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Door een onzer redacteuren 
ROTTERDAM, 14 nov. — De universiteiten gaan er 

de komende vier jaar in het totaal financieel niet op ach
teruit. Zij zijn bij de bezuinigingen in niet geringe mate 
onzien. Deze stelling verdedigde minister Deetman giste
ren bij de opening van het congres van het Centrum voor 
studies van het hoger onderwijsbeleid (universiteit Twen
te) dat te Rotterdam werd gehouden. 

Ruim 40 miljoen gulden van 
het bedrag van 130 miljoen dat de 
universiteiten de komende vier 
jaar moeten opbrengen, vloeit in 
de vorm van een fonds voor ver
nieuwingen weer naar de instellin
gen terug. Daarnaast heeft het ka
binet onlangs besloten om de ko
mende vier jaar 476 miljoen te in
vesteren in informatica-voorzie-
ningen in het hoger onderwijs. 

Over de bezuinigingen die het 
onderwijs als geheel de komende 
vier jaar moet opbrengen (één 
miljard gulden), merkte de minis
ter op dat zijn portefeuille in ver
gelijking met de financiële beper
kingen bij andere departementen 
is ontzien, „sterk ontzien zelfs". 

Deetman ging ook in op de kri
tiek die de door hem voorgestelde 
reorganisaties bij de universiteiten 
heeft veroorzaakt. Hij erkende 
dat het sluiten en samenvoegen 
van studierichtingen een „pijnlijk 
proces is, dat niet zonder emoties 
verloopt". „Maar ik doe hierbij 
wel op alle betrokkenen een be
roep om daarbij de nodige zorg
vuldigheid ten opzichte van el
kaar in acht te nemen", voegde 
hij eraan toe. 

De minister vindt dat in de 
stroom van artikelen die de laatste 
tijd in dag- en weekbladen zijn 
gepubliceerd, medewerkers van 
universiteiten in hun discussie 
zich niet altijd aan de spelregels 
van de vrije meningsuiting hou
den. „Daarin is geen plaats voor 
onverdraagzaamheid, kwaadspre
kerij en onredelijkheid", merkte 

hij over deze kwestie een paar we
ken geleden al in een toespraak in 
Amsterdam op. 

Tussen de universiteiten en de 
minister moet een open dialoog 
mogelijk zijn, betoogde Deetman 
gisteren op het congres in Rotter
dam. Hij gaf toe dat hij zelf met 
zijn bezuinigingsvoorstellen voor 
de universiteiten „de aftrap" 
heeft gegeven. Maar juist om er
voor te zorgen dat het proces 
geen al te centralistisch karakter 
zou krijgen, „heb ik een commis
sie van onafhankelijke deskundi
gen aangezocht om mijn voorstel
len te beoordelen", aldus Deet
man. De minister vindt dat uit de 
gisteren gepubliceerde bijstelling 
van zijn plannen blijkt, dat hij 
duidelijk naar deze vier adviseurs 
heeft geluisterd en dat zijn keuze 
voor een „open dialoog" geen hol
le frase is. 

Na het Kamerdebat volgende 
week woensdag volgt in december 
nog een gezamenlijk overleg van 
minister en universiteiten. In 
januari/februari wordt vervolgens 
een concept-plan voor de reorga
nisaties vastgesteld, waar de Ka
mer dan in maart over kan beslui
ten. 

Volgens Deetman biedt dit 
schema voldoende ruimte voor 
overleg, en heeft het tevens het 
voordeel dat de onzekerheid over 
wat er gaat gebeuren niet te lang 
duurt. Hij verwerpt daarom het 
gezamenlijke voorstel van de uni
versiteiten, dat een langere aan
loopperiode beoogt. 

Bewegingen West en 
Oost vragen om begrip 
Door een onzer redacteuren \ 

ROTTERDAM, 14 nov. — 
„Dissidenten in het oostelijk deel 
van Centraal-Europa moeten op 
westerse vredesactivisten overko
men als mensen die in hun provin
ciale problemen zijn blijven ste
ken en die de kwestie van de 
mensenrechten sterk overdrijven: 
alsof het overleven van de mens
heid niet belangrijker zou zijn". 

