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Inhoud.
Op6Maart j.1.werd te'Washingtondeinternationaletarwe-overeenkomst geparafeerd.Daarbijkwameneengrootaantalin-enuitvoerlandenovereendeinternationale tarwehandel,indie zinteregelen,datdeimportlanden zichverplichttengedurendevijf jaarvan
dedrieexportlanden(Ver.-Staten? Canada,Australie)eenbepaaldehoeveelheid tarwe''aftenementegeneenprijsgelegentussentweevastgestelde grenzen,terwijlomgekeerd deexportlanden zichtotdeleveringvandietarweverplichtten.Dezehoeveelheidbedraagtvoorons
land035.000ton(waarvan...05.000tonbedoeld isvoordevoorziening
vanonzeoverzeese gebiedsdelen).Zolangdewereldmarktprijsvantarwe zich.beweegt tussendevoor ieder jaarvastgesteldemaximum-en
minimumprijs,zaldehandelendeprijsbepalingtussendein-enuit-voerlandengeheelvrijzijn,dochzodradewereldmarktprijszichwil
bewegenbovendemaximumprijsgrens,krijgendeimportlandenhetrecht
deleveringvanhun"guaranteed purchase;t tegendebasis-maximumprijs
vandeexportlanden teeisen,terwijlomgekeerd deexportlandenbij
dalingvandewereldmarktprijsbenedendeminimumprijsgrenskunnen
verlangen,datdeimportlandenhun "guaranteed purchase" tegendebasis-ainirauiaprijsafnemen.
Tegelijk iseenInternational7/heatCouncilinhetlevengeroepen,diedeverschepingen onderdetarweovereenkomstvallende zal
administrerenenhierdelandenvoortdurendvanopdehoogte zalhouden,eventuelegeschillen,die zichbijdeuitvoeringmogenvoordoen
(b.v.overdeprijsvandetarwebloem, dienietvastgesteld is)zal
deCouncilbeslechten? zonodig zalhijderechtenvandepartijen
tegenoverelkaarafdwingenenverder zalhijfungerenalsontvangst-•
centrumvoorklachten.Hijzalsteeds zijngoede dienstenaanbieden.
Deimportlandentezamenendeexportlanden tezamenhebben indeCouncileengelijkestem.2)
Detarweovereenkomst isnadeoorlogals-deeerstegezamenlijkepogingvanproducenten--enconsumentenlandentebeschouwen omde
internationalehandel ineengoed teregelenendeprijsbewegingbinnenbepaaldegrenzentehouden,deovereenkomst isvangeheelandere
principesdoordrongen dandegoederenovereenkomsten,merendeelsrestricfcieovëreenkomsten,zoalswijzeuithetvooroorlogse tijdvakkennen
.V/ijwillen in.hethiernavolgende"nagaan:
Ie.inhoeverre deze tarweovereenkomst inovereenstemming ismethet
teHavanagereedgekomen chartervandeI.T.0;'--'•••2e»inhoeverre deze intergouvernementalegoederenbvereenkomstreeds
voorbereidwerd opdeconferentievan'de'Voorbereidende Commissie
vandeP.A.O.vooreen'-/ereldvoedselraad(Washington^:23Oct.'4-6
~ 24Jan.'47);•
3e.omtenslottenogcritischnategaan,welke consequentiesvoorNederland uitdeze overeenkomstvoortvloeien.
fu
OvereenstemmingmethetchartervandeI.T.0.
HS'
Het'handvestvandeI.T.0,hneft inzijnverschillende stadia
vanwordingsteedsenigszins afwerendgestaantegenoverhet totstand
komenvanintergouvemementale goederenregelingen enofschoondezeafwijzende houding sindshetverschijnenvandeoorspronkelijkeTrade
Proposalswelaanmerkelijkverzacht is,eisthet chartervoorhettot
standkomenvaneen "regelende"goederenovereenkomst (commoditycontrolagreement)tochnogsteedshet dreigenvanbepaaldemetname ge1)Ofweltarwebloem,waarbij72tonbloemgelijk zalstaanmet100
tontarwe.
2)Indie zin,dathet stemrechtvaniederland evenredig isaanzijn
"guaranteed purchase" ofzijn"guaranteedsale".
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a.indieneenbez?ra,r.endwereldoverschotvaneenstapelproduct ontstaat
ofdreigt teontstaan,hetv/elkdeproducenten onderwieveelkleine
producenten,dieeenbelangrijk deelvandeproductieverzorgen,in
ernstigemoeilijkhedenbrengt;daarhetnormale spelvanvraagen
aanbodniet instaat ishetevenwicht teherstellen;of
b„ indienwijdverbreidewerkloosheidmetbetrekking totdevoortbrengingvaneenstapelproduct ontstaat ofdreigtteontstaanenhet
normale spelderconcurrerende krachtengrote ontberingenvoorde
arbeidersnietkanvoorkomen,omdatprijsdaling devraagnietdoet
toenemendochdewerkgelegenheid vermindert enhet productieland
geencompenserende werkgelegenheid kanverschaffen.
Bezienwij-het thansgeslotentarweaccoord tegendeachtergrond
