenisregiem. Karige
maaltijden, een altijddurend
hongergevoel, een onderlinge
controle waarbij spionnen, ver-
linkersen hielenlikkers werden
geprezen en bevoorrecht, ver-
ziekten deze jongenssamenle-
ving en maakten haar makke-
lijk te dresseren. Onder zulke
omstandigheden treden sadis-
ten op in de voorste gelederen;
een omgekeerde selectie. Verba-
zingwekkend dat zulke omstan-
digheden gisterennog voorkwa-
men in een samenleving diezich
bij uitstek christelijk noemt.
Overbodig te zeggen dat hypo-
crisie de plaats van echt gevoel
verdrong. De lezerkrijgt het be-
nauwd, maar raakt haars of
zijns ondanks gebiologeerd.

Severeijns heeft ook documen-
tair materiaal verwerkt en geeft
ongetwijfeld een authentiek
beeld. Alleen jammer dat hij
geen poging deed zijn gevoelens
van toen te reconstrueren. De
lezerkrijgt nu alles te zien door

de bril van een man die nu tui
sen de vijftigen zestig moet zijl

Maar we hadden graag het b*"

vende kasplantje van toen *"*,
len zien. De angsten van n*
kind voor een zo massief en **met goddelijkmandaat geiden**
ficeerd gezag, de onzekerheden
de wanhoop, de geestelijke ver
vulling (zoals gewoonlijk op <Jj
voet gevolgd, of vooraf ge*
door fysieke vervuiling, w 9"

hygiëne stond niet hoog ge°
teerd), de onfrisse controle °Jseksuele geaardheid, al die dv\
gen moeten vanuit de denk- e
gevoelswereldvan hetkind te
construeren zijn. Een Utera"]
eis, maar als Severeijns zich *n
de gedemonstreerde bekwaan'
heid aan de schrijftafel **Jwaarom dan niet meteen ***gens de hoogste normen ? *e
gemiste kans. Desondanks cc.
lezenswaardig en onthullen'
boekje.

C.G.v.S*'

nieuwe boeken
Voetsporen, doorR. Holmes. In
vier reizen, met vier schrijvers
wandelt de schrijver door de ro-
mantiek en als romanticus door
zijn eigen tijd. Vertaling: E. Da-
bekaussen, B. de Lange, T. Ma-
ters. Uitg. Contact, Amsterdam.
278 blz. Geen prijsopgave.
Kijken in de spiegel van het

verleden, door M. Kamphuis.
Ondertitel: veertig jaar avontu-
ren in en om welzijnsland. Uitg.
Van Loghum Slaterus, Deven-
ter. 183 blz - ’ 42,50.

Het gouden huwelijksboek. Ju-
liana en Bernhard 1937-1987.
door F. J. Lammers. Uitg. Hol-
landia, Baarn. 123 blz - / 29,90.
Nederlandse poëzie, dagkalen-
der 1987, samengesteld door H.

Warren. Uitg. Meulenhoff, A»*f
sterdam. / 22,50. .*
De spiegel van de
poëzie, van demiddeleeuwen "en met de Tachtigers. Same.
stelling: V.E. van Vrieslan
Uitg. Meulenhoff, Amsterd»»
Bste druk; 972 blz - / 25. i
Hoe bevalt een keizerssneflj
door M.van Haaren en J. oV
Uitg. Ankh Hermes, Deveni"
156 blz - ’ 39,85.

Personalia
David Louw - De Nederlandse
ambassadeur in Zuid-Afrika,
David Louw, is benoemd tot am-
bassadeur in Spanje. Louw (62),
neemt daar de plaats in van
C. C. Prins, dienaar een niet na-
der omschreven standplaats is
overgeplaatst. Louw kwam in
1956 bij de diplomatieke dienst
en werkte in België, Mozambi-
que, de Verenigde Staten, het
Verenigd Koninkrijk en Para-
guay.

