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In den vreemde 
Het artikel 'Examens in den vreem
de' (W&O 16 mei) heeft een be
zwaar: de schrijver beperkt zich tot 
een beschouwing over examensyste
men. Mijns inziens is de kwaliteit 
van het onderwijs minstens zo be
langrijk. 
In het artikel is niet onvermeld de 
zeer lange periode, die in Engeland 
zit tussen het examen en de uitslag. 
Wel onvermeld is het gevoel bij 
sommigen, dat er herhaaldelijk iets 
mis is met een uitslag. De mogelijk
heid bestaat om een examenwerk 
opnieuw te laten beoordelen. Vol
gens een uitzending van de BBC 
van verleden jaar, die aan dit on
derwerp was gewijd, zijn de wijzi
gingen in een uitslag na een inge
steld beroep in een aantal geval
len verbazingwekkend. Hiermede 
wordt de geprezen objectiviteit 
van het Engelse examensysteem 
feitelijk in één klap onderuit ge
haald. Blijkbaar bestaat een reëel 
risico, dat fouten niet tijdig wor
den ontdekt. 
In Engeland groeit de overtui
ging, dat de laatste fase van het 
middelbaar onderwijs een onvol
doende breed gebied bestrijkt. In 
het algemeen concentreert de 
leerling zijn aandacht op 3A-le-
vels. Met de introductie van AS-
levels hoopt men hierin enige ver
betering te brengen. 'AS' is de af
korting van 'Advanced supple-
mentary'. 
Een Engels certificaat geeft geen 
recht van toegang tot een weten
schappelijke studie, zulks in te
genstelling tot een Nederlands 
VWO-diploma. In het Verenigd 
Koninkrijk zijn de universiteiten 
in hoge mate autonoom in het 
toelatingsbeleid. Of iemand al 
dan niet als student wordt geac
cepteerd, hangt af van het vak
kenpakket en de 'grades'. 
De derde zin van het artikel luidt: 
"Maar met een VWO-diploma kun 
je alleen op Nederlandse universi
teiten terecht". Er bestaat even
wel een Europees Verdrag, waar
in de toelatingsrechten tot het 
wetenschappelijk onderwijs in een 
reeks van landen is geregeld en 
bij welk verdrag Nederland zich 
heeft aangesloten. Dit Europees 
Verdrag is al heel oud. 

Ir. A. Koster, 
's-Gravenhage. 

Naschrift 
Mijn artikel 'Examens in den 
vreemde' ging uitsluitend over 
(de kwaliteit van) buitenlandse 
examensystemen en niet over bui
tenlandse onderwijssystemen. Een 
examentechnisch gezien goed sys
teem betekent niet dat het onder
wijs, dat eraan vooraf ging, ook 
goed is. Wel is het zo dat de kans 
dat de kwaliteiten van leerlingen 
op de juiste manier ingeschat 
worden, bij een 'goed' examensy
steem groter is dan bij een slecht 
examensysteem. 
De kans dat goede leerlingen goe
de examenresultaten behalen is 
bij een goed systeem groter. Zo'n 
systeem is dus eerlijker. De kans 
dat een leerling de mist in gaat 
als er over zijn examenstof maar 
één (essay)vraag gesteld wordt 
(zoals in Frankrijk) is groter dan 
wanneer er tien tot dertig (geslo
ten) vragen over gesteld worden 
(zoals in Engeland en Neder
land). Anderzijds is het natuurlijk 
zo dat een Franse leerling die een 
prima discours geschreven heeft 
over een onderwerp, waarschijn
lijk meer in zijn mars heeft dan 
een Engelse of Nederlandse die 
een aantal gesloten vragen goed 
beantwoord heeft. 
Ir. Koster heeft gelijk als hij stelt 
dat de zin 'Maar met een VWO-di
ploma kun je alleen op Neder
landse universiteiten terecht' niet 
klopt. Ter informatie: veelal kan 
men op een buitenlandse universi
teit terecht met een getuigschrift 
dat in eigen land ook toegang ver
leent tot een universitaire studie 
als men kan aantonen de taal van 
het betreffende EG-land voldoen
de te beheersen. Veel instellingen 
'van naam' zoals de Franse gran-
des ecoles en de ecoles superi
eures of beroemde Engelse uni
versiteiten als die van Oxford en 
Cambridge kennen een strenge 
selectieprocedure en stellen extra 
eisen. Een baccalaureat en ook 
een VWO-diploma plus goede ken
nis van de Franse taal zijn wel 
vereist, maar niet voldoende om 
toegelaten te worden tot een 
grande ecole . 
Die eisen ook nog een tweejarige 
voorbereiding in een zogenaamde 
classe préparatoire aan een lycee, 
een universiteit of aan de ecoles 
zelf. 