Onder meer die regels van de 
Tsjechische schrijver Vaclav Ha-
vel in zijn essay De anatomie van 
de zwijgende stilte vormden gis
teravond de inzet van een discus
sie in Rotterdam tussen vertegen
woordigers van het Interkerkelijk 
vredesberaad (IKV) en de katho
lieke vredesbeweging Pax Christi 
enerzijds en in West-Europa le
vende Charta-ondertekenaars als 
Zdena Tomin en Jiri Pelikan an
derzijds. De bijeenkomst was ge
wijd aan het vredesdenken van 
Charta '77 (dat geen vredesbewe
ging is) in vergelijking met dat 
van de vredesbeweging in Neder
land. 

Secretaris M. J. Faber van het 
IKV herinnerde eraan dat de Ne
derlandse vredesbeweging al vijf 
jaar met Charta in gesprek is en' 
dat hij in 1981 gezegd had dat 
Charta zich solidariseert met de 
Westerse vredesbeweging. Zulks 
ondanks het feit dat Charta over 
„vrede" heel andere opvattingen 
heeft. Volgens Faber heeft Charta 
'77 de vredesbeweging in Neder
land sterk beïnvloed. Gingen IKV 
en Pax Christi enige jaren gele
den nog uit van ontspanning van 
bovenaf in de Oost-Westrelaties, 
nu kiezen zij voor een detente van 
onderop. 

De IKV-secretaris ging uitvoe
rig in op de strijd die binnen de 
brede vredesbeweging bestaat 
over de vraag of vredeskwesties 
(kruisraketten) en die van de 
mensenrechten gecombineerd of 
gescheiden of volgens een zekere 

(Advertentie) 

WAAR BLIJFT SHELL? 
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De historicus Bezemer, auteur van „Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog". 

Ramp schip na 44 jaar uit doofpot 

hiërarchie moeten worden behan
deld. 

Toen de strijd tegen de raket
ten in de meeste landen over zijn 
hoogtepunt heen was, ontpopte 
zich, aldus Faber, een ideologisch 
conflict over „wie zijn je vrienden 
in Oost-Europa"? . Zijn dat de of
ficiële Oosteuropese vredesraden, 
die zo uiterst actief zijn in hun re
latie met Westeuropese vredes
groepen en ervan profiteren dat 
die zich soms uitsluitend met wa
penproblemen bezighouden of 
zijn die vrienden degenen die zo
als Charta vinden dat fundamen
tele waarden als gerechtigheid, 
vrijheid en menselijke waardig
heid superieur zijn aan de loutere 
zorg voor biologisch overleven. 
De Westerse vredesbeweging 
dreigde op dat thema te scheuren, 
zei M. J. Faber; IKV en Pax 
Christi hebben daarom hun op
stelling geformuleerd als: „Wij 
zijn solidair met de 'onafhankelij-
ken', maar zullen de dialoog met 
de 'officiëlen' niet uit de weg 
gaan". 

Zdena Tomin, een in Engeland 
wonende Tsjechische, zei dat het 
wantrouwen en de vooroordelen 
die tussen Charta '77 en de West
europese vredesbewegingen be
staan, wel steeds minder worden, 
maar nog niet geheel zijn opge
lost. Vandaar dat Jiri Pelikan, te
genwoordig lid van het Europees 
parlement voor de Italiaanse So
cialistische Partij, het Oost-West 
Memorandum van groot belang 
voor de onderlinge dialoog noemt. 
Waarop Faber zei dat de vredes
beweging in het Westen zonder 
risico's haar idealen kan uitdra
gen. Toch zou ze er, aldus de se
cretaris van het IKV, beter aan 
doen de raad van Havel ter harte 
te nemen als hij zegt: „Ik zou on
ze vrienden — de vredesactivisten 
in het Westen — willen smeken, 
zich in te leven in de situatie van 
onze mensen hier. Alsjeblieft: 
probeer het, in ons beider be
lang". 

Door onze redacteur 
FRITS GROENENVELD 

ROTTERDAM, 14 nov. — P. 
J. S. de Jong, die twintig jaar 
geleden minister van defensie was 
in het kabinet-Cals, is destijds on
volledig en onbehoorlijk voorge
licht over de ware toedracht van 
het vergaan in 1942 van het koop
vaardijschip „Van Imhoff", waar
bij 411 Duitsers die vanuit Indië 
naar Bombay werden overge
bracht, doelbewust in de steek 
werden gelaten en om het leven 
kwamen. 