Dr. H. A. Partsch - Aan de Ka-
tholieke universiteit Nijmegen
is benoemd tot gewoon hoogle-
raar in defaculteit wiskunde en
natuurwetenschappen dr. H. A.
Partsch. Hij gaat onderwijs ge-
ven in de informatica. Dr.
Partsch (36) studeerde aan de
universiteiten in Würzburg en
München wiskundeen informa-
tica. Na afsluiting van zijn stu-
die werd hij benoemd tot lidvan
de onderzoeksstaf van het insti-
tuut voor informatica bij de
Technische universiteit Mün-

Mr. G. J. van Roosendaal - Op
de Prankfurter Buchmesse is
mr. G. J. van Roozendaal, voor-
zitter van deKoninklijke Neder-
landse uitgeversbond (KNUB),
onderscheiden tot 'Chevalier des

arts et lettres. Hij ontving de
versierselen uit handen van de
Franse ministervan cultuurLé-
otard. De onderscheiding werd
Van Roozendaal uitgereikt in
zijn hoedanigheidvan voorzitter
van de Europese groep van de
organisaties van boekenuitge-
vers wegens zijn bijdrage aan de
kunsten en de letterenin Frank-
rijk en in de wereld, aldus de
KNUB.

Prof.mr. J.F.M. Giele - De
Leidse hoogleraar belasting-
recht mr. J.F.M. Giele ont-
vangt 24 oktober op een in Den
Haag te houden congres van de
vakgroep belastingrechtelijke
vakken van de Leidse universi-
teit een prijs „omdat hij zich in
1986 het meest voor de vereen-
voudigingvan ons belastingstel-
sel heeft ingezet".

Overleden
Hall. B. Wallis -De Amerikaan-
se producent van meer dan 200
films en winnaar van in totaal
32 belangrijke film-onderschei-
dingen Hall B. Wallis is in Los
Angeles overleden. Wallis, die
aan suikerziekte leed, werd 88
jaar.

Hij ontdekte vele sterren, zoals
Burt Lancaster en Kirk Dou-
glas. Totzijnbekendste filmsbe-
horen 'Casablanca' met Hum-

prey Bogart en Ingrid B*' "mann (1943),
(1933), 'Captain Blood' met*«"
chaelCurtiz (1935), 'Robin. H°£
(1938), 'Jezebel' (1938) en
Row' met Ronald Reagan.

David Rubinoff - Op
leeftijd is in een ziekenhUJ»|j,
Columbus, Ohio, David
noff overleden. Hij was een
list van Russische afkomst.»
in de jaren '30 in de Vereng
Staten algemeen bekend
door een radioshow.

Rubinoff werd op 3
1897 geboren in het
Op 5-jarige leeftijd wist hU
ouders zover te krijgen a» u<

hem een viool gaven, hu

deerde in 1911 muziek aan p
Koninklijk conservatoriu» ~
Warschau, toen hü
nist Victor Herbert
De laatste was zo onder u* ,f
druk van het talent van
jarige dat hij het geheiei» (f
Rubinoff overbracht na»
Verenigde Staten.

Rubinoff werd uiteindelijk&£
violist van het symfonie"
van Pittsburgh. Zijn doori
kwam toen hij dirigent ei» ~»
violist werd van het
in New Vork City. Hij&%&&.
hetWitte Huis voor de
ten Herbert Hoover,
Roosevelt, Dwight Eise1"
en John Kennedy.

Vredesactivisten
vrij na Vormfout
Van onze correspondent

BREDA - Twee vredesac-
tivisten die maandag bij
de maandelijkse blokkade
van de vliegbasis Woens-
drechtwaren opgepakt en
dinsdag door de Bredase
rechter-commissaris voor
vijf dagen in verzekering
waren gesteld, zijn giste-
ren in hoger beroep on-
middellijk in vrijheid ge-
steld.
De voorzitter van de raadska-
mer had in de beschikking een
vormfout ontdekt, waardoor
pleidooien niet nodig waren om
de twee hun vrijheid te herge-
ven. De twee vredesactivisten
maakten maandag deel uit van
een grotere groep demonstran-
ten. Enkele tientallen van hen
werden eveneens aangehouden
maarkorte tijd laterweer vrijge-
laten.