Henk Donkers 

Crombag 
Het is vreemd dat ik mij geroepen 
voel om minister Van den Broek te 
verdedigen, deze diplomaat in de 
zin des woords dat men hem bijna 
nooit kan aanwrijven dat hij op
recht zijn mening heeft gegeven. Ik 
wil echter het goed recht van iede
re boekenlezer verdedigen om van 
een boek op basis van informatie 
vast te stellen of men er zijn kost
bare tijd aan besteden wil of niet. 
De ironie van het geval wil dat deze 
minister ditmaal iets eenvoudigs on
omwonden heeft gezegd en dat hij 
daarover onmiddellijk door een aan
tal culturele 'deskundigen' wordt 
aangevallen. Deze schijnen het par
mantige vooroordeel te koesteren 
dat mensen die boeken lezen zon
der erover te schrijven, niet op 
grond van wat zij lezen en horen 
een keuze kunnen maken tussen 
wat voor hen van waarde is en wat 
niet. 
Van den Broek heeft alleen maar 
gezegd: "een boek dat ik niet de 
moeite waard vind om te lezen." 

Het is duidelijk dat hij het niet ge
lezen heeft en dat ook niet zal 
doen; het is slechts een uitspraak, 
dat er voor hem belangrijker dingen 
zijn om zijn tijd aan te besteden. 
Crombag erkent dat hij liever af
gaat op anderen dan te vertrouwen 
op zijn eigen oordeel. Maar als Van 
den Broek een keer uitspreekt wat 
iedere lezer van recensies regelma
tig denkt, dan wordt hij er van be
schuldigd een oordeel te geven 
waartoe hij niet bevoegd zou zijn. 
Crombag knoopt er een beschou
wing aan vast over de betekenis van 
politieke uitspraken, jegens welke 
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hij een begrijpelijk en door mij ge
deeld wantrouwen koestert. Hij 
schrikt er echter voor terug de be
doeling van de minister onder woor
den te brengen en laat de lezer ra
den. Laat ik proberen deze leemte 
aan te vullen: Van den Broek wilde 
afstand nemen van de heiligverkla
ring van Rushdie die sinds de heet
hoofdige en vruchteloze oproep van 
de ayatollah in de media wordt ge
propageerd. 
Dit nu wordt door de culturele des
kundigen niet geduld. Als de minis
ter zegt dat hij deze beker met dui
velsverzen liever aan zich voorbij 
laat gaan, moet volgens hen dat af
gestraft worden. 

V.L. van der Willigen 
Amsterdam 

Kosmotheoros 
In de bespreking op 25 april van de 
heruitgave der Nederlandse verta
ling door Pieter Rabus van Christi-
aan Huygens' Kosmotheoros wordt 
een Franse, Duitse, Engelse en 
Russische vertaling van dit boek 
vermeld. Het blijkt dat er ook een, 
thans zeer zeldzame, Zweedse ver
taling het licht zag. De titel daar
van is: Christian Huygens, Cosmo-
theoros, eller Werlds Beskadare, 
det ar: Betraktelser öfwer Himla-
Klotens Warde, Förtrdfflighet och 
Prydnad. Öfwersd'ttning fran Lati-
nen af M.E. Upsala, tryekt pa egen 
bekostnad af Johan Edman, Kong. 
Acad. Boktryckare, Ar 1774. Het 
boekje telt in totaal 136 bladzijden 
en heeft een uitslaande plaat met 
vier afbeeldingen erop. Sinds 1987 
bevindt een exemplaar ervan zich 

in de Leidse universiteitsbiblio
theek. 