Tot die conclusie komt de zee
historicus K. W. L. Bezemer in 
zijn gisteren verschenen boek Ge
schiedenis van de Nederlandse 
Koopvaardij in de Tweede We
reldoorlog. Volgens Bezemer 
heeft de overheid de affaire met 
de Van Imhoff in de doofpot ge
stopt, nadat in 1953 een van de 
Duitsers die het vergaan van het 
schip had overleefd, bij de Neder
landse justitie een aanklacht we
gens moord tegen de gezagvoer
der van de Van Imhoff had inge
diend. Die klacht werd twee jaar 
later door justitie in behandeling 
genomen, maar procureur-gene
raal Van Dullemen in Amsterdam 
kwam al spoedig tot de conclusie 
dat er geen reden tot strafvervol
ging was, integendeel: „de kapi
tein van het s.s. 'Van Imhoff 
(had), gezien de oorlogsomstan
digheden, al het mogelijke gedaan 
om de op het zinkende schip ach
tergebleven geïnterneerden de 
nog voorhanden zijnde reddings
middelen te doen toekomen". 

Bezemer toont nu aan (over de 
conclusies van zijn onderzoek had 
hij dr. L. de Jong, die er in 
deel 11 a van Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede We
reldoorlog — 1984 — over 
schreef, al eerder geïnformeerd) 
dat gezagvoerder H. J. Hoekse-
ma van de Van Imhoff zich aan 
uiterst laakbaar gedrag heeft 
schuldig gemaakt en tegen alle 
humanitaire regels heeft gezon
digd. De schrijver deelt desge
vraagd mee dat hij zijn oordeel 
nog uiterst voorzichtig heeft ge
formuleerd om geen moeilijkhe

den met de nog levende kapitein 
Hoeksema en diens familie te 
krijgen en zegt diens handelwijze 
niet als een (oorlogs) misdrijf te 
willen kwalificeren. 

Toen in 1942 Nederlandsch-In-
dië door de Japanners was bezet, 
wilde het gouvernement van Indië 
de daar wonende Rijksduitsers in 
drie groepen naar Bombay over
brengen. Op 18 januari 1942 ging 
een derde groep van 473, onder 
wie Duitse joden, enkele anti-nati-
onaal-socialistische Duitsers en 
verder Duitse zeelieden, zendelin
gen, priesters, kunstenaars, ge
leerden en zwakzinnigen aan de 
westkust van Sumatra aan boord 
van de Van Imhoff, een oud en 
traag schip van bijna 3.000 ton. 
Het schip vervoerde in totaal 619 
personen, onder wie een bewa
kingsdetachement van 62 militai
ren. Aan boord waren onvoldoen
de reddingsmiddelen. 

Op 19 januari werd het schip 
door een Japanse bommenwerper 
aangevallen. Het kreeg een nabij-
treffer, sloeg lek en begon snel 
slagzij te maken. Kapitein Hoek
sema vreesde dat het spoedig zou 
kapseizen, gaf order de reddings
sloepen te vieren, waarna hij de 
bemanning bevel gaf het schip te 
verlaten, zulks met achterlating 
van de 473 Duitsers. Velen van 
hen sprongen in zee, maar werden 
niet in de reddingssloepen geno
men. Integendeel: terwijl de sloe
pen nog langs het schip voeren, 
werd geroepen dat op ieder die 
zou trachten erin te komen zou 
worden geschoten. Van de 473 
Duitsers zijn er zo 411 door ver
drinking om het leven gekomen. 

Vara-uitzending 
Over de gang van zaken bij en 

kort na het verlaten van het zwaar 
beschadigde schip bestaan vol
gens Bezemer onderling nogal af
wijkende lezingen, maar zeker 
acht hij het dat de kapitein in elk 
geval zichzelf zo spoedig mogelijk 
in veiligheid wilde brengen. Aan
gevoerd is dat hij en de beman
ning bang waren door de Duitsers 
te worden overmeesterd, maar 
volgens Bezemer is uit niets ge-

Door onze politieke redactie 

DEN HAAG, 14 nov. — Va
clav Havel zal de 200.000 gulden 
die is verbonden aan de Erasmus
prijs niet zelf accepteren. Het 
geld zal worden besteed door de 
stichting Praemium Erasmianum, 
die de prijs aan de Praagse toneel
schrijver had toegekend. Havel 
heeft het geld geweigerd, omdat 
hij de Tsjechoslowaakse autoritei
ten niet de kans wil bieden de dis
sidente beweging ervan te be
schuldigen dat ze wordt gefinan
cierd door het Westen. 