Voor de inverzekeringstelling
van het duo had justitie het
oude 'rellen-artikel' 540 van het
Wetboek van strafvordering uit
dekast gehaald. Dit artikel kan
worden toegepast wanneer „de
openbare orde ernstig is aange-
rand", zoals er letterlijkstaat,en
wanneer herhaling van een
strafbaar feit te verwachten is.
Eerder werd artikel 540 gebruikt
tijdens provorellen in Amster-
dam in de jaren '60 en - waar-
schijnlijk voor het laatst- tij-
dens de ontruiming van het
kraakpand de Lucky Luyck.

Met de toepassing van het arti-
kel in Woensdrecht, waardoor
iemand vijf dagen in plaats van
de gebruikelijk twee dagen kan
worden opgesloten, doet justitie
wat al was aangekondigd: har-
der optreden tegen vredesde-
monstranten die blokkades uit-
voeren. De tweearrestanten wa-
ren tijdens eerdere blokkades in
Woensdrecht al eens gearres-
teerd en worden door justitie
daarom als recidivisten be-
schouwd.

Het ontmoedigingsbeleid van
justitie is er in Woensdrecht
sinds kort op gericht juist deze
recidivisten aan te pakken. Ze
kunnen een inverzekeringstel-
ling voorkomen dooreen papier
te ondertekenen waarin ze belo-
ven niet meer aan blokkades te
zullen deelnemen. „Maar dat
doet natuurlijk niemand. Dat
druist in tegen het uitdragen

van hun politieke overtuiging",
zegt advocate mr. K. Been, die
namens de twee optreedt. „En
dusis het mogelijk dat de eerste
ternujn met nog eens vijf dagen
wordt verlengd."

Een duidelijk geval van wille-
keur", aldus de advocate. Ze ver-
moedt dat de twee slechts alf
'proefballonnen' hebben gefun-
geerd. Het oplaten van die bal"'
lonnen mislukte dit keer dus
dooreen vormfout, maar justitie.,
heeft al aangekondigd haar be-
leid te zullen voortzetten. Toet"'
sing in hoger beroep is dan vol<
gens Been opnieuw nodig. „An-
dersstaat de deur openvoor allé
volgende activisten die worden
opgepakt." Namens de twee die
nu vier dagen hebben vastgeze-
ten wordt waarschijnlijk een
schadeclaim ingediend.

Minder jonge
verslaafden
aan hard drugs
AMSTERDAM (ANP) -Amster-
dam boekt goede resultaten m**
de aanpak van verslaafden as**
hard drugs. Het aantal jonge
verslaafden neemt af, blijkt u»
een nota van B en W.

Alleen op de groep van drie- to»
vierhonderd langdurig verslaaf*
de straatjunks heeft men n*f
geen vat. Die groep houdt zie*
vooralop in debuurt van de Zee-
dijk, in het gebied tussen Da**
en Nieuwmarkt en in de BiJ»*
mermeer.
In de Bijlmer komt voorloptó
geen nieuwe keet voor verslaaf*
den. De gedoogruimte daarwer»
onlangs gesloten. De risico's dl*
zijn verbonden aan het herope-
nen van een gedoogruimte zÜO
zo groot, dat „dit op korte ter-
mijn niet verantwoord is". D*
coördinator hard-drugsbeleid i*>i
Amsterdam is gevraagd ove»
drie maanden te rapporterei?
welke mogelijkhedener zijn voo*
de opvang van de verslaaf*
Bijlmerbewoners.
De hoofdstad zal intussen bij *ministeriesvan justitieen WVy
aandringenopmeer ruimte \°oi
Amsterdam om te experimente-
ren met de opvang van junk*
Zowel hulpverlening als justiti*
en psychiatrie in de hoofdsta"
hebben daar behoefte aan. A*n; j
sterdam telt op het ogenblikon-
geveer negenduizend drugsven
slaafden.
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