R. Breugelmans 
Leiden 

Indo-Europees 
In W&O van 2 mei staat een (kri
tiekloze) samenvatting van het boek 
van Colin Renfrew over de ver
spreiding van de Indo-europese ta
len (Archaeology & Language. Lon
den, Jon. Cape, 1987). Dit is een 
betreurenswaardig boek, omdat het 
daarin geopperde idee in strijd is 
met ongeveer alles wat we weten 
over de oorsprong van de Indo-eu
ropese talen. 
In plaats van op een aantal punten 
in te gaan wil ik liever wijzen op 
het zeer betrouwbare boek van J. P. 
Mallory, dat zojuist verschenen is: 
In Search of the Indo-Europeans. 
Londen, Thames and Hudson. (Een 
bezwaar is dat het erg prijzig is; het 
kost ƒ 102,-.) 
Over Renfrews idee zegt Mallory 
dat het 'licht-jaren ver weg staat 
van de consensus die in de Indo-eu-
ropese studies bereikt is' en dat hij 
op verzoek van zijn uitgever er wat 
meer aandacht aan heeft besteed, 
maar zijn boek niet wilde 'reduce
ren tot een eindeloze tegen-aanval' 
op Renfrew. 

R. S. P. Beekes 
Hoogleraar Vergelijkende Indo-eu
ropese taalwetenschap te Leiden. 

Paardekooper 
Ik verstout mij enige kanttekenin
gen te zetten bij het artikel van 
Paardekooper 'Het ABN vermoordt 
de Nederlandse dialecten.' (W&O 
van 9 mei). In de eerste plaats: 
een taal staat altijd onder druk 
van andere talen en dialecten; 
Paardekooper schrijft enige ma
len 'als' bij een vergrotende trap, 
hetgeen voor mij dialectisch is 
van oorsprong (o.a. Limburgs) of 
een germanisme (al wordt het he
laas meer en meer getolereerd). 
Ten tweede: een taal wordt op 
een bepaald moment min of meer 
gefixeerd door het vaststellen van 
grammaticale regels, het samen
stellen van woordenboeken en het 
verschijnen van periodieken, soms 
door een gangbaar boek (Staten
bijbel). Daardoor is de keuze be
paald en geleidelijk leggen afwij
kende dialecten het loodje, ook al 
omdat die niet in geschreven of 
gedrukte vorm worden weergege
ven. De formele standaard werd 
al gauw beoordeeld als 'be
schaafd' of 'superieur', ook al om
dat de beter gegoeden geen dia
lect meer spraken. Waarom men 
de langs deze weg allengs verlo
ren gaande of reeds verdwenen 
dialecten zou moeten betreuren 
ontgaat mij. Het is leuk voor taal
kundigen, maar voor de gemid
delde Nederlander feitelijk van 
geen enkel nut. 
Dan de bespreking van Afrikaan
se woorden. Ik heb alles bijeenge
nomen tien jaar in Zuid-Afrika 
gewoond en gewerkt en zodoende 
veel Afrikaans gelezen, gesproken 
en geschreven. Ik heb een talen
knobbel en de toentertijd ver
plichte taaltoets voor alle over
heidspersoneel was voor mij dan 
ook geen enkel probleem. Ik ben 
het op sommige punten niet met 
Paardekooper eens. Er is een veel 
grotere invloed van het Hugeno

ten-Frans op het Afrikaans ge
weest dan hij suggereert. In de 
eerste plaats de dubbele negatie 
(nie... nie, Frans: ne... pas). Een 
ander voorbeeld dat mij te bin
nenschiet is juistement (van Fr. 
justement) voor ABN juist, pre
cies, krek. Dat boerdery (zonder 
puntjes) geen erg gangbaar woord 
is in het Afrikaans is bepaald niet 
waar: er is zelfs een tijdschrift 
Die Boerdery in Suid-Afrika 

ing in Soi (equivalent aan Farming in South eqi 
Africa)\ weliswaar staat 'boerde
rij' als bedrijf meer voorop, maar 
is dit eigenlijk ook niet de oor
spronkelijke betekenis (het boe-
re en is de term 'boerde
rij' in het ABN niet overgegaan 
op de plaats waar dit bedrijf 
wordt uitgeoefend? 
Paardekooper had er goed aan ge
daan (als hij dit ten minste wist) 
de lezers op de hoogte te brengen 
van het feit dat het Nederlands 
tot omstreeks het begin van de ja
ren dertig de officiële, ook op de 
scholen onderwezen, en in cou
ranten en periodieken soms nog 
gebruikte, taal was. Er is geen 
sterkere beïnvloeding van woor
denschat en uitspraak (dus ook 
van de spelling!) denkbaar dan 
door deze manier van contamina
tie. Dit verschijnsel openbaart 
zich ook door het gebruik van het 
Engels als tweede taal. Taai-
vreemde anglicismen zoals Ek is 
jammer (van I am sorry) zijn 
vast ingeburgerd. 
P. noemt bul als een oud-Neder-
lands woord, maar ik denk eerder 
aan het Engelse buli als oor
sprong. Over de invloed van de 
zwarte bevolking en de Maleiers, 
onder andere op uitgangen en uit
spraak zal ik het verder niet heb
ben, maar alleen wijzen op de mo
gelijkheid dat hier geen directe 
oud-Nederlandse bron behoeft te 
zijn geweest. 