Bij de uitreiking sprak de Tsje
chische acteur Jan Tryska het 
dankwoord uit dat Havel had ge

schreven. Ook de passage, waar
mee Havel wilde verklaren dat hij 
de prijs niet alleen als eerbetoon 
voor zichzelf maar „indirect" ook 
voor Charta '77 beschouwde, 
werd voorgelezen. In de Engelse 
en Nederlandse vertaling die eer
der in druk was verschenen, was 
die zinsnede weggelaten. Volgens 
de vertaalster was dat gebeurd op 
verzoek van de stichting Praemi
um Erasmianum, volgens prof. Ja-
nouch, de vertegenwoordiger van 
Charta in het Westen, lag de 
schuld echter bij hem. De verwar
ring was ontstaan doordat minis
ter Van den Broek eerder had 
aangedrongen op verwijdering van 
de passages over Charta. 

Kritiek staatsraad Polak 
op parlementaire enquête 

AMSTERDAM, 14 nov. — 
Mr. J.M. Polak, lid van de Raad 
van State, vindt dat de parlemen
taire enquête naar mogelijke frau
de door beleggers met overheids
subsidies in de premiehuursector 
niet door parlementariërs gehou
den kan worden omdat deze niet 
onafhankelijk zijn. Het onderzoek 
moet door buitenstaanders wor
den uitgevoerd, aldus Polak deze 
week in het Nederlands juristen
blad. 

De staatsraad liet in 1984 de
zelfde geluiden horen over de 
RSV-enquête. Volgens Polak ma
ken het aftreden van staatssecre
taris Brokx en de binnen en bui
ten de Tweede Kamer gevoerde 
discussies het nu al duidelijk wel
ke gevaren op de loer liggen. 
„Viel bij de parlementaire behan
deling van het RSV-rapport op 

bleken dat de Duitse passagiers 
van plan waren het tegen de be
manning op te nemen. Ook Hoek-
sema's latere bewering dat de red
dingssloepen vol waren, wordt 
door Bezemer ontzenuwd; idem 
dito zijn verklaring dat er nog ge
noeg reddingsmateriaal aan boord 
was. Bovendien neemt hij Hoekse
ma kwalijk dat hij het laakbare 
van zijn handelwijze nooit heeft 
willen inzien en er altijd op uit 
bleef zichzelf zoveel mogelijk te 
verontschuldigen. 

Direct na de oorlog kwam de 
Van Imhoff-zaak aan het rollen, 
hoewel men haar in marinekrin
gen zoveel mogelijk trachtte te 
vergeten. Beschuldigende artike
len verschenen in 1965 en 1966 in 
het Westduitse weekblad Der 
Spiegel als gevolg van het feit dat 
in 1964 een televisie-uitzending 
van Dick Verkijk over de zaak — 
gemaakt in opdracht van Herman 
Wigbold, toen hoofdredacteur van 
Vara's actualiteitenrubriek — 
door een uitzendverbod van tele

visie-secretaris J. W. Rengelink 
van de Vara was getroffen. Begin 
1966 leidden de publikaties in 
Der Spiegel tot vragen aan minis
ter De Jong (defensie) in de 
Tweede en Eerste Kamer. Enkele 
parlementariërs waren met diens 
antwoorden niet tevreden en vroe
gen volledige opening van zaken. 
De minister nam die suggestie 
over en vroeg Bezemer bij zijn 
onderzoek naar de lotgevallen van 
de Nederlandse koopvaardij in 
oorlogstijd speciale aandacht te 
wijden aan de Van Imhoff-episode 
en een wetenschappelijk verant
woord verslag van de gebeurtenis
sen te geven, zonder iets te ver
zwijgen. 

Vierenveertig jaar na het ver
gaan van de Van Imhoff en twin
tig jaar nadat minister De Jong 
hem daartoe de opdracht had ge
geven, heeft Bezemer nu zijn re
laas en conclusies gepubliceerd. 
In het boek dat hij gisteren aan 
minister Smit-Kroes (verkeer en 
waterstaat) heeft aangeboden. 