vandehuidige internationale goederensituatie,dankomthet onsvoor,
datdedreigingvaneventuele overproductie nogniet zogroot isals
het chartervoorhet sluitenvaneengoederenovereenkomst verlangt» *
Ernstigachten?/ijditbezwaarnieto
Verderligt inhetcharteraanderegelendegoederenovereenkomstenhetbeginseltengrondslag,dat zij-rekeninghoudendemet een'
noodzakelijkeperiodevanovergang,teneinde ernstige economische en
sociale dislocatie tevoorkomenenrekeninghoudendemetdepositie
vanlanden,die onderabnormalemoeilijkhedenvantijdelijke••aardverkeren,-zullenmoetenvoorzienineengeleidelijke verschuivingvan
deproductienaardemeest efficiënte enmeest economischeproductiegebieden.Overditpuntwordt inde'.TheatAgreementnietdirectgerept.ArtoVIsub9vermeldt slechts,datdeverdragsluitende partij
en-terwijl zijvolledigevrijheidbehoudeninhet'bepalenvanhun
eigenlandbouwpolitiek -zichverbindendezepolitiekniet indiezin
tevoeren,dathet devrije prijsvormingtussendemaximum-enminimumprijsbelemmert.Indieneenpartijmoeilijkhedenondervindt,doordat
eenanderland eenpolitiekvoert instrijdmetbovenstaandeverbintenis, kanhet zichwendentotdeCouncil,diedezaak zalonderzoeken
enerrapportvanopzalmaken.
Ditartikelslaatechtervermoedelijkniet eensopdegeleidelijkeverschuivingvandeproductienaardemeest efficiënte eneconomische productiegebiedenuithetcharter.'.Temoetenermeereenwaarborginzien,datdeexportlandendebinnenlandse prijsvanhuntarwe
niet steunenteneinde deexportprijskunstmatighoogtehouden.
De "autonomie"indetarweovereenkomst toegekend aan-de7/heat
Councilisvolledig inovereenstemmingmethetcharter,zoookhet
"equalvoice"b'e^insel.
Ove^reenstemming^jnet^deresultatenvan de_VoorbereidendeF.A.0.-Commit \
Öpdeconferentie dezerCommissie-te"Tashingtonwerd'overde
moeilijkhedenindeinternationale handelinstapelproductenuitvoerigvangedachtengewisseld.Detarweovereenkomst kunnenwealseen
eersteverwezenlijking derplannenbeschouwen.'Tenoemenslechtsde
puntendiedeVoorbereidende Commissie aanbevalendiewethansinde
tarweovereenkomst terugzien;
a. Regelingvandeinternationale tarwehandeltussentwee.vastgestelde
prijsgrenzen,dez.g.basis-maximumprijsendebasis^minimumprijs%
b.Aanlegresp.afzetvanbuffer stocks("pricestabilizationréserves")zodradewereldmarktprijsdezeprijsgrenzennaarbenedendan
welnaarbovenoverschrijdt,Debuffer stocks zullennationaalge-'vormdengefinancierdworden,ineerste instantie doordeexportlanden (tergroottevan 10fovanhun;,guaranteedsales'')enpas
daarnaopverzoekvaneenexportland doordeimportlanden (eveneens
tot 10fóvanhun ''guaranteedpurchases''). Ditbeginselisgeheelin
overeenstemmingmethetfeit,datdegoederenovereenkomsten toch
indeeersteplaatsgezienmoetenwordenalseenbeschermingvoor
deproductielanden.Daardelastvandevormingderbufferstocks
steedseenpuntblijft,datgemakkelijk totmoeilijkhedenaanleidingkan geven, haddenwijhetwelwenselijkgeacht ditpuntnog
watmeer indetails indeovereenkomst teregelen.'Tijlezenb.v.
niet ofdeexportlandenbijbereikingvandeminimumprijsaldan
nietgezamenlijkmet debufferstockvorming zullenbeginnenenevenminisexplicitevastgelegd,datdeleveringaandeimportlanden
tenbehoevevandevormingvanbuffer stocksuitsluitend tegende
minimumprijsmaggeschieden.
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c.De
mogelijkheidvanafzettegenlageprijsaanbehoeftige landen
(doorentenlastevandeexportlanden)zodradewereldmarktprijs
ergdaaltendevoorzieningaandeimportlandentegendeminimumprijsgeschiedt ("specialprice sales")»
d.Hetvolgendevindenwefeitelijkniet terug- OokdeVoorbereidende
Commissieverlangde,zijhet inietszachter.termendanhetcharter
vandeI.T.O.,datdegoederenregelingen --denationale economie
vaniederlandinhet ooghoudend -productieverschuiving naardie
strekenzoudenaanmoedigen "inwhichthe commodities canbemost
economically andeffectivelyproduced" (vgl.,hierovervorigeparagraaf).
Tenslotte onderscheidde deVoorbereidende Commissienaastde
:i
workingstocks"ende "price stabilizationreserves"nog "faminereserves",specialehongersnoodvoorraden.Degedachtehieraanheeftmen
indetarweovereenkomstblijkbaarverlaten.