Prof. dr. A.D.J. Meeuse 
Heiloo 

Splitruiter 
Ik heb geen zeer hoge pet op van 
de kennis van de anatomie van pro
fessor P.C. Paardekooper, omdat 
hij in zijn artikel van 9 mei Het 
ABN vermoordt de Nederlandse 
dialecten, Bredero's prachtig, beel
dend, helaas in onbruik geraakte 
woord splitruiter als hoer verklaart. 
Nee, professor, een splitruiter is 
een hoeren loper. 

H. Bonger 
Amsterdam 

 
Rita Kohstamm 

w; aarschijnlijk voelde antro
pologe Mieke de Waal zelf ook al 
enige nattigheid toen zij het verslag 
schreef van haar 'oriënterende stu
die over jongeren en gevestigde 
kunst.' Zij is per slot van rekening 
wetenschappelijk gevormd en moet 
hebben beseft dat de door haar ver
zamelde gegevens niet voldoende 
onderbouwd waren om mee naar 
buiten te komen. Een voorlopig in
tern rapportje, meer zat er niet in. 
Maar haar opdrachtgeefster — de 
Raad voor het Jeugdbeleid — moet 
mede door publikaties haar be
staansrecht bevestigen en dus moest 
er een publieksuitgave komen. Het 
enige wat Mieke de Waal overbleef 
was in de inleiding pieperig te 
schrijven: "In rapport gaat het dus 
om een verslag van een — slechts 
vier maanden durende — terreinver
kenning. De uitspraken zijn daarom 
minder stellig gemeend dan ze soms 
misschien lijken." 
In de hoofdtekst staat ook verschil
lende keren nadrukkelijk 'onder
zoekje' en 'bescheiden onderzoek'. 
Een manier van indekken, die niet 
heeft mogen baten. De kranten zijn 
er op af gevlogen en hebben onder 
grote koppen laten weten Scholieren 
hebben een lage dunk van kunst 
(Volkskrant). Jongeren vinden kunst 
iets voor mietjes en meisjes (NRC 
Handelsblad). Kunst voor kaklui en 
apartelingen (Parool). De enige kri
tiek die ik heb gelezen was in een 
ingezonden brief van een zestienja
rig meisje in deze krant: "Grotere 
onzin heb ik in geen tijden ge
hoord." Ik ben het met haar eens en 
omdat minister Brinkman volgens 
het Parool in het rapport aanleiding 
schijnt te hebben gevonden een 
commissie in te stellen die 'de kunst 
aantrekkelijker moet maken voor 
jongeren', wordt het toch tijd er 

even op te wijzen dat al die stellige 
beweringen, die in de kranten zijn 
overgenomen zijn gebaseerd op in
terviews van anderhalf uur met 
achttien leerlingen. En dat is erg 
weinig, zelfs voor een modelgemeen
te als Gouda. 

Er 'r moeten bijvoorbeeld binnen 
dit onderzoeksgroepje op zijn minst 
vier variabelen worden onderschei
den. Schooltypen, drie: LBO,MAVO, 
HAVO/VWO. Seksen, twee. Leeftijd, 
laten we zeggen: óók twee, want de 
leeftijden lopen uiteen van veertien 
tot achttien jaar, zodat dat geen ho
mogene groep mag heten. Milieu, 
twee: wel of geen ouderlijke belang
stelling voor kunst. 
Op het eerste gezicht is al te zien 
dat bij lange na niet eens alle moge
lijke combinaties al is het maar met 
één proefpersoon kunnen zijn verte
genwoordigd. Hoe je als onderzoe
ker ook maar een begin van inter
pretatie wilt geven van op die ma
nier verkregen resultaten is mij een 
raadsel. Bovendien waren de leerlin
gen niet eens willekeurig gekozen, 
maar door de respectievelijke teken
leraren uitgezocht. Het ligt voor de 
hand dat zij, wetend dat het om een 
interview ging, daarbij vooral ge
dacht hebben aan goed gebekte leer
lingen. Aangezien een van de con
clusies is dat 'kunstminners' zijn te 
vinden onder de verlegen, stille ty-