ONDER DE KEIZERSKROON 
it.i'IVJ 
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Dat gaat er Spaans toe 
Het wordt een reclameloze 
stoet, aldus Carel van Rooijen 
van het Initiatief Comité 
Amsterdam dat voor de 48ste 
maal de Sinterklaasintocht 
organiseert. En wel op zaterdag 
15 november. Ruimschoots 
voor de aankomst per 
'stoomboot' — er zal in elk 
geval onschuldige rook uit de 
pijp komen — zal de acteur 
Jules Croiset op de Prins 
Hendrikkade de jeugd 
bezighouden met het leren 
zingen van een nieuw lied, de 
Heilige ter ere. 
Geheimschrijver Croiset zal dat 
ook op de Dam doen en 
tenslotte zal hij de stemming er 
in brengen op het Leidseplein. 
Daar arriveert de stoet te circa 
één uur na klokslag twaalf te 
zijn vertrokken van de 
P.H.-kade. Ditmaal houdt de 
stoet niet stil op de Dam. Wel 
schrijdt de Sint er langs de 
verzamelde kinderschaar na 
eerst nog van een glas port te 
hebben genipt bij de Roode 
Leeuw. 
Niet minder dan 180 zwarte 
pieten zullen van de partij zijn 
om snoep uit te delen. Op Dam 
en Leidseplein zullen zg. 
klimpieten de zaak vermaken. 
Op het Leidseplein worden aan 
de kinderen vrijkaartjes (Artis, 
Madame Tussaud etc., de 
Efteling ook) uitgereikt. Er is 
voorts een kinderfeest in de 
Sonestakoepel. Later op de 
middag gaat het Spaans toe op 
de Dam rondom een grote 
Paellapot uit Benidorm die daar 
te vuur gezet zal zijn. Dat 
wordt paella eten ter 
gelegenheid van een drie weken 
durende tentoonstelling over 

Spanje in de Nieuwe Kerk. 
Dat alles werd ons verteld in 
Barbizon Centre — het 
voormalige Centraal Hotel aan 
het Leidsebosje. Nu vergroot 
en aanmerkelijk luxueuzer dan 
voorheen opgezet. Van dit 
Barbizon haastten wij ons naar 
Hilton bij de Apollolaan, want 
daar ging het 'Italiaans' toe. Er 
was een ontvangst in de hal bij 
het knapperende houtvuur, een 
ontvangst met vlees- en 
vishapjes, met courgettes, 
artisjokken en zelfs linzensoep. 
Plus onvergetelijke ijsjes. Alles 
ter ere van een Italiaanse week. 
Die overigens uitwaaiert naar 
de Beethovenstraat, waar ook 
de ossobuco op het vuur zal 
pruttelen. 
Hilton wacht overigens nog 
enige spannende weken, gezien 
de omvangrijke verbouwing. 
Voor Kerstmis wil men het 
officiële Amsterdamse casino in 
het hotel openen. Totale 
verbouwingskosten maar liefst 
twintig miljoen. 
Het casino zal vijftien tafels 
tellen voor roulette, baccarat of 
black jack. Bovendien wordt 
een zaal ingericht met honderd 
speelautomaten. 
Casinobezoekers moeten netjes 
gekleed gaan, met een colbertje 
en een das of coltrui dragen. 
Een choker mag ook. Choker 
— zit zo'n ding niet in een 
auto? De Society Shop leerde 
ons nader: het is een soort 
sjaaltje dat geknoopt om de 
hals wordt gedragen, waarbij 
het eerste of de eerste twee 
knoopjes van het overhemd los 
worden gelaten. Zó kan men 
ook in de speelzaal verschijnen. 
A la bonne heure! 

Chilenen wachtte arrestatie 
DEN HAAG, 14 nov. — Te

gen de twee Chileense studenten 
die woensdag hun toevlucht zoch
ten in de Nederlandse ambassade 
in Santiago loopt een arrestatiebe
vel. 

Het gaat om Alejandro Mu-
noz, de vroegere secretaris-gene
raal van de studentenfederatie van 

de katholieke universiteit van Val-
paraiso, en Pedro Enriquez, even
eens uit Valparaiso. De arrestatie' 
bevelen waren uitgevaardigd vóór 
de komst van de twee naar de am
bassade. Dit heeft een woordvoer
der van het ministerie van buiten
landse zaken in Den Haag giste
ren meegedeeld. 

In Borssele geen 
nieuwe tweede 
kerncentrale 

MIDDELBURG, 14 nov. — 
Het college van gedeputeerde sta
ten van Zeeland houden voorlopig 
geen rekening met de bouw van 
een tweede kerncentrale bij Bors
sele. In het nieuwe ontwerp 
streekplan Zeeland is de moge
lijkheid weggelaten dat hier nog 
een elektriciteitsfabriek zal wor
den gebouwd die op kernenergie 
draait. De gewijzigde opstelling is 
een gevolg van de ramp bij Tsjer-
nobyl en het terughoudende be
leid van de Nederlandse regering 
voor het bouwen van kerncentra
les. 