_,aiige_opmerkingen__e£jju'^2©^JL^£Lcri;c_i_eK._
ï.Nederland*"heeftzichgedurende deeerstkomende vijf jaarverplicht
tot een jaarlijkse afnamevan750.000tontarweplus35.000tonbedoeldvoordeOverzeese gebiedsdelentegen eenprijstussendevastgesteldegrenzen?
TVf"1vi

! 'i^"V"

1948/49
%1.50/"bushel
&2, " /bushel
1949/50
1.40
2
1950/51
1.30
2
1951/52
1.20
2
1952/53
1.10
2
Nederland Importeerde
indevooroorlogse jaren (1934/35
-1933/39)
gemiddeld 615.000tontarweterwijlonzeeigenproductie indie
jarengemiddeld 430.000tonbedroeg.Onzebevolkingbedroegop
1Januari194<39.700.000zielen 1)tegenover3.600*000vóórdeoorlog (gemiddeldevan 1935-1939).Uitsluitend opgrondvandebevolkingsaanwaskomenwedusopeenhuiïïigë'*'tarwebelioeftevanonslend
B^'6ÜD'!ÜÜÖ'x (615.000•*430.000)=rond 1130.000ton.
Ramenwenuonze eigenproductie vanhet eerstvolgende jaarvoorzichtigop350.000ton (125.000haà2300kg), denresteert eeniraportbehoeftevan830.000ton.Nemenwebovendiendeverschuiving
indevervoedering inaanmerking,denmoetditgetalalstehoog
beschouwd worden,omdatdekomende jarenmindertarwe voorhetvee
benodigd zalzijndanvoordeoorlog (ingekrompen veestapelenmindertarwevervoederd).
Overwegende datdeterweovereenkomst
onsvolkomenvrijlaatombuitenonze "guaranteed purchase11anderetarwe-inkopentedoen (die
aangeenenkelebindendebepalingonderworpenzijn)endat eenvan
deviergrote t&rwe-exportlanden,n.1.Argentinië,geheelbuitende
overeenkomst staat,kunnenwe constateren,datdeverplichtingen,
waartoeNederland sichbijdeze overeenkomstverbondenheeft,een
licht-eneenschaduwzijdehebben:Demerite is,datthansdetar«
wevoorzieningvanonslandvoor eenperiodevanvijf jaeertegeneen
minofmeervasteprijsverzekerd is;eenprijs,dieonsvergeleken
bijdehuidige,hogewereldmarktprijsnogeen..aardigedeviezenwinst
verschaftbovendien.Daarstaat evenwelelsnadeeltegenover,dat
Nederlend bijeeneventuele sterke prijsdaling,diegeenszinsdenkbeeldig is.,nietindegelegenheid zalzijnomopdemarkten,die
buitendeterweovereenkomst vellen,noggoedkopere tarwe-aankopente
doen.
-.
..
Zetiswelinteressantomwatditbetreft onzebeslissingmetdievanonzeZuidelijkenabuurstaettevergelijken.België importeerde
indevooroorlogse jarengemiddeld ca1,000.000ton,tc-,rwe,terwijl
deBelgische eigenproductienietveelvandeonzeverschilde.'IerwijldeBelgische bevolking sedert1936nietnoemenswaard istoegenomen ende"binnenlandsetarweproductie zichooknogniet ophet^
vooroorlogse peilhersteld heeft,heeftBelgiëzichbijdeterweovereenkomstverbonden toteen jaarlijkse efnamevan650.000ton.België
wenst zichdusbijlangenaniet tebinden aendeprijngrenzenven
1)Weliswaarzalonzebevolkingru,1Januari1943nogtoenemen,doch
bere.veningleert,datdehieruit resulterende tarwebeho^fte
ruimschoots opgevangen zalwordendoordenogteverwachten toe«
ne?iaingvenonze eigentarweproductie.
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detarweovereenkomst;liethee^L;zijntarwebehoefteslechtsvoorruim
dehelft opdezewijzegedekt.Eetmag"bekendzijns datBelgië opde
Voorbereidende Conferentie teWashingtonnaastIngeland ookvrij
sterkhet standpuntvaneenconsumentenland innam (lï.P>.Ditstandpunt zietgoederenovereenkomsten in.hoofdzaak slechts inhetbelang
vandeproducentenlanden enverzetzicherdaaromtegen)enmisschien
moetenwezijnbeslissingnu alseengevolgdaarvanbeschouwen,doch
inditlichtbezienkrijgtmendeindruk,datdehoeveelheidv/aar
Nederland zichvoorverhond aandehogekant i s /
3."Beschouwenv/emeerinhet algemeendeminimum-prijsgrensd,mikanmen