Ees in de klas zit in de vermoedelij-
e samenstelling van het onder

zoeksgroepje een ingebouwde verte
kening. 
Het is trouwens zonder meer opval
lend dat hoewel de leerlingen met 
wie zij heeft gesproken volgens de 
onderzoekster weinig belangstelling 
hebben voor kunst, zij anderzijds 
aangeven welke leerlingen dat wel 
hebben: behalve de stille figuren, 
ook kakkers, alternatieven, punks en 
homoseksuele jongeren. Dat zijn er 
al met al toch nogal wat. Misschien 

bij elkaar zelfs wel meer dan van 
het type dat door de tekenleraren 
werd uitverkoren. 

V,: oor een verkennend onderzoek 
wegen bovengenoemde bedenkingen 
niet zo zwaar, zolang de resultaten 
maar binnenskamers blijven. Een 
dergelijk onderzoek hoort namelijk 
geen andere pretentie te hebben dan 
de onderzoeker te helpen bij het for
muleren van een heldere probleem
stelling. Daaruit volgen een of meer 
hypothesen, die vervolgens door 
zorgvuldig opgezet empirisch onder
zoek (met 118 of 180 proefperso
nen) op hun houdbaarheid worden 
getoetst. En met zulke resultaten 
kan men dan naar buiten treden. 
Daar hoort ook bij dat die resultaten 
controleerbaar moeten zijn. Die van 
Mieke de Waal zijn dat niet. Het 
verslag is een aaneenrijging van cita
ten, waarvan men niet weet of ze 
letterlijk zijn (werd een bandrecor
der gebruikt?) noch of ze wel repre
sentatief zijn (welke uitspraken van 
jongeren werden niet vermeld, om
dat ze het beeld zouden verstoren?) 
De aanpak doet nog het meeste den

ken aan die van Amerikaanse best
sellers over vrouwenleed, waarbij de 
auteur met een aantal betrokkenen 
en deskundigen praat en hun uit
spraken langs een vooringenomen 
lijn aan elkaar schrijft, afgewisseld 
met pakkende citaten uit enkele an
dere boeken. 
Wat de onderzoekster als 'kunst' en 
'kunstzinnige vorming' voor ogen 
stond is niet duidelijk. Het gaat 
door elkaar heen om beeldende 
kunst, muziek en theater. Film 
hoort kennelijk niet tot de gevestig
de kunst. De ene keer lijkt het te 
gaan over kunstbeleving als een 
soort algemene ontwikkeling, in be
paalde milieus nu eenmaal tot de 
aangename, maar oppervlakkige 
kanten van het leven horend, de an
dere keer over doorleefd, individu
eel kunstgenot. Soms krijgt men de 
indruk dat het gaat over beleving 
van kunst tijdens de adolescentie 
zelf, dan weer over in hoeverre de 
mogelijkheden voor later kunstgenot 
door gebrek aan vorming worden af
gesneden. 

V« erkennend onderzoek doet men 
als over het betreffende terrein wei
nig feitelijks bekend is. Jongeren en 
kunst is zo'n terrein. Dat wil ik wel 
geloven. Maar over jongeren is in 
grote lijnen wel het een en ander be
kend. Als door Mieke de Waal als 
één van de conclusies wordt gepre
senteerd dat kinderen die door hun 
ouders mee worden genomen naar 
kunstmusea en concerten, zich daar 
vaak vanaf keren zodra ze het in de 
adolescentie zelf voor het zeggen 
hebben, is dat ontwikkelingspsycho
logisch een open deur. Dat heeft 
weinig met kunst te maken en veel 
met jongeren en hun eigen subcul
tuur. 
Hetzelfde geldt voor kinderen die 
van jongsaf gewend zijn thuis klas
sieke muziek te horen. Er volgt vaak 
een periode waarin zij het vriende

lijk neerbuigend of smalend hebben 
over 'die muziek van jullie'. Het 
aantal zestienjarigen dat zeurt: 
"Wanneer gaan we nou eindelijk 
weer eens naar de opera" is klein. 
Dat weet men ook zonder onder
zoek. Het zou zelfs niet interessant 
zijn als uit onderzoek bleek dat der
gelijke afwijzende jongeren in het 
algemeen later wel weer belangstel
ling krijgen voor klassieke muziek. 
Dat heeft evenmin iets met kunst te 
maken, maar met opvoeding en mi
lieu. 