In verband hiermee zal de dis
cussie in de staten opnieuw wor
den gevoerd ten aanzien van de te 
hanteren veiligheidscriteria. In 
het voorontwerp van het streek
plan was de mogelijkheid van de 
bouw van een nieuwe kerncentra
le bij Borssele wel opgenomen. In 
het nieuwe ontwerp staat verder 
dat het vliegveld Midden-Zeeland 
een lichte verharde start- en lan
dingsbaan mag krijgen. Deze ver
betering betekent wel dat het ge
bruik van het vliegveld door 
sportvliegtuigen aanzienlijk kan 
toenemen. 

Weersverwachting voor zondagmiddag 16 november 
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hoe moeilijk de voorzitter en de 
leden van de enquêtecommissie 
het hadden met hun dubbelrol 
van onderzoeker en oordelaar, nu 
dreigt er de samenloop met een 
derde rol: die van mede-verant-
woordelijke voor dit bestreden be
leid. Rechters zouden zich in zo'n 
geval verschonen", aldus Polak. 
Hij wil een commissie van buiten
staanders of een gemengd samen
gestelde commissie van deels bui
tenstaanders en deels leden van 
de Tweede en de Eerste Kamer. 
De Wet op de parlementaire en
quête verzet zich, volgens Polak, 
niet tegen een dergelijke samen
stelling. „De kans op vermenging 
van functies en verantwoordelijk
heden en op verkeerde indrukken 
naar buiten kan hiermee worden 
verkleind", zo meent de staats
raad. (ANP) 
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Door onze weerkundige 
medewerker 

WAGENINGEN, 14 nov. — 
In een colbertje of zelfs zonder 
dat kledingstuk buiten in de zon 
lopen, zoals afgelopen week, ge
beurt niet zo erg vaak in novem
ber. Ook dit weekeinde blijft het 
nog vrij zacht, maar begin volgen
de week gaan de temperaturen 
toch langzaam iets omlaag om te
rug te keren tot normalere waar
den. Winterweer zit er voorlopig 
nog niet in. 

Tot nu toe is er deze maand 
ook nog geen echte vorst geweest. 
Vooral deze week lagen de tempe
raturen uitzonderlijk hoog. In 
Brabant en Limburg zijn gisteren 
nog temperaturen van 17 tot 18 
graden gemeten. Maar ook van
daag zal de 15 graden plaatselijk 
wel zijn gehaald. Ook de nachten 
bleven bijzonder zacht. Het lijkt 
beslist nog niet op echt november
weer waar toch eerder aan storm 
en langdurige regen wordt ge
dacht, terwijl het in deze tijd van 
het jaar ook al kan sneeuwen en 
vriezen. 

In Midden- en Zuidoost-Europa 
is de luchtdruk nog steeds hoog. 
Dat resulteert in fraai, zonnig 
weer in grote delen van ons conti
nent. Maar er zijn ook flinke te
genstellingen binnen zo'n hoge-
drukgebied; bijvoorbeeld hard
nekkige mistgebieden in Oosten
rijk en op de Po-vlakte. In de 

mistgebieden komen de tempera
turen maar amper boven 0 gra
den. 

Op het noordelijke deel van de 
Atlantische Oceaan overheersen 
diepe lagedrukgebieden. Ook op 
de weerkaart van zondag ligt een 
zeer diepe depressie ten zuidwes
ten van IJsland. Ons land lag de 
hele week tussen de invloedssfe
ren van hoge- en lagedrukgebie
den in met over West-Europa een 
stevige zuidenwind. Nu hoeft het 
bij zuidelijke winden niet altijd zo 
warm te zijn. Als de lucht op weg 
van het Middellandse-Zeegebied 
naar ons land niet stil komt te lig
gen, zijn deze hoge temperaturen 
mogelijk. 

Toch wordt de komende dagen 
de invloed van de Oceaan-depres-
sies merkbaar. Morgenochtend 
passeert een koufront en dat geeft 
opnieuw regen, maar morgenmid
dag klaart het alweer op, het eerst 
in het westen van het land en de 
wind blijft in de zuid- tot zuid
westhoek. 