zichafvragen,ofdezevooralvoordeeerste jarenniettehoogis.,
Ofschoon ookinAmerikadeproductiekosten delaatste jarensterk
gestegenzijn,isdetarweverbouwvoor § 1,50/busheidaartochnog
zeerlonend f).0pgronddaarvan achtenwijhetweleengrotegunst
aande "vacinexporters"gedaanomdeminimumprijs deeerste jaren'
hogerdandeproductiekosten testellen,retfeitdatdeminimumprijs
geleidelijk daalt endemaximumprijsconstant gehouden is,duidt
eveneensopeensterkepositievandeexportlandenbijhetsluiten*
derovereenkomst.
Sen enonderlagevenwelindeverwachting. Daarde exportlanden
bijeenwereldoverschot dit surplusslechtszeer"billijkkunnen afzettendoormiddelvande "specialprice sales",zullenzijei"uiteraardnaarstrevenhiervoorhijhet afsluitenderovereenkomst een
compensatie tevindenineenietstehogebasis-minimumprijs.
4.Ingeland,het "bolwerkvande consumentenlanden",heeftdoorgedrev.
datdebeideprijsgrenzenvoordelaatstedrie jaarnogherzienkunnenworden.Hiervooriseen2/3 stemmenmeerderheid vandeimportenvendeexportlendenvereist.De eventuelewijzigingbehelstslechts
datdeheideprijsgrenzendichterbijelkaarkomenteliggen;deminimumprijsmagnietnaar"benedenendemaximumprijsnietnaarboven.
Hetisonsminofmeerduisterinhoeverrediteenvoordeligeconcessieaande consumentenlandenis.
5.De Councilbeslist doorgaansmet eeneenvoudige steimenmeerderheid
derimport-enexportlanden.Slechts inenkelebelangrijke gevallen
wordt een2/3-stemmenmeerderheid geëist.Deverdelingderstemmen
"brengtmee,datdaniniedergevalEngeland aande'enekant ende
Verenigde Staten enCanadaaandeanderekantvoormoetenzijn.
6.Art.Vbevatfaciliteitenvoordeexportlandenbijmisoogst envoor
deimportlandenhijmoeilijkhedenindebetalingsbalans.ïïanneereen
exportland tengevolge van.misoogstniet instaatisaanzijnverplichtingentevoldoen,zalhetzichtotdeCouncil'kunnenwenden.Voorde
verdere gangvanzakeniseenduidelijkeprocedureuitgewerkt.Jammerisechter,dat inditverbanduitsluitend wordtgesprokenover
misoogst»
Doorgaans zalin eendergelijke situatiedebasismaxim. ,prijsbereiktofoverschreden-wordenendeimportlanden zouden ermee
gebaatgeweest zijn,d s dannietuitsluitend aandeslechteoogst
maarookaandeomvang,vandeveredelingsproductic envandewerkvoorradenvanhet exportland aandachtbesteed.souworden.Beperkingvan
dezebeide zouenige compensatiekunnen geven voordeslechteoogst.,
7.DedoordeVerenigdeStatengegarandeerde export isslechtsca60>S
vandevoor1940/49geraamde,totaletarwe-exportvandeVerenigdeSkaten.Dithoudtverbandmethetfeit,datdebezette gebieden in'AuropaenAzië,welkedoor d.oVer.Statenvantarwe-wordenvoorzien,buitendeovereenkomstvallen.Dezegebiedenwordenduseigenlijkmin.
ofmeeralsAmerikaans "binnenland"beschouwd,temeerdaarineena-'
parte clausuleuitdrukkelijkstaatvermeld,datbijeenslechtetarweoogst indeVer.Statendevoorzieningvandezebezette gebiedeneen
redenvoordeVer.Statenzalkunnen zijnomaandeCouncilteverzoekendegegarandeerde exporthoeveelhoid teverminderen.
Ookbijlezinghiervankanmenniet aandejnarukontkomen,dataan
hetgrootste exportland eengrote gunstbewezen is.Deafzettegende
minimumprijs isaandeVer,Statenverzekerd,dochnietdeleveringtegendemaximumprijsaandeconsumentenlanden.
8.Aande exportlandenwordthetrecht toegekend binnenhotkadervande
voedingsprogramma's vandeF.A.0.voorreden tarwetegen extra,lage
prijsteexporterennaarbehoeftig-landen,mitsdevoorziening
deimportlanden inhetbetrokken jaartegendeminimumprijsgesc
1)Vgl.AgriculturalStatistics,ü.3.DepartmentofAgriculture