j£—io'n ontwikkelingsgang is niet 
uniek voor de kunst. Hetzelfde geldt 
voor normen, waarden en gewoon
ten, waarbij voor de meeste mensen 
opgaat dat men in zijn of haar vol
wassenheid meer van de ouders 
blijkt te hebben overgenomen, dan 
men als jongere ooit voor mogelijk 
had gehouden, inclusief de muziek 
die in de kinderjaren in het gehoor 
is komen te liggen. 
Evenmin is het uniek voor de kunst 
dat leerlingen uit het LBO, waar la
gere milieus nu eenmaal oververte
genwoordigd zijn, over het algemeen 
minder op de hoogte zijn, stereotie-
per denken en conservatievere op
vattingen hebben. 
Misschien moet op school meer en 
beter les gegeven worden over kunst 
en cultuur, maar het onderwijs hoeft 
zich van dit boekje werkelijk niets 
aan te trekken. De enige gevolgtrek
king die men op basis van dit onder
zoek kan maken is dat de ontwikke
lingsgang van jongeren in Gouda 
verloopt volgens de boekjes. Dat wil 
zeggen overeenkomstig wat daarover 
in grote lijnen bekend is op basis 
van onderzoek. Maar daar is het dan 
ook een modelgemeente voor. 

DE MAZEN VAN HET 
EUROPESE PCB-NET 

vervolg van pagina 1 

stallatie een gesloten systeem, maar 
het is zo lek als een mandje," zegt 
ir. W.J.M. Sprong van het ministe
rie van VROM, "de Westduitse mijn
bouw is een noodlijdende bedrijfs
tak. Uit die oude hydraulische in
stallaties lekt zoveel vloeistof weg, 
dat men daar in het verleden zo'n 
1500 ton PCB's per jaar moest bij
vullen. Nu is dat vervangen door 
Ugilec, maar voor het milieu is dat 
even kwalijk." 
Voorlopig blijft het verbod op de 
nieuwe PCB-vervangers in ons land 
(waar de mijnen sinds jaar en dag 
gesloten zijn), gewoon van kracht. 
"Enige hypocrisie is ons in deze af
faire niet vreemd," zegt Sprong. 
"Maar er is geen haar op ons hoofd 
die erover denkt om dit verbod vrij
willig weer ongedaan te maken. Ik 
kan me trouwens niet voorstellen dat 
de Europese Commissie haar eigen 
onmacht wil etaleren door een land 
dat een initiatief neemt waar de 
Commissie zelf ingebreke blijft offi
cieel tot de orde te roepen, zeker 
niet nu het Europese Parlement on
langs heeft aangedrongen op een al
geheel verbod op deze PCB-achtige 
stoffen. Voorlopig is ons alleen op 
ambtelijk niveau om uitleg ge
vraagd." 
Voor stoffen die tussen 1973 en 
1981 op de markt zijn gebracht is in 
Europees verband een inventaris, 
een soort telefoonboek opgesteld 
waarin zo'n 80 a 100.000 stoffen 
voorkomen. Een stof die op de in
ventaris voorkomt, kan vrij op de 
markt worden toegelaten. In veel ge
vallen konden fabrikanten stoffen, 
die eigenlijk nog in ontwikkeling wa
ren, alvast aanmelden. In de meeste 
EG-landen bestond daarop weinig 
controle. Aangezien Ugilec-141 op 
de inventaris was gezet, kon deze 
stof in Frankrijk in 1983 worden 
vrijgegeven zonder noemenswaardi
ge toetsing aan milieucriteria. 
Volgens drs. Arnold van der Wielen, 
coördinator van het Bureau Milieu
gevaarlijke Stoffen van het ministe
rie van VROM werd een later door 
Atochem ontwikkelde stof, Ugilec-
121 (dichloorbenzyltolueen), be
doeld voor toepassing in transforma
toren en condensatoren, door het be
drijf voorlopig achtergehouden. 
Toen echter de Britse firma Great 
Lakes in 1988 met de stof DBBT 
kwam, (vergelijkbaar met Ugilec-
121, maar dan met broom in plaats 
van chloor: dibroombenzyltolueen) 
werd ook Ugilec-121 door de Franse 
fabrikant aangemeld. 