Opvallend is dat dit de derde 
zaterdag op rij is dat het een tijd
je regent. Zondag ligt ons land 
tussen twee storingen in. Zondag
ochtend is er af en toe wat zon, 
maar in de middag betrekt de he
mel. Tot de avond kan het droog 
blijven, maar zondagmiddag trekt 
de wind flink aan. 
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Amsterdam zwaar bew. zzw5 15 10 1 
De Bilt regen zzw 4 15 11 0.6 
Deelen regen 2 5 15 10 0.3 
Eelde regen zzo 3 14 9 0.2 
Eindhoven regen zzo4 16 11 0.8 
Den Helder regen 

half bew. 
2 5 13 10 0.6 

Rotterdam 
regen 
half bew. z 5 15 10 2 

Twente zwaar bew. z 5 17 12 0.2 
Vllsslngen 
Zd. Limburg 

onbewolkt 26 15 10 2 Vllsslngen 
Zd. Limburg zwaar bew. zzw 4 16 11 0 
Aberdeen zwaar bew. z 5 11 7 3 
Athene licht bew. windst 16 7 0 
Barcelona zwaar bew. windst 20 11 4 
Berlijn zwaar bew. zo 3 9 3 0 
Boedapest mist no 2 10 0 0 
Bordeaux onbewolkt ozo4 14 7 2 
Brussel licht bew. 25 16 10 2 
Dublin zwaar bew. zo 3 12 6 0 
Frankfort regen ono2 13 4 0.1 
Genéve regenbui 2 1 8 2 0 
Helsinki regenbui zzw 4 2 -5 0.1 
Innsbruck zwaar bew. w 5 16 0 0 
Klagenfurt mist nnw 1 0 -3 0 
Kopenhagen zwaar bew. zo 7 9 6 0 
Locarno regen 

licht bew. 
zzo 1 9 8 7 

Londen 
regen 
licht bew. zo 4 14 8 4 

Luxemburg zwaar bew. 2 6 13 7 6 
Madrid motregen zzo 3 11 9 4 
Malaga zwaar bew. windst 18 14 4 
MaHorca motregen zzw8 21 16 9 
Moskou half bew. nw4 3 -3 0.9 
MQnclwn mist n 1 11 -3 0 
Nice regen o 8 15 4 
Oslo zwaar bew. nno2 3 3 1 
Parijs onbewolkt zS 18 8 16 
Praag zwaar bew. zzo 3 3 3 0 
Rome zwaar bew. ozo2 19 14 0 
Split 
Stockholm 

licht bew. 
half bew. 

n 2 
zo 3 

19 
3 
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-1 
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0 

Warschau licht bew. zo 4 6 0 0 
Wenen mist zo 8 5 3 0 
Zurich mist nno3 6 0 0 
Casablanca zwaar bew. zzw 3 12 -
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MICHELANGELOSTRAAT 64 
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TELEFOON 020 790558/730544 

De tijden van de hoogwaterstanden zijn, vol
gens de berekeningen van de Rijkswaterstaat, 
voor 15, 16 en 17 november te Delfzijl 11.10-
23.38; 11.42- —;0.02-12.13 , Dordrecht 4.11-
16.27; 4.51-16.47; 5.05-17.06 , Hansweert 
2.03-14.13; 2.39-14.48; 3.11-15.21 , Harlnfl-
vlietslulzen 1.03-13.26; 1.42-14.01; 2.20-14.36, 
Harlingen 8.44-21.05; 9.22-21.36; 9.56-22.09 , 
Den Helder 6.53-19.34; 7.25-18.37; 7.44-19.31, 
Hoek van Holland 1.30-13.52; 2.09-14.28; 
2.47-15.02 , Rotterdam 2.58-15.22; 3.38-15.56; 
4.15-16.27 . Schevenlngen 2.02-14.26; 2.43-
15.02; 3.21-15.36 en Vllsslngen 1.05-13.17; 
1.41-13.53; 2.16-14.28 . 
Zon en Maan # 4) 
15 nov. zon op 07.59, onder 16.48. Maan op 
16.07, onder 06.50. volle maan 16 nov. 13.12. 
16 nov. zon op 08.01, onder 16.47. Maan op 
16.24, onder 08.07. volle maan 16 nov. 13.12. 
17 nov. zon op 08.03, onder 16.46. Maan op 
16.47, onder 09.22. laatste kwartier 24 nov. 
17.50. 