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Ditisdeinmiddelswel"bekendgeworden oplossingvande E . A . 0 . tegenoverproductie integenstellingtotde "restrictionschemes"van
voordeoorlog.Ofschoonwijookgraaghetstandpuntdelen,datgoederenovereenkomstenmoetenleidentotuitbreidingvande consumptie
enniettotinkrimpingvandeproductie,mogenwijtochnietnalaten
tewijzen o^ devolgendepunten,waaraan indetarweovereenkomst
geenaandachtisgeschonken;
a.Wanneereengroot exportland zijnproductiesurplusslechtstegen
eenlage-orijskanafzetten,"bestaatspeciial"bijgranenhetgevaar,dathetvoorditlandvoordeligerwordthetproductie-overschotteveredsv.'.'.nendanmethetveredelingsproduct concurrerend
opdewereldmarkt tetreden.Demegelijkheidvanafzettegenlage
prijskan"bijgranendusheelgemakkelijk totstoringenopde
'
marktderveredelingsproductenleidenr
b.De speciale afzetmarktmoet strenggescheidengehoudenwordenvan
denormalewereldmarkt.Vastgesteld moetworden hoeveelhet"behoeftigelandnormaal aantarweimporteerde;dezehoeveelheid zalhet
eersttegendegeldendewereldmarktprijsmoeten afnemen,voordat
het eventueelinaanmerkingkomtvoor eenhoeveelheid tegeneen
lageprijs.
Tegelijkzullen erdanwaarborgenmoetenworden geschapen,datdezelaatstehoeveelheid ookinderdaad aande"behoeftige"bevolking
tengoedekomt ennietwederom alszodanigofindevormvaneen
substituutproduct (zoalsrijstofeiproducten)wordtuitgevoerd.
Devoorzieningenhiertegenmissenweindetarweovereenkomst.
9.Inde"beginparagraafvanditverslagvermelddenwijreedsdeoprichtingvandeInternationalWheatCouncilende "autonomie"aandit
lichaamtoegekend.Een enanderisinovereenstemmingmethetchartervandeI.T.0. Bijdebetrekkelijk vergaandebevoegdhedenvan
deCouncilvalthet echteralseenlacuneop,datdeCouncilover
generlei sanctiesbeschiktomdenalevingvande tarweovereenkomst
aftedwingen,
10.Art T1X sub 8 vandetarweovereenkomst definieert als "freemarket
prices":deprijzen,v/aartegendetarwetransacties plaatsvinden,die
nietonderdetarweovereenkomstvallen.Naaraanleidinghiervanwillenwijdewereldmarktprijsnogevenonderdeloupenemen.Voorde
oorlogwaserslechtssprakevan êên niveauvandewereldmarktprijs
"bepaalddoorhettotaalvanallevraag enaanbod enmogelijke andere
krachten.Thansmoetmen o.i.tweeniveauxonderscheiden,n.1.dat
vandetransactiesbinnendeovereenkomst,hetwelk slechts eenbeperktespeelruimteheeft,endatvandetransacties buitendetarweovereenkomst.Voordebepalingvanhetlaatsteniveauzijnvraag en.aanbodvande eerstgenoemde transacties (dez.g. "guaranteedpurchases"
ende "guaranteed sales")nietmeervanbelang,zezijnalshetware
bevroren;metanderewoordendemarkt isveelkleinergeworden,dan.
devroegerewereldmarkt.Enhetisgenoegzaambekend.,datfluctuaties
opeenkleinemarktveelheftigerki:^:.onzijn.Ditisookindit.ge/ valheelbegrijpelijk.Wenneererb.v. eentekortdreigt,zalalle
vraag,dieonderdetarweovereenkomst nietgedekt is,zichstorten
opdeArgentijnse tarwemethotgevolg,datdeprijshierven sterker
zalstijgendanweleer.
InditlichtbeschouwdkunnenweNederlandshandelwijze endievan
Belgiënogmaalstegenover elkaarstellen.DoorvrijhoogintetekenenkoosNederlandhetzekerevoorhetonzekere,Belgiëriskeertlieverexcessieveprijsfluctuaties.
11* Omeeninzichttekrijgen inhetdeelvandewereldmarktvant,-rwe,
datdoordetarweovereenkomst "geïsoleerd"wordt,gevenwetotslot
nogtweetabellenovergenomenuit "TheEconomist"ven27Maart194-8.
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TabelI.Tarwe-exportenvandebelangrijkste exportlanden.
(inmillioenen bushels).
Land