Kennisgevingsplicht 
Voor nieuwe stoffen geldt in EG-ver-
band een kennisgevingsplicht. Over 
de eigenschappen van de nieuwe 
stof levert de fabrikant een dossier 
aan, dat uitgebreider moet zijn naar
mate men op een grotere afzetmarkt 
mikt. Zonder reactie van de over
heid is men gerechtigd om 45 dagen 
nadien de stof op de markt te bren
gen. Maar in dit geval was het dos
sier voor de Nederlandse overheid 
aanleiding om de betrokken stof 
meteen te verbieden. "Naast Ugi
lec-121 hebben we toen de oudere 
variant 141 en de Engelse concur
rent DBBT meteen meegenomen, 
omdat die anders als escape zouden 
gaan dienen," zegt van der Wielen. 
In andere landen werden de PCB-
vervangers gewoon toegelaten. Lu
cas Reijnders noemt dat illustratief 
voor de wijze waarop de EG-kennis-
geving van nieuwe stoffen in de 
praktijk functioneert: "Veel papier 
en weinig daden. In veel landen 
gaan de dossiers rechtstreeks het ar
chief in, niemand kijkt er naar om." 
Volgens van der Wielen blijkt uit 
het Ugilec-dossier dat deze stoffen 
qua structuur zoveel op PCB's lijken, 
dat ze hetzelfde verspreidingspa
troon in het milieu vertonen. Ze zijn 
slecht oplosbaar in water maar hech
ten heel sterk aan slib zodat je net 
als bij PCB's verontreiniging van de 
onderwaterbodems krijgt. Ze breken 

niet af in het milieu. Ze zijn in rede
lijke mate toxisch voor vissen en an
der waterbewoners. Aangezien ze 
goed oplosbaar zijn in vet, krijg je 
het probleem dat ze zich, wanneer 
je ze op een of ander manier binnen
krijgt, ophopen in vetweefsel. Dan 
krijg je het zelfde proces waardoor 
ook de zeehonden eraan gaan: bij 
het afbreken van vetweefsel hopen 
ze zich op in toxische hoeveelheden. 
Ugilec en DBBT zijn relatief iets 
minder giftig, zodat de toxiciteits-
grens iets minder snel zal worden 
overschreden, maar dat moment 
komt onherroepelijk. Aangezien de
ze stoffen niet of nauwelijks afbre
ken, accumuleren ze tot in lengte 
van jaren. 
Daar komt dan nog het probleem bij 
dat al deze stoffen bij verbranding 
dioxines kunnen vormen. Dat pro
bleem speelt zich met name af bij 
de gewone verbrandingstemperatu-
ren van rond 700 graden. Men heeft 
niet voor alle Ugilecs de gegevens 
beschikbaar, maar voor Ugilec-141 
staat in elk geval vast dat bij ver
branding in gewone verbrandings
ovens, bij 700 graden, meer gechlo
reerde dioxines en dibenzofuranen 
ontstaan dan bij verbranding van 
PCB's onder dezelfde omstandighe
den. Verbranding van de broom-va-
riant, DBBT, leidt tot het ontstaan 
van analoge dioxines en dibenzofura
nen met broom in plaats van chloor, 
maar niet minder giftig. Bij het ver
bod op de drie schadelijke PCB-ver
vangers werd becijferd dat dit de 
Nederlandse samelleving in de toe
komst jaarlijks enkele tientallen mil
joenen guldens bespaart. 

Hydraulische systemen 
De PCB-slag, die dit najaar in ons 
land waarschijnlijk wordt afgerond, 
en in andere EG-landen nu wordt op
gepakt, houdt in dat het vernietigen 
van PCB's uit oude installaties met 
60 procent gesubsidieerd wordt en 
de investering in alternatieven met 
20 procent. Bovendien wordt veel 
tijd en geld gestoken in de controle 
op illegale afvoer van PCB's, vaak in 
tankwagens met afgewerkte olie. 
Intussen doet West-Duitsland naar
stige pogingen om ook voor de hy
draulische systemen vervangers te 
vinden. Het is duidelijk, dat het risi
co van brand in mijngangen, honder
den meters onder de grond, levens
gevaarlijk is. En door de aanwezig
heid van explosieve mijngassen is de 
kans op brand niet denkbeeldig. 
Men heeft dus stoffen nodig die op 
geen enkele wijze in brand kunnen 
vliegen. Die heeft men gevonden in 
PCB's. PCB's — en ook Ugilec — 
verbranden pas bij extreem hoge 
temperaturen (1200 graden). 
Om vast te stellen hoe brandbaar 
een stof is, bestaan in Engeland an
dere testen dan op het vasteland. 
Beide testen zijn officiëel erkend in 
een Luxemburgs handvest over vei
ligheidsvoorschriften voor de mijn
bouw. De continentale test is hele
maal toegesneden op PCB's als stan
daard — andere vervangers, ook al 
zouden ze in de praktijk best kun
nen voldoen, leggen het altijd af te
gen de PCB's. Maar volgens de En
gelse test zijn andere PCB's-vervan-
gers, met name glycol-water meng
sels, goed bruikbaar. Het gaat om 
emulsies van water, glycol en even
tuele minerale oliën of raapolie. In 
de Engelse mijnbouw zijn nooit 
PCB's gebruikt. De conclusie van de 
Europese Commissie dat er geen al
ternatieven voor de mijnbouw be
staan is dus onterecht. 
"Ik word helemaal gek van die jon
gens van DG-III," zegt Lucas Reijn
ders. "Het gaat van "Roept U maar. 
Wat heeft U nog meer aan toepas
singen? Dan zetten we die oolf op 
het lijstje en dan zullen we die ook 
in alle EG-landen legaliseren. Of de 
zeehonden worden uitgeroeid is he
lemaal niet interessant, milieucrite
ria tellen absoluut niet mee. Pas als 
er dooien uit de bomen vallen en ie
dereen weer op zijn achterste benen 
staat, worden ze een beetje zenuw
achtig." 

Mieke de Waal: Daar ga je toch niel heen? Stu
dies van de Raad voor het Jeugdbeleid 10, Boek
manstichting, 1989. 

Tropisch regenwoud 
Lezing 'Climatic change: the con-
nection with tropical forests' door 
prof. N. Myers (Oxford) 
31 mei. Botanisch Laboratorium, 
Lange Nieuwstraat 106, Utrecht. 
Inl.: 030-394515 

Geluidsbeheersing 
Studiedag 'Praktische geluidsbe
heersing in de industrie' van de 
Bond voor Materialenkennis, Sectie 
Geluid en Trillingen 
1 juni, 9.30 uur. Jaarbeurscongres
centrum, Utrecht. Inl.: 078-192655 

Ecologie 
Themadag 'Ecologie en bodemeco-
logie' van het Instituut voor Plante-
ziektenkundig Onderzoek. 
1 juni. IAC, Lawickse Allee 11, Wa-
geningen. Inl.: 08370-19151 

Microzwaartekracht 
Symposium 'Microzwaartekrachts-
onderzoek in Nederland' van de 
Stichting Ruimteonderzoek Neder
land. 
1 juni. Slot Zeist. Inl.: 030-937145 

Kustverdediging 
Symposium 'Kustverdediging na 
1990'. Org.: Min. v. Verkeer en 
Waterst en KIvI. 
1 juni, 10.00 uur. Grand Hotel 
Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee. 
Inl.: 070-889370 

Three Mile Island 
Symposium over de analyses van 
het kernongeval in Harrisburg van 
ECN, SNNS en KIvI, afd. Kerntech
niek. 
2 juni, 10.10 uur. ECN, Petten. Inl.: 
563545 

Heelal 
Tentoonstelling 'Het Heelal: Waar
vandaan? Waarheen?' 
2 t/m 25 juni. A-kerk. Vismarkt, 
Groningen. Inl.: 050-634073 

Neushoorns 
Tentoonstelling 'Neushoorns: leven
de fossielen?' 
3 juni t/m 8 sept. Natuurmuseum 
Rotterda, Westzeedijk 345, Rotter
dam. Inl.: 010-4364222 

Informatie 
Algemeen colloquium 'Erosie van 
Informatie' door dr. C. Ie Pair 
7 juni, 13.45 uur. Forum ECN, 
Westerduinweg 3, Petten. Inl.: 
02246-4364 