Ver.Staten
Canada
Australie
Argentinië'
Susland

1934-1938
gemiddeld
32
177
107
122
20

1947/43
schatting

gegarandeerde jaarlijkse
export onderde tarweovereenkomst.

500
192
120
108
44

185
230
85

Totaal
458
500
964
Opvallend isondermeerde"belangrijkeverschuiving;diezichsine
dertiger
jarenheeftvoorgedaanindepositievandeVer.Staten.
dec
TabelII. ?.c rwe-importenvandedeelnemende landen.
(inmillioenen bushels).
land

Oostenrijk
België
•Brazilië
China
Columbia
Cuba
Tsjecho-Slowakije
Denemarken
Scuador
Lgypte
frankrijk (enPr.
gebiedsdelen)
G-rickenland
Drits-Indië
Ierland
Italië
Libanon
"Texico
ITederland
Ï'ïieuw--Zeeland
Noorwegen
Peru
Philippijnen
Polen
Portugal
Uniev.Z.-...frika
Zweden
Zwitserland
Ver.Koninkrijk
("?ng.;land)
Venezuela
Totaal
•'T

1934-1933
gemiddeld
o
O

33
7
g
n
2
o
'J

n
1
3
16
~.

15
26
n
n
17
2
n
e
6
n
er

o
o
o.

17
208
n
332

1) Gegevens a f k o m s t i g van de!<OTA

1947/40.1)

24
31
37
20
3
9
4
n
n
9
44
17
56
15
40
5
17
29
5

gegarandeorde jaarlijkse
importen onderde tarweovereenkomst
19
24
19
15
2
o
O

1
1
1
7
36
19
28
13
37
3
o

31
6

r>
<J

4
n
n
9
n
n
15
190
n
593

o

O
-A
'T

5

i

/.

6
3
7
130

•-il«

2
500
:conicren"öi,.:

-11947.

n = onbekend.
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DrsG-,Greidanus.
